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KASTAŅOLA

PA ATMIŅU PEDAM OTRA DZIMTENĒ





Šī grāmata pieder

ASPAZIJAI

kā maza piemiņa

par kopā pavadīto dzīvi



Tālā zeme, mīļā tauta,
Devi otru dzimtu zemi

Manim, tevī nedzimušam.

Mani mana dzimta zeme

Prom no sevis izraidīja, —

Tu man devi patvērumu.

Tu man vairāk laba devi:

Mācīji ar jaunu mīlu

Mīlēt pirmo dzimtu zemi.

Vai vēl vairāk laba dosi?

Mīlēt trešu dzimtu zemi:

Jaunu dzīvi — atdzimteni.



LA BELLA CASTAGNOLA
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Moto: La malinconia

di cose passate.

LA BELLA CASTAGNOLA!

Par Tičīnas kantona Tempes ieleju 2 tevi sauc nelaimīgā
Cattaneo atraitne; viņai tu izlikies līdzīga Grieķijas skais-

tākai ielejai, kuru apdziedāja visi grieķu dzejnieki.
Atkal tevi redzēt, skaistā Kastaņola! Pēc gariem gadiem

skatīties tavās zilās debesīs, tavos zaļos ezeros un tumšās

cipresēs; dzīvot saulē un aizmirst, ka ir zemes un dzīve

bez saules!

Pa atmiņu pēdām staigāt —

Viss, kas ēnojās tikai garā, piepeši stāsies acu priekšā
savā vizošā, tveramā būtībā un smiesies!

«Kā tas būs? Vai tas būs? Kad tas būs?» jautā grūtsir-
dība, malinconia di cose passate, pagājušu lietu grūtsir-
dība.

Sen jau sapņi ap to vijās, kā bērni plastiskās kus-

tībās, — mākslotas kustības, māksloti sapņi.
Nu redzēt šīm acīm, tad viņām acīm; pieminēt,

atminēt, atcerēties, cerēties!

Nu dalīties jel maz savām atmiņām ar tiem, kas mīl

sapņot un mīl sapņotājus!
Nu atmiņās dzīvot, kad atmiņas pašas var tieši tvert —

cik reiz sākts atmiņas tvert vārdos un tēlos, bet vārdi bez

skaņas, un tēli bez spārniem; kaut redzētu šīm acīm atkal,

un vai tad nu spārni neaugtu tēlam un kaut kas kaut kur

ieskanētu?

ILGAS, SAPŅI UN PROZA

Tik tāli bij ilgas un sapņi, bet nu — proza, neapšau-
bāma, bet labdarīga, jo tā izveda, kā sapņi ilgojās.

Kā tas gadījās?
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Gluži vienkārši, bet gluži necerēti un nedomāti — un

piepeši. To es jau dažkārt piedzīvojis savā mūžā: tā man

netīšām gadījās uzrakstīt «Zelta zirgu», tā neviļus iesprau-
cās darbu'starpā «Zelta sietiņš», — es pat nezinu, vai tik

nepareizi būtu teikt, ka visi darbi man gadījušies nejauši

ceļā kā veci, aizmirsti paziņas?
Un kā tas notika ar Kastaņolu un grāmatu par atmiņu

pēdām?
Lūk tā!

Gaste i n'as vietā — Castagnola, veselī-

bas vietā — grāmata.
Jāsteidzas no jūrmalas uz Rīgu. Edinburgas stacija,

pilna steigas un gaidas.
— A! Prande! Kur jūs pazudāt no Parīzes? Bija taču

norunāts tikties Lugānā un kopīgi apmeklēt Kastaņolu!
— Nesadzinu jūsu adreses. Un jūs nevarēju sadabūt.

— Bet labi būtu bijis.
— Plāns bij labs: pastāstīt par Kastaņolu un viņas lai-

kiem — un jums to parādīt zīmējumos.
— Plāns bij labs; labs paliek aizvien labs.

— Ko nu vairs!

— Dzirdu, jūs braucat uz Austriju veseļoties. Veseļo-
ties, atpūsties.

— Un jūs?
— Esmu brīvs.

— Kur paliksat?
— Nezinu.

— Bet plāns bij labs.

— Plāns ir labs. Nu, izvedīsim to kādreiz.

— Kaut tūdaļ, šo pat dienu.

— Šo pat dienu? Labs ir. Braucat man līdzi uz ārzemēm.

— Nav naudas.

— Kad tik mēs esam, nauda būs.

— Es bez vietas, nav kur ņemt.
— Ir kur ņemt. Vai tad mūsu grāmata nav naudas vēr-

tībā?

— Ir! Bet grāmata vēl nav rakstīta, un bez naudas pie
tās nevar tikt. Burvja riņķis.

— Ir! Bet kas ir burvis? Mēs.

— Nav ceļa naudas.

— Ir. Avanss uz neesošo.

— Kas to dos?

— Labs veikalnieks.

Vilciens, iekāpt!
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Par pusstundu esam Rīgā: norunājam ar A. Gulbi izdot

grāmatu par Kastaņolu, Prande dos zīmējumus un ilustrēs,

es rakstīšu. Drošības pēc paņemam no laipnā izdevēja un

labā veikalnieka tūliņ ceļa naudu un avansu. Tad steidza-

mies nokārtot pasu lietas un nākošu rītu — tas ir svētdie-

nas rīts — dodamies jau ceļā uz — ne vairs Austriju —

bet — Kastaņolu.
Bet kur paliek Austrija? Kur Gastein'a ar radioaktī-

viem avotiem? Kur veselība? — Latviešiem ir veci vārdi:

veselība nav zaķis. Un atpūta? Atpūta ir darba pār-

maiņa, — še būs man darbu pārmaiņa. Ir vēl cita atbilde:

atpūtu ceru tikai Kastaņolas «cimiter'ē.» 3.
Bet Prande? •— Ak, tas jau pēc darba izsalcis kā

vilks, — viņš pats tā saka.

Tātad uz Kastaņolu!
Un beigās vēl viena atzīšanās: ja es nebūtu tagad šo

gadījumu satvēris, kā romieši tvēra savu Fortūnu, gadī-

jiena dievi, aiz matu kušķa, — tad es gan nekad nebūtu

uzrakstījis savas atmiņas par Kastaņolu un nebūtu tā sā-

cis — kaut no vidus — rakstīt savu biogrāfiju, kura sen

jau gaida mani kā biedinošs pienākums. Jā, biedinošs pie-
nākums, jo man gribētos daudz labāk rakstīt darbus pa-

šus, ne biogrāfiju, t. i., satura rādītāju par darbiem.

Tātad uz Kastaņolu!

*

lEPRIEKŠĒJA EKSKURSIJA PIRMS CEĻOJUMA

Maza ortogrāfiska ekskursija.
Jārunā un jāraksta latviski Kastaņola, ne Kastanjola, ne

Kastaniola un nepavisam ne Kaštaniola.

Itāļu ortogrāfija samērā vienkārša un pārredzama: g ir

še mīkstinājuma zīme, tātad gl=ļ, gn=ņ. Cietie vokāļi
ir a, o, v, viņu priekšā c un g jālasa kā k un g. Mīkstie

vokāļi — c un i — viņu priekšā c un g jālasa kā č un dž.

Castagnola =Kastaņola, Ceresio =Čerezio. Kad jālieto ki,

ke un gi, ge, tad liek h aiz c un g — Chiasso=Kiasso,

ghirlanda = girlanda. Tas pats ir ar sc — mūsu š, piem.,
scuola= skuola, sciopero =šopero.

Ar to laikam pietiks mūsu mērķim; kas gribēs vairāk

zināt, gan jau dabūs kādu itāļu gramatiku; tādēļ vien ne-

vajadzēs braukt uz Kastaņolu.
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Bet, ja viņš tomēr brauc ij tādēļ vien, jo labāk, viņš

iegūs daudz ko citu arī, un to es viņam novēlēšu no sirds.

AGRS SVEICIENS

Jau šo agro pavasari biju saņēmis skaistu dzejisku svei-

cienu no Kastaņolas: «Balts zieds Aspazijai, zils man un

trešais, «bālākais» — dziesmiņa, kas noplūkta kalnā.»

— Te tā būs! Miniet, no kā? Dzejnieks ir plaši pazīstams,
viņa stils zināms.

Caur baltu ziedu zariem

Es redzu dziļdziļi lejā

Zaļdzidru ezeru plūstam
Pret sauli.

*

Caur sarkanu ziedu zariem

Es redzu tāltāli augšā

Sniegbaltus kalnus mirdzam

Pret sauli.

*

Caur zilu ziedu zariem

Pa līkumotu taku

Kāpj kalnā augšup pie manim

Bella signora ...

Castagnola!

Un nupat, dažas dienas pirms mana atvaļinājuma un

mūsu brauciena, saņēmām mēs ar Aspaziju mīļus, dau-

dzus sveicienus no mūsu censoņiem skolotājiem, kuri bija
aizbraukuši uz Lugānai tuvējo Lokarnu, uz lielajām visas

Eiropas skolotāju dienām augusta sākumā. Tur bija ij

Rīgas «pilsētas skolu ministrs» Aberberģis, ij Dzeivers,

Fridrihsons, nenogurstošais mudinātājs Greste, Blumen-
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tāls, Pērle, Gulbis, Sleinis, E. Āboliņš v. c. Braucot caur

Lugānu, viņi bij atcerējušies «mūsu bēgļu gaitas un mums

visiem mīļo Aspaziju». Karte ar Lugānas skatu bija adre-

sēta, bez jelkādiem liekiem plašumiem vietas apzīmēšanā,

vienīgi ar Latviju un manu vārdu — pat Rīga nebija mi-

nēta — un karte bij atnākusi! Tas taču nozīmē, ka Eiropā
sāk pazīt Latviju! Līdz šim gan bieži vajadzēja minēt vai-

rāk populāro Rīgu, lai dotu kādu sajēgu par to, kur atro-

das Latvija. Laiki mainījušies uz labu.

Tikai mani kastaņolieši, kā nupat vēl dabūju pārlieci-
nāties, paliek tanī ērtā pārliecībā, ka Lettonia atrodas tur

kaut kur aiz Turcijas. Ar veciem draugiem jau nav ko

strīdēties. Bet man viņi gan bieži piekodinājuši, lai es

savās mājās pastāstot par Kastaņolu un lai mūsējie brau-

cot pie viņiem ciemā — protams, uz sezonas laiku, kurš

ir kastaņoliešu lielais peļņas laiks, kā mūsu jūrmalnie-
kiem vasara.

IZLŪKU BRAUCIENS UZ JAUNU DZĪVI.

VIS MAJOR UN FORTŪNA

Taisījos es gan bieži rakstīt par Kastaņolu, tikai mazāk

aiz tā nolūka — sagādāt viņas pilsoņiem peļņu, bet pats
patmīlīgi kavēdamies skaistās atmiņās. Bija jau arī viens

otrs tautietis tiešām apmeklējis Kastaņolu, varbūt netīšām

ierosināts no manis. Biju es pats krājis materiālus rakstam

par Kastaņolu un par Aspaziju, un manu tur pavadīto
dzīvi. Bet vienmēr bija kas nācis starpā. Pat vēl, kad es

pērn, braucot uz Franciju, uz «zilo krastu», apmeklēju
Cīrihi un Kastaņolu un sāku rakstīt savas «atmiņas par

izlūku braucienu jaunā dzīvē», un, kad es atmiņās tiku jau
tāpat līdz Lugānai, — tad vis major — augstāka vara ma-

nam tālākam atmiņu ceļojumam stājās ceļā. Jūs redzat, ka

man tiešām bija iemesls šoreiz pieķerties laimes gadīju-
mam un lūkot ar Fortūnas palīdzību tikt tālāk.

Un tālāk jau es gribēju tikt, pat tālāk par Kastaņolu —

uz zilo krastu — un vēl tālāk. Tam vajadzēja būt izlūku

braucienam jaunā dzīvē.

Mūsu Kastaņolas dzīve, skatīta caur atmiņu plīvuri,

bija domāta tikai kā sastāvdaļa šinī braucienā; arī tagad

viņa nav izņemama no šī lielā sakara. Daža laba doma,
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dažs dzejolis, vispārējā sajūta nebūs saprotami bez šī sa-

kara, būs pārprotami, un tas ir vēl ļaunāk nekā nesa-

protami. Tātad Kastaņolas atmiņas un brauciens «uz zilo

krastu» paliek arī še vienotas.

Kastaņolai — la bella signora Castagnola — skaistai

Kastaņolas kundzei, kā saka dzejnieks, jādod priekšroka,

viņai jāiet pirmai, un sekos «zilā krasta brauciens». At-

miņas par Kastaņolu aizņems lielāko daļu grāmatas, un

viņas tiks ietērptas skaistā Prandes ilustrāciju tērpā; —

kas nu man pārmestu, ka tik eleganti tērptas kundzes

priekšā lieku visam citam atkāpties?
Avanti4

,
bella signora Castagnola!

APKVĒPUŠIE VIESI UN SKAISTĀKA PASAULES

STACIJA —
LUGĀNA

Pēc piecu dienu gara brauciena, pēc negulētām naktīm,

pēc vienas pus dienas apskates pa skaisto Varšavu, pēc
vienas pilndienas apskates pa skaisto, imponējošo un mī-

līgo Vīni, pēc aša brauciena caur Itāliju, — mēs esam

beigās Lugānā.
Mēs esam tik noguruši no ceļa, tik biezu kārtu apkvē-

puši un nomelnoti (man kā patriotam jāatzīst, ka nomel-

not prot Latvijā vēl daudz pamatīgāki un, galvenais, to

nomazgāt nav tik viegli); mums acis tā aizlipušas ar kvē-

piem, ka mēs, stacijā pienākuši, neko negribam redzēt un

vēl mazāk gribam tikt redzēti, un tūdaļ steidzamies pa

funikolari, virvju dzelzceļu, lejā Lugānā, viesnīcā, vistu-

vākā, kāda vien ir, ne vislabākā. Steigdamies un neskatī-

damies mēs gan daudz zaudējām, jo esam pienākuši
«skaistākajā pasauls stacijā», kā apgalvo šveicieši, un tie

tiešām ir skaistumu redzējuši savā zemē, kura tik skaista,
ka no visas pasaules brauc viņu skatīties.

Mēs iebraucām Lugānas stacijā no Itālijas puses; mēs

redzējām pirmos brīnišķos skatus uz Morkoti un uz Brē,

tad tikai Lugānu. Bet, kas iebrauc no Šveices puses, tas

piedzīvo lielāku pārsteigumu, nolūkojoties Lugānas skais-

tumā.

No Šveices puses dzelzceļš iet tuvu pie pašas Lugānas

pa skaistu ieleju, bet Lugānas vēl neredz; tad ceļš iet tu-

nelī, tad aiz tuneļa vēl kalnu spraugā, un tad tik piepeši
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atveras spožā gaismā visā plašumā daiļā pilsēta un mir-

dzošais ezers; pārsteidzošo, gandrīz apreibinošo ainu no-

slēdz tūdaļ no pārējās pasaules augsta zaļa kalnu grēda.
Stacija atrodas augstu pār pilsētu — 60 metru —, un

skats no šejienes atklāj tik lielisku panorāmu, kādu grūti
iedomāties ij sapņos. Skatītājs, atdzēries šī saules uzbū-

ruma, domājas nu jau redzējis pašu skaistāko un lielāko

un cerē vairs tikai sīkumos izjust redzēto, nolaižoties pil-
sētā un pārstaigājot apkārtni. Bet te viņš atkal piedzīvo

pārsteigumu, jo apkārtnē tāda dažādība un bagātība ska-

tos, kāda tik mazā zemes stūrītī nekur nav salasīta kopā.
Tāpat kā Lugāna prata slēpt savu skaistumu, tā arī ap-

kārtnes katra savu īpatnību uzglabājušas par sevi aiz

kalniem, aiz klintīm, aiz mežiem un ezeriem atsevišķā

daiļumā. Bagāta ir «Ceresio karaliene» Lugāna, neizrāda

uz reizi savas mantas, grib, lai tās apbrīno katru par
sevi un iemīļo.

Piecus gadus mēs ar Aspaziju bijām jau še dzīvojuši un

vēl ik dienas atradām jaunus noslēptus skaistumus, un

katrs likās tas skaistākais un mīļākais par visiem. Liela

meistara gleznā var lūkoties ilgi un vienmēr, dziļu dzeju
var lasīt un pārlasīt, un vienmēr atradīs tanī ko jaunu un

neredzētu, un pārsteidzošu un brīnīsies, kā to nav tūdaļ

pamanījis. Lielā meistariene daba šo vietu radījusi, un

Tičīnas mākslinieciskā fantāzija to izkopusi; ij tie arhi-

tekti, kas staciju cēla šinī vietā pāri pilsētai, bija māksli-

nieki un dzejnieki dvēselē.

DIVI CEĻINIEKI, BET PIRMS DIVI TRIMDENIEKI

Kamēr mēs, divi ceļinieki, viesnīcā mazgāja-
mies, pārvēršamies atkal par pieklājīgiem pasaules pil-

soņiem un atpūšamies, tikmēr jūtas sāk staigāt pa senām

atmiņām, kā toreiz, daudz gadus atpakaļ — būs jau div-

desmit un vairāk gadu —, šinī pat Lugānas stacijā
iebrauca divi trimdenieki, no lielā 1905. gada,

Aspazija un šo atmiņu izvērpējs jūsu, lasītāju, priekšā.
Ar šķēršļiem bijām tikuši pāri Krievijas robežām; mīļi

draugi — tagad jau var viņus saukt vārdā: Priedīši, Bren-

cis un Anna — mums izpalīdzēja. — Tagad jau var arī

teikt, ka Anna bija savā laikā, Jaunās strāvas sākumā,



tik pazīstamā un tik iecienītā Ņina. Tagad var teikt,
drusku vēlu gan nāk šis tagad.

Pēc gara braukuma bijām tikuši zemē, kura varēja
un gribēja* mums dot patvērumu pret visvarenā cara

augsto un — ak, tik — auksto roku. Aspazija ap-

rakstījusi šo mūsu pirmo laiku brīvajā zemē, un gribu
to pasniegt arī saviem lasītājiem. Bet Aspazija, toreiz

rakstot, bija vēl par tuvu tam laikam, un atmiņās daudz

skarba un sāpīga, tādēļ lasīsim viņas piezīmes drusku

vēlāk, lai pirmais iespaids nebūtu nelaipns.
Mēs nodzīvojām trīs mēnešus mūsu trimdenieku pār-

pildītajā Cīrihē, bijām cerējuši izmantot lielo daudzumu

latviešu trimdenieku, kādu 200 cilvēku no visiem pagas-

tiem, 1905. gada vēstures rakstīšanai (par to ir minēts

Aspazijas atmiņās5
un manu kopotu rakstu IX sējumā

6
).

Tad gribējām atpūtas un darbu dēļ braukt vēl tālāk uz

Itāliju — manu seno ilgu zemi, bet tur toreiz nevarēja

gluži droši justies 1905. gada ļaudis; cik atceros, ap to

laiku bija tikuši vai nu izdoti, vai izraidīti no Itālijas
daži krievu emigranti, to starpā laikam Gocs.

Tā mēs braucām vismaz uz Itālijas pusi, uz robežu Lu-

§ānu.
Tur gribējām padzīvot kādu laiku droši, kā jau

veicē, un noskatīties, kad un kā varētu tikt pašā Itā-

lijā. Bet, jo ilgāk padzīvojām un noskatījāmies Lugānā,
jo neiespējamāki tika mums pašiem atstāt šo skaistumu.

Un robežu stacija, uzgaidāmā vieta — Lugāna — tapa
mums par paliekamu vietu un par robežu staciju visā

mūsu mūžā. Lugāna — Kastaņola saturēja mūs pus mūžu,

piecpadsmit gadus. Vēl tagad gars atgriežas vienmēr uz

šo vietu, un gars gandrīz ik gadus velk līdzi miesas —

ciemā Kastaņolā.

Ilgas pēc Itālijas gandrīz tika apmierinātas Kastaņolā.
Kad vēlākus gadus bija jau iespējams bez bailēm

braukt uz Itāliju, tad apmeklējām arī tikai tuvākās Itā-

lijas pilsētas, sevišķi Milānu. Bet braukt tālāk Itālijā
iekšā, braukt uz Romu, palika — bailes, citādas bailes:

ka Roma nepaturētu pie sevis uz visiem laikiem, ka ne-

ļautu nekad vairs atgriezties atpakaļ dzimtenē, pirmajā,

Latvijā. Kad nu Kastaņola un Tičīna, Šveices itāļu kan-

tons, varēja tik spēcīgi pievilkt, ko tad būtu darījusi
Roma? Tā mēs, piecpadsmit gadus dzīvodami pie pašas

Itālijas robežas, Romu neredzējām. Kam to tiku stāstījis,
tas tikai galvu vien nokratīja. Es domāju, ka šinī vietā

arī tagad manos lasītājos notiks galvas kratīšana, varbūt
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tikpat liela kā profesoriem par Jobsa atbildēm, ko ap-

raksta un uzzīmē Vilhelms Bušs savā jautrajā «Job-

siādē»: ■—

Ob dieser Antvsort des Kandidaten Jobses

Geschah ein allgemeines Schūtteln des Kopies. 7

ASPAZIJA «STARP DIVĀM DZIMTENĒM»

Tagad lai Aspazija runā.

Dzimtene — ko šis vārds nozīmē tam, kas no viņas
14 gadu prom bijis! Un ne 14 vien, ar īsu, ļoti īsu starp-
brīdi veselus 23 gadus!

23 gadus būt atgrieztam nost no savas dzīvības sak-

nes, būt svešniecībā, trimdniecībā, bez izredzes, bez ce-

rības uz atgriešanos.
Veselas paaudzes pa šo laiku noiet no dzīves skatu-

ves un jaunas uznāk viņu vietā, un kaut kur tālā malā

«migranta kaps var iegrimt un pazust svešās smiltīs.

«Nekad vairs tevis neredzēt,

Mans mīļais lauks»

Par mūsu pirmo trimdu, kura jau par vēsturi tapusi,
še plašāk nerunāšu. Tā sākās jau 1897. g. jaukos vasaras

svētkos. — Kad visi gatavojās svinēt šos visjaukākos
svētkus, tad «mūsu mīļotam zemes tēvam», nelaiķim ca-

ram, labpatikās iesākt notikumu virkni (Aspazija še lieto

citu, daudz stiprāku vārdu), kurā plūdušas tik daudz lat-

viešu asinis, tad žandarmērija apcietināja starp citiem

arī Raini, īsi paziņodama mājeniekiem, kas «tas vairs ne-

kad neatgriezīšoties». Un, ja arī netika izpildīts pats bar-

gākais spriedums, uz kuru R. sākumā bij apsūdzēts, tad

tomēr sekoja gari gadi, gan cietumos, gan trimdā tālos

ziemeļos, kas lauza zaļo jaunību, spēku un veselību.

Uz kādas amnestijas pamata laiks tika drusku saīsi-

nāts, un mēs varējām atgriezties dzimtenē 1903. gadā,
tas ir, pēc septiņiem gadiem, ja šo gadu skaitu negribētu

apstrīdēt, atvelkot laiku, kas pavadīts cietuma mūros Lie-

pājā un Rīgā, ko arī varētu dēvēt par dzimtenes «mātes
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klēpi». Tad divas vasaras pavadītas dzimtenē 1904. un.

1905. gadā, pilnas uztraukuma un mutuļojošas dzīvības,
kuras noslēdzas ar 1905. gada revolūciju — un atkal

baismu pilna nakts.

Ar pūlēm mums tikai izdevās 1905. g. decembra 26.

dienā izbēgt no tvērējiem, kuri mūs bij ielenkuši. Bez

līdzekļiem bij jādodas svešumā. Arī ceļā draudēja bries-

mas, un bij ļoti jāuzmanās. Te man jāatzīmē, ka mēs neiz-

braucām abi kopā un ka es paliku pāra dienas Rīgā, no-

kārtot dažas darīšanas, un ka arī man ar pūlēm izdevās

izbēgt.

Beigās nonācām Cīrihē. — Tur jau atradām priekšā
dažus emigrantus, vēlāk pienāca vēl citi klāt, tā ka visu

skaits kopā bij pāri divi simtiem.

Tika noturētas sēdes un sapulces. Rainis gribēja šo reto

gadījumu, kurš apvienoja tik lielu biedru skaitu, izlietot

kādam lielam kopējam darbam — savākt materiālus

priekš latviešu revolūcijas vēstures. Sapulcētie bija visi

organizēti biedri un pa lielākai daļai darbojušies vado-

šās lomās, viņu piedzīvojumi varēja dot spilgtāku ma-

teriālu nekā laikrakstu ziņas, un šāds darbs būtu bijis
ne tikvien mūsu revolūcijas, bet reizē arī mūsu kultūras

vēsture. Mums gribēja uzdot redakciju un savākto ma-

teriālu izstrādāšanu. Bet, diemžēl, tā nacionālā sajūta,
ka tautai un viņas kultūrai vajag savas vēstures, savu

tradīciju, uz ko tā varētu dibināties, mums toreiz vēl

trūka, biedri izturējās šinī lietā pārāk inerti, nedaudzi

biedri gan uzrakstīja savus piedzīvojumus, bet citi ne-

gribēja pūlēties. Beigās pienāca ziņa, ka biedrs Jansons-

Brauns tādu vēsturi jau rakstot — un tamdēļ arī visi ma-

teriāli viņam piesūtāmi. Mūsu ierosinājums tika galīgi
izbeigts. Protams, tad darbi tika atstāti viņam.

Kā zināms, pēc desmit gadiem Braunu aizsniedza tra-

ģisks liktenis, vēstures darbu viņš nebija pabeidzis un

tikai sarakstījis nelielu brošūru.

Mums ar nožēlošanu jānoskatās, ka baltieši — vācieši

par mūsu revolūciju ir sarakstījuši vēsturi no sava stā-

vokļa, un mums pašiem tādas nav. Mēs mierīgi atļau-

jam, ka mūsu varoņu darbus apspriež viņu pašu mocītāji
un tos sakropļotā un izķēmotā veidā nostāda lielās vēs-

turiskās tiesas priekšā. Mēs šo darbu esam vēl parādā
mūsu kritušiem varoņiem! Mēs to esam parādā nākošām

paaudzēm! Un — galvenais, mēs to esam parādā tā laika
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sajūsmai pašai, kā avotam, no kura mēs vienmēr varam

jaunu spēku smelties!

Tas vēstures darbs jāizved galā tagad mūsu vēstures

pētīšanas biedrībai.

Kad mūsu nodoms toreiz neiznāca, pie kura ar tādu

sajūsmību bijām gājuši, mēs arī paši jutāmies lieki, un

nekas mūs Cīrihē vairs nevarēja saistīt. Še, tirdznieciskā

pilsētā, arī dzīve bij dārgāka nekā citur Šveicē, un mūsu

mazie līdzekļi jau gāja uz beigām. Padomājām, kur va-

rētu iztikt lētāki un kur būtu labāks klimats mūsu sagrau-

tai veselībai, un uz labu laimi devāmies uz Lugānu pie
Itālijas robežas.

Arī vēl kāds cits iemesls mūs spieda Cīrihi atstāt, tas

bija pases jautājums. Vietējā policijā bija vai nu ar pasi

jāpierakstās, vai jāliek kauci jaß
,

vai arī jādabū no vie-

tējiem ļaudīm galvotāji, un mums nu visa tā nebija. Rīgu

atstājot, gan bijām griezušies dēļ pases pie kāda biedra,

kas citiem pases apgādāja, bet priekš mums viņam tā-

das nebij pie rokas. Rainim gan tas iedeva tādu vietēju

pagasta pasi uz 20 gadu veca jaunekļa vārda, bet ar to

nebij nekas iesākams, un man nebij gluži nekādu ap-

liecību.

Lugāna turpretim ir svešnieku pilsēta, kur ar pierak-
stīšanām un apliecībām netirda un kur ilgāku laiku var

dzīvot gluži svabadi — un te priekš mums bij īstā vieta.

Kad bijām atraduši no pilsētas kādus divus kilomet-

rus atstatu zemnieku mājā mazu klusu istabiņu, mēs pir-
moreiz varējām atlaist notirpušos locekļus un domāt pie

atpūtas, kaut gan, diemžēl, tā arī te tik ātri nebija pa-
nākama. Miers tomēr še bij lielāks, nekā līdz šim bijām

baudījuši.

Jāpiezīmē vēl, ka jau Cīrihē bij sākušas mums sekot

kādas uzkrītošas personas, kuras vēlāk izrādījās par spie-

giem, tie no dzimtenes bij izsūtīti slepeni sekot politiska-

jiem bēgļiem. Cara kalpi centās ar visu vari politiskos
nostādīt par vienkāršiem kriminālistiem, lai tādā veidā

panāktu viņu izdošanu un lai varētu tos nodot adminis-

trācijas rokās. Bija pat tikušas izsolītas godalgas par gal-
vām.

Kā zināms, tad «Dūna Zeitung'ā»
g veda pret Raini se-

višķu aģitāciju, lai to nostādītu kā kriminālistu, viņiem
neviens neizlikās tik bīstams kā šis «ideju nesējs» un

«fanātiķis», un «visas revolūcijas sakne», kuru tie jau

garā sev tēloja kā «ein lotei L6we». Kad nu šis nodoms
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neizdevās, tad tie ķērās pie cita līdzekļa, tie izsolīja par

«beigtās lauvas» ādu jeb par R. galvu desmit tūkstoš

rubļu «godalgas», kas pēc toreizējā naudas kursa bij
ļoti augsta summa. Rainis pats savā mūžā gan nekad ne-

būs tik augstu godalgu dabūjis.
Ka par tādu algu radās sacensība, var iedomāties. Še

dzimtenē pārbraucot, mums par to no dažām pusēm tika

aizrādīts, ka galvenais rīkotājs šinī lietā bijis kāds sle-

penpolicists, kurš revolucionāru ķeršanas laikā pazīstams
ar saviem nopelniem. Drīzi vien pēc mūsu ierašanās Lu-

gānā mums nācās iepazīties ar šādiem algas meklētā-

jiem, no kuriem daži periodiski uzklīda un daži bija pat

apmetušies mūsu tuvumā uz dzīvi. Nostāsts, kādā veidā

tie mums mēģināja tuvoties un mūs savos tīklos ievilkt,

pieder pie mūsu Lugānas dzīves sīkāka apraksta. Tikai

to ar sirds atvieglinājumu varu minēt, ka starp viņiem

nebij neviena latvieša, tie bij vācieši un žīdi, un starp
tiem figurēja arī kāds «fons».

Nevar sacīt, ka šāda tipa ļaudis būtu sevišķi veikli un

atjautīgi, viņi rīkojas ar diezgan elementāriem paņēmie-
niem, un kaut cik inteliģents cilvēks viņus drīz vien var

izmanīt cauri. Sevišķi mani kā sievieti viņi bij ietaksē-

juši zemāk un mēģināja caur mani R. tikt klāt. Diezgan
nomocoša bija viņu uzbāzība, kura ilga gandrīz līdz 1912.

gadam un piederēja pie tumšajām krāsām, kuras apēnoja

Lugānas citādi tik maigo ainu.

Vēl daudz drūmākas krāsas Un ēnas satumsa priekš
mūsu acīm, kad sāka nākt no dzimtenes laikraksti un at-

rotināja garo, šaušalaino asins ainu, pilnu ar spīdzināša-

nām, kā senos viduslaikos. Bij jāredz, kā krīt par upu-

riem mūsu labākie dēli un meitas, kuri mūsu brīvās, pat-

stāvīgās dzimtenes ideālu ar svētu sajūsmu bij pirmie
nesuši savā sirdī.

Lai atminam, ka iedomas par brīvo neatkarīgo Latviju
vien jau tika toreiz uzskatītas par vislielāko noziegumu,

par valsts nodevību un separātismu un sodītas ar visbar-

gāko sodu. Lai atminam vēl, ka vārds «Latvijas repub-
lika» tika pirmo reizi proklamēts 1905. gada rudenī sa-

sauktajā skolotāju kongresā, toreizējā Romanova ielā

Nr. 2510.

Lūpas, kas toreiz šo vārdu izrunāja, ir uz mūžu apklu-
sinātas, acis, kas šo mūsu visu dārgāko ideālu bij garā

jau skatījušas, ir slēgtas tikušas; šīs karstās sirdis ir uz

mūžu pukstēt rimušas, bet 1905. gada revolucionāri bij
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pirmie, kas ar savām uz moku soliem izlietām asinīm

nokristīja mums «brīvo Latviju». Lai mūsu sirdīs mūžam

neizdziest viņu piemiņa!
Pieminot šo lielo, traģisko vēstures procesu un viņa

idejas uzvaru, grūti atkal atgriezties pie savas personī-

gās dzīves. Tā vien liekas, ka visas personīgās cieša-

nas, lai kādas viņas nebijušas, garīgas vai fiziskas, visas

vajāšanas, trūkums, likstas pazūd it kā sīki pilieni šai

lielajā sāpju jūrā, kas pār mums pāri šalca.

Un tomēr: mēs esam paaudze, kas nemirst, jo mēs

nedzīvojam sev vien un nemirstam sev vien, mums jā-
nes tālāk laika uzdevums un no drupām jālasa tās var-

būtības, no kurām varētu dzīve tālāk zelt.

Visapkārt mēness jūra mirdz,

Tur balti ceļas miglas vāli,

Tur aizpeld augšup tāli, tāli

Spārnos tava un mana sirds.

LUGANA APBRĪNOJU ITĀĻU VALODAS BAGĀTĪBU.

ĒRGLIS UN NR. 13

Turpināšu es atkal savu stāstu par mūsu pirmo iera-

šanos Lugānā, tas papildinās Aspazijas skarbās piezī-
mes ar vieglākām, izklaidējošām atmiņām.

Lugānā mēs iebraucām nakti, jauks mēness spīdēja.

Bija marta beigas, kad jau bija iesācies lietainais laiks,

kurš še uznāk no marta vidus līdz aprīļa vidum. Mēs

iebraucām arī naktī; mēs redzējām tikai zem kājām ugu-

ņus pilsētā un pretī sevim tumšas, augstas, biedinošas

sienas — Kaprina kalnus.

Bija iespaids gluži savāds; noslēpumains, tumšs skais-

tums, kas likās mūs it kā kur ievīlis, kur mūs turēs kā

cietumā. Cietums un salīdzinājumi ar cietuma jēgumiem
mums toreiz vēl bija visos sirds kaktos un ne tik ātri

izzuda; pat sapņos ilgi turējās cietums.

Mēs, pašā Lugānas stacijā izkāpjot, tūliņ iepazināmies
ar itāļu valodas vārdu un skaņu bagātību. Toreiz mēs

šo bagātību nepratām cienīt, jo viņa bija pret mums vēr-
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sta diezgan sparīgā veidā, -— un tas jau vispār pazīs-

tams, ka itālieši runājot lieto daudz un zīmīgus žestus.

Bija cēlies pārpratums vagonā, kad Aspazija, steigā
ārā kāpdama un ķerdama mūsu dažādās somiņas un gro-

ziņus, bija paķērusi arī kāda itālieša groziņu. Tagad es

atminu no visas vārdu bagātības, kas izbira no aizskārtā

itāļa — un ne viņa vien — mutes, tikai vienu vārdu:

maledetto tedesco!11 Vārds bija teikts un daudzreiz at-

kārtots ar dziļu pārliecību — «nolādēts ir vācietis!», bet

mēs tai pārliecībā nevarējām dalīties, bijām arī runā-

juši latviski, tikai itālietim, un vēl sadusmotam, tas ir

vienalga — ē lo stessol

Stacijā mums negāja daudz labāk, jo mūs tūdaļ sa-

grāba ar visām mūsu mantām kāds rezolūts facchino,
nastu nesējs, un aizstiepa mūs viesnīcā, kura kā ērgļu
māte nometusies stacijas tuvumā un savos nagos grābj
visu, kas gadās. Saucās viesnīca arī tiešām par «Adler»

12

.

Kā vēlāk redzējām, veda mūs istabā Nr. 14; pēcāk, vai-

rāk reizes garām ejot, mēs redzējām tikai Nr. 12 un 15,
un tālākos numurus, bet nekur nebija Nr. 13. Tātad vies-

nīcnieks bija izlaidis nelaimīgo numuru un skaitījis to

par četrpadsmito, bet faktiski mēs nu bijām 13. istabā.

Aspazija man atgādināja, ka mana cietuma kamera

Rīgā, Jumpravas ielā13, bijusi Nr. 26, tātad divreiz 13, un

bijusi tiešām ļaunākā kamera no visām, kādās vien man

nācās sēdēt latviešu sociāldemokrātu prāvas laikā 1897.

gadā; arī ļaunāka par visām, kādās toreiz nācās sēdēt

citiem maniem liktens biedriem.

Tiešām maza bija tā kamera — šinī ziņā to varētu

saukt par mazu ļaunumu — ietilpa tur tikai gulta un

galds, krēsla nebija, un brīvas telpas bija tikai viens so-

lis, tā ka staigāt nevarēja. Toties brīvi viņā varēja stai-

gāt vesels kara pulks prūšu un blakšu. Saule gan maz

tur pastaigājās, tikai dažas stundas, un grūti varēja mani

atrast, jo lodziņš bija augstu sienā un restes priekšā.
Mani pašu veda pastaigāties, uz ceturksni stundas, mazā

un šaurā pagalmiņā, kurā svaiga gaisa vietu lika izpildīt
divām atejām.

Tāda bija 26. kamera, un ne velti Aspazija baidījās

no visa, kas to varēja atgādināt, arī no 13. numura. Es

gan lūkoju aizrādīt, ka 26. kamerā es notulkoju lielāko

daļu «Fausta», bet tas maz līdzēja. Pēc trim dienām mēs

bijām jau laukā no numura 13.
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Kad tu būtu karaliene,
Es tev kroni uzliktu,

Bet tu esi lauceniece,

Strādāt ej uz tīrumu.

«Nē, es neiešu vis laukā,

Saule manim gauži dar',

lešu istabā, kur klusi

Šūt un rakstus rakstīt var.

Šūt un rakstus rakstīt gribu,
Mutautiņu mīļākam,
Vakarvilcienā viņš atbrauks

Pulkstens pāri desmitam.»

DZIESMU VARA NELAIKA. LUGANO, TU SEI LA PIŪ

BELLA!

Šo dziesmu dzirdējām dziedam pirmo nakti, kuru pa-

vadījām Lugānā. Neparastā, pus sērīgā, pus jautrā tau-

tas melodija mums izlikās ļoti skaista un jaunekļi dzie-

dātāji — ļoti cītīgi dziedātāji; laiks tikai mums likās ne-

parasts mākslas uzklausīšanai. Bet mūs sajūsmināja tā

labā zīme, ka dziesmas mūs ievadīja pirmā dienā Lugānā.

Šinīs naktīs, kad tagad esam Kastaņolā, atkal bieži

dzirdu jaunekļus dziedam mums neparastā laikā. Viņu

falsets skan spilgti un skaļi, un, jo dziļākas dziedātāju

jūtas, jo dziļāk viņi ieskatījušies savu skaistuļu acīs, jo

spilgtāk un skaļāk skan viņu dziesmas. Neieinteresētam

klausītājam tās sniedz jo lielāku baudu, jo lielāks tā-

lums, no kura tās dzird.

Pirmā rītā Lugānā — toreiz, pirms 21 gada — vēlu

cēlāmies pēc nakts koncerta. Viss mums likās brīnišķīgs.
No mūsu loga atvērās brīnišķīgs skats uz Montē San

Salvatore kalnu; lejā mirdzēja brīnišķīgs zaļš ūdens ezerā,

gaiss bija tik maigs un piemīlīgs, krūtīm tik viegli elpot,
ka brīnišķa sajūta pārņēma mūs, vecos trimdeniekus,

kuri ne sapnī nebija sapņojuši, ka dzīve un pasaule spēj
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dot arī ko daiļu un mīļu: — neprasot, izšķēržot, izbār-

stot pilnību.

Mēs tūliņ devāmies uz stacijas laukumu; mēs nokāpām
uz gluži tuvējo katedrāli, duomo di San Lorenzo, visur

brīnišķi skati: Lugāna ar savu ezeru, savu zaļo Ceresio iz-

klājusies plašā ielejā un gar abām malāmsev sargam noli-

kusi divus milžus — pa labi Salvatora kalnu, pa kreisi

Montē Brē ar Montē Boglia aizmugurē. San Gioigio, Cap-
lino, Sighignola, Legnone — visi sargā skaisto dārgumu.
Mums pašā priekšā katedrāles slaikais campanile — baz-

nīcas tornis, augstu pacēlis galvu, rāda mums uz ainas

brīnumiem; viņš laikam grib teikt to pašu, ko izsaka lu-

gāniešu dziesma: «Lugano, tu sei la piū bella!» — Lugāna,
tu esi skaistākā! 14

Visas dienas mums aiziet staigājot, skatoties, brīno-

ties; ik dien' mēs redzam jaunu, ik dien' skaistu, to pašu
un gluži citādu. Šai dabai viens raksturs, bet tūkstots da-

žādību. Mākslinieku cilts pratusi piemēroties šai dabai:

celtnēm viens raksturs, bet tūkstots dažādību, tūkstots

pretējību; galējības, kas izslēdz viena otru, še saplūst
vienā lielā saskaņā. Visas bēdas še top rāmākas; sašķel-
tais, lauzītais, izmocītais gars jūt savādas, nekad ne-

justas sāpes, kas viņam liekas kā veldzes; sirdī izplešas
jauns nogurums, kā no atlaistām žņaugām.

Viss bijušais izbijis,
Kā nebijis —

Ko cietu mūžu dien,

Līdz izsamisu:

Viens acumirklis vien

Ir dzēsis visu. —

Tā laikam es kādreiz domāju trimdā, tikai nu neatceros,

vai pirmā vai otrā trimdā; neatceros arī, vai tās rindiņas
kur klajā parādījušās, — laikam gan — nevaru še palū-
koties grāmatās un pārliecināties. Aspazija gan zinātu pa-
teikt, tai laba atmiņa pantiem; es atkal dzejas nemaz ne-

atminos, bet atminu skaitļus, vārdus, skatus.
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NEKAD NEBIJĀM TA SALUŠI. PROTESTA GARS

NEVIETĀ

Mēs katru dienu ar to vien nodarbojāmies, ka visu ap-

ciemojām jaunajā vietā, — īstas ciema slotiņas: — kalnus,

ielas, baznīcas, klintis, dārzus, kapsētas, visu, visu. Kā

izslāpuši gribam atdzerties skaistuma un miera un skrē-

jām nemierīgi no vietas uz vietu.

Ir mums pirmās dienās viesnīcā arī blakus nolūks skrie-

šanai: mēs esam tā aizņemti, ka nav laika paēst pus-

dienu — viesnīcā. Mēs ēdam tur tikai brokastis — caffē-

latte completo, pilnu kafiju, kas nozīmē: kafiju, pienu,
sviestu un virumu, kas maksā vienu franku jeb latu; mēs

atnākam tikai uz vakariņām, kas maksā trīs franki. Pus-

diena viesnīcā arī maksā trīs vai četri franki. Tas priekš
mums ir par daudz. To mūsu šaurais trimdenieku maks

nespēj izturēt. Tātad ēšanas vietā lūkojam pastaigāties.
Bet līdzēt gan tas nelīdz, un tagad es to nevienam neie-

teiktu. Est gribas it kā vēl vairāk, jāēd, ko blakus nopēr-
kot, iznāk vēl dārgāk. Es jau teicu: pēc trim dienām mēs

bijām laukā no 14. vai, pareizāki, 13. numura.

Ar istabas meitas palīdzību mēs novietojāmies turpat
blakus stacijai, pie sliedēm un trokšņa visu dienu un

nakti. Istabu mums deva veļas mazgātāja: mazu, mazu,

kur bija tikai gulta un galds, gan divi logi, bet toties ne-

bija krāsns. Itālijā vispār krāsns toreiz nebija pazīstama;
tās vietā bija vaļēji kamīni, kuri gan ļāva uz žagaru ugun-

tiņas izvārīt minestr'u — zupu, bet sildīt sildīja tikai pirk-
stus, neievērodami pārējās ķermeņa daļas.

To gadu taisni bija auksts marta mēnesis, lija un sniga,

un mēs nekad ne Latvijā, ne tālajā ziemeļu Vjatkā un

Slobodskā, ar visiem turienes 40 grādiem aukstuma, nebi-

jām tā saluši, kā salam saulainajā dienvidū, Tičīnā.

Kad sūdzējāmies dzīvokļa saimniecei, viņa aizrādīja, ka

gar mūsu istabas sienu taču ejot garām skurstenis, kur pa

iekšu uguns vien staigājot. Cītīgi meklējot, mēs tiešām

atradām, ka sienā ir viena siltāka vieta, kur iet garām
skurstenī silti dūmi. Bet veļas mazgātāja tik aukstā laikā

veļu nemazgāja bieži. Tad mēs gājām sildīties uz Lugānas

dzelzceļa staciju: mūžīgi ceļotāji, kuri nekad nekurp ne-

aizceļo. Vakaros no turienes raidīja laukā.

Pa nakti mēs saspiedāmies cieši kopā savā gultā, dre-

bējām, mazākais, kopīgi. Sevišķi oriģināli tas mums neiz-

likās, jo Heine jau labi agrāk bija apdziedājis divus gulē-
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tājus Parīzē, kuri, tā kopā guļot un drebot, bija kādu rītu

kopā nosaluši.15 To mēs gan neizdarījām, lai kaut kā at-

šķirtos no tiem diviem, bet Aspazija vēl tagad sūdzas, ka

daudz netrūcis, un vainīgais bijis es. Lieta tāda:

Gulta bija apaļu muguru, viens otram vēlās virsū, un

kādu nejauku nakti es pa miegiem bīdījis viņu gluži no

gultas ārā, jo viņa mani apspiedusi. Ilgi spiestais bija sā-

cis protestēt pret spaidu. Viņa izkritusi ārā, nevarēdama

mani uzmodināt. Aspazija toreiz nodomājusi, ka labāk es

būtu savu protesta garu citur licis lietā.

CIEMIŅŠ F. GRĪNIŅŠ

Istabiņā via Circonvallazione 16 mēs piedzīvojām vienu

lielu prieku: mūs apmeklēja jaunais varonis Ferdinands

Grīniņš — ļoti maigs un smalks, dziļi izglītots un inteli-

ģents jauneklis, ar atturīgu uzstāšanos, kluss un dvēseles

bagāta satura pilns. Reti esmu pēcāk dzīvē saticis tik sim-

pātisku cilvēku, tik sirsnīgu un jūtīgu. Un šī smalkā, daiļā
dvēsele bija varoņa un mocekļa dvēsele priekš lielas ide-

jas; viņa darīja jaunekli par bezbailīgu, tēraudcietu ka-

reivi priekš Latvijas un sociālisma. Viņš bija tāds varoņa

tips, kādu es biju lūkojis tēlot savās drāmās — smalks ga-

rīgs spēks, kurš uzvar arī reālā, rupjā cīņā. Grīniņš nepa-

lika ilgi trimdā, viņš alka pēc cīņas; un pēc īsas, bet ap-
žilbinoši spožas gaitas viņš mira mocekļa nāvē tik varonīgi
kā laikam neviens cits no 1905. gada daudziem skaistiem

varoņiem. Esmu laimīgs, ka tiku dzīvu redzējis to, ko biju
sev tēlojis tikai sapņos.

Mūs še apmeklēja arī vēl pazīstamais literatūrvēstur-

nieks, dzejnieks un politiķis Miķelis Valters ar kādu

krievu biedreni.

Arī mīļo Lauru Gulbis, toreiz Bernes studenti, tagad

pazīstamo ārsteni Neuberg kundzi, tikām še redzējuši un

viņu apmeklējuši Ruviglian'ā, kur tā pavadīja savu vasa-

ras atvaļinājumu.
Ar dažiem itāļu biedriem tikām jau iepazinušies, bet

toreiz mums bija grūta saprašanās, jo nepratām vēl itā-

liski.

Ruviglian'ā..
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MŪSU PIRMĀ ADRESE UN STOSTITA VALODA

Via Circonvallazione Nr. 235 — tā bija mūsu pirmā ad-

rese. Es pazinu lielus vīrus, kuriem nebija nekādas adreses,

piemēram, mans mīļais draugs Sirmais, par kuru man būtu

pienākums kādreiz vairāk pastāstīt. Mana pirmā Lugānas
adrese nebija daudz labāka par «nekādu adresi». Šīs «ad-

reses» istabiņā mums bija visšaurākā dzīve katrā un vi-

sādā ziņā. Vienu mēnesi mēs izcietām, iztikdami ar

15 frankiem, tad laikam bijām kaut kur cik necik naudas

dabūjuši un meklējām citu mājvietu.
Izmeklējām pašu Lugānu, izmeklējām Besso, uzgājām

še ļoti skaistu māju, cipresēm apaugušu, senitāļu stilā —

es apmeklēju vēlāk šo māju un priecājos par viņas oriģi-
nālo skaistumu, — daudz labu vietu vēl atradām, aizklī-

dām līdz mīlīgajam Muzzono ezeriņam ar lēzeniem kras-

tiem, kurš sevišķi mēdz patikt ziemeļu šveiciešiem, jo ap-
audzis niedrām, bet visur Aspazijai bija viena ieruna,

gudra un praktiska: par tālu no Lugānas, un kas nesīs

pārtikas vielas to tālo ceļu un pret kalnu?

Es pūlējos tad vismaz atrast citas labas puses šiem tā-

lajiem dzīvokļiem, vismaz lētumu, bet tas maz izdevās, jo

nevarēju pie itāļu saimniecēm nekādu daiļrunību attīstīt:

par maz itāļu vārdu bij manā rīcībā. Aspazija vēl tagad
nevar beigt nosmieties, cik nežēlīgi es stostījies, kad

vajadzējis ar itāļiem sarunāties. Es taisījis tādu ģīmi, it kā

zinātu skaidri itāliski, kas jāsaka, bet licis gaidīt uz ce-

rēto vārdu, līdz itālietis un viņa palikuši gluži nepacietīgi.
«Nu saki jel, kad zini! Kādēļ tev nekas nenāk ārā?» Es

zināju gan, kādēļ nekas nenāk ārā, — nekas nebija iekšā.

Ar visu to tomēr iemācījos diezgan ātri sarunāties, pēc
savas metodes: es lasīju tikai itāļu avīzes, zināju, ap ko

iet runa, jo sekoju politikai, — un salīdzināju man pazīs-
tamos latīņu vārdus ar itāļu vārdiem. Tikai gramatiku

piemācījos no lieka. Es savu avīžu metodi varu arī citiem

ieteikt, protams, papildinot to ar istabas meklēšanu.

Soragno mums sevišķi patika, arī Montagnola, abas Sal-

vatora pusē. Bet reiz aizgājām arī uz Cassarate's pusi, aiz

Brē kalna, nebija nekas sevišķs, un gribējām jau iet at-

pakaļ, bet man tāda nelaba paraša — arvien vēl paskatī-

ties, kas tur aiz tā stūra, aiz tā meža. Tā arī šoreiz: kas

tur aiz tās klints, no Cassarate's pa kreisi? Es apstulbu:

Kastaņola pie klints raga ar savām pilīm un villām, un

dārziem man izlikās tik skaista kā burvju parādība. Mēs
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steidzamies aši, kā pārbiedēti, atpakaļ uz Lugānu. No tās

dienas man miera vairs nebija.

Māmiņ mīļo, dod man simts liru,

Amerikā es gribu braukt.

Simts liras māte gan novēlē,

Bet uz Ameriku — nē, nē, nē!

Visi brāļi pie lodziņa nāca:

«Māmiņ, laidi jel, lai jel iet!»

Kad augstā jūrā bij izbraucis,

Kuģis bij dibenā nogājis.

Mans mīļais, mīļākais noslīcis

Un šinī saulē vairs nepārnāks,
Tu, zvejnieks, kas zvejodams jūrā klejo —

Manu mīļo, mīļāko laukā man zvejo!

SIGNORINA CASTAGNOLA

Kastaņola uzrāpušies uz klints raga, kādus piecdesmit
metrus augstāk par Lugānu, kura arī pāri jūras līmenim

ir jau 276 metru. Kā kapriciozai meitenei šai signora'i

paticies palēkāt un kāpelēt pa stāvām klintīm, kad tik tās

skaistas. Es gan Kastaņolu nekad nebūtu nosaucis par

signoru — kundzi, bet par signorinu — jaunkundzi. Kā

viņa meklējusi vispārdrošākās situācijas un laimīgi visām

tikusi pāri ar eleganci un straujumu!
Vecie conti Riva, Lugānas patricieši, pratuši savā īpa-

šumā atrast aizraujoša daiļuma vietas un tās praktiski
izmantot. Es nu nezinu vairs — un negribas daudz jau-
tāt

—, vai šie nav tie paši grāfi Riva, kuri cēluši Lugānā
visskaistāko pilsētas namu, tik vienkāršo un cēlo palazzo
Riva, kas tagad pieder Banca'i deila Svizzera italiana17

.

Kastaņolas pils un ciems ap pili tiek pastāvīgi apmek-
lēti no svešnieku bariem, kuri šo skaistumu — diemžēl —

iecienījuši: — nu šie svešnieki pili pārvērtuši par vies-

nīcu, nesaucas tā ne Rivas vārdā, bet Pensionē Riviera.

Visa ciema apkārtne pilna viesnīcām, «šveicars» ir uzva-
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Tējis vecos grāfus. Viņš uzvarējis — atkal jāsaka: diem-

žēl — ne vien grāfus, viņš uzvarējis arī vēsturi un viņas

piemiņas: pašulaik mēs dzīvojam Cas'ā18 Cario Cattaneo,
lielā 48. gada filozofa namā, un šis nams ir viesnīca un

saucas: Ristorante Taddei! Šveicars visu uzvar, tikai sevi

vēl nav uzvarējis.

Kastaņolā iemetušies arī gan viesi, augstāki par grā-
fiem — kāds vācu princis Leopolds, kurš nopircis skaisto

Villa Favorita, pašā ezera malā, ar vecām celtnēm, slave-

niem kamīniem un freskām, un sācis izdarīt reformas. Vēl

ļaunākas reformas, protams, izdara viesnīcu cēlēji, kuriem

nerūp nekāds stila skaistums un stila vienība, bet tikai

franka vienība. Vietējo Kastaņolas daiļuma cienītāju pro-
testi nekā nespēj pret franka vienību. Nupat, kad mēs

iebraucam še, notiek karstas cīņas ap skaistāko kājceliņu,
kurš gar ezera malu ved uz Gandri'u, brīnišķo klinšu un

bezdelīgu pilsētiņu. Celiņu grib pārvērst par automobiļu

ceļu, lai svešnieki ērti tiktu uz Itāliju, ar to būtu viss ro-

mantiskais skaistums gludi likvidēts. Bet ir cerība, ka šīs

draudošās briesmas novērsīs un auto ceļš tiks taisīts aug-
stāk, kur tas tā nekait. Franks tiks laikam pārvarēts, bet

gan laikam no otra franka.

Un tomēr, tomēr, tomēr dabu nevar galīgi iznīcināt.

Kastaņola ir un paliek tomēr debešķi skaista!

Saules rietā

skatos es jau stundām ilgi,
Acis nenožilbst

man vairs no zelta sposmes;

Acis neapnīkst
to lielo daili lūkot,

Kura tagad
lēni ļaujas apbrīhoties.

DIVĒJĀDI «TOMĒR», SAULAINS STURĪTS UN TRIMDA

Mēs pārnācām uz Kastaņolu abi ar Aspaziju. Nelīdzēja

viņas gudrie un praktiskie protesti, — daiļums viņu pār-

varēja. Un viņa zināja, ko upurē un kādus grūtumus uz-

ņemas.
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Kastaņola ir kādas 20—30 minūtes atstatu no Lugānas;
vēlāk gan nāca trams, bet tas gāja tikai pa līdzeno un

ērto ceļu līdz Cassarate'i; stāvais ceļš uz Kastaņolu no

turienes bijā tomēr jāiet kājām. Es gan solījos nest sma-

gos nesamos no Lugānas un daudzreiz pildīju arī savu so-

lījumu, bet jau kāju ceļš vien Aspazijai darīja grūtības.

Viņa nekad tā nepierāda pie kalnu kāpšanas kā es.

Grūti bija pirmie Kastaņolas gadi. Līdzekļu mums ne-

kādu nebija; latviešu grāmatas pirmos gadus pēc revo-

lūcijas neizdeva, kuras izdeva, par tām nemaksāja. Rak-

stīju korespondences ārzemju avīzēm, ļoti maz ko uzņēma.

Ar laiku atdzīvojās Rīgā teātri un arī izdevniecība, un

atdzīvojāmies arī mēs. Ap 1910., 11. gadu jau sākām dzī-

vot un strādāt cilvēciskākos apstākļos.
Viss grūtuma vairums bija jānes Aspazijai: visu mūsu

mazo saimniecību veda viņa, tirgū gāja un vārīja, vēl

vairāk — drēbes lāpīja un šuva. Es atceros, ka viņa stai-

gāja pašas šūtos svārkos un es valkāju viņas šūtos krek-

lus. Jāzin ir tas, ka viņa nekad tādus darbus nebija ne

mācījusies, ne darījusi. Viņai palīdzēja tikai viņas lielā

enerģija un labā orientēšanās spēja, — latvieti nav likte-

nim tik viegli nogremdēt, viņš pārvar visas situācijas. Jau

pirmā trimdā Slobodskā Aspazija norādīja, ka, ja visi

striķi trūkstot, tad kā glābiņš viņai paliekot diegs: ar šū-

šanu, ar savu labo garšu viņa pārtiktu un tomēr kļūtu
rakstniece un pirmā. Un kļuva.

Daudz bēdīgāk par pēdējo striķi runā kāds cits vārds,

ne latvisks: «Kad visi striķi trūkstot, tad paliekot vēl pē-
dējais, pie kura pakārties.» To vārdu tanī laikā latvietis

nelietoja, arī tad ne, kad nebija lasījis Ozoliņu Viļa spa-

rīgo, pret pašnāvību vērsto grāmatu
19

,
kura sacēla pretību

ne vien pret pašnāvību. Tagad mums pašnāvība ir parasta
lieta, un neviena grāmata tur nelīdzēs, bet tikai maize un

darbs, — teiksim vēl pareizāk: enerģija.
Kastaņolā, pirmā laikā un vēl labi ilgi pēcāk, sīkie

darbi neļāva Aspazijai domāt pie sava lielā darba, — bet

«Saulainais stūrītis» tomēr ir Kastaņolas iedvēsums un

«Ziedu klēpis» tik skaists nekur nebūtu ticis kā šinī skais-

tuma pavēnī.
Šinī skaistumā ieaugusi, Aspazija rakstīja, uzmeklē-

dama kādu krēslainu dārza stūrīti, bet vismīļāk gan savā

istabā; kamēr es mēdzu strādāt laukā, brīvā daba un vis-

mīļāk pašā saules vērsmē. Mums abiem līdzi bija apgrū-
tināta strādāšana vēl ar to, ka dzīvojām vienā istabā un
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viens otru neviļus traucējām. Tikai pēc daudz gadiem, kad

tikām materiāli brīvāki, varējām atļauties tādu luksusu —

katram būt savā istabā.

Un tomēr, tomēr, tomēr mēs bijām laimīgi šinī laimīgā
stūrītī, «saulainā stūrītī». Mēs pa tiem grūtiem trimdas

gadiem sasmēlāmies tik daudz saules un skaistuma, un

spēka, — skaistums arī ir spēks un varbūt viens no lielā-

kiem vai pats lielākais, jo pats smalkākais, pats nākotni

nesošais nu mums pietiek arī tur, kur nav saules;

pietiek un atliek varbūt arī citiem.

Bet tas «tomēr, tomēr» — zīmējas arī uz trimdu, —

trimda tā bija tomēr, tomēr, kaut arī debešķajā Kastaņolā!
Cik grūta tā bija, to negribas tagad atcerēties, — par to

jau runāja Aspazija. Tagad gribas tikai saldumu sūkt arī

no zieda, kurš bija rūgts. Diezgan tagad trimdu minēt,

daudz grāmatas to minējušas, tagad gribu būt «tas, kas

aizmirst rūgtumu».
Bet palasāt še, kā trimdas rūgtumu sajūt arī citi. Še būs

armēņu tautas dziesma par trimdenieku: armēņi ir spe-

ciālisti trimdās un visādās ciešanās; vēl tagad visa ar-

mēņu tauta ir bez savas tēvijas, ir trimdenieku tauta.

Še būs armēņu trimdenieka dziesma.

Trimdeniekam, kas mīt svešā zemē,

Sirds ir slepkavota, dzīve beigta;

Nolūkojoties uz drudzi viņa sirdī,

Pašām cietām klintīm jānodrebas.

Kurš grib smagiem lāstiem otru lādēt,

Tas teiks otram: «Tapt tev trimdeniekam!

Lai tev atveldzi dod kailās klintis!

Lai tev jāguļ būtu baltās smiltīs!

Lai tev aizs'nētu visas miesas,

Kad kāds pj nin tavu tēvu zemi!»

Mana sirds kā sadauzīta krūze,

Lej, cik gribi, ūdens, netop pilna.
Katris putnis atrod savu biedri, —

Es tik mūžam esmu viens un viens.

Katris akmens appulst savā vietā, —

Es tik mūžam traucos tālāk, tālāk!
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KLASISKA AZILA ZEME

Kad mēs ar Aspaziju iebraucām Lugānā, mēs vēl nezi-

nājām, ka iebraucam klasiskā trimdenieku patversmes

zemē, nezinājām, ka Tičīnas kantons Šveicē skaitās par

viesmīlīgāko pret visiem apbēdinātiem «tekuļiem un bē-

guļiem» un ka šinī laipnā slavā dalās tikai ar Zenēvas

kantonu, kurš jau gadsimteņus atpakaļ un pirms Tičīnas

deva patversmi sava laikmeta visslavenākam politiķim un

trimdeniekam — Voltēram.

Biju gan lasījis, ki Mihails Bakuņins uzturējies kādu

laiku dienvidus Šveicē, bet, ka šī vieta bijusi Lugāna, to

nezināju. Tikai tāda nojauta bija, ka itāliskā Šveicē dar-

bojušies Itālijas 1848. gada
20 revolucionāri nacionālisti.

Un nu liktens mūs ievadīja ne vien šinī azila kantonā,
bet arī Kastaņolā un tanī namā, kurā bija dzīvojis un

miris viens no lielākiem cīnītājiem idejniekiem 1848.

gadā — slavenajā «quarantotto»
21

—un viens no simpā-
tiskākiem tās kustības priekšstāvjiem — Carlo Cattaneo.

CASA CARLO CATTANEO UN PAA CECC

Mūsu ieeja vēsturiskā patvēruma nodaļā notika bez jel-
kādas svinības, mēs nezinājām pat, ka jau bijām savus

soļus spēruši — Cas'ā Carlo Cattaneo. Kā Odisejam gāja,
kad viņš, miegā guļot, sasniedza savu īsto dzimteni? Mēs

savā otrā dzimtenē iegājām nezinot.

Uz Kastaņolu iedami, viņas skaistuma dzīti, mēs apstā-
jāmies pie neliela, ļoti vienkārša, bet savā vienkāršībā

un vecmodībā skaista namiņa, kam pie ceļa ieejas bija
divas lielas cipreses un pie sienām vienā pusē liels ma-

ņolijas koks {Magnolia grandiflora) uņ lauri un otrā pusē
atkal ciprese. Pats nams bija celts nokāres un

terasēm. Namā bija mazs ristorante t»ji alloggio
22

,
vies-

nīciņa, kura nu nebūt neaizrādīja uz kādu vēsturiski ievē-

rojamu pagātni.
No mazā ristorant'iņa iznāca mums pretī mazs vīriņš,

kurš bija gan ievērojams, bet ar savu — lielo ārējo netī-

rību. Tas bija Kastaņolā slavenais oriģināls, vecais Fran-

cesco Morandotte, — saukt virjfa sauca visi kastaņolieši
izloksnē par — Paa Cecc, kas izrunājams — Pa Cek.

ja Cecc bija ģērbies pelēkās biksēs un svārkos, kuriem

iks bija varbūt atņēmis krāsu, bet piedevis zināmu spo-
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zumu, kā sekas no viņa amata nodarbošanās ar vino

nero — melnā, t. i., tumšsarkanā, vīna un olio — olīvu

eļļas pārdošanu. Bez minētiem apģērbu gabaliem — bik-

sēm un svārkiem — Pačekam laikam nebija citu gabalu

mugurā, — vismaz krekls nebija redzams. Toties viņš to-

dienu — cik atceros, kāda svētku diena — bija uzposies
ar melnu kravati — kaklautu uz plikā kakla. Efekts, kādu

sniedza šis kontrasts starp kravati un bezkreklību, bija
liels, sevišķi uz Aspaziju, kura pēc šādas Pačeka uzstā-

šanās gribēja tūliņ griezties atpakaļ uz Lugānu.
Mēs salīgām istabiņu.
Pačeka ieteikšana istabiņai arī bija oriģināla un otrreiz

mūs gandrīz padzina no Casa Cattaneo. Mēs bijām izsalu-

šies Circonvallazione's dzīvoklī un meklējām nu siltumu,

vismaz saules siltumu, kurai vajadzēja nākt maija mēnesi

un kura arī nāca. Bet Pačeks pūlējās mums ieteikt, ka

viņa istabiņa ļoti vēsa un ka saule tur nemaz netiekot

iekšā. Itāļi tiešām no saules karstuma vairāk baidās nekā

no aukstuma,, un Pačeks bija milānietis un italianissimo,

ļoti itālisks. īstie tičīnieši gan mīl sauli. Mēs bijām jau
daudz izmeklējušies un paturējām istabiņu, ticēdami vai-

rāk saulei, kura sāka labi sildīt, nekā Pačekam ar viņa
vēsmīlību.

Pačeks, kā vēlāk izrādījās, mūs visādi lūkoja krāpt un

mānīt, bet bija tik labsirdīgs, ka mēs tikām lieli draugi,

un par viņu vēl šis tas jāpastāsta.
Bet aplūkosim pirms Cas'u Cattaneo, kuras slaveno vēs-

turi mēs atklājām maz pamazām.

MIERA NAMS

Domus mea est domus pacis
et verae libertatis.

1838.

Mans nams ir miera un īstās brīvības nams, 1838. g. —

tas ir latīnisks uzraksts, iegriezts Casa Cailo Cattaneo

mājas koka vārtos. Jau uzraksts rāda īpašnieka raksturu.

Tičīnā dažs skaists uzraksts uz namiem, — es redzēju,

piemēram, «admiremus solem!» — apbrīnosim sauli, ko

laikam nekad nebūtu rakstījis Pačeks. Uz kāda cita nama
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(Melidē) «parva domus, magna pax» — mazs nams, liels

miers.

Pa vārtiem tālāk ejot, redzējām uz nama sienas no vīnu

stīgām puslīdz apslēptu reljefu: Cattaneo ģīmetni. Apkārt

reljefam raksts itāliski:

Qui visse c qui mori Carlo Cattaneo.

Še dzīvoja un še mira Kārlis Kataneo.

Par Kataneo namu kādus 50 metrus augstāk ir Kas-

taņolas baznīca, ieslavēta sava skaistuma dēļ visos ceļo-

tājos un Itālijas apmeklētājos, var teikt: pazīstama visā

pasaulē. Pie baznīcas skaista kapsēta un kastaņu me-

žiņš, — visas vietas, kuras mums bija sevišķi mīļas un

kurp mēs gājām, un kur sēdējām un strādājām vai katru

dienu. Kastaņolas baznīcas pagalmā atradām otru reljefu
ar Kataneo ģīmetni, kura bija likta viņa kapa pieminek-
lim. Piemiņas akmenī raksturīgs uzraksts, ko likusi iegra-
vēt Kataneo atraitne.

Oui

ove da Italia m lutto

invidiate c reclamate

riposerono
le sacre ossa

di

Carlo Cattaneo

che la storia

giudice dci re c dci popoli
chiamera

il Socrate moderno

m memoria

della Tempe ticinese

Castagnola

prodiga al grand'uomo
di repubblicana ospitalitā

la moglie desolata

questo monumento

pose.

Restaurato l'anno MDCCCLXIX.

Še, nākdamas no sērojošās Itālijas — nīstas un nicinā-

tas —, atpūšas svētās atliekas no Kārļa Kataneo, kuru vēs-

ture, tiesnese par karaļiem un tautām, sauks par moderno

Sokrāti; pieminot Tičīnas Tempi Kastaņolu, tās labvēlību
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lielajam vīram un republikānisko viesmīlību, šo monu-

mentu cēla sērojošā atraitne. Monuments atjaunots 1869.

gadā.

KATANEO UN FEDERATĪVAIS PRINCIPS

Carlo Cattaneo, kurš Eiropā ir mazāk pazīstams nekā

viņa laika centienu biedrs Giuseppe Mazzini, pašā Itālijā
tiek ļoti cienīts kā Itālijas brīvības kustības filozofs, viņas

ideoloģijas izteicējs savās grāmatās. 1848. gada Itālijas

revolūcijās viņam piekrīt ļoti svarīga loma. Dr. Romeo

Manzoni, kurš sarakstījis ievērojamu grāmatu par «itāļu
trimdeniekiem Šveicē, no Foscolo līdz Madzīnijam («Gii
esuh itaiiani nello Svizzera» 23 ), sauc Kataneo par «I'apos-
tolo dell'ltalia repubblicana c federativa» — republikānis-
kās un federatīvās Itālijas apustuli, kamēr Madzīniju viņš
dēvē par «l'apostolo aell Italia una c repubblicana» — vie-

notās un republikāniskās Itālijas apustuli. — Faktiski iz-

nāca Itālija ne pēc viena, ne otra vēlējuma, jo tā nav

republika; bet tik tāli Madzīnija vēlējums piepildījās, ka

Itālija ir vienota, ne federatīva. Tomēr var

teikt, ka vēl tagad reģionālās — vietējās — starpības starp
itāļu provincēm ir diezgan lielas un dzīvas, varbūt lielākas

nekā starp Vācijas atsevišķām valstīm, kas izskaidrojas
ar Itālijas vēsturisko gaitu. Federatīvais princips visādā

ziņā pēdējos laikos ir izdevīgāks, un Itālija, pēc viņa
iekārtodamās, būtu sasniegusi lielākus panākumus kultūrā.

Pats Madzīnijs, kurš propagandēja kā pirmais «Eiropas
savienotās valstis», nedomāja tās uzcelt pēc unitārā, bet

pēc federatīvā principa; mēs arī tagadējos lielos valstu

kompleksos redzēm šī principa pareizību. Mūsu dienu pan-

eiropeisma ideja, kurs freži tiek izlietota blakus nolū-

kiem, — arī nav domājama citādi kā federatīva; mēs re-

dzam Anglijas un Krievijas piemērus, Madzīnija «g/i stati

uniti d'Earopu' 24
nav miruši, viņus dzīvus darīs Eiropas

tautu pamatšķira, kura 48. gados vēl nebija nākusi pie

savas apziņas. Lielas, domas nemirst, kā katra kustība.

Romeo Manzoni, bijušais deputāts Šveices t. s. nacio-

nālajā padomē, atstāsta minētā grāmatā, kā Kataneo ar

Madzīniju slepeni satikušies Cassarat'ē, ezera krastā. Ma-

dzīnijs, kurš toreiz uzturējies kā bēglis Lugānā, varējis
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iziet tikai tumsā, un satikšanās notikusi samērā reti, tikai

rudeņos, kaut gan abi dzīvojuši tik tuvu viens otram. Ka-

sarate ir tikai kādas 20 minūtes gājiena no Kastaņolas. —

Kataneo, ietinies savā leģendārajā itāļu mantelī — scialle,

nokāpis no Kastaņolas lejā, lai papļāpātu ar Pippo — per

iare una partita di chiacchiere con Pippo. Un Pippo —

tas ir Džuzepe, Jāzeps — Mazzini piebraucis Kasarates

krastā ar laivu no Lugānas. Pārrunas bijušas par politikas
vadošiem principiem.

Visu to atceras vēl pat sīkumos Kastaņolā un Lugānā.
Par piemiņu lugānieši nosaukuši skaistāko aleju no Ka-

sarates uz Lugānu par Viale25 Carlo Cattaneo.

Zaļš un maigi sudrabpelēks —

Cauri zili spīgo debess —

Sīki smailas, slaikas lapas —

Olīva tās izkārusi,

Turēdama vieglo kupli
Izlocītos vingros zaros.

Ziedons nāk, un, pretī smaidot,

Olīva sev met uz pleciem
Plīvuru no baltiem ziediem;

Aizturēti elpa smaršo.

DZEJOLIS UN TRIMDENIEKS

Jūs brīnlsaties, ko tas dzejolis še iejaucies nevietā? Ak,

neņemat to viņam ļaunā! Pāršķirat viņam pāri! Nereti

gan gadās man, ka pašās nopietnākās reizēs paskrien ga-
rām kāds dzejolis, reizēm pat dzied kā dundurs un nemaz

negrib iet projām, reizēm pat cits nekas neatliek kā uz-

rakstīt, lai tiktu no tā vaļā. Rakstot atmiņas par Kas-

taņolu, tas gadās jo biežāk.

Un šoreiz, pieminot trimdenieku gaitas, man jo mazāk

spēka atturēties pretī nejaušiem dzejoļiem: viņi un tā

skaistā daba, kas tos izsauca, bija varbūt vienīgie, kas

trimdu darīja vieglāku. Pašā grūtākā brīdī varbūt pie loga
pieliecās sarkana oleandra ziedu galviņa un aizsmaidīja
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prom grūtumu, kaut uz brīdi. Un Aspazija vieglāku elpu
un īsāk nopūtās, kad pasniedzu ķiršu ziediņu, kurš nupat
plaucis.

Es domāju, ne velti še ņēma mājvietu un tik ilgi palika
dažs labs trimdenieks, Kataneo atraitne ne velti sauc Kas-

taņolu par Tičīnas Tempes leju (Tempe bija skaistākā

skaistās grieķu zemes ieleja), kad viņa min tičīniešu vies-

mīlību pret trimdeniekiem. Pat tik nopietnais Eduards

Bernšteins nevar atstāt neminētu Kastaņolas skaistumu.

Es turpinu nostāstus par trimdeniekiem Lugānā.

Ī.IBERI E SVIZZERI

Viale Carlo Cattaneo ir skaistākais ceļš uz Lugānu
cauri caur Campo Marzio26

; to mēs ar Aspaziju ejam gan-

drīz ik dien', gan vajadzībās, gan staidziņos un pastai-

gās, — staidziņš mums ir īss gājiens, pastaiga — garāks

pastaigājums. Mēs visur atrodam vēsturiskas atmiņas par

trimdeniekiem.

Arī par «neatkarības monumentu», uz Piazzci dell'lndi-

pendenza 27, trimdeniekiem ir daļa; viņi ir ierosinātāji brī-

vības cīņām par Tičīnas republiku un tās demokrātisko

iekārtu, vini līdzi cīnītāji pirmās rindās, un viņi piedalās
arī piemiņas celšanā.

Uz apstādītā laukumiņa, bijušas pils vietas, castello,
blakus lielajam Parco civico un teātrim uzcelts skaists,

labi proporcionēts stabs; postamenta malās mākslinieciski

reljefi ar kaujas skatiem Lugānas pilsētā, darināti no pa-

zīstamiem skulptoriem Vassali un Ampelio Regazzoni. Di-

vās malās šādi uzraksti, priekšējā:

«Liberi c Svizzeri»

il motto dci Luganesi nel 1798

un secolo dopo
ripetono esultanti i ticinesi

c tramandano ai iigli
C. G. M.

un otrā pusē:

Eretto dalla cillā di Lugano
col concorso

della Confederazione Svizzera
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dello Stāto c dci Comuni dcl Ticino

c delle colonie ticinesi

di San Francisco, Buenos Ayies, Rosario c c.

««Brīvi un šveicieši» — lugāniešu vārdi 1798. g. Vienu

gadsimteni vēlāk to atkārto tičīnieši un nodod tāļāk sa-

viem dēliem.»

«Monuments celts no Lugānas pilsētas, piepalīdzot Švei-

ces konfederācijai, Tičīnas valstij un pašvaldībām, un

Tičīnas kolonijām Sanfranciskā, Buenosairesā, Rozārijā
v. c.»

Tičīnieši savu brīvību izcīna kā Šveices savienoto re-

publiku (kantonu) sastāvdaļa. Šim vārdam viņi tiešām

palikuši uzticīgi arī līdz šai dienai: itāļi būdami, viņi ne-

kad nav gribējuši atrauties no brīvās Šveices un piebied-
roties citai, savas tautības valstij. Tas pats jāsaka par
Šveices vāciem un frančiem; arī tie nekad nav gribējuši

pievienoties ne Vācijai, ne Francijai. Raksturīga anekdote

par to atstāstīta «Ceļojumā uz zilo krastu», kur iet runa

par Šveici.

Mēs ejam gar Parco civico — tur iekšā ir bijusi Ciani

(Čani) pils, un brāļi Ciani ir redzamas figūras Itālijas brī-

vības cīņās. Viņi abi miruši, un skaistajam dārzam vaja-

dzēja pēc viņu gribas tikt nodotam Lugānas pilsētai, bet

mantnieki šo gribu neizpildīja, pilsēta bija spiesLa atpirkt
no viņiem parku, un par spīti parku nenosauca Ciani

vārdā, bet par «Pilsoņu parku» — Parco civico.

MAGNUM SAECULORUM DECUS2*

Mēs ejam gar ezermalu tāļāk uz San Salvatora pusi. Pie

paša teātra Vilhelma Telia, Šveices brīvības simbola, tēls.

Visa ezermala apstādīta kokiem, starp tiem daudz mūsu

liepu. Liepiņas dienvidū tikušas skaistākas un ziedot brī-

nišķi smaršo, tā kā pie mums nekad nav smaršojušas —

liepu meitas, tikušas bagātos rados, rādās visā savā grez-
numā. Vienā vietā pašā ezermalā bija iemetusies liela

viesnīca un liedza pilsoņiem skatu uz ezeru: — pilsēta,
daudz nedomādama, atpirka viesnīcu, nojauca ēku, iestā-

dīja skaistu dārzu, priecājas par skaisto ezeru.

Šepat monuments uzcelts atkal brīvības cīnītājam. Šo-

reiz tas nav ne Tičīnas, ne Šveices brīvības cīnītājs; bet
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tičīnieši ciena visus lielos gara un kultūras — jo tā ir brī-

vība — cīnītājus, un viņi pārliecināti, ka brīvība, izcī-

nīta vienā zemē un tautā, nāk par labu visām zemēm un

tautām. Mazs monuments, krūšu tēls uz postamenta, uz-

celts Amerikas brīvības izcīnītājam Vašington m.

Magnum saeculorum decus

Giorgio VVashington
1732—1799.

Mēs ejam vēl drusku tālāk: te ir pilsētas gleznu mu-

zejs Museo Caccia. Gleznu kolekcija skaista, daudz tičī-

niēšu gleznotāju; skaistas ķīniešu drakonu figūras uz

trepēm; bet muzejs ar savu saturu, kā jau provinces mu-

zejs, sevišķi nepārsteidz. Pārsteidzoši skaista ir tikai

ieeja un priekšnams, puķēm, kokiem, strūklakām deko-

rēts, uzcelts starp divām ēkām, dabiski radies.

CILVĒCES BRĀLĪBAS APUSTULIS

Bet Caccias nams pats ievērojams ar savu vēsturi;

namu darījis itāliešiem svētu Madzīnijs, kas še kā trim-

denieks un politisks bēglis dzīvojis un strādājis priekš

Itālijas nākotnes. Marmora piemiņas tāfele vēsta:

A.

Giuseppe Mazzini

Apostolo
della umana fratellanza

che qui visse

preparando i destini

della patria italiana

Auspice
la gran famiglia massonica

1897.

«Džuzepem Mazzini, cilvēces brālības apustulim, kurš še

dzīvoja, gatavodams itāļu tēvijas likteņus. Šo piemiņu

uzceļ lielā masoņu ģimene29 1897. g.»

Tanī pat sienā tālāk otra marmora tāfele saka:

Ai valorosi ticinesi

militi volontieri nelle battagliē
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dell'italico risorgimento

Omaggio dci ligli d'ltalia

Giubileo della patria
10. settembre 1911.

un min veselu virkni kritušo: «Drošsirdīgajiem tičīnie'-

šiem, brīvprātīgiem kareivjiem Itālijas atmodas kaujās.

Itālijas dēlu atzinība tēvijas jubilejā 10. septembrī 1911.»

Tāļākā tāfele par godu «brāļiem Salvioniem no Lugā-
nas, kuri krituši cīnīdamies, lai būtu droša, cienīta lielā

māte Itālija. Brālīgā atzinībā Tičīnas goliardi
30 1895.—

1893—1916.»

Enrico c Ferruccio Salvioni

di Lugano
Caduti sereni combattendo

perche sicura onorata libera fosse

la gian mņdre Italia

Fraternamante

1895.—1893. i goliardi ticinesi 1916.

Tičīnā un Itālija piemin godam savus brīvības cīnītājus.
Milānas monumentālajā kapsētā — cimitero — pašā

priekšā gari saraksti par brīvību kaujās kritušiem; tur

un visās pilsētās pieminekļi, ielas nosauktas slavenajos
vārdos un dienā — «20. septembra dienas iela». Pie mums

tikai vēl šogad atzina 1905. gada brīvības cīnītājiem tie-

sības uz atziņu — par ļoti lielu nepatikšanu daudziem

policijas ierēdņiem, kas tos labāk būtu bāzuši cietumā;

Rīgā Romanova ielu nosauca gan Lāčplēša, bet ne 1905. g.

vārdā; Rīgā 1905. g. pieminekļa vēl nav, kaut gan māk-

slinieki jau uz to cerē.

TIČĪNAS VALSTS HIMNA «INNO TICINESE», SĀKAS

AR

«Liberi c Svizzeri siam ticinesi»31
—un pirmo pantu

slēdz ar vārdiem, kuri izsaka savu piederību pie Itāli-

jas saules un pie Šveices brīvības:

Pret verdzību dod naidu Helvetia,

Uz mākslu mīlu dod mums Itālija.
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Un otrais himnas pants nobeidzas ar vārdiem:

Un, kas pret varmākām ir cīnījies,
Tam drošam patvērumam veram rokas.

Trešais pants arī raksturīgi skan:

Nelga, kas gribētu ieslēgt mūs važās;
Mūs dzīvus par vergiem neviens nespēj ņemt.
Ij sievas, ij bērnus par varoņiem vērtīs

Tā brīvības mīla, kas svēta mums ir.

Ak, svēta mīla, ak, ciešanas, sodi!

Mūs tēvi par dzimteni cietuši gan.
Brīvi nu šveicieši būsim mēs arī,
Tēvu cienīgi gribam mēs mirt.

Skaista un spēcīga himna! Kas tādu dzied, tiē gan
nekad netiks vergi. Cik vārgas un bālas, un biklas him-

nas dzied citas tautas, kuras
...

ATSTĀJ SIEVIETĒM VAIDUS
..

Arī modernie Lugānas dzejnieki, kuri ir ļoti intīmi un

maigi, ir spējīgi stipru skaņu. Jaunais Elmo Patocchi nu-

pat iznākušā grāmatiņā dzied draugam:

Manfrēdam Gay

Atstāj sievietēm vaidus un raudas,

Un klaigas, tās neder tev lieti: —

Ja sāp tev, tad sakod zobus un cieti,

Un smejies, kad ir tevim jaudāsi

Un Patocchi ir slims un gaudens!

Mēs ar Aspaziju ejam uz San Salvatora kalnu, garām
vēsturiskām piemiņām, skaistām villām, milzu viesnīcām

un puķēm, puķēm, puķēm.

Karsti sārtas pilnas rozes,

Savas kuples nogurušas,
Pārkārušās žoga malu.
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Tumši melni cipreskoki,
Cieši rindās sastājuši,
Noskatās uz pilnām rozēm.

SAN SALVATORA TRIMDENIEKS

Ir stunda ko kāpt un vairāk, — un daudz vairāk, —

nogurst mazās kājiņas; mēs lēni tiekam uz priekšu, kaut

gan kājceliņš skaitās par ļoti vieglu, bet mums grūtības
atlīdzina un mūs atveldzē visapkārt redzamais skais-

tums. Nākošu reiz uzbrauksim augšā ar funikolari —

virvju dzelzceļu. Bet tad gan ne simtās daļas baudas nav.

Un šinī skaidrajā un siltajā gaisā tik viegli kāpt kā ne-

kur, sirds viegli strādā.

Skati top arvien plašāki, dažādāki un bagātāki. Pašā

augšā redz Lombardijas līdzenumu, redz skaidrā laikā

itin gaiši Milānu un viņas marmorbalto dudmo32
,

redz

pat mazu skariņu jūras. Visapkārt visdažādākos veidos

un sakopojumos kalni, kalni, sniegoti un zaļgoti, un eze-

roti, un miglas plīvuros tīti. Uz izskates torņa platfor-
mas stāvot, pūš dzidrs vējš, aizpūš visas bēdas, visas ma-

zās raizes, visu maziskumu. Sirds top skaidra, vēro tikai

lielās lietas! Dvēsele redz tāli un redz dziļi.

Salvatora galotnē maza baznīciņa. Tičīnieši visos skais-

tos kalnos galotnēs sacēluši baznīciņas, — ne velti viņi
saukti par saules pielūdzējiem. Arī mūsu kalngalos gan

bijušas svētnīcas; viņu nav vairs. Arī Brē kalnā bija

baznīciņa, kuru Aspazija sevišķi mīlēja. Tās arī vairs

nav tur, to aizdzinusi uz citu vietu — jauna, glauna
viesnīca. Viesnīcas un naudas priekšā atkāpjas viss.

Bet Salvatora baznīciņa vēl pastāv, un, viņā ieejot, mēs

sastopam kaut ko radniecīgu — emigrantu, trimdenieku,

kurš še kalna galā aprakts — laikam, lai redzētu savu

dzimteni — Poliju. Par šo kapu, kurš man likās tik aiz-

grābjošs, es minēju grāmatiņā «Tie, kas neaizmirst».

Kas tur to dzejoli būs lasījuši, varbūt interesēsies tuvāki

par šo trimdenieku; še viņa kapa uzraksts itāliski:

AUa memoria

dcl c
ie (conte) Onofrio Badoschi

nel ,r
i Polonia
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Cavre (cavaliere) della Croce di Malta

della legione donore

c

della croce polacca
esule per la libertā

che ritrovd m questo cantone

la sua seconda patria
morto m Lugano

nell'eta di 42 anni

un mese prima della generosa caduta

di Varsavia

Dolentissimo

per Timmatura perdita dcl comp
0 (compagno)

c dell'amico

il der (dottore) Carlo Lurati

Consacrava

«Par piemiņu grāfam Onufrijam Badoski (?) Polijā, Mal-

tas krusta goda leģiona un poļu krusta (ordeņu) kava-

lierim, trimdeniekam brīvības dēļ, kurš šinī kantonā at-

rada savu otru tēviju, — miris Lugānā 42 gadu vecumā,

vienu mēnesi pirms Varšavas slavas pilnās krišanas33
—

(šo pieminekli cēlis) par biedra un drauga pāragro zau-

dējumu sērojošais Dr. Carlo Lurati.»

Trimdenieks atradis Tičīnā otru tēviju, — to es varu

saprast.
Turpat blakus Badoskam ir vecs kapa akmens ar sa-

drupušu, grūti salasāmu uzrakstu: Italia — che ti am-

miro — cosl bella — c quando ti vedrd — Luigi Tosi —

39 anni —

«Itālija, kā es tevi apbrīnoju, tu skaistā, un kad es

tevi redzēšu?»

Tāds kapu uzraksts gan citās zemēs nebūs atrodams.

Labi mirt še un Salvatorā — augstumā būt apglabā-
tam.

NEATKARĪGAIS KALNS

Savāds kalns ir San Salvatore: viņš stāv gluži atse-

višķi no citiem kalniem, tikai kā aizmugure viņam ir

Arbostora; ap viņu var ērti apiet apkārt, — mēs tikām
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apgājuši šos 20 kilometrus skaistuma; viņš nav tik augsts,
tikai 930 metru, bet savā atsevišķā, neatkarīgā stāvoklī

izskatās varens un pārvarošs. Kad vilciens gar viņa pie-
kāji gāja garām, tas vijās kā balta čūska ar savu dūmu

mutuli, kā čūska, kas spēj iekost tikai milža papēdī. Bet

čūska ar tuneli iegrauzusies milža kājā.
īsts individuālists ir šis milzis, — plati nostājies starp

ezeru un pilsētu: «Kas man var ko padarīt?!» Paskato-

ties uz viņu, tas reizēm izskatās kā apvāzts zvans, kurš

kritis ezerā, bet bijis par lielu un izstūmis ezeru no vie-

tas. Bet, ieskatoties ilgāk, redz, ka tā ir tikai milža galva;
kur viņa locekļi guļ, var tikai nojaust aiz kalniem. Uz

galvas deguna galā uzmetusies baznīciņa kā muša.

Reizi mēs ar Aspaziju redzējām Salvatori viņa dus-

mīgā, briesmīgā skaistumā. Viņš bija iededzies, — lat-

viešu teiku valoda saka: iededzies sausās dusmās. —

Nakti visa viena puse dega gaišās liesmās — laikam

gani bija iekurtu uguni atstājuši, — liesmas šur un tur

sacēlās augsti un plaka, vienmēr mainoties, vienmēr ap-

gaismojot visu tālu apkārtni. Kalna galva tinās biezos

dūmos, kā izpūrušos, gaisā saceltos matos. Gravas kalnā

bija kā uzplēstas vātis krūtīs, no kurām tecēja liesmo-

tas, sarkanas asinis. Dzēsa, dzēsa, kā apdzēsīsi kalna brū-

ces, kalna dusmas? Dega vairākas dienas, līdz lietus gā-
zes kalnu atvēsināja. Drūms viņš izskatījās un negants

ar kailiem, melniem grumbotiem vaigiem, līdz pavasara

jauni zaļi krūmi visu vērta par labu, un kalns atkal no-

skatījās labsirdīgi uz lugāniešiem un svešniekiem, kas

kā smiči staigāja pa viņa seju.
Salvatore īsti ir visas Lugānas un apkārtnes pārvald

nieks: viss uz viņu attiecas, viss no viņa atkarājas, ne-

viens skats bez viņa nav domājams, neviena ilustrēta

pastkarte neiedrošinājās iztikt bez viņa. Kā lai viņš nav

labsirdīgs, kad viņš ir tik liels?

Salvatore ir Lugānai, kas Japānai Fudžijama; nav ne-

viena glezna pilnīga, ja nav uz tās Fudžijama.
Kas Salvatorem bija uznācis, ka viņš toreiz iedegās

liesmu liesmās? Kas bija kaitējis? Vai ar savu Arbostoru

bija saķildojies? Vai ar Collina d'oro, savu tuvāko kai-

miņieni, saskatījies? Collina d'oro nozīmē: zelta kalniņš,

un ir skaista, ak, cik skaista! Viņa skatās uz diviem eze-

riem un diviem lieliem kalniem sev blakus.
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VARBŪT —

Ak, dārzniece,

Tu mana mīļā esi,

Man sarkanrozi tu nesi

No sava dārziņa.

Kā iespējams tas būtu,

Ka dodu tev to ziedu,

Tas negods būs, es ģiedu,
Priekš mana dārziņa.

Kad vēlies, lai es mirstu,

Dod zāles, dzert nav grūti,
Ak, nāvi dzert nav grūti,
Es krītu tev pār krūti

Un izdvešu.

īsiem nu šo vēstuli

Un rakstu lasi,
Tad jutīsi tu, rasi,

Kā tevi mīlēju.

Tad ņem šo aso nazi

Un sadur manu sirdi, —

Tu, mīļais, mani tirdi,
Priekš tevis mirstu es.

SLAVENI VARDI

Tā bija tičīniešu sērīga dziesmiņa.
Mēs no Salvatora ejam mājās, pilni sērām domām, at-

miņām un pieminām par trimdeniekiem un viņu ilgām
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un centieniem, un viņu izredzēm, «Tie, kas neaizmirst»

arī min par izredzēm uz visu ko, tikai ne uz mājām.
Jā, trimdenieku pilsēta ir Lugāna: brīvības cīnītāji

pret Austriju, kurai piederēja Lombardija, še sagatavo-

jās cīņai un atpūtās pēc cīņas, un atrada patvērumu bē-

got. No Lugānas iziet Madzīnija sacelšanās mēģinājums
Milānā 1853. gadā. Bet ne itāļi vien še glābjas: rakstu-

rīgs kāds nams Besso priekšpilsētā, kur dzīvojuši dažā-

dos laikmetos — itālietis Dž. Ma d z īn i j s, ungārs La-

jošs X o š v t s, polis M. Langevičs un krievs Mihails

Bakuņins! Visi slaveni vārdi.

Ari Kastaņolā bez Carlo Cattaneo ir dzīvojuši: Be-

noit Malons, franču strādnieks, pēc žurnālists, 1870.

gada darbinieks34, slavenā Jaurēs (Žoresa) ierosinātājs,
vēlāk komunāru valdībā Parīzē loceklis, — cīnās bari-

kādēs un atstāj tās kā viens no pēdējiem; bēg uz 2e-

nēvu; iestājas kādu laiku Bakuņina «sociālā demokrā-

tijā», tad dzīvo ilgāku laiku Kastaņolā, pie ezera, kā

darbvedis pie kāda franču fabrikanta, Mūs var vairāk

interesēt, ka Malona sieva ir Katrīna Katkova, iz-

glītota krieviete, kas viņu ierosina uz darbu un ved viņa
saimniecību; iemīlējusi tā viņu tikai kā sociālistu.

Kastaņolā Cas'ā m Valle, «gravas namā», no oktobra

1878. g līdz aprīlim 1879. gadam, dzīvo arī pazīstamais
vācu politiķis un teorētiķis, sociāldemokrātu vadonis

Eduards Bernšteins, t. s. mazinieku ideologs, savā

laikā ļoti slavens ar savu grāmatu «D/c Voraussetzungen
des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokra-

fj'e»35, kura sacēla t. s. «Bernšteina jautājumu».
Bernšteins savā grāmatā «Aus den Jahren meines Exils.

Erinnerungen cines Sozialisten»3*
apraksta savus trimde-

nieka gadus Šveicē un Anglijā un min arī par citiem trim-

deniekiem Lugānā; to starpā pastāsta, ka Vera Zasu-

lič še dzīvojusi pie kāda itāļu anarķista. Lugānā dzīvo-

jusi arī kādu laiku Anna X v lišov a, krievu sociāliste,
kura saprecējusies ar toreiz pazīstamo itāļu anarķistu
Andreo Costa un pārvērtusi to par itāļu sociāldemokrāti-

jas ievērojamu darbinieku.

Bernšteins pats dzīvojis Kastaņolā kā sekretārs pie
H6c hb c r g'a, kurš bija ievērojams sociālistisku darbu

izdevējs un sociālisma filozofisks līdzjutējs. Pēc 1870.

gadiem emigrantu Lugānā nebijis vairs daudz.

Mēs ar Aspaziju še neatradām vairs nekādus trimde-

niekus, kas būtu pirms mums atnākuši, bet satikām še
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bieži krievieti Angeliku Balabanovu, kura, dar-

bodamās drīz Francijā, drīz Itālijā, caurbraucot mēdza &p-
---ttāties Lugānā. Kā cilvēks satiksmē viņa bija ļoti vien-

kārša, bez jelkādām pretenzijām kā redzama darbiniece,

pat atturīga un kautrīga. Mūs saveda kopā vienāds uzskats

ļar popu Gaponu, kurš toreiz sāka iegūt ievērību par-

tijas aprindās, — mēs attiecāmies pret viņu ļoti nega-

tīvi. Mēs iepazināmies ar kāda kopēja itāļu biedra pa-
līdzību. Vēlāk mēs tikāmies vēl kādas reizes Cīrihē pie
biedriem. Tas bija mūsu trimdas pirmajos gados, — vē-

lākos gados neiznāca vairs redzēties, un pēdējā atcere

man tā, ka mēs kopā ēdām vīnogas Lugānā, pie ezera

sēdēdami.

TRIMDENIEKS RUVIGLIAN'Ā

Ruvigliana ir ciems kādus 100 metrus augstāk par Kas-

taņolu.

Ruviglian'ā mums gadījās biedrs, kurš nodzīvoja tur

visus gadus un Ruviglian'ā arī mira. Tas bija politisks
darbinieks no Pēterpils, Nikolajs Ščetiņins; viņš tur 1905.

gadā esot bijis strādnieku padomē, un, kā man citi teica,

viņam esot piekritusi diezgan ievērojama loma strād-

nieku kulturēlā organizēšanā. Viņš bija mazinieks, daudz

nodarbojies bibliotēku dibināšanā un citā kultūrdarbā.

Sēdējis pa dažādiem cietumiem un nopietni saslimis.

Kad mēs viņu pazinām, viņš nevarēja vairs bez palīdzī-
bas staigāt, tika vizināts ratiņos un beigās pat bija

spiests visu laiku pavadīt tikai gultā.
Ščetiņins bija ļoti inteliģents un plaši izglītots. Pie-

spiests gultā vien gulēt, viņš visu laiku nodarbojās ar

nebeidzamu lasīšanu. Viņam bija zem rokas vairāki zi-

nātniski darbi. Interesēja viņu gan socioloģiskas pro-

blēmas — par tādām viņš bija jau izdevis vairākas bro-

šūras —, gan arī vispār vēsturiski un etnogrāfiski te-

mati. *

Manā laikā viņš visvairāk nodarbojās ar materiālu

krāšanu un apstrādāšanu lielam darbam par čūsku no-

zīmi tautas mitoloģijā, medicīnā un citās disciplīnās. Še

es viņam varēju izpalīdzēt ar savām zināšanām latviešu—

leišu mitoloģijās, un viņš arī tanīs sāka iedziļināties. Vis-
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vairāk viņam bija pieejamas vācu, angļu un franču va-

idas. Pret beigām viņš bija sakrājis materiālu vien pāri

par 50 lielām sīki rakstītām burtnīcām. No šī lielā darba

viņš gatavoja iespiešanai kādu mazāku nodaļu, bet ari

to viņš nepaspēja. Vienu nakti pie mums atnāca steidzīga

ziņa viņu apmeklēt, bet, kaut gan mēs tūdaļ devāmies

turp, tomēr atradām viņu jau mirušu.

Pēc viņa nāves man vajadzēja uzņemties viņa aizgādņa
amatu, būt par tutore; man vēl tagad ir Kastaņolas pagast-
tiesas apliecība par šo uzdevumu. Mantas Ščetiņins neat-

stāja gandrīz nekādas; pietika tikko viņa sīko parādu
samaksai. Viņa rokraksti tika uzglabāti pagasttiesā. Apgla-

bājām mēs viņu skaistajos Kastaņolas kapos, ļoti vien-

kārši, bet sirsnīgi.
Pēc viņa nostāstiem, viņš bijis no ļoti bagātas veco

muižnieku ģimenes ar lielām muižām Penzas un Ufas gu-

berņās; Ufas muižā bijušas 10 000 aitas. Karš un revolū-

cija viņa ģimeni un viņu izpostījuši; no visām tūkstošai-

tām viņam nepalicis ne tik daudz vilnas, ko noadīt pāri
zeķu. Un viņa lielo zinātnisko rakstu, kas lai to nobeidz

un kas lai izdod?

Viņā bij iemīlējusies skaista krievu muižniece, es viņu

dabūju redzēt; tiešām skaistule. Viņš savas slimības dēļ

kautrējās viņu precēt, tādēļ izdomāja kādu idejisku kon-

fliktu, un skaistule aizbrauca; devusies uz Somijas me-

žiem, mežā sev uzcēlusi mājiņu un sākusi tirgoties — un

ļoti izdevīgi — ar zvēru ādām. Tā man Ščetiņins pats stās-

tīja un nobrīnījās, ka viņā, kroplī, varot iemīlēties skaista

sieviete; bet viņš bija garīgi stiprs un dziļš cilvēks. Man

liekas, tas daudz ko izskaidro, jo es ticu sievietes ideālis-

mam un cieņai pret spēku, sevišķi garīgu.
Ščetiņins būtu laba figūra savādam laika un psiholoģis-

kam romānam, — kas to rakstīs?

Mīļais jauneklis mira viens, neviens viņu nemiērināja
un neapglaudīja pēdējo reizi; zaglīgs sulainis redzēja viņu
izdvešam.

Šis mazais puķu pušķīts,
Tas nāk no kalnājas,
Tas strautā mazgājas
Un saulē atkal žūst.
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Es šodien gribu dāvāt

Šo pušķīt' košu, košu —

To savam mīļam došu,

Kad atnāks šovakar.

Šis vakars, kad tas atnāks,
Man nesīs nelabu,

Jo viņu sestdienu

Mans mīļais neatnāca.

Mans mīļais neatnāca,

Viņš bij pie Rozīnas, —

Kas nu man atliekas,

Kā nopūsties un raudāt.

Tik nopūsties un raudāt,

Un gultā vaimanāt,

Ij ļaudis drīz būs klāt,

Un ko tie teiks par mani?

Teiks: pievilta es esmu,

Pats mīļais mani vīla,

Man sirdī raudās mīla

Un mūžam nepārstās.

Vai šī tičīmešu tauta?.- dziēfflipn nevarētu zīmēties uz

viņa romānu?

*

Jaunais Tičīnas dzejnieks izsaka šīs jūtas gluži citādi.

Arī situācija ir citad? Elma Patocchi, kuru jau minējām,
dzied:

BEIGAS

Tad viss ir beigts? TJn tas, ko vakar vēl

Mēs šķitām mūžīgu, tas šodien miris?

Kas mūžīgs? Un kas miris? Viss tik īss,

Kā mūsu spārnots aizbēgums.

Mēs atstāsim viens otru tā, bez runas,

Mēs neatzīsim savu netaisnību
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Viens otram; nopietna tu ritu būsi,

Es sāpīgs, tomēr abi vieglu sirdi.

Tad viss ir beigts. Un tas, kas mēnešiem

Mums likās negrozāms un liktens likts,

Un dzīve mūžīgā, — tas šodien miris.

Un katrs iet no mums ar jauniem sapņiem:

Ij es, kas allaž biju vēlējies,
Lai mana mīla ilgtu vēl aiz nāves.

PAA CECC'S UN PIENS

Mēs ejam mājās no kapsētas.
Skaists šis cimitero, skaistāka un mīļāka man nav ne-

viena; par viņu man daudz kas ko teikt, pie viņa es gri-
bētu palikt kādu reizi. Arī malinconia delle cose passate
še top skaistāka.

Bet mēs šodien negribam nekādas malinconia's, ari ne

skaistas. Mēs ejam lejā uz Kastaņolu, pie sava Paa Cecc.

Tas nepazīst nekādas malinconia's. Viņam ir vienmēr hu-

mors, ja ne gribēts, tad negribēts. Pirmās dienas mēs ar

Aspaziju to sajūtām visvairāk.

Pačeks kustas vienmēr, tirgojas ar visu — ar pienu un

petroleju, ar augļiem un vecu sviestu, ar sieru un papi-
rosiem; viņš izīrē istabas un tura pansionārus skolniekus,

vienu garu un vienu īsu slaistu, kuriem, protams, ēst dod

pēc iespējas mazāk, un tie zog pēc iespējas vairāk, tā ka

izlīdzinošā taisnība tiek beigās sasniegta, bet kā?!

Istabas noīrē trīs latviešu studentes, bet otru dienu

aiziet, jo nesaprot, kur un kā joko Pačeks. Vienu joku
mēs atceramies. Studentes ņem no Pačeka pienu, Pačeks

pats savām rokām to sagatavo: vispirms nokrista, tad

piedod svētību kādas baltas, par sevi nevainīgas vielas

veidā. Der andre aber geht und weint. 37 Meitenes diemžēl

dzer šo pienu un sāk staigāt tādus ceļus, kādus citādi pēc

piena nestaigā. Viņas sūdzas un reklamē. Pačeks atbild

gluži mierīgs: il latie ē forte c buono3S
— piens ir labs

un stiprs. Par pierādījumu viņš ar pirkstu no piena trauka

noceļ brangu kārtiņu ne krējuma, bet kaļķu. Forte c

buono. Stiprs gan, izdarījis savu darbu.

Ilgāk pie Pačeka izturēja kāda melanholiska studente

žīdiete ar savu māti; simpātiska sērīga meitene. Māte

prasa sev rītos pienu; Pačeks noskatījies, vienkārt, ka ar
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pienu nevar vis jokoties, un, otrkārt, ka tādam vecam

cilvēkam kā viņmātei derētu gan dot iebaudīt ko stiprāku
nekā pienu. Tikko bij padzirdējis, ka studentei ir līdzi

veca māte, Pačeks pasūta veselu duci stiprā Marsalas

vīna, kuru itāļi labprāt dzer liķiera vietā un lieto arī jau
pie brokasta. Vecenīte dabū no rīta piena vietā lielu

buteli Marsalas. Viņa neņem pretī, Pačeks ķildojas un

sūdzas, ka viņas dēļ apsūtījis veselu muciņu: lai viņa visu

samaksājot.
Kā viņi salīgst, vairs neatceros, bet vienu rītu Pačeks

gluži priecīgs smiedamies iesteidzas pie mums iekšā un

sauc: tutto pagato! tutto pagato!
39 Vecenīte samaksājusi

par vienu buteli, — vecenīte tiešām laba, Pačeks arī tie-

šām labs, un vīns nu sevišķi tiešām labs, — tā salīga ve-

cenīte ar Pačeku un laikam vecenīte arī ar vīnu, pirmās

šķirnes Maršalu. Vismaz dažs labs ar Maršalu ir salīdzis

ļoti labprāt.

PAA CECC'S UN MEDUS

Visai savai lielai krāpšanas fantāzijai Pačeks lika rota-

ļāties arī ap mums, sevišķi pirmā laikā, bet mēs vienmēr

salīgām, un Maršalu viņš pats ņēma palīgā pie līgšanas
un ik rīt' mūs pacienāja bez maksas ar šo forte c buono.

Un neba Pačeks krāpa tikai mums par ļaunu! Viņam krāp-
šana patika kā māksla, un peļņa viņam nebūt nekrita

svarā, un nu vēl peļņa no forestieriem, kurus viņš tā bij
iemīlējis.

Nupat minēju vārdu «svars» — ak, bija Paa Cecc am

svari! Tad nu gan svari! No tiem baidījās visa Kastaņola
un apkārtne. Reiz ienāk mūsu Cas'ā Cattaneo divas conta-

dina's, zemnieces no tālā Brē ciema, kur Pačeka svari lai-

kam vēl nebija pazīstami; bija tātad arī tādi ciemi. Brē

sievas atnesa labu spaini medus, — Brē medus ii jauks:
kalnu puķes, virši, ederu, t. i., apviju, rūgtie ziedi, ziedu

un garšu dažādība, nav tik saldi salds kā liepziedu medus,

ne tik rūgts kā viršu medus. Medu mēs labprāt ēdām.

Pačeks liek mūsu trauku uz svariem, un sieva pilda tanī

medu, — mēs ņemam divas mārciņas. Divas mārciņas arī

uzliktas uz pretsvariem, bet Brē medus ļoti viegls, sievas

pilda un nevar atpildīt divas mārciņas. Sievas sāk izteikt
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šaubas, Pačeks to ņem ļaunā un laiž darbā savu brīnum-

bagāto Milānas izloksnes vārdu krājumu, kur viens stip-
rāks par otru. Beigās sievas lieiās bailēs aizbēg.

Uzvaras priekā Pačeks ienāk pie mums ar neiespējami
smagām medus mārciņām. «Tur jau būs kādas četras mār-

ciņas,» es saku. «Nu, katram ir savs individuāls uzskats

uz lietām,» viņš atbild filozofiski, jo viņš bieži mēdz filo-

zofēt arī bez svariem. «Tad vajadzēja sievām samaksāt

par četrām mārciņām,» mēs sakām. «Nebija iespējams, jo
viņas aši aizbēga projām,» viņš atbild un novēl: lai mums

nebūtu smagums vēderā no smagā medus!

NE VAIRS CASA CATTANEO, BET

RISTORANTE TADDEI

Vecā Pačeka nav vairs.

Kad izgājušu reizi atbraucu Kastaņolu apraudzīt, es

viņu vairs nesastapu: esot aizbraucis uz Milānu un tur

laikam nomiris. Pārpalicēji Kastaņolā Pačeku sauca vēl

tikai par Burlandotte, kad prasīja pēc viņa uzvārda. Pa-

tiesībā viņš bija Francesco Morandotte, bet par viņa jo-
kiem burle, burlesche viņam iedeva šo pievārdu.

Pačeka nav, bet mēs, dzīvie, esam še, Prande un es, un

par mums esmu aizmirsis pastāstīt. Gan jau par Pačeku

arī vēl pastāstīšu vēlāk, kad atcerēšos vai kad Aspazija
man ko atsauks atmiņā.

Jau stāstīju, ka mēs ar Prandi apmetāmies Cas'ā Catta-

neo, kura nu bija pārvērtusies par ristorante Taddei) tas

noticis nupat, un vēl visur ož krāsa, un mēs arī dabūjām
no tās piemiņas uz svārkiem.

Mēs apmeklējām visas senās vietas, un visur pēc asto-

ņiem gadiem atradām pārmaiņas. Gar jauno lielceļu daudz

villu sacelts; visas vairāk vācu šveiciešu. Kur gribu ap-

sēsties un atpūsties vecos solos, tie aizlaisti, jauni salikti.

Vislielākus jaunus efektus rāda mūsu vecā Kasta-

ņolas baznīciņa! Tikusi gluži moderna; dienu lejā,
garām ejot, dzirdu pulksteni sitam! Paskatos augšā: tādi

lieli zelta cipari. Tā kā kāda liela grezna viesnīca, kas

labprāt rādās zeltā. Bet vēl daudz lielāks tika mūsu pār-
steigums, kad nakti pulksten 9 viss baznīciņas tornis pie-
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peši aizdedzās simtā.s elektriskās lampiņās, kas gāja kā

lielas ugunsšvītras gar visām torņa malām un iezīmēja ari

baznīciņas stāvu ar liesmu līniju! Te nu bija ne vien pa-

kaļdzīšanās lieliem Lugānas hoteļiem, te tie bija sasniegti

lepnumā un reklāmā. Mēs bijām atzīmējuši, ka hoteļi iz-

spiež baznīcas, te ir baznīca, kas konkurences spējīga!
Protams, baznīcas sienas gan vēl rāda kailus akmeņus un

ķieģeļus, un visur trūkst vajadzīgo ielāpu, bet — liesmasl

Kur nu mūsu vecais, mīlīgais prete — priesteris? Tas

bija rūpējies vairāk par puķēm logos un bija sastādījis

cipreses un palmas ap baznīcu un cimiter'u,

Lugāna nakti arī spīd ar platu lampiņu gar visu

ezeru; visi lielie hoteļi uzliesmo kā svētku iluminācijās
ik vakaru, — svētki tie ir: svešnieku pastaigāšanās gar

krastu un sēdēšana un dzeršana restorācijās. Kā Aspazija
izbrīnītos par uguņiem Lugānā un nu vēl baznīciņāl
Skaisti skati gan ir, it sevišķi vakarā, braucot no Gandri-

jas pa ezeru

Spīd arī Caprino viņpus ezera, spīd Meliae, spīd Cade-

mario kalnā, un spīd viesnīcnieku sejas: forestieri sabrau-

kuši šogad jau pirms sezonas sākuma (septembrī).

ME2A ļaudis

Forestieri vai stranieri — tie esam mēs, iebraukušie

viesi, bet ko nozīmē itāliski šie abi vārdi? Foiesta ir mežs

(no šī vārda vācu Forst, tāpat kā Fenster no itāļu finestra,
Tafel no Tavola un liela daļa citu kultūras vārdu), un fo-

restieri ir mežaiņi, mežu ļaudis, stranieri nāk no vārda

strano — savāds, tie ir ērmu ļaudis. Tā itālieši mūs

ietaksē.

Jāsaka tikai, ka šāds ietaksējums nāk no senseniem lai-

kiem, jau no agriem viduslaikiem, kad kulturēlo Itāliju,
seno grieķu-romiešu spožo pasauli, sagrāva meža ļaužu,
visādu barbaru ģermāņu, nebeidzamie bari. Grieķi savā

laikā visas citas tautas bija saukuši par barbariem; itāļiem

bija ne mazāk iemesla runāt par meža ļaudīm, kuri taču

tiešam nāca no mežiem. Arī itāļu atjaunotā, atdzimusī kul-

tūrr viduslaikos — slavenais rinascimento, renesanse, at-
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dzimums — dabūja ciest no maz civilizētām iekarotāju
tautām — vāciem, frančiem, spāniešiem. Visi tikai fores-

tieri, ja daudz, tad stranieri.

Ar vēstures gaitu laikam arī izskaidrojams itāļu rak-

sturam piemītošais vij īgums, viegla orientēšanās visās

situācijās, visu grūtību un likstu pārvarēšana ar gudrību,
izveicību un viltību un laikam arī forestieru krāpšana.
Itālietis ir kā latviešu teiku un pasaku vīrs, kurš, būdams

miesas spēkos vājš, pārvar daudzreiz stiprāko pretinieku
ar viltību, viņu vēl izjokodams; pretnieks mēdz būt pa-
laikam mežavīrs — velns.

Tirgū, reizēm pat lielākās tirgotavās, Itālijā jāuzmanās,
ka, izdodot naudu, neiedod mazāk vai nebāž rokā kādu

viltotu naudas gabalu. Tičīnietis arī tādās reizēs ir sir-

snīgs. Viņš mīlīgi paskatās acīs un, izdevis naudu nepa-

reizi, ieprasās: «Va bene?» (Vai tā būs pareizi?) Ja nu jūs
sakāt — «Va bene», tad viss veikals laimīgi nobeigts. Ja

jūs turpretī sakāt, ka tā nav labi, tad tičīnietis, laipni
smaidīdams, paņem atpakaļ neīsto naudas gabalu un dod

jums īsto. Viņš pārskatījies, nav izdevies, nekā ļauna te

nav.

Šodien mans biedrs Prande, pārnācis no pilsētas, sūdzas,

ka lielā aptiekā viņam izdevuši 10 santīmu mazāk, jo viņš
paskatījies laukā, redzējis, ka viņa trams drīz nākot, un

steidzies. Aptieķnieks gadījumu gribējis izmantot. Bet

mans biedrs ir principiāls pretinieks katrai netaisnībai un

blēdībai, — lai tad put trams, bet taisnībai jānotiek. Un

notiek arī: tramu pazaudēja, bet 10 santīmus atdabūja.
Aptiekas īpašnieks laipni atvainojies: pārpratums.

Man vakar gadījās kas līdzīgs, tikai pastā: 60 santīmu

neizdeva no franka, es esot jau saņēmis. Es daudz nebrī-

nējos, goda pēc it kā pameklēju pa savām kabatām un

atstāju nelabprātīgo dzeramnaudu. Buon giomo, grazie!
iQ

Tas ir «paldies!». Es taču pazīstu savus ļaudis. Tutti

siamo cristiani! Mēs visi esam kristīgi.

Šis vārds par kristīgās ticības plašu izplatīšanos gan nāk

no kāda cita piedzīvojuma; kad es būtu Latvijā, es to ne-

atstāstītu, bet es pašlaik rakstu še, un piedzīvojums ari

nav mans, bet kāda mana biedra, daudz gadu atpakaļ.
Braucis viņš ar savu kundzi itāļu kuģī; kāda pasažiere,
itāliete māte, savu nevainīgu mazu bērniņu paturējusi

turpat citu pasažieru priekšā, kamēr mazais bērniņš atstāj

tur tikpat mazu piemiņu. Mans biedrs aizrādījis mātei, ka
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tāda darbība nepiederot tādā apkārtnē, un par atbildi sa-

ņēmis šos vārdus: «Mēs visi esam kristīgi!» Viņš sacīja,
ka palicis tomēr nesaprašanā, kāda daļa kristīgai ticībai

ar šo notikumu?

Varbūt kads to zina?

DARBS, ĒŠANA UN NEIZCELTAIS

Prande stipri strādā: kāpelē pa visiem kalniem, ložņā

caur visiem krūmiem, nebaidās no šļūcošiem akmeņiem
un plēsīgiem ērkšķiem, visur atrod ko skaistu, ko proto-
kolē krāsās un līnijās. Viņa darbības sekas drīz parādās,
vispirms ievainotās kurpēs un aizskartās biksēs, tad skais-

tās skicēs gan ar zīmuli, gan ar krāsām. Kurpēm un bik-

sēm top dot<« izlīdzinoša taisnība — un par ļoti lētu

maksu —, pēc maza traucējuma darbs kūp atkal. Kā iz-

salcis viņš bij pēc darba, nu viņš atdzeras ij darbā, ij
skaistumā.

Es staigāju pa savām vecām darba vietām, vadāju sev

līdzi ari Prandi: te es rakstīju «Ave sol!>\. te Induli41
,

te

ari Jāzepu 1

-., šin, ala paslēpos no lietus līdz ar savu Mu-

romieti43
un Aleksandri Lielo. Pa tālu, tālu krūmainu, gra-

vainu, viegli nokrītamu, grūti paceļamu taciņu jāiet, līdz

tieku tur, kur gulēju nedēļām ilgi saulē līdz ar Kaju
Grakhu. Daudz, daudz es stāstu, un Prande tikai norūc:

«Tā, tā.» Ko citu lai teiktu viņš vai kaut kurš cits? Bet,
kur vieta viegli pieejama fotogrāfiskam aparātam, tur

viņš. vai nu man manot, vai nemanot, mani ietver savā

mašīnā. Mašīnu viņš šepat nopirka, par lētu naudu, un

tūlīt pielāgoja pie tās kādu jaunizgudrojumu; 40 latus uz-

reiz vinnēja!
Reizēm Prande no sava darba tā aizraujas, ka sāk sū-

dzēties: pansijā viņu apgrūtinot ar pārāk biežu un lielu

ēšanu! Baro mūs tiešām labi, un grūti izbēgt no ēšanas.

Es Prandes bēdas varu saprast: kad strādā galva, tad ne-

var reiz»: likt strādāt arī vēderam, tas cilvēku par daudz

piepūlē. Kad darbs padarīts, tad var atēsties, tas ari mans

uzskats.

Mūs apgrūtina arī tas, ka jādzer sarkanais vietējais
vīns pusdienā: grūti izbēgt no dzeršanas. Pansija mums

lēta, 7 franki, t. i., lati, par dienu — istaba un trīsreizējs
ēdiens, trīs bļodas pusdienā un vakarā. Un turklāt še visas
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pārtikas vielas gandrīz vai divkārt dārgākas pret mūsu

cenām: balta maize — 60 santīmu kilo, sviests — 6 franki,

teļa gaļa —.9 franki. Bet mūsu pansijās, piem., jūrmalā,
par 7 lati laikam nevarēs dabūt istabu un pārtiku; es dzir-

dējis par 8 un pat 10 latiem, t. i., frankiem, dienā. Pie

mums neprot lietu pareizi organizēt un grib pārmērīgi un

aši iedzīvoties; mums laikam nav talanta uz tirdzniecību

un tirdzniecisku morāli.

Darbā mēs ar Prandi ejam gan kopā, gan katrs atse-

višķi; Prande nostaigā tiku tikām visu Brē un atrod, ko

neviens gleznotājs vēl nav atradis: Brē noslēptos skais-

tumus. Lai celtu visu laukā, te jādzīvojot ilgāku laiku;

viņš grasās jau nākošu gadu braukt atkal šurp; viņš gra-

sās pārdot pat savu dārgo bibliotēku, lai tiktu kādu gadu

gluži brīvs un varētu izstrādāties un nostrādāties pēc sirds

patikas. Ak, tas būtu gan jauki! Ak, to es gan varu sa-

prast!

ČETRI SKAISTUMI UN VIENS BRĪNUMS

«Kāda krāsu un formu bagātība šinī vasarā!» sajūsmi-

nājās Prande, «viena nelaime, ka krāsas tik aši mainās, ka

grūti viņas ietvert skicē. Par pusstundu,» viņš saka, «se-

šas krāsu dažādības.»

Še skaista un krāsu bagāta ne vasara vien. Man jāsaka:
rudens, kurš nāks septembrī un oktobrī, ienes jaunu ba-

gātību krāsās — tumšsarkanās vīnu lapas, melngani zil-

ganās ogas, visādu nokrāsu dzeltenums lapās, jo koku

šķirņu un sugu še lielāks daudzums nekā jebkur, tādēļ ka

še saduras divas veģetācijas — dienvidu un ziemeļu. Sar-

kanā un dzeltenā krāsas, gaišais lapu koku zaļums un

tumšais ciprešu zaļums; kalnu brūnums, pelēkums, mel-

nums; pļavu zaļums, kurš stāv visu ziemu un izzūd tikai

janvārī un februārī, lai martā atkal sāktos; ezers zaļš un

vienmēr mainās zilās, mēļās, iepelēkās, baltās nokrāsās,
debess zils, vasaru tumši zils, rudeni gaišāks, ar bagātu

mākoņu rotaļu.
Un ziema: tik skaidrs gaiss, ka visi tālie apkārtējie

kalni liekas rokām sasniedzami, — tik skaļš gaiss, ka ki-

lometrus tālu raktuvēs dzird katru vārdu, ko tur runā. Un

visam pāri skaidra, gaiša, silta saule! Cauru gadu, ari

ziemu, es mēdzu strādāt laukā; bieži bija svārki jāvelk
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nost, jo karsti pašā decembra mēnesī. Katru ziemu gan

uznāk pa sniedziņam uz vienu, divām dienām, reiz pat
14 dienām, bet sals neiet pāri 5 grādiem + siltuma.

Lietus laiks, nelāgais laiks, ir oktobra vidū līdz novem-

bra vidum; tad otrreiz marta beigās līdz aprīļa vidum. Bet

februāra beigās, marta sākumā ir jau pilns pavasars.

Aspazija gan mēdz teikt, ka Kurzemes pavasars esot

skaistāks — taisnība! pāreja no sniega un dubļiem uz zie-

došām ābelēm rāda lielāku kontrastu; jo Kastaņolā jan-
vāris un februāris daudz neatšķiras no marta vispārējās
ainas, bet — tad marta sākumā notiek lielais brīnums, ka

visas zaļās ielejas pieplūst ar baltu un rožainu ziedu strau-

mēm, ka koku kailie zari tērpjas ziedos bez lapām, ka

ezera zaļumā atspīd balti un rožaini mākoņi, un zilā de-

bess, tik dzidra kā glāze, draud pacelt visu uzburto gleznu
un aiznest pie sevis augšā.

Kas redzējis Tičīnas marta brīnumus, var jau vēl pa-

spēt aizbraukt uz Kurzemes pavasara skaistumu. Kad mēs

ar Aspaziju braucām no Kastaņolas mājās, mēs visu laiku

braucām pa pavasari dažādās zemēs, līdz sasniedzām vēl

Rīgas ziedoni aprīļa mēnesī. — Ir iespējams redzēt divus

pavasarus, bet es zinu tādus, kam pietiktu ar vienu —

pirmo. Vai pieticība neskaitās arī par tikumu?

Malinconia deile cose passate.

LAKSTĪGALA

Lēni pogā lakstīgala,
Klausās pati savas dziesmas:

Kā tās dārzā atbalsojas,
Ziedu starpā izgaisdamas.

«Neklausies tu viņas dziesmās,

Tās tik viļ uz atbalss tāli

Nezināmos ziedu dārzos, —

Nesniedzamos, izzūdamos!»

Ak, cik klusi! Mēnessgaiši!
Palmas šalko līdzi jūrai —

Laiks man klausīties tās dziesmas,

Ziedu smaršā izzūdamam.
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VĒLREIZ VĀRDS ASPAZIJAI

Pēc skarbām sākuma piezīmēm lai Aspazija min ari

maigāku vārdu par Kastaņolas dabu.

«Par spīti visām likstām un uztraukumiem lēni atzēla

arī mūsu dzīvības saknītes, un tumšās varas, kas ap mums

darbojās, tomēr nepanāca savu mērķi.

Lugāna un viņas apkārtne arī ir īsti tā vieta, kur var

sadzīt slimā dvēsele. «Ouisisana» (še top vesels) še saucas

daudzas vietas, un Ouisisana viņa visa ir kopā.

Maigā daba ir tā, kas plīvuri pēc plīvura klāj uz katra

ievainojuma, bez kā tā īsti sauktos par kādu fiziskas

dziedniecības vietu, kā, piemēram, Davosa, St. Morica un

citas. Kaut gan arī še šur un tur atrodas sanatorijas, bet

šīs pilsētas un Tičīnas apgabala pievilcības spēks parādās
vairāk garīgumā, tā sakot — apdvēseļotā dabā.

Še daba atver savu skaistumu tikpat priekš vienkārša

apceļotāja, kā priekš izsmalcināta mākslinieka. Cik daudz

te krāsu un nokrāsu! Ik kalns te izdod savu atbalšu, kas

maldinoši atskan no visām pusēm. Tas maina savas krā-

sas un kontūras ar katru saules pagriešanos. Rītos, pus-

dienā, vakaros arvien cits krāsu pārsteigums, arvien citas

formas, kuras saskaņojas gan ar spilgti zilo debesi un

sudrabbalto mākoņu čokurojumu augšā, gan ar tumšzaļo
ezeru apakšā, kurš visā savā platībā tiek lokā apkārt ietu-

rēts no kalniem. Spilgtā zaļumā, apauguši ar lazdām, kas-

taņām un lejāk ar vīna laukiem, rožainiem firziķu un ap-
rikožu kokiem, kalni aicināt aicina, lai pa viņu baltajiem
celiņiem, kuri tālu jo tālu redzami, dotos uz augšu. Drīz

vien šīs krāsas un panorāma zūd, parādās tumšāki, brūni

Ullā toņi, kuri pret vakaru pāriet plūstošā vara sarka-

numā. Baltie celiņi un mīlīgās taciņas izgaist, un, kur bi-

jušas, kur nebijušas, parādās asas klintis. Saulei rietot,

debess uz kalniem top oranžu dzeltena un kalni zem viņas

rēgojas piķa melnumā un tādā draudošā asumā un nepie-

ejamā augstumā, it kā klintis tur būtu rindā nolikti krēsli,

uz kuriem sēdējuši kādas pirmpasaules milži. Pašā galotnē

starp tiem paceļas pats sātana sēdeklis.

Šejienes iedzīvotāji arī kalniem pēc viņu īpašībām de-

vuši dažādus nosaukumus, tā, piemēram, kāds ļoti skaists

kalns, kurš lokā ieslēdz mīlīgu ieleju, saucas ar savām

robveidīgām, dažreiz baltām pārslām apkaisītām galotnēm

par «Cukura plāceni». Un tiešām, kas iemaldās

burvīgajā ielejā, sauktā «Valsolda», ar paslēptiem taci-
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ņiem oleandru un glicīniju krūmos, zem kuriem zan un

skan simtām balsīm neredzamas urdziņas, tas jūtas ārpus
īstenības it kā kādā pasaku nomalītē. Apkārtējie kalnu

čukuri tiešām izliekas kā cukura plāceņi, ņemti no paša
dievu galda, un ceļotājam uznāk kāre pakāpties un dabūt

kādu drupatiņu no šīs dievišķās ambrozijas.
Bet šī ilūzija izjūk, kad skats paveras uz ielejas izeju un

viņas pretpusi: tur kā pretstats atrodas otrs kalns, pelēki

klinšains, bez mazākā dzīvā zaļuma, kails un izdrupis, at-

baidošs ar savu izskatu, un tas saucas par «Raganas
zobiem». Tos uzskatot, jānāk pie pārliecības, ka die-

višķie «Cukura plāceņi» gan priekš cita neviena nebūs

nolemti kā priekš velnišķiem «Raganas zobiem».

Man sākumā visi šie kalni likās ļoti viegli un ātri uz-

kāpjami. Es redzēju tur daudzas taciņas, kas taisnā līnijā

stiepjas no augšas līdz apakšai, un domāju, ka tās iemītas

no staigātājiem, kas tur šurp turp skraida no augšas uz

apakšu un otrādi. Man šķita, ka vajag tikai labi saņem-

ties un pēc stundas ceturkšņa es būšu augšā! Vietējie

iedzīvotāji par mani sāka smieties: stāvie celiņi nemaz

neesot no cilvēku pēdām iemīti, tie esot lietus celiņi, pa
kuriem ūdens tekot no kalna virsotnes lejā, un, kad par

kāpšanu runājot, tad lai runājot par stundām un dienām

un ne par minūtēm!

Ak, jā! Tā jau nu arī bija! Kad es pirmo reizi uzkāpu,
ne vairs uzskrēju uz kāda kalna, tad es pārliecinājos, cik

grūta ir kāpšana. Un kalns, uz kura es biju uzkāpusi, nebij

augsts; es lasītājiem nemaz negribu patiesību sacīt, cik

tas kalns īsti bij augsts, lai tas labāk paliek mans noslē-

pums, citādi man varētu iziet tāpat kā ar turienes iedzī-

votājiem. Tik to vien varu sacīt, ka diezgan svīdu un pū-
tos, kamēr «ņēmu pirmo augstumu», tāpat arī nokāpšana
nebij tāda kā manis iedomāta, ka «dejodama varētu noiet

lejā».
Es šādu deju gan mēģināju, bet būtu jau pašu pirmo

reizi līdz ar kādu atbirzušu klints drupu noripojusi dzi-

ļumā, ja Rainis mani nebūtu paspējis kritiskā acumirklī

vēl notvert.

No tā laika es arī sapratu, ka kalns un ieleja nebūt ne-

stāv tuvās attiecībās viens ar otru, bet ka tie īstenībā ir

«naidīgi kaimiņi». Man reizē arī izskaidrojās senā vārda

simbols, ka «palīdzība nākot no kalniem»: tādēļ jau viņa

arī nenāk, kad pēc viņas sauc, vai arī nāk neīstā laikā un

par vēlu — jo viņa mājo tik augstu, ka nokāpšana tai
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pārāk grūta un pat bīstama, kur tad nu lai viņa uz katra

sauciena spētu atskriet, un kur vēl, ja tur spiedz kāda

sīka, neredzama ielejas balstiņa.
Tāpat arī izskaidrojās otrs simbols, ka «brīvība mājojot

uz kalniem». Tā ir vēl grūtāk sasniedzama, jo par to ne-

būt nav sacīts, ka tā kāptu no kalna lejā, bet ielejniekam
gan jāuzņemas grūtais ceļš kāpt pie viņas augšā.

Un tad arī nebūt nav zināms, uz kura kalna brīvība

mīt. Un, ja tu kāp un kāp, un domājies beidzot viņu aiz-

sniedzis, izrādās, ka ne uz tā kalna viņa mīt, bet uz cita.

Kāp nu atkal, ja tev vēl ir spēks!

Atgriežoties no grūtajiem simboliskajiem kāpieniem pie
vieglākiem, reāliem, tomēr jāsaka, ka turienieši ļoti bieži

apmeklē savus kalnus un vispār savu dzimteni. Ziemeļ-
nieks nāk uz dienvidiem, un dienvidnieki iet uz zieme-

ļiem; nav neviens viņu zemes stūrītis, ko tie neapskatītu
un arī nemīlētu. Nav arī nebūt bagātnieki vien, kas ceļo

ar pilnām kabatām. Šie kungi īsteni no dabas skaistumiem

mazāk redz nekā vienkāršie ļaudis, jo viņiem jāseko, kur

«ceļa vedējs» viņus ved un sajūsminājās, kā Bedekerī

priekšā rakstīts, un no savām viesnīcām tie arī nedrīkst

tālāk atkustēt nost, jo noteiktā laikā tiem jāierodas mie-

lastā. Var jau arī iedomāties, cik laika atliek pāri, kad

dienā 5—6 mielastiem jāizēdas cauri, kuri katrs pastāv
no vairākām bļodām, tīri kā Leiputrijas kalns! Dažam

ceļotājam arī viņa viesnīcās iemantotais miesas svars un

no labiem vīniem nosēdies stīvums kaulos neļauj kus-

tēties, un viņam jāaprobežojas ar to, cik var apskatīt,
uzbraucot pa līdzenu un gludu ceļu automobilī vai važoņa
ratos. Pār klinšu kraujām un plaisām uz kalnu galotnēm,

protams, tie netiek, un priekš kam arī tādas ekstrava-

gances!
Bet brīvie kalnu augstumi, kur debess tuvāk zemei un

visas vētras pāri šalc, kur vakara sārtums kā uguns deg
un uz kuriem neved ne gludi braucamie ceļi, ne ceļamie

krēsli, tie pieder tiem, kuriem tur lejā nav nekāda piede-

ruma; tur viņi jūtas kā lielīpašnieki!»

MAZIE BRĪNUMI

Pastāstīšu jums nu vēl par kādiem Tičīnas brīnumiem —-
maziem, maziem: tās ir spīdošas, spīdošas maija mēneša

luciole's — spīdelītes. Arī Aspazijas, īstas kurzemnieces,
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sirds — un sirds, kā zināms, ir kurzemnieka gods —, arī

tā sajūsminājās un uzliesmoja līdzi, kad pirmo reizi ierau-

dzīja klusā, tumšā maija vakarā uzliesmojam visos dārzos

un pļavās sīkas dzidras liesmiņas.
Pa gaisu tās ņirbēja, zālē un žogu malās vizēja, pacēlās

augstu un piepeši apdzisa, un piepeši atkal spīdēja, kā

burvju dejā, kā uguns tauriņu virpulī.
Mazi sīki raganu vīriņi kā kukainīši smicīši, kā odiņi

un sisenīši ar burvju lampiņām skraidīja pa gaisu, un visi

ko meklēja ar lielu skubu. Jā, tie bija tiešām kukainīši,

kas meklēja savas kukainītes. Tās bija sasēdušās zālē un

žogmalēs, izkārušas savas rāmās, pastāvīgās zelta lāpiņas
un gaidīja uz tautu dēliem, gaisa skrējējiem.

Kad kādu paņēma rokā: mazs niecīgs tārpiņš, pelēks un

melngans, nejauks gandrīz, bet kādu izšķērdīgi bagātu,
kādu burvīgu pārplūstošu fantāziju viņi attīstīja savā mī-

las laikā! Kādi brīnišķi dzejnieki bija šie zemes tārpiņi!
Kurš zemes dzejnieks spētu būt tāds kā viens no šiem

visniecīgākajiem sisenīšiem!

Bet es negribu aprakstīt spīdelīšu poēziju, lai to dara

kāds viņu tautietis, jaunais Tičīnas dzejnieks Elmo Pa-

tocchi, no kura esmu jau pasniedzis vairākas dzejas.

SPĪDELITES

Spīdelītes, mīļās biedres

Manām sērām vasarnaktīm,

Bālos kviešos, zaļās auzās!

Kad mēs vieni vien tik esam,

Pielūgdami kluso nakti, —

Jūs ar savu sīko vizmu,

Es ar savām sīkām dziesmām —

Spīdelītes, spīdelītes,
Es jūs mīlu, mīļās būtes,

Kas nes sevī skaidru gaismu.

Ļaujat, skaistās spīdelītes,
Ka es jūs par māsām saucu
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Savām sīkām, sērām dziesmām,

Kuras dzimušas ir naktī

* Upes krastos, klusās alās,

Zaļās pļavās, kur jūs kaisāt

Savus gaismas vizulīšus!

Jūs man esat saldas, skaistas

Arī tad, kad debess jumā

Atspīd lielās, spožās zvaigznes.

PAR «SPĪDELĪŠU» DZEJNIEKU

Elmo Patocchi ir pazīstamā Tičīnas politiķa, sociālistu

vadoņa, tikumiski cēlā Patocchi dēls. Viņa dzeju grāma-
tiņa, no kuras ņemti šie paraugi, saucas «L'altalena» —

šūpoles; maza 5 lokšņu grāmatiņa, izdota Milānā «L'eroi-

ca's» apgādā šinī 1927. gadā un ilustrēta no Elmo brāļa
Aldo Patocchi. Savādi mums tikai izliekas, ka grāmatiņas

beigās, aiz piezīmes par iespiešanas vietu, tikpat maziem

burtiem šāds teikums: «Lai dzīvo mūžam Itālija,

poēzijas audzēkne un tautu skolotāja.»
Mums izliktos, ka tik augstu sacelts patriotisms būtu va-

rējis sev atrast piemērotāku vietu. Bet, kā es izbrīnījos,

kad pārliecinājos, ka šādu teikumu atradu tādā pat vietā

ari otrā {Zoppi) grāmatā L'eroica's izdevumā. Tā tagad

patriotismu iepilina publikai šī apgāde, kurai zīmīgs vārds

«L'eroica» — varonīgā.

Es labprāt gribētu slavēt visu itālisko, kas man tik tuvs

sirdij, bet, dzirdot šo teikumu un lasot nupat kādā itāļu
laikrakstā «Squille d'ltalia» garāku slavas rakstu itāļiem,

man uznāca dibinātas šaubas, vai es ar savu slavināšanu

varēšu pašiem itāļiem tikt līdzi: tur bija teikts, ka itāļi

vienīgā kultūras tauta bijusi un būs un ka viņai līdzīga
nekā nav un nebija, un nebūs. Tad man izkrita spalva no

rokas.

Tad labāk še vēl pāris skaistu dzejolīšu no Elmo

Patocchi, bet bez piezīmes, ka tam līdzīgs nekas nav

bijis un nebūs.
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DELUZIJA

Daudz reiz, kad dzirdu tavus soļus nākam,
Es acis aizveru, kā gulēdams:
Varbūt tu mani guļam domādama—

Uz acīm noskūpstīsi?

Bet veltas manas gaidas, manas ceras,

Ne tavi skūpsti tie, ne tavi skūpsti —>.
Kas mani modina, —

Tie tavi bezbēdīgie smiekli ir.

LĪDZEKLIS

Viens līdzeklis tik ir pret kokaīnu —

Tā kokaīna; viens pret opiju —

Tas opijs. Un viens pats pret mīlas drudzi —•
Tā mīla. — Atgriežaties, meitenes,

No viņiem laimes laikiem, dodat man

No jauna viņas nāves zāles: mīlu!

CITS JAUNS TIČĪNIEŠU DZEJNIEKS

Še būs otrs jauns tičīniešu dzejnieks — Giuzeppe Zoppi.

Džuzepe Dzopi ir lugānietis, Lugānas skolā skolotājs un

raksta visvairāk no bērnu dzīves. Mans draugs Zaager's
man aizrāda, ka Zoppi grāmatā «il libro dci gigli» —

liliju grāmatā, esot aprakstīta mazā meitiņa Graziella,

Zaager'a paziņa Masaņā; lai es palasot. Še ir tas mazais

stāstiņš (drusku saīsināts), kā paraugs itāļu skolotāja
dzejnieka rakstiem:

GRAZIELLA

Pilsētas vidū pazīstu mazu vecu ostēriju
44: šur tur ap-

drupušas sienas, pāris vājas dzeltenas lampiņas; dibenā
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liels melns degošs kamīns, kuru iemīļojuši mani draugi,
bārdainie prātnieki.

Katru reizi, kad es, noguris no savām domām, ieeju os-

tērijā kādu brītiņu atpūsties, arī mani pievelk kamīna

gaišais ugunskurs. Es arī apsēstos tuvumā kādā kaktiņā

un ļauju saviem sapņiem lidot viņu mūžīgā plūdumā.

Piepeši, kaut gan neapgriežos, jūtu skaidri, ka ostērijas
istabā kas ienāk. It kā pavasara vēsma pilda telpu. Lie-

kas, it kā tauriņi aplidotu lampas un griestus. No mitriem

mūriem izlaužas un nokarājas smaršojošas vijolītes.
Manā priekšā parādās maza meitenīte, tā ir ('.raziella.

Viņa manījusi, ka esmu še atnācis, un, dzīta no savas la-

bās sirds, nokāpusi no savas istabas lejā mani apmeklēt.
Viņa atnesusi, lai darītu man prieku, savas rotaļu manti-

ņas, darinātas no visa un no nekā.

— «Graziella, vai tu esi mana draudzenīte?» es jautāju,
kamēr viņa man sniedz savu rociņu, kas viegla kā puķītes
ziediņš.

Un viņa atbild ar sīku balstiņu kā diedziņu, kas ap-
sudrabots no līdzjūtības:

«Jā.»

— «Vai tu gribi vienmēr būt mana draudzenīte?»

«Jā,»

— «Tad tu esi man ļoti laba?»

«Jā.»

Es atlaižu viņas mazo rociņu. Es skatos apbrīnodams
viņas melnajās actiņās, kas spīd kā zelts. Es paņemu vienā

rokā visu viņas mazo spīdošo ģīmīti, un man ir skaista

sajūta, it kā es turētu savā laimīgā delnā maņolijas smar-

šīgo ziedu vai baltu nimfeju, vai citu ziedu, kuram vārds

ir tikai debesīs.

*

Se vēl otrs Zoppj stāstiņš par mazu skolas puiku. Tas

labi raksturo skolotāju kā humānu audzinātāju, un es do-

māju, šo labprāt lasīs mūsu skolotāji un iegaumēs.

MAZAIS JĒRIŅŠ

Pirmo gadu, kad biju skolotājs, es saviem audzēkņiem
nācu pretī nopietns un cienīgs.
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Klasē es ienācu paceltām uzacīm, kāpu katedrī, nopra-

sīju skolniekus ar tiesneša nopietnību. Kad zēns zināja,
es viņu uzklausīju uzmanīgi, kad nezināja, aizsūtīju bar-

giem vārdiem. Es aizmirsu, es gribēju aizmirst, ka manā

priekšā ir jaunas dvēseles, vienmēr vājas, bieži maigas.
Bet mans Marcello palīdzēja man atrast īsto ceļu. Seko-

dams manam pastāvīgam atgādiņam, ka jābūt patiesam un

atklātam, viņš vienu dienu uzrakstīja domu rakstā šo

skaisto lappusi:

«Atnākusi mana liktens stunda. Es nemāku savu ģeo-

grāfijas lekciju. Biedri, skolotāji, grāmatas, viss man ticis

pretīgs. — Nolādētā ģeogrāfija! — lenāk skolotājs. Visi

paceļas kājās. — Klusums. Viņš apsēstas. — «Kurš iz-

trūkst?» — «Neviens.» — «Labi — Aizdarāt savas grā-
matas.» — Ak, nolādēts! Kas viņam nāk prātā? Vai tad

viņš nevarētu atstāt man grāmatu, lai es varētu vēl tagad

palūkoties? Ak, viņš liek man zaudēt katru cerību! — Es

padodos liktenim. — Lai dara ar mani, ko grib. — Uzsauc

Gustavu. Gustavs iziet no soliem, nosarkst, sāk grozīt uz

augšu savas izbiedētās acis. Bet viņš ir laimīgs. Viņš zin

visu. — «Labi,» saka skolotājs. «Tagad rinda — Mar-

ce/Tam.» Man pārskrien drebulis pār visu ķermeni. Es

piespiežos un ar pūlēm paceļos. Es tuvojos katedrim dre-

bēdams. Skolotājs nepacietīgi paskatās uz mani. Viņa acis

grib mani apēst. Man liekas, ka es esmu mazs jēriņš vilka

rīklē ...»

Ak, mans drebošais jēriņš!

Tas skolotājs, par kuru viņš rakstīja, gan nebiju es, bet

laikam es tam līdzinājos. Ka es tagad esmu ticis mazāk

vilks, par to pateicos drusku arī tev. Un tu zini, ar kādu

mīlu un laipnību es tagad staigāju starp baltajiem jē-
riņiem.

VĒL VIENS MAZS BRĪNUMS

Beigās, runājot arī par literātiem un literatūru, gribu
tomēr minēt vēl vienu mazu brīnumu, kuru atradu kādā

tičīniešu tautas dziesmiņā. Tā citādi nebija sevišķi ievē-

rojama, savārstīta no vairākām daļām, kā tas bieži gadās,

sevišķi mūsu tautas dziesmā.
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— Divdesmit devītā jūlijā,
Kad kvieši jau iet briedumā,

' Dzimst viena meitenīte

Ar rozi rociņā

Kāda debešķīgi naiva datuma apzīmēšana! To mīl tičī-

niešu tautas dziesma, — un tad šī meitenīte, kas dzimst ar

rozi rociņā!

Tik skaistu un pārdrošu fantāziju es biju sagaidījis tikai

pie spīdelītēm.
Arī latviešu tautas dziesmai ir daudz no šīs pārdrošās

fantāzijas, gan mazāk naivitātes. Kad tičīnieša dziesma ir

tik dabiska un ģeniāli pārsteidzoša, tad viņa tomēr visumā

ar savu garāko elpu līdzinājās vakareiropiešu tautas dzies-

mai, kamēr latviešu dziesma ar savu īso elpu ir gluži ori-

ģināla; vienmuļa viņa tikai tiek, visu tautas ikdienas dzīvi

aptverot. Bet arī tāds mērķis ir oriģināls; mēs vēl par

maz saprotam mūsu tautas dziesmu; mūsu laime tikai, ka

mēs viņai vēl stāvam tuvu, tuvāk nekā citas Eiropas tau-

tas savām dziesmām. Tas tā nebūs ilgi. Mūsu darbu diena

drīz uzveiks mūsu svētdienu.

Seni vārdi modināti:

Viena dvēsle, lepna dvēsle,
Zilu gaisu lidotāja,

Mākoņkalnu pāršķīrēja —

Vai tev piekusuši spārni?
Vai tu krīti zilā jūrā
Kā tas rudens gāju putnis,
Siltās zemes meklēdams?

Seni vārdi modināti,

Jaunaatbalss atrodama.

Atmiņās es vadu šīs dienas; viņas man ir lielas svētku

dienas, kaut gan es strādāju te, kā sen, sen neesmu strā-

dājis: tā, kā es vēlētos strādāt pozitīvu darbu, strādādams

tagad tik atmiņu darbu.

Mans biedrs atgādina man, ka drīz beigsies šīs svētku

dienas un būs jāiet darbos, kuri nav svētki. Es gribu atmi-

ņās vēl izsaukt vienu senlaiku darbdienu, kuras visas bija
arī svētdienas.
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SENU LAIKU DARBDIENA

Mostamies mēs abi ar Aspaziju jau agri, ap sešiem, un

strādājam kādu stundiņu, domādami un rakstīdami katrs

savā gultā. Ap astoņiem novingrojam, sagatavojamies die-

nas darbiem, pabrokastojam, pārrunājam darbus.

Brokasts balkonā pret atklātu ezeru, kurš rīta krāsā zaļš
ar violetiem ēnu. plankumiem un skaidrs, tālredzīgs un

svaigs; reizēm nokāpjam dārzā pie akmens galda. Aspa-
zijas rociņas sagatavojušas veselu rindu sviestmaizīšu —

ar aršīnu viņa mēro rindas, kā pati saka, — runcis arī

jau sēd krēslā un gaida Vēstules pienākušas, avīzes jā-
pārlasa Bet pulkstens deviņos jābūt jau visam beigtam,

pusdesmitos jābūt jau kalnā, darba vietā.

Aspazija strādā labprāt istabā vai dārzā, ēnā; viņa sau-

les versmi nepanes. Es atkal īsts saules brālis. Pēc pus-
stundas gājiena klusā nomaļā vietā, kurp neatmaldās ne-

viens svešnieks forestiers, kur arī reti kad atnāk kāds

zemnieks, es nometos un izplešos plaši ar saviem darba

rīkiem: visādām piezīmju lapiņām, visādiem vāciņiem no

dažādām daļām; paklāju savu strīpoto, pelēko, vēl mīļās
māmiņas austo lakatu un iztinu laukā no embalāžas45

,
at-

bruņoju un atbrīvoju no visāda veida segām — saulei

nolemto cepeti, sevi pašu.
Jūs brīnāties varbūt, ka man vēl uzglabājies māmiņas

austs lakats? —- Man vēl ir savs māsas Līziņas austs deķis;
man ir 1905. gada mētelis un cepure; es varētu kā Ima-

nuels Kants nostaigāt ar vieniem pašiem svārkiem visu

mūžu, ja vien svārki izturētu — es izturētu.

Saulē, pilnā versmē, strādāju tā visu laiku līdz pusdi-
viem. Nekad vēl es neesmu nomiris — dažam par nožē-

lošanu — no saules dūriena; vismaz es par to nekā nezinu.

Nekādas tulznas man arī nekur nav metušās no saules.

Varbūt še citāds gaiss, kas aizsargā.

Pusdivos eju mājās, divos paēdam Aspazijas pašas ga-

tavotu pusdienu, atpūšamies, un četros atkal sēstos pie
darb* un līdz 6 vai 7 pārrakstu skaidrā ar zīmuli, uz ze-

mes, šādos tādos papīrišos sarakstītos tekstus; šur tur pār-

labojumi, lād skaidro rakstu nesu Aspazijas tiesas

priekšā; barga tiesa, man reizēm sīvi jāaizstāvas; kad man

netaisnība, tad ar lieliem kreņķiem pārtaisu visu celtni.

Tad nāk Aspazija klajā ar savu darbu, un atkārtojas tā

pati procedūra. Viņa vairāk pieķeras saturam, es viņas
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ārējai formai. Galu galā neviens nav mierā ar sevi, tikai

ar otru.

Labi, ja iet tik regulāri, bet vai! kad ieviešas reizēm tā,

ka nevar to pat dien' pārrakstīt skaidrā! Tad jau vajaga
ziedot veselu dienu, lai pārrakstītu; un, kad negribas zie-

dot, bet strādāt, tad aizkavējas norakstīšana gluži un iz-

nāk kā ar «Spēlēju, dancoju»: uzrakstīta luga tika 1915.

gadā, kad viņa bija aktuāla, bet netika pārrakstīta toreiz

un varēja nākt skatuvē tikai pēc sešiem gadiem.

Un labi, kad bija jau iegājies darbs, — bet kā bija

pirmos gados? Kad sajūta bija briesmīga, kad katru dien'

nācās dzirdēt par noslepkavotiem un nomocītiem bied-

riem; kad pašiem dzīve bij grūta ij garīgi, ij materiāli.

Tad Aspazijai piekrita vēl ij mierinātājas loma, ij ierosi-

nātājas, ij šaubu par savu spēku novērsējas.

Tā laika pesimistiskie dzejoļi nav ne mazākā mērā pār-
spīlēti: dzīves spēka neapzinātā enerģija un apzinātā zi

nāšana par vēstures gaitu bija glābēji. Vēsture no visām

zinātnēm man bija no laika gala vistuvākā un mīļākā, ta-

gad viņa man atmaksāja par to. Zināt pagātni ir zināt nā-

kotni; es zināju, ka mums jānāk labai nākotnei, es bēdā-

jos, bet neizsamisu un teicu to citiem, un bija labi. — Tas

pats uznāca pēc desmit gadiem otrreiz, kara laikā; bet tad

es jau neizturēju un nosirmoju īsā laikā. Trešo reizi es

to negribētu vairs uzņemties. Bet būs jau laikam jāuz-

ņemas.

Pa starpām bija neatlaidīgi sīki un lieli uzbrukumi no

naidniekiem un draugiem; arī tie man nedarīja labi. Ta-

gad tie nav mitējušies, bet, tā kā kājas, basi staigājot, top

nejūtīgas un var iet cauri stikla šķembelēm un naglām,
tā arī gars top nejūtīgs. Labi gan nav, bet daba pati tā

aizsargā dzīvību. Vislabākais būtu bēgt, bet —

Kādēļ par to runāju še, kur gribēju tēlot darba veidu?

Tas pieder pie darba; es nepazīstu darbu, kurš nebūtu

tā traucēts līdz pēdējam; visi darbi, cik man viņu ir, ir kā

zagšus nozagti liktenim, kā izrauti no zvēra rīkles, — jeb
vai teikt tā: ir kā slepenībā pastrādāti noziegumi, par
kuriem jācieš pelnīts sods.

Tas nav mans uzskats vien, to laikam zināmā mērā pa-

stiprinās katrs mākslinieks. Labi tam, kas uzvar, vēl dzīvs

būdams, bet lai ij tas atceras Rembranta likteni: uzvarēja,
sasniedza augstāko mākslas augsti, bet tad vajadzēja krist;

Šekspīrs, ij tas cēlās tikai pēc trīssimts gadiem.
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Es redzu, ka topu sentimentāls. Jārunā par ko jautrāku.
Jo manī vēl ir daudz sentimentāla, kas viss jāizkrata še

un jāatstāj Kastaņolā, lai es būtu brīvs no visa un varētu

iet tālāk.

PĒRN

Uz zilo krastu es braucu izlūku braucienā pēc jaunas
dzīves. Tas bija gadu atpakaļ. Grūts bija uzdevums, un

no vēl lielāka grūtuma tas bija ierosināts un likts, Ārpusē
meklēt un sevi rast. Biju tad arī savā otrā dzimtenē, biju
Kastaņolā. Man no tā pāri palikuši kādi dokumenti.

Lai tie runā.

CIEMA CASTAGNOLA

Tās senās skaņas ieskanas,

Tās senās smaršas smaršo,-
Un garšas, sen jau aizmirstas

Man atkal mutē garšo.

Es senās tekas staigā ju —

Ir vel tās pašas ainas,
Es viņās sevi meklēju:
Ak, nav! ak, kā viss mainās!

Es senos pantus cilāju, —

Varbūt tur sevi rastu?

Kā zelta vāravmūmiju
No zemes laukā kastu?

Tik senās skaņas ieskanas,

Tik senās smaršas smaršo, —

Ir dzīvei pamats — atliekas,

Bet tās pēc pīšļiem garšo.

Viss, viss, kā bijis, palicis,
Viss rāda seno seju, —
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Tik es, ak: atkal vientulis,

Kā svešs es garām eju.

Tagad man liekas savādi, ko es tur meklēju Kastaņolā?
Nē, manis tur nebija; tikai piemiņas un atmiņas. Un

tiešām, atceros vēl tagad, viss bija paiicis, kā bijis; ne

vien tas pats ezera skaistums, pilsēta un villas, bet tie

paši iemīļotie ceļi un stigas, un krūmi; pat tie paši iezī-

mētie akmentiņi ceļā, pat tie paši iezīmētie pazīstamie
vecīši un akmeņu važoņi, un vecenītes — un visi sveicina

un prasa:
«Kur tad jūs tik ilgi bijāt? Laikam astoņas dienas (viņi

nemēdz teikt «nedēļa», bet «astoņas dienas») neesmu re-

dzējis? Vai tik nebijāt slimi? Vājāki pat izskatāties!»

Un es biju bijis projām ne astoņas dienas, bet septiņus
gadus. Viņi bija palikuši tie paši. Neviens nebija ticis

vecāks. Tičīnā nenovecojas, to es novēroju arī šoreiz. Ne-

pazīstami man bija tikuši tikai jaunie cilvēki, jo bērni bij

pieauguši pa septiņiem gadiem.
Bet nu es brīnos: kādēļ tad es meklēju pats sevi tur

Kastaņolā? Es taču nebiju Kastaņolā, bet gan Kastaņola
bija manī. Tur viņa vēl tagad ir, un tur viņa paliks.

VIENA NAKTS UZ COLLINA DI FULMIGNANO

KLINTS

Kad nav vairs rlzives, bet vēl kaulos speķi:
let meklēt, vai vēl ir kur jauna dzīve, —

Par vietasraudzi laisties, nolūkoties

Un lēniem soliem sekot —

Nezin kam.

Vai tā gan ir? Tas taču būtu mērķis,
Bet še ne mērķa nav, ne vēlējuma,
Ne zvaigznes nav, — kā teikts bij vienu reizi —

Jo zvaigzne norauta —

To sniedzu jums.

«Bet citas zvaigznes?» — Citu zvaigžņu daudzums,

Lai tās no debesīm rauj citas rokas!
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Es tikai laukā eju palūkoties,
Vai debess zvaigžņota —

Jeb dziļa būs šī nakts?

Un še otrs dokuments:

ROCCA DI GANDRIA

Si akmens gulta tā, kur mēdzu gulēt:
Man galvu saule karsēja ar stariem,
Pie kājām bezdibeņi žāvājās,
Bet skats pār kalniem gāja tālāk urbties.

Nu saules nav virs galvas, pelēks mākons;
Nu bezdibeņi, redzu, briesmām baida —

Es toreiz biju apradis ar briesmām;

Nu tālu tālākā ir sniegta — mājas,

Ko vairs es meklēju šai akmens gultā?
Ko domas šurpu ved uz savu šūpli?
Vai ir vēl tāle tālāka par tālu?

Ass ērgļa kliedziens atskan man virs galvas.
Es sabaidos: — ko saka man šis kliedziens?

Skan tā kā: «Ir!» — Es sabaidos vēl vairāk.

Šogad atkal es biju tanī vietā, — īsti nav vis rocca di

Gandria, bet Roncaccio, turpat pie Gandrias, bet augstu
virs tās. Tanī akmens gultā es tiku rakstījis Kaju Grakhu

un rakstu tagad atkal daļu no šīm atmiņām par Kasta-

ņolu. Ērgļus es atkal dzirdēju kliedzam. Senais jautā-

jums: «Vai ir vēl tāle tālāka par tālu?» cēlās atkal, un

ērgļa atbilde bij atkal: «Ir!», bet es vairs nesabaidījos.
Jāiet ir. Un Kastaņola būs tā, kas dos jautru prātu.

Kastaņola man būs prieka un miera vietas simbols.

Es neesmu rakstījis nevienu tik jautru grāmatu kā šo.

Un man jāraksta vēl par Kastaņolas cimitero — kap-
sētu; tas negrozīs neko šinī teikumā par jautro grāmatu.
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PAR CIMITERU UN MIRŠANU

Cimitero Kastaņolā ir man mīļākais no visiem.

Viņa tuvumā es tiku daudzus laikus strādājis, un viņš
man palīdzēja ar savu skaistumu. Bet viņš jau ir mir-

stama vieta — nu, tad skaistā vietā mirt arī ir skaisti

Mūsu tautas dziesmās man vienmēr ļoti patikusi tā

mīlīgā un drusku sērīgā fantāzija, kas iztēlo, kā mirušais

saules dienā,, pusdienā iznāk laukā no zemes un, nosē-

dies uz sava smilšu kalniņa, noskatās, kā apkārt mierīgi

ganās govis un ganiņš snauž, un ir tik jauki un klusi.

Kad nu mūsu sencis, tautas dziesmas dzejnieks, iznāktu

laukā no kapa Kastaņolas kapsētā saules pusdienā, kad

ir tik kluss kā pusnaktī: kā viņš brīnītos un priecātos!
Cik laimīgs viņš būtu, ka miris un apglabāts še Kasta-

ņolā!
Dienvidos vispār vieglāk mirt un tikt apbedītam —

nekā pie mums ziemeļos.
Es nedomāju vēl nemaz uz to, cik pārāk dārgas mūsu

kapu vietas Meža kapos! Visu mūžu strādādams,, nesa-

krāsi tik lielu kapitālu, ka varētu nopirkt kapa vietu

Meža kapos! Tad jau vieglāk nopirkt še lauku mājas.
Es nedomāju arī uz to, ka mazticīgus un pavisam neticī-

gus cilvēkus, kuri dzīvē nav samaksājuši baznīcas no-

dokļus, dažs labs mācītājs nemaz nelaiž iekšā kapos. Kāds

prieks tad ir mirt, kad nezini, kur pēc paliksi? Nē, tie-

šām nav liels prieks mirt Latvijā, ar ko nebūt nav teikts,

ka būtu liels prieks tur dzīvot. Tie pašnāvnieki, kas ik

dien' pa vienam aiziet, laikam arī to neteiktu.

Dienvidos vieglāk mirt, ij bēru ceremonijas nav tik

briesmīgi nospiedošas, nāve nav tik biedinoša

Kad nu reiz runājam par bēru lietām, — vai labi ir,
ka mēs mirstot tā apgrūtinām pakajpalicējus? Cik klusi

mirst kustoņi. Slims elefants iebrien staignājā un tur

klusi nogrimst. Lietavas dziļos mežos ir biezokņi, kuros

kustoņi aiziet, kad tiem pienācis miršanas laiks, — skais-

tās ainās apraksta šīs «kustoņu kapsētas» Ādams Micke-

vičs savā epā «Pans Tadejs»
46. Kustonis mirstot negrib

apgrūtināt savu apkārtni, katrs indivīds spēj tikt galā
viens pats ar sevi. Mēs to nespējam, mums jāaicina klāt

sava apkārtne. Melni jāģērbjas, tas tik neērti un dārgi

maksā; bēru izdevumi tik lieli. Es priekš sevis esmu jau
kā bērns domājis, vai tad nevar aiziet no dzīves boz

citu palīdzības? Skaista ir Fridriha Engelsa aizeja: viņš



74

lika sevi sadedzināt un savus pelnus izkaisīt jūrā! Bet

mēs ar Aspaziju bijām allaž runājuši: lai cik skaista sa-

dedzināšanās, daudz skaistāka par apbedīšanu, tomēr ne-

gribas dzīves atliekas, dzīves dīgļus galīgi iznīcināt.

Bet kāds vēl otrs prieks būtu mūsu tautas dziesmas

dzejniekam, kad viņš redzētu Kastaņolas čimiteru no-

vembra mēnesī: — vakarā visu kapsētu nosētu ar sī-

kām lampiņu liesmiņām! Viņš domātu, ka dvēselītes cē-

lušās augšā zemlikas laikā47 un spīgo pār kapiem.
Vai tās nebūtu tās pašas spīdelītes, kas maija mēnesī

tik skaisti mirgo un dejo pār dārziem un pļavām?

VEL KĀDAS TICĪNIESU DZIESMIŅAS

Bet varbūt es jūs tomēr nespēju iekārdināt ar Kasta-

ņolas čimitera jaukumiem? Skaists arī Lugānas daudz

lielākais un monumentālākais čimitero; vispār kapu kop-
šanai Tičīnā piegriež lielu vērību. Bet var jau būt: jums
visa tā lieta nav simpātiska? — Mūsu laiks še iet uz

beigām — vai nepadziedāt jums vēl kādu skaistu tičī-

niešu dziesmiņu? Kādu mīlas dziesmiņu, kuru tiem vis-

vairāk

Neraudi, mīļā!

Nost sērīgo seju!
Kaut projām es eju,
Es pārnākšu vēl.

Tā Tičīnas zēns dzied, aizejot darbā uz tālām zemēm.

Ticīniešu daudz Amerikā, Argentīnā, Šveice pilna no vi-

ņiem.

Vai tu atnāci, lai atkal ietu?

letu tālāk projām, nekā biji?
Mazu brīdi atnāci, lai atkal

Projām ietu nu uz visu mūžu?

Tā nav vairs tičīniešu dziesma.

Bet šī:
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BIONDA, BELLA BIONDA

* E mi son chi m fHanda,

Spetto ch'el vegna sera

El ine morus ch cl vegna

Per compagnaimi a cā utt.

Tā ir tičīniešu izloksne: dzied par «gaišmati, skaisto

gaišmati».
Es vērptuvē še esmu,

Es gaidu, kad tas atnāks,

Mans mīļais, kad tas atnāks

Mani mājās pavadīt.

Tas mājās pavadītu
Un arī tālāk vēl:

Mums jauku sapni sapņot,
To mīlas sapnīti

Lai jaunība un mīla.

Lai dzīvo abas tās,

Tu, gaišmatīte skaistā,

Tu, mīlas gaišmatīt'!

PAR NEZINĀMO TAURIŅU UN CIKĀDU DZIESMĀM

Es nevaru tālāk rakstīt: uz mana baltā papīra uzme'as

brūns taurenīts — tumši samta svārki, zili apšuvumi, pe-

lēku pērļu izrotājumi, zīda odere gaiši zilganpelēka, balti

sudraba raksti, tik piederīgi spilgts un tomēr neuzkrī-

tošs krāsu sakopojums, mūsu zeltenītes varētu še ņemt

paraugus. Tik daudz un dažādi še ir tauriņi, un katrs sa-

vās krāsu kombinācijās un simfonijās
Nu viņš ir projām. Vai tik tā nebija mana jaunība?
Te uz manas segas sanāk ne vien tauriņi, bet visādi

kukaiņi un siseņi. Bet naktī kādus koncertus dod ci-

kādu kori, kuri visslavenāki ir Kastaņolā, tā kā mums vis-

slavenākie ir Reitera kori48
; starpība tā, ka Reitera kori

dod vokālmūziku, bet cikādes instrumentālmūziku. — Jūs

neticat? Pajautājat dabas pētniekiem. Starpība ir vēl ?ī,

ka mūsu skaistās dziedātājas redzr bet cikādes slēp; 13.
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Bet es jau gribēju beigās runāt par tičīniešu mīlas

dziesmiņām — jā, bet vai tad cikādu dziesmas ir par
citu tematu?

Guli, baltā cikādīte,

Manās melnās rociņās —

Tā gulēja baltā saule

Melnajos mākoņos.

Kad cēlās baltā saule,

Mākons gaisa žēlabās,
Necelies, neaizej,
Mana baltā cikādīte.

Tā ir viena no cikādu dziesmām, kādas še skan cauru

vasaru, lai tik ieklausās labi.

JĀBEIDZ

Tičīniešu mīlas dziesma ir naiva, svaiga, kautrīga, kā

viņu mīla. Mēs agrāk redzējām, un arī tagad manīju, ka

mīlētāji, jauneklis un meitene, kuri rudeni precēsies,
diendusas laikā stāv kādā žogmalā, kur visi ļaudis iet

garām un var viņus redzēt, — viņi negrib slepenības,
lai nenāktu ļaužu valodās.

Jābeidz par to runāt.

Par ko es jums varu vēl ko teikt?

Ne par ko vairs nevar ko teikt. Jābeidz, jābrauc mā-

jās!

Vai tu, Kastaņola, darīsi man vieglu aizeju? Vai būsi

mani spēcinājusi un izmierinājusi?

Kā tevim šķiet? Kā tevim šķiet?
Uz galu nu, uz galu iet,

— Tik tīkamklusi tiek, tik maigi
Kā agra rīta zaļi zaigi.
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Vai kāds ir cēlies vasaru agri vēl pirms saules lēkta,

lai redzētu dzīvības sākumu?

Gaisma vēl nenoteikta: drusku zaļgana, iepelēka, ar

mazu sudraba nokrāsu, Kamēr vēl valda zaļā nokrāsa,

ir brīnišķi klusi, neviens putns vēl nav modies, ij pat zī-

līte vēl neiečirkstas. Tādā rītā es reiz Latgalē redzēju
vedam uz kapiem jaunu meiteni: nekā skaistāka es ne-

esmu redzējis un nevaru iedomāties. Tā man gribētos
aiziet.

Es biju še uz Montē Generoso vienu cauru nakti un

rītu, brīnumskaisti bija, — bet pirmā parādība visu aiz-

ēno.

Nezināmā, laimīgā Latgales meitenīte!

Un tomēr —

JĀBRAUC MĀJAS

UN TOMĒR

Atkal atpakaļ man jābrauc ritu —

mājās.
Lēni tālāk soļi negriboši —

velkas.

Tikko plūkta roze rokā —

nokrīt.

Līdzi ziedu lapām smarša birst un —

nozūd.

Pirmo reiz es jūtu — saule spiež un —

tveicē.

Vai tā roze bij, kas nobirst? —

Roze! Rozei

Tas, kas sarkans birst uz sirds —

nav rožu lapas. —•

Atkal atpakaļ man jābrauc ritu —

mājās.
Mājās jābūt ir, vai dzīvs —

tas nav no svara,

Smarša, rožu smarša, paliec tu —

jel sirdīl
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Katrs domā un jūt, ka viņam dara pāri dzīve,

Katrs jūt rūgtumu.
Neviens savu dzīvi nedzīvo tā, kā viņa dzīves prin-

cips to prasa. Vēi neizdzīvo, — mēs ceram, mēs darbo-

jamies, lai tas nāktu reiz: lai katra dzīve būtu dabiska,

sevī pilnīga un slēgta savā lokā, kā ozols dzīvo pilnam
savu dzīvi, kā lauku puķe,

Manu tālo jauno dienu ilgas,
Ko jūs ilgstat visu manu dzīvi?

Bērnība un jaunība, un tāļāk —

Vīru gadi līdz šo baltu dienu —

Visi zina tikai senās ilgas,
Visi cenšas tikai, kā to sniegties,
Kā tās padarīt šai dzīvē dzīvas,
Kā tās izdzīvot ar savu dzīvi.

Manas tālo jauno dienu ilgas,
Vai jūs raksta raudzīs visai dzīvei?

Tas viss ir labi, bet kas man gar to daļas?

PIENĀKUMS UN AICINĀJUMS

Cilāju izklaidē papīrus. Man nāk rokā vēstules, uzgla

bātas, pa pusei atbildētas. — Ak! —

«Tu, kas vientulībā

Visu pasauli sev pie krūtīm spiedis,

Izstiepis roku

Un sacījis katram: draugs un brāli.

Izej atkal zvaigžņotas mūžības lokā,

Kur tautas un likteņi aug,

Cilvēks tiem līdzi.

Laikmeta kauns lai mums nesaēd dzīves.» 49
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Ak, tas jau ir pienākums dots, kaut no dziļākas drau-

dzības, bet pienākums!
Vai man ir vēl pienākums? Vai tad es neesmu visu

izpildījis? Vai es neesmu brīvs?

Vēl cita vēstule, — vai kolektīva?

Tur ziedi kaisīti un smaršas laukos lietas,
Un viegli vēji,

Zilganzaļa jūra
Ar zelta skarām putu ielokos,

Brūns vaigs tev piemiņai,
Kad mājās nāci.

*

Te puteņskaņās ziedi galvas liec

Un saule slēpjas mākoņielokos,
Kā nāves dvašas

Pieelpoti gaisi. —

*

Bet sirdis tevis tvīkst

Un rokas sniedzas,

Un lūpas sūta rīta sveicienus:

Tik neej projām, neej projām vairs!

Nāks saule, ziedi plauks,
Nāks silti vēji, maigi noglāstot,
Pa reibu smaršai līdzi nesot

No viņiem saules klātiem dienvidiem,

Tik neej projām vairs!
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UZ MĀJAM

Ardievu, Kastaņola! Mēs rīt braucam mājās!

m ■

Man jānorēķinās galīgi ar veco dzīvi, īsi un aši.

Man jāsāk galīgi jauna dzīve, īsi un aši.

Tagad, pēc Kastaņolas saules un Latvijas mēneša, es

to varu.

Nāc darbā, dzeju grāmata; aizgrieztais spoguli, atgrie-
zies uz labo pusi!

ARDIEVAS KASTAISfOLAI

Kad padomāju vien pie tevis, skaistās,

Man sirdī iesāpas, bet acis smejas,
Viss vižņā mirdz un spīd, un saulē laistās. 1

Ar ziediem pilns tavs pūrs: tās zelta lejas,
Ar augļiem dārzi, debess dreb no stariem,

Ar vīniem tekas un ar smaidiem sejas.

Es atkal še, pie tavas ģintis gariem —>

Es mūžam sapņoju, ka tevi skatu:

Nu līgojos uz taviem ziedu svariem.

Es dvēslē saldi tavu varu matu, —

Es gribu pieslēgties pie tavas ritas

Un līdzi ņirbt ar savas saules statu.

Pa zelta stīgām staigāju bez mitas,

Es saistīts tavā pasaulē ar daili: —

Bet jūtu, ak, ka ietverts es no citas.

Es eju tad! — Bet sirds man atmet baili,

Jūt dziju pateici un prieka drosmi:

Man dvēsles dārzi mūžam nebūs kaili. —

Tavs skaistums spilgs, kur jauni dzīves posmi!



VILCIENĀ DIENĀM CAURI

Saņēmu šodien šādu telegrammu no Kauņas:

Lietuvos mokvtojiļ suvažiavimas sveikina tave nenuil-

stantļ kultūros skleidēja..

Prezidiumas

Lietuvas skolotāju kongress sveicina Tevi, neapgur-

stošu kultūras darbinieku.50

Prezidijs

Cik tumša debess, melni mežu gali —

Tu, mīļā zvaigzne, manim priekšā slīdi,
Tu tumsas drūmo noslēgtību dali.

Kad vilciens griežas, atkāpies par sprīdi, —

Tad atkal mani savās tālēs vadi:

Vai tur ir tavi un vai mani radi?





TRIMDENIEKA SAPNIS

STARP DIVIEM CEĻIEM



Cik lēni no sapņa

Gan atmostas,

Cik gausi., ar sāpēm
Viss izraisāsl

Esmu nu pārbraucis mājās.
Bet vēl mani pilnīgi pārvalda ceļa jūtas, Gandrīz būtu

teicis: ceļa jūtis. Tik tuvu stāv abas: ceļa jūtas un ceļa jūtis.
Pa atmiņu pēdām staigāju otrā dzimtenē un vēroju at-

miņu pēdas pirmā dzimtenē. Atmiņas sniedzas visur un

tāļāk.

Skaidri man prātā stāv mans «izlūku brauciens jaunā
dzīvē»; tas palika nepabeigts toreiz, — kādreiz tas būs jā-
pabeidz, varbūt citādā veidā, nekā bija sākumā domāts,

Skaidri man atmiņā stāv divi citi braucieni, sen at-

pakaļ: brauciens «uz mājām» un brauciens «garām mā-

jām». Abu briesmas aprakstītas grāmatiņā «Uz mājām»
un ievietotas «Dagdas skiču burtnīcās».

Cik ļoti tie abi braucieni atgādina šos tagadējos abus

braucienus «Uz Kastaņolu» un «Uz zilo krastu», kuri še

sakombinēti kopā!

Liktenīga abiem ir mērķa nesasniegšana: «garām mā-

jām» gāja viens, un nepabeigts palika otrs. Starpā «Sau-

lainais stūrītis» — atpūta Kastaņolā. —

— Sapnis starp diviem ceļiem.
Cik lēni un ar sāpēm sirdī atmostos no šī sapņa: Kas-

taņolas.

Tanī grāmatiņā bija vēl cita nokrāsa dota šim sapnim:
«Un mājas? — Sapnis

Starp diviem ceļiem,

Starp to, kas bijis,
Un to, kas būs.»

Bet es gribu labāk nobeigt ar citu pantu no tās pašas
dziesmas: Atmini sauli!

Kad sirds tik smaga kā ezers guļ —

Atmini sauli!

Ij smagākais ezers izgaro saulē.

*

Kad sirdi nemiers uz āru lauž —

Atmini saulil

Ik spēks tik laužas no saules uz sauli.

■

No saules uz sauli mēs sildīti sildām. —

Atmini sauli!

Un viegla taps sirds,

Un varēsim laisties uz sauli.



UZ ZILO KRASTU

ATMIŅAS PAR IZLŪKU BRAUCIENU JAUNA DZIVE





SKRĒJĒJS

Moto:

«Lūk, lielais skrējējs kā līdzi skrej!»
Nu manas acis to skaidri redz: —

Dzelzceļa vilciens steigdamies traucas un traucas,

Un skrējējs skrej līdz un lec no koka kokā,

Uzskrej kalnā un uzsēstas baznīcas tornī

Sagaidīt mūs, kad vilciens pieies tam klāt.

Kad apstājas piestātnē brīdi,

Skrējējs uz jumta izlaižas guļu, lai pūstos:
Ar rokām kaisa dūmus kas izverd no nama,

Un gaisā met

Bet, tiklīdz vilciens kustas, tas atkal skrej līdz

Lieliem milzeņa soļiem gar apvārkšņa malu.

«Tas tu!»

— Runā, runā, smej mani, nekļūsi vien!

— Tais dziļās, dziļās, dziļās skumjās!
— Tici laimei, tai jaunai!
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PĒDFJIE lESPAIDI

Ir 16. marts 1926. gadā
Četri mīļi draugi atnākuši mani izvadīt: dzejnieks Kār-

kliuš, mūziķis Brusubārdis, Austriņš, Torņakalna lokāl-

patriots tāpat kā es, un mīļais biedrs Di Orientācija.
«Kad braucat?»

«Rīt no paša rīta.»

Dr. izmet vēl pāris asprātīgu joku kā ceļa kukuli.

«Labu ceļa vēju!»
Nu, vēju še netrūkst mīļā dzimtenē, izmeklēties tik

labāko.

Tad vēl viena pusgulēta nakts, un ir ceļa rīts, nu ir

ceļa vējš; paliekat veseli, mīļie mājenieki un māja.
Dziesma saka:

«Es iejūdzu vēja zirgu
Viesulīša kamanās:

Rīgā man diena ausa,

Vāczemē saule lēca.»

Auksts ziemelis pūš; tas ir mans ceļa vējš, kas pūš
prom no dzimtenes. Lai! — Kas pūš no ziemeļiem, tas

aizpūš uz dienvidiem. Dzīves biedre pati pavada, mīļš

jauneklis atnes puķes — tās ir labas zīmes

Pūti nu, ziemeli, es braucu pretī pavasarim!

Redzu pēdējās saīgušās sejas, vāji ģērbtos tēlus. At-

šķiru rīta avīzi «Sociāldemokrātu» — pēdējā ziņa no

mūsu zemes — pašnāvībā aizgājis 70 gadus vecs sirm-

galvis. Tas sirmgalvis būs vēl cīnījies un palīdzējis at-

vest brīvo Latviju, un, kad viņš septiņus gadus noska-

tījies izcīnītā brīvā Latvijā, tad viņš turējis par labāku

aiziet no brīva prāta citā, jaunā pasaulē, viņsaulē, ār-

pasaulē.
Tad jau man daudz maigāka izeja: aizbraukt uz ār-

zemi nekā uz ārpasauli. Bet tam sirmgalvim laikam bija

pietiekošs iemesls izvēlēties stiprāko līdzekli. Daudz viņu

tādu brīvajā Latvijā, pārāk daudz. Bet ceram- i šodien

jau spekulanti padosies, un sociāldemokrāti atvairīs vis-

maz dzīves tālāku sadārdzināšanos.

Pēdējā ziņa no citām zemēm, ko izlasīju tanī pašā avī-

zes numurā, bija tā, ka Dānija atceļ karaspēku. Tur ir

jaunā Eiropa, jaunā pasaule. Turp, uz jauno pasauli!
Nolieku avīzi un lūkojos apkārtnē, dzimtenes ārēs;
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mans ceļabiedrs rūpīgi ietīņā mani, iai es nesaaukstētos

un tiktu sveiks laukā no dzimtenes.

Kas redzams tanīs «dzimtenes ārēs»? Tukši lauki, pus-

apsniguši, pusauguši mežiņi, purvi un tīreļi. Kas tos ne-

pazīst vasaru un kas nav brīnījies, iebraukdams no ār-

zemēm, cik daudz postažu, cik daudz neapstrādātas zemes

pie pašas galvaspilsētas, cik atmatu pašā labās zemes

centrā, Es neesmu nekad prasījis ārzemniekiem, ko

viņi saka par to; un varbūt, ka viņi arī neko ļaunu ne-

teiktu pēc krietnas iebarošanas rautos. Bet, ko viņi domā,

to nav grūti uzminēt. Es arī nezinu, vai liela ēšana un

dzeršana ir īstais līdzeklis, kā ārzemniekiem pierādīt
mūsu kulturālību. Jau lija Muromietis smējās par lielo

ēšanu, un tas bija astoņi simti gadus atpakaļ. Eiropa

kopš tā laika daudz gājusi uz priekšu, bet ne daudz-

ēšanā.

Negribas skatīties, aizdaru acis. Laiks palūkoties sevī.

Uznāk un neatlaižas veca dziesma:

Kas aiz tevis? Skaties, skaties!

— Bālas miņas, zilas miglas.

Tālāk, tālāk — kas tev priekšā?
— Bālas miņas, zilas miglas.

Kas aiz miglām? Melnas sienas.

Kas aiz sienām? Tālas jausmas.

Kas aiz jausmām? Kas aiz jausmām?
Aiz tām jausmām melna nakts.

KĀDĒĻ ES BRAUCU?

«Laiks palūkoties sevī,» es teicu.

Kad palūkojos sevī — drūzmējas atmiņas, domas un

jautājumi:
Divi cilvēka mūži izciesti; katrs pa 30 gadiem. Viegli

tie nebija. Bet partija nu ir, Latvija nu ir; es pie darba

esmu bijis, savu darbu darījis, — nu esmu brīvs.

«Vai brīvs?» dzirdu jautājam. Es negribu dzirdēt.

Pa to laiku divi jauni mūži palikuši veci. Drusku vēlu

esmu atlaists; vecai dzīvei ir beigas, vai ir jauna?
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«Vai atlaists?» dzirdu atkal jautājam un jau skaidrāk.

Mīļas, bet bargas balsis dzied aizvien jaunās melodi-

jas to pašu veco dziesmu:

«Ko tu meklē

jaunu dzīvi, jaunu cīņu?
Vai jau izbeigta

tā vecā cīņas diena?

Stāvi cieti

savā vecā darba vietā!

Simtos veidos mainoties,
tas pats ir pretnieks.»

Dzirdu, dzirdu, — zinu, zinu. Ir taisnība tām senām

balsīm, kas skan tik sen no mūžiem ne man vien, bet

visiem un katram, kam par šauru ir sava dzīve un kas

grib izstaipīt dzīves dzīslas plašāk. Un es klausījis esmu

tām balsīm divus mūžus, — vai es vairāk varu? Vai

vairāk deru? Vai nepietiek? Vai man jau gals un jālie-
kas mierā? Pēdējā mierā?

Es zinu, pēc mana miera, pēdējā, sen jau ilgojas jauni

zaļokšņi un nezaļokšņi spēki, ilgojas daudz vairāk nekā

es pats.

Sen jau, no pat manas pārbraukšanas Latvijā, es dzirdu

līdzcietīgus, žēlīgā balsī izdvestus izsaucienus:

«Cik jūs vēl spirgts izskatāties!» — «Diemžēl, diem-

žēl,» es mēdzu atbildēt, «bet varbūt tur ar laiku varēs

līdzēt? Cerēsim!»

Man tādi izsaucieni ir pa prātam, jo tie mani atlaiž

brīvā no darba. Bet es gan nevienam neieteiktu tā runāt

uz jelkuru sievieti, — viņš dabūtu tādu atbildi, ka nekad

vairs nepaceltu savas acis.

Taisnība tiem līdzcietīgiem ļaudīm: ir nogurums, vis-

vairāk taisni no viņiem; ir pat apnikums. Un vai tad man

nav tiesības būt nogurušam? «Ich habe keine Zeit mūde

zu sein,»
51

varēja teikt Viļums pirmais, — viņa darbus

darīja cits, man bij jādara pašam.

Un vai tad savu darbu salasīšana kopā, pārskata do-

šana par tiem, to izdošana kopotos rakstos kā «Dzīve un

darbi», — vai tas nav jau testaments?

Mans testaments iznācis drusku par garu, desmit sēju-



91

mos
r

un neviens notārs to nav apliecinājis, bet testaments

ir taisīts.

Un veselība jau ari neizturā. Ne velti katru gadu kopš
pārbraukšanas slimoju aukstajā laikā, ap ziemu. Nepanesu
mūsu klimatu, arī fizisko, tāpat kā garīgo; par daudz

pieradis pie silta un maiga klimata dienvidos.

Arī šogad, pēc ilgas gulēšanas ziemu cauri, paceļos pa-

vasarī, bet apkārt, arī pavasarī, viss tumšs, auksta migla,

vēji un drebuļi, saules nav ... «Manam logam mākoņi iet

garām» — vai citiem klājas labāk?

Es redzu pa logu: ļaudis tikai piespiesti nes dzīvi kā nastu,

un taču teorijā un principā dzīvei būtu jābūt priekam.
Nav mums laikam tās īstās dzīves? Neprotam viņu ierīkot

un vest? Vai nav kur citur īstās dzīves? Vai nav kur sau-

les? Nav kur zilu krastu? Skaistas «zilas debesis» mums ir,
bet tās ir tik Aspazijas bērnības fantāzijas; tur arī «zeltīti

mākoņi», bet kas turp tiek?

Es lasu Avestu52
.

Šie pērsi ir tik skaidri un spēcīgi.

«To es tev gribu jautāt:
«Saki man pareizi, Ahura!

Kāds ir labākās vietas sākums?

Kā tam līdzēt, kas uz to cenšas?»»

Un Ahuras lielais dzejnieks Cartuštra atbild savās him-

nās, aizsākdams slavas dziesmu saulei:

«Lai pieņemas nemirstīgā, spīdošā saule

Ar ašajiem zirgiem, ar lielo majestāti!
Nemirstīgo sauli lai slavējam.
Kad saule aug uz augšu,
Tad Ahura vadītā zeme

Ir gaiša un skaidra,
Tekošs ūdens ir skaidrs,

Sēkļu ūdens ir skaidrs —

Kas ziedo saulei,

Tas ziedo Ahura Mazdam,

Tas ziedo sava paša dvēselei.»

Es esmu slims, es drīkstu braukt uz sauli; es gribu zie-

dot saulei un sava paša dvēselei.
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JAUNI UN VECI PAZIŅAS

«Jautājums nav par to, vai braukt veseļoties, bet tikai,

kurp braukt veseļoties,» tā saka mūsu māju dakters, mans

jaunais draugs, Priedkalna pēctecis Dr. Nīmanis. «Kad

cilvēks ir slims kā Jūs, tad tam veseļoties ir ne vien tie-

sība, bet arī pienākums.»

Ar to jautājums bija izšķirts. Bet kurp braukt? Kur

sirdsslimniekam vairāk der. Vecais draugs vēl no «Jau-

nās strāvas» laikiem, Pauls Kalniņš, ir sava ziņa ari dak-

ters; cilvēkus viņš gan vairs nedakterē, bet sabiedrību;

tomēr pa reizēm viņā atmostas atavistiskā dziņa izmēģināt
roku atkal pie cilvēkiem, un tas notiek ikreiz, kad viņš

ierauga mani; es viņa predestinēts pacients.
Arī šoreiz viņš ņēma mani savā gādībā, tikpat mīļi kā

tad, kad es pirmoreiz nācu Saeimas sēdē pēc ilgas guļas.
Vispirms mani viņš iepazīstināja ar simpātisko ārstu

Dr. Livšicu un viņa kundzi, kuri arī bija nodomājuši šo

pavasari braukt veseļoties, kā sirdsslimnieki, — tātad mēs

varējām braukt uz vienu vietu kopā.
Tad izvēlējām dienvidu Franciju un tur sevišķi Men-

tonu, jo tā esot lētākā vieta un P. K. pazīstama no agrā-
kiem laikiem. Man nekas nebija pretī ne pret Mentonu,

ne pret lētumu. Mentonā līdz pat Nicai es zināju vecu

itāļu malu, un turp es braucu kā uz sev radniecisku zemi;

pa ceļam varēju cerēt pabūt arī savā mīļā Lugānā, kur

ilgāk uzturēties gan nebūtu ļāvusi Šveices dārdzība. Tā

nu es izbraucu kā īsts slimnieks ārsta pavadībā.
Arī Mentonas izvēle izrādījās laimīga, un, ja kādreiz

būtu vajadzīgs nostiprināt P. Kalniņa daktera reputāciju

pie cilvēkiem, tad es varu noderēt par labu piemēru; par

viņa daktera reputāciju pie sabiedrības liecina pati sa-

biedrība.

Uz dienvidus Franciju tā mani pavadīja jauni mīļi pa-

ziņas; bet es zināju tur vecus mīļus paziņas, kuri dzīvo

tanī laimīgajā zemē, kaut gan jau sen miruši.

Tur dzīvoja un darbojas vēl šobaltdien Numa P.umes-

tans
53, tur slavenais, nekad neaizmirstamais Tartarēns no

Taraskonas54, abi gan tikai Alfonsa Dodē sacerēti, bet dzī-

vāki nekā jebkurš katrs no mātes dzimušais cilvēks. Es

negribu ar to teikt neviena vārda pret mātes dzimušajiem,
tas būtu diezgan bīstami.

Tur vēl cits mīļš paziņa, ne visai sen atpakaļ mirušais
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Mistrāls Frederiks, provansāļu lielais dzejnieks, Nobeļ-

prēmijas nesējs.
Man viņš -mīļš kā mazas tautas priekšstāvis, nabaga ma-

zās tautas, kura bij zaudējusi pat savu valodu; viņš tai

atdeva valodu, pats to no jauna sacerēdams, kopā ar mazu

pulciņu savu draugu, ar t. s. felibristiem55
.

Felibristi viņi saucās tādēļ, ka «taisīja grāmatas» un ši-

nīs grāmatās taisīja jaunu valodu, kura bija īsti viena no

visvecākām romāņu valodām. Viņā, provansāļu valodā,

dziedāja senie trovatori, latviski — atradēji; trubadūrus

viņus sauc franči.

«Atradējs», jaunu vārdu un skaņu atradējs — vai nav

pat zīmīgāks nosaukums dzejniekam nekā latviešu sace-

rētājs, kurš vai nu atceras, vai strādā cerēs? Provansāļu
trubadūri, nākdami no pirmās rorniešu-itāliešu provinces,
atdeva Itālijai lielu dāvanu: viņi ierosināja Danti uz itāļu

valodas izkopšanu un lietošanu «Dievišķā komēdijā». Bet

ar to nebeidzās vēl «zelta spaiņu sniegšana no rokas

rokā», kā teikts «Faustā»: trubadūru dziesmas ierosinātas

no- arābu dzejniekiem, kuru dzeja bij vēl agrāk uzplau-
kusi; un arābi Eiropai atdeva dāvanu, ko bij mantojuši no

grieķu kultūras,

Mēs neesam atšķirti svešnieki, mēs saistīti ciešām gara
saitēm, mēs esam viena liela kultūras ģimene, — mēs ap-
zināsimies to kā jaunā Eiropa.

Es varbūt par ilgi kavējos pie lietām, kuras visiem

lasītājiem sen pazīstamas, bet vienkārt: tie ir mani veci

mīļi paziņas, un kurš pie tiem nekavējas drusku ilgāk
nekā nepieciešami vajadzīgs, kad nu reiz tos atkal saticis?

Un otrkārt: kad man Kultūrfonda sēdēs un šur tur citur

nācās runāt par mazām tautām un izloksnēm, kā, piem.,
latgaļiem, un nācās aizstāvēt viņu tiesības, tad es mēdzu

atsaukties arī uz provansāļiem un katalāņiem (kuri runā

ar viņiem vienu valodu), un tad es manīju, ka ne visi

Saeimas locekļi bija par šiem jautājumiem tikpat labi in-

formēti kā par brīvām direktoru vietām, pabalstiem un

valsts veikaliem, kas ienesīgi ne valstij. Bet man še vaļ-

sirdīgi jāatzīstas, ka viņu stiprā pusē es atkal biju vājš.
Beigās es riskēju tomēr minēt vēl vienu vecu paziņu,

kuru pazīst mūsu izglītotākais žurnālists, protams, reizē

arī visvairāk sodītais, Kristaps Eliass. Bet no mana franču

paziņas gan negribēs nekā zināt neviens cits, ja tas nav

pēc amata humorists, un arī dažs labs humorists atsacī-

sies: es saku «labs», ne labākais.
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Sis vecais paziņa ir Francisks Rabelais; ari kādureiz

bijis ārsts. Tā es palieku arvienu ne tikai ārstu uzraudzībā,
bet arī sabiedrībā.

Un Rabelais bija labs ārsts, tikai atkal sabiedrībai, ne

atsevišķiem cilvēkiem. Rabelais ārstēja vairāk nekā sa-

biedrību — visu savu laikmetu.

Advokāta dēls, iziet cauri klostera skolai, dabū atjauju
ārstēt no paša pāvesta un ārstē ar — humoru. Viņa hu-

mors neparādās ne situācijās, ne vārdos, bet dzīvē. Viņam
ir pasaules uzskats, viņš ir humānists, jauna laikmeta ve-

dējs, vecā apkarotājs. Prieks par zināšanām, brīva, rupja,
animāliska dzīve kā pretstats mūku askētismam un dzīves

noliegšanai. Laimīgi pilsoņi jautrā zemē — tā viņa pasau-

lei abatība «Theiem»56
; dzīves mākslas augstskola — tas

viņa ideāls, utopija — tā viņa tēvija.

Vecais laiks ar nežēlību un gara verdzību gainās pret
nākotni, pret Rabelais visu aptverošo cilvēcību. Viņa Pa-

nurgs
57

ar savu naivo egoismu, viņa citas personas ir pro-

testa ļaudis, bet viņu protests ir joki, un viņi protestē, kad

drūmā gara tumsa grib nomākt šo viegluma zemi, kura tik

bagāta ar vīnu un maizi, un augļiem, ar puķēm un krāsām,

ar siltumu un maigumu, un sauli. Viņu augstākais orākuls

«dievišķā butele», viņi brauc uz vējaēdēju salām. Un, kad

nāk viņa pēdējā stundiņa, tad Rabelais saka: «Je m'en

vais queiii un grand peutētre» — «Es eju meklēt lielu

varbūtību.»

Še ir saules zeme, še ārsts, kas ārstē ar saulainību, —

ie man vieta.

Rabelais savas prozā rakstītās grāmatas priekšvārdā
runā uz lasītājiem pantos; tie panti ļoti raksturīgi:

Draugs, kas šķirsti manus rakstus,

Neļaujies jel sadusmoties,

Netrako un nelamājies,
Jo nekā no ļaunām lietām

Tu še nerodi. — Vai labas?

Nezinu, varbūt ka jokus.
Jā, es gribu likt jums smieties;
Jūsu asins smacējumā
Jums jau neizdosies joki.
Asaras jums labi neder,

Smieties, — tā ir cilvēktiesa!
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CAUR LIETUVU

Kamēr es .šaubos un pārdomāju kā tautas dziesmas bē-

dīgais kareivis — «Vai būs jāti vai nejāti, vai palikt mā-

jiņās», un kamēr kavējos fantāzijās un atmiņās par tālo

zilo krastu un viņa paziņām, tikmēr dzelzceļa vilciens

nav kavējies un mani ievilcis jau pār robežu Lietuvā. Lie-

tuvas robeža ir laipna, formalitātes vismazākās, gandrīz

nemanīju, kā tiku Lietuvā.

Mana kavēšanās atmiņās man pagāja bez ļaunām se-

kām; kāds līdzbraucējs tanīs pat vietās nebij tik laimīgs.
Viņš bija tālbraucējs tirgotājs, gribēja tikt uz Dienvid-

āfriku, bet aizkavējās Janišķu stacijā, un mūsu vilciens

aizgāja bez viņa.

Kāds pasažiers ārzemnieks noteica jokodams: j<Viņš
gudri darīja, gribēja notikt pie bušmeņiem tālajā Āfrikā

un atrada, ka te tuvumā to pašu var dabūt.» Bušmeņi no-

zīmējot mežaļaudis, un Lietuvā esot pietiekoši mežu.

Ārzemnieki, visādi veikalnieki — laimesmeklētāji, mēdz

pārtaksēt savu pārākumu par mums; kad es atzinos ari

par lietuvieti, tad jokotājs atsauca savu joku.
Sarunas notiek vācu valodā, to vēl visvairāk saprot ari

ārzemnieki. Tuvējo austrumu internacionālā valoda ir vā-

ciskā, ne franciskā; tālākos austrumos krieviskā. Arī Va-

kareiropas sabiedrībā franči pamazām sāk zaudēt savu

internacionālās valodas monopolu; jāpiekāpjas pret angļu
pārsvaru.

Mazās tautas atkal stipri turas pie savas valodas: Polijā
vēl var iztikt ar vācu un krievu valodu, Čekoslovakijā ar

tām es velti izpūlējos ko sasniegt, pat to nespēju izzināt,
kur nolikt rokas bagāžu; franciski cik necik varēja izpa-
līdzēties. Man saka, ka nordiešu valstīs arī grūti iztikt ar

vācu valodu, kaut gan tur vietām vācu simpātijas.
Esperantu gandrīz nekur vēl nevar lietot kā internacio-

nālu valodu. Esperantam ir nākotne, bet nav vēl tagadnes.
Mazām tautām, arī mums, vajadzētu piegriezt lielu vērību

taisni esperantam kā vispārējam garīgās satiksmes līdzek-

lim; strādniecībai vēl sevišķa interese to darīt; esperantam
vajadzētu tikt par mācības priekšmetu visās skolās.

Gar vagona logiem iet garām pretīnākošais pavasara

gājiens; lauki sāk nokrāsoties brūni un melni; debesīs vēl

tikai balts pret pelēku un pelēks pret zilganu; zila vēl

nav, tikai nojautas par zilo slēpjas bālā zilganumā. Bet

tomēr mēs braucam pretī pavasarim.
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Bālas, nenoteiktas krāsas, kas tikai vēl taustās pēc ap-

ziņas, pārskrejošas miglas ietin un aizsedz tukšumu, kas

grib darīt grūtsirdīgu, aizsedz mazās, sērīgās mājas un

būdas, nabadzīgos ciemus: lietuvietis pats dzīvo

vienkārši, pārāk vienkārši, Lietuvā labi nami ir tikai die-

vam un viņa kalpiem, — bet varbūt lietuvietis atminēsies

arī sevi pašu?

Kauņā ir laiks iemest pastkastē vēstuli: gribēju perso-

nīgi še apsveikt manu veco profesoru skolotāju Eduardu

Volteri, kurš drīzumā svinēs savas ilgās darbības jubi-
leju. Man jābrauc garām, bet lai šīs rindiņas nes viņam
sveicienu.

«Ļoti cienītais, dārgais draugs, saņemiet manus sirsnīgā-
kos sveicienus un vislabākos novēlējumus uz Jūsu lielo

goda dienu. Jūs visu garo mūžu esat neatlaidīgi cīnīju-
šies likt pamatu mūsu abu brāļu tautu pašai būtībai, kuras

pirmā parādība un simbols ir valoda. Jūs esat panākuši
lielo mērķi, un jaunām audzēm atliek tikai izbūvēt un uz-

turēt Jūsu darbu. Es jūtos laimīgs, ka pašos sākumos va-

rēju noskatīties Jūsu cīņā un darbā no tuvuma. Jo dziļāk

un sirsnīgāk varu tagad līdzi just Jūsu priekam, kad at-

skatāties uz noieto spožo gaitu. Lai gaita turpinājās jo
spožāki!»

Vēlāk, kad biju jau Francijā, saņēmu mīļu atbildes rak-

stu no E. Voltera, kurš ar sevišķu prieku esot «saņēmis

piemiņu sen pagājušām mūsu kopdarbības dienām par

labu mūsu tautas folkloras izkopšanai («Dienas Lapas» pie-

likumā) un par labu mūsu kultūras ausmai», kad viss vēl

bijis tik neskaidrs un nākotne rādījusies nezināma. Viņš

pieminot ar prieku Aspaziju, kā nākotnes pareģotāju. Bei-

gās vecais folklorists un filologs piemetina, ka atradis no-

rādījumus Trierā (Vācijā) kādās leģendās, ka dievmātei

bijis «sudraba šķidrauts».
Tas runā tikai par labu Trieras dievmātes izkoptai

gaumei.
Cauri braucot Lietuvai, jutās dabā pavasars, kaut gan

atmosfēra bij smaga, — sabiedrībā atmosfēra bij vēl sma-

gāka, un ārēji nevarēja just pavasari. Tikai mūsu lietu-

viešu biedri mierināja, ka laužas cauri pavasara arī sa-

biedrībai un ka nav tālu laiks, kad būs liela ledus iešana

un kritīs slogi dzīvam ūdenim.

Kad pēc pāris mēnešiem pārbraucu no ārzemēm, ar

prieku dzirdēju, ka maniem lietuviešu biedriem bijušas

dibinātas cerības, un nu nāk ziņas, viena par otru skais-
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tākas: nomests garīgais jūgs un atbrīvota pirmā stiga tau-

tas jaunai gaitai civilizācijā un humanitātē.

Mūsu latviešu skolotāju savienībai bij gadījums pirmai
izteikt savu sajūsmu par lietuviešu sabiedrības novirzī-

šanos uz brīvu progresu un apsveikt ar to brāļus, Lietuvas

skolotājus.

«Jūs, Lietuvas skolotāji, šinīs dienās liekat pamatakmeni

jaunai lietuviešu tautas nākotnes kultūrai ar spožo uzvaru,

kuru guva gaisma pār krēslu un garīga brīvība un patstā-
vība pār aizbildniecību. Lielu gaišu saules gaitu vēlē lat-

viešu skolotāju savienība un radnieciskās organizācijas.»
Un man bij gods nosūtīt šādu apsveikumu uz Kauņu.

Tas bija 15. maijā 1926. gadā. Un tagad 1927. gadā, kad

lasu no jauna šīs rindiņas, tad jāsaka, ka skolotāju cerē-

tais pavasars aizmiga vēl tā paša gada decembrī, un nu

skolotāji sūta protestus.
Pirms daudz gadiem mazā grāmatiņā par «Tiem, kas

neaizmirst» tiku minējis arī leišu dziesmu, vēsturisku,

kur lietuvietis žēlojās:

«Mīļā Lietuva, —-

Dārgā brīvība,

Atnāc no debesīm!

Apžēlo mūs!»58

Mīļā Lietuva tagad sāk apžēlot pati sevi, kad ne no vie-

nas puses, ne «no Austrumiem, ne no Vakariem», kā

dziesmā teikts, nenāca nekāda palīdzība. Tas ir īstais

ceļš, mīļā Lietuva! To ceļu iesim ar tevi kopā.

EIDKUŅI UN LATVISKAS PĀRDOMAS

Mēs vakarā iebraucām Vācijā.
Pēc sīkām stacijiņām izpostītā Lietuvā vācu Eidkūņu

lielais stacijas nams izliekas taisni grandiozs; pārmaiņa
ir pārsteidzoša. Še sākas īstā Eiropa pēc ģeogrāfiskās no-

skaņošanās, kā pēc violas noskaņošanas sākas koncerts.

Es negribu ar to teikt, ka Eiropas koncertā Vācijas viola

skanētu sevišķi daiļskanīgi, sevišķi šinī laikā. — Bet lai

paliek mūzika, kuru man visu laiku simbolizē tikai dzelz-

ceļa klaboņa.
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Kad pirms daudz gadiem, pirmskara un pirmsrevolūcijas
laikos, tiku bijis Eidkūņos un, vilcienu gaidot, pastaigājos
pa apkārtni, lielā starpība starp toreizējo krievu Lietuvu

un vācu daļu bija tikpat stipri jūtama ari apkārtnē uz lau-

kiem: zeme tā pati, bet kā citādi iekopta vācu daļā! Ļau-
dis tie paši — lietuvieši, bet kā citādi attīstīti. To mums

bija darījusi krievu nekultūra, kura mūs nospieda. Vēl

tagad nevaram no tās atpūsties.
Arī lietuviešu valoda vācu daļā izklausījās gluži citāda

nekā man parastā augšgaliešu izloksne ap Vilkamiestu.

Valodas skaņā bija manāms vācu iespaids ar visu vidējo
toni pretī augšgaliešu reizē mīkstajām un cietajām, slā-

viem tuvajām skaņu nokrāsām. Prūšu lietuvietis teica

«saulele», tāpat kā mēs izrunājam; augšgaliski «saulaJa»,
abi 1 tik cieti kā poļu strīpotais, metāliskais «1». Prūšu

lietuvieši toreiz vēl daudzi un labprāt runāja leitiski, kaut

gan ļoti brīnējās, ka viņus uzrunā leitiski.

Liela daļa Prūsijas, vispār Lietuvas pierobeža ir pilnīgi
lietuviešu zeme; nezinu tikai, vai panākumi bijuši liela-

jam lietuviešu patriotam un dzejniekam Vīdunam (Vydu-

nas), kurš gribēja atpakaļ pārvērst par lietuviešiem savus

pārvācotos tautas brāļus. Pirms kara šī kustība bij diezgan
intensīva, un lietuviešu inteliģence to veda ar savu pazīs-
tamo lietuviešu neatlaidību.

Šādu kulturēlu atpakaļattautošanu mūsu brāļu tauta

cenšas izvest arī Viļņas apgabalā pie turienes baltkrie-

viem, kuri īsti arī pārkrievoti, attautoti lietuvieši. Par pa-

nākumiem neesmu informēts pietiekoši, bet visādā ziņā
šāda kulturēla cīņa ir ļoti grūta un ilgstoša.

Es nezinu, vai var ieskatīt par zināmu pierādījumu nu-

patējās parlamenta vēlēšanas mazajā Lietuvā, Klaipēdas

apgabalā, kur ievēlēti no sešiem deputātiem — pieci vāci

un tikai viens lietuvietis; un taču laikam ari tie pieci pēc
asinīm ir lietuvieši.

Tādi paši atpakaļattautošanas centieni ir arī mūsu lat-

gaļiem un laikam ar līdzīgiem panākumiem.

Nupat lasu mūsu baltkrievu orgānā «Golas Belarusa» —

«Baltkrievu Balss» (tiek izdots Rīgā) pēdējā numurā kādu

dzejoli «Zemniekam», kurš parakstīts ar «Vanag», ar ne-

apšaubāmu bijušu latviešu «vanagu».

Pārāka latviešu kultūra varētu tiešām atvest atpakaļ šos

aizlaidušos vanagus, bet kā parādās mūsu «pārākā» lat-

viešu kultūra Latgalē, kur baltkrievu ir, pēc oficiālās sta-

tistikas, vairāk par 60 000?
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Visu pērno un aizpērno gadu tika vajāti un tiesāti no

mūsu latviešu oficiālām iestādēm baltkrievu kultūras dar-

binieki; tika-sarīkots — vārds te ir varbūt vietā — liels

monstre process
59 baltkrievu kultūras darbībai, un iznā-

kums bija tas, ka tiesai nācās visus apsūdzētos un pat cie-

tumā turētos — attaisnot!

Citāds iznākums katram politiķim, katram kulturālam

cilvēkam latvietim arī nebija paredzams, — nebija nekāda

nozieguma kulturēlā darbībā.

Bet, cik arī nelūkoju pārliecināt mūsu politiķus gan

parlamenta runās, gan privātās sarunās, panākumu man

nebij nekādu. Mūsu politiķi gribēja kulturēli blamēties,

un to viņi panāca.

Tāds panākums, kurš privātai garšai varbūt patīkams,
zaudē savu patīkamību, kad to attiecina uz latviešu poli-
tiku. Latviešu politiķu politika nav tā pati, kas latviešu

politika. Bet kad latviešu politika nebūs uz kultūras pa-

mata, tad drīz viņas nemaz nebūs.

«Vanagi» nenāks atpakaļ uz mūsu ligzdu, ja tā nebūs

kulturēlā; un, ja nespēs palikt par Habihtiem un Vorono-

viem, tad paliks arī par baltkrieviem.

Agrāk rīdzinieks nicinoši baltkrievus sauca par iže-

viciem, tagad mūsu «vanagi» turp tiecas; viņi laikam

zina, par ko; laikam jūtas labāki tur, kur tiek vajāti, nekā

tur, kur ir vajātāji, kas vēl vakar paši tika vajāti.

No ne visai patīkamām latviskām pārdomām skats at-

griežas uz Lietuvu un Eidkūņiem.

Lai cik atceļas vācu labierīcība no izpostītās un neat-

spirgušās Lietuvas, Eidkūņi kā Virbaļi — abi leišu vārdi.

Lietuviešu darbs ir arī vācu labierīcībā. Un vai nav lietu-

viešu gars arī vācu labierīcībā? Vai nav varbūt pat vācu

garā? Vai nav varbūt taisnība lietuviešu patriotiem, kuri

sauc lielākos vācu domātajuš — Kantu un Herderu — par
lietuviešiem? Vai vaf šaubīties, ka tie ir Lietuvas zemes

un lietuviešu asins dēli?

Brīnums tas nekāds nebūtu, jo tiešām šaubu nav, Ka lie-

lākais poļu dzejnieks, Mickevičs, — un vēl dažs cits — ir

dzimis lietuvietis, Labas ir lietuviešu asinis, un daudz vēl

laba no tām var izaugt.
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AP TREŠO KLASI

Eidkūņos izvārāmies no otrās klases, kurā bijām brau-

kuši pa Latviju un Lietuvu, un pārgājām uz trešās klases

vagonu vācu dzelzceļos.
Tā parasti mēdz rīkoties mūsu ceļotāji bez Latvijas un

Lietuvas arī vēl Polijā; tālāk pa Čekoslovakiju, Vāciju un

ciiām Vakareiropas valstīm var droši braukt arī trešā un

ceturtā klasē, — tur rūpējas dzelzceļi arī par šo klašu

mazturīgāko braucēju ērtību; tur trešās un ceturtās klases

publiku ari ieskata par pilsoņiem.
Še turpretī liekas, pilsoņi sākas tikai no otrās klases.

Bet tas jau tiek diezgan saprotams, tiklīdz atceramies, ka

bijušās «Baltijas guberņās» un «Pievislas apgabalā» cil-

vēks sākās savā laika no — barona, otrās klases vīra.

Nav vairs uz preču vagoniem uzrakstu par cilvēku un

zirgu skaitu; kurus varēja sabāzt vienā vagonā. Cik atmi-

nos, bija 42 čeloveka, 8 lošadej; un varbūt viens otrs ve-

cāks pāsažiers atminēsies vēl anekdotu par kādu ģene-
rāli, kurš pratis sablīvēt vēl divtik zaldātu. Kad zaldāti

liegušies braukt pārpildītā vagonā, viņš izsaucis, kas la-

sitpratējs, un licis izlasīt: 42 čeloveka, 8 lošadej, — tas

nozīmējot, ka pie 42 cilvēkiem likšot iekšā vēl 8 zirgus, ja
nebūšot mierā. Tad zaldāti padevušies. Un mūsu publika
arī padodas un blīvējas iekšā!

Mums uz to atbild, ka mūsu valstij nav pietiekoši daudz

naudas uzcelt cilvēku — pilsoņu cienīgus trešās klases va-

gonus, — labi.

Bet mums, kā liekas, nav ari pietiekoši daudz pieklājī-
bas un civilizācijas, kura naudas nemaksā, bet varētu

darīt ērtu braukšanu arī trešā klasē, kā tas ir ārzemēs.

Kad braucu 1921. gadā atpakaļ no ārzemēm, es, izbrauk-

dams trešā klasē Austriju (vislaipnāko un piemīlīgāko

zemi), Čekoslovakiju, Poliju un Lietuvu, sastapu trešā

k!asē pirmo nelaipnību un rupjību — savā mīļā tēvuzemē,

Latvijā; Latvijā arī dzirdēju trešā klasē pirmos lamu vār-

dus m publiku; kopš tā laika man nepatīk braukt trešā

klasē Latvijā.
Vai nebūtu iespējams, ka arī trešās klases braucēji

tiktu pacelti par pilsoņiem? Vai nebūtu viņiem pašiem

tas jāsajūt un par to jāparūpējas, ka mums būtu demo-

krātija?
Man stāsta, ka demokrātiskā Amerikā visi braucot tikai

vienā pašā klasē, tikai tā nav trešā, bet pirmā. Atsevišķi



101

braucot tikai nēģeri un iebraucēji no Eiropas, kas diezgan
raksturīgi!

LĒNAS ATMIŅAS

Mans ceļojums virzījās aši uz priekšu, ceļojuma ap-
raksts netiek tikpat aši līdz; nokavējās jau pašā sākumā

un arī tagad iet ar lielām atpūtas starpām. Atmiņu ceļo-

jumam vairāk šķēršļu — domas esot brīvas, bet laikam

tik tās, kas nav saistītas pie papīra.
Kamēr minos — atminos par notikumiem, iespaidiem

un personām, jau vairākas personas, kuras satiku tālumā

un kuras man tik laipni un mīļi pretī nāca un mani sa-

ņēma, ir paspējušas pašas ierasties dzimtenē sērst, un lai

man atļauts viņas apsveikt, rakstot šīs rindiņas, tikpat

laipni un mīļi, kā viņas apsveica mani tur svešumā, kur

katrs laipns vārds pārsteidz un sver vairāk nekā mājās.
Mūsu darbīgais un izveicīgais ģenerālkonsuls Beļģijā

Lazdiņš ar daiļo kundzi un lielu skaistu propagandas grā-
matu par Latviju pārnāca uz pāris nedēļām no Briseles

Rīgā.
Uz vēl īsāku laiku pie mums ieradusies viešņa no Parī-

zes, pazīstamā dunkaniete Aija Bertran kundze, kura. mani

laipni iepazīstināja ar reformatoru Raimondu Dunkanu.

Un nākusi viņa dzimteni apmeklēt ne uz atpūtu, bet uz

darbu.

Tikko iebraukusi Rīgā, viņa jau dodas uz suitu pusi, lai

redzētu personīgi šīs mūsu nomales īpatnējo dzīvi, suitu

kostīmus un lai dzirdētu viņu mūziku. Arī Rīgā Aija Ber-

tran nemeklē atpūtu, bet organizē latvju mākslinieku un

gleznotāju; popularizēšanu Parīzē. Viņa un dažs labs lat-

vietis parīzietis dara lielāku latviešu propagandas darbu

Francijā un panāk vairāk, nekā panākts ar lieliem valsts

līdzekļiem.
Par ilgi kavējos pie mūsu trešās klases vagoniem un

trešās klases pilsoņiem, bet tomēr man jāmin vēl viens

fakts, kurš attiecas laikam uz mūsu dzelzceļu vadību.

Nupat, kad šo rakstu, man diemžēl svaigā atmiņā, ka

sestdien, 29. maijā, p. 1, kad vislielākā kustība, tika slēgts

dzelzceļa tilts. Nekāda nelaimes gadījuma nebija. Laikam

kādam kungam iegribējās dienas laikā izlaist caur tiltu
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cauri kādu braucamo daiktu, un tie kungi, kam pārziņa

par tilta izgriežamo daļu, bija tādā uzskatā, kas pie viņiem
sen nodibinājies, ka katra kunga iegriba ir svarīgāka par
katru publikas vajadzību.

Publikas stāvēja pilns dzelzstilts, viss tilta garums bija
pārpildīts no vezumniekiem, automobiļiem, autobusiem,

tramvajvagoniem, tilta uzbrauktuvē līdz pat Kārļa ielai60

stāvēja un gaidīja tāpat vezumnieki, tramvaji un publika,
te bija tūkstoši, un viens lika tiem gaidīt.

Pulkst. vienā slēdz visas iestādes, un tad steiga ir vis-

lielākā, bet viens kungs nesteidzās, un viss tūkstots gai-
dīja.

Tilts bija slēgts laikam ilgāk par stundu, bet tam kun-

gam tas nelikās par ilgu, — publikai gan, bet priekš kam

tad publika ir, ja ne priekš mācīšanās gaidīšanā un bijā-
šanā.

Pēters Lielais mēdzi teikt: durakov učiķ nado, bet tas

toreiz attiecās uz viņa senatoriem. Vai mums, demokrā-

tijā, nebūtu labāk jāmācās negaidīšanā un nebijāšanā, bet

savu tiesību aizstāvēšanā?

Publikai ir tiesība prasīt, lai dotu viņai ērtu satiksmi,

un vai tiešām nebūtu iespējams tā ierīkot, ka tiltu slēdz

kuģu labā pa nakti vai laikā, kad mazāka satiksme?

Diemžēl, nevērība pret publikas vajadzībām nav še vien

novērojama. Pašā galvaspilsētā, starp bieži apdzīvoto Tor-

ņakalnu un bij. Jelgavas priekšpilsētu, ir neiespējams, ne-

attaisnojams 2 verstu garš ceļa gabals, kas lauž visus ra-

tus, maitā visus autobusus. Pie tā ceļa ierīkots speciāls

dīķis, kurā ziemu gāž netīro sniegu un kurš vasarā to at-

dod garāmgājējiem. Man saka, ka tur nevarot nekā darīt

pilsēta, jo dzelzceļa virsvalde pretojoties visiem jauninā-
jumiem.

Kad par to kāds sūdzas, tad par apmierinājumu saka:

vai tad citui labāk?

Jūrmalas pilsētā, piem, remontē ceļus taisni tad, kad

vasarniekiem būtu pa tiem labāka braukšana, tagad, va-

sarnīcu laikā.

Tāds mierinājums varbūt, diemžēl, var apmierināt Lat-

vijas pilsoni, citur, Eiropā, pilsoņus tāds mierinājums vēl

vairāk uztrauktu. — Vaina, ka budžets novēlots. — Par

ko? Tādēļ, ka gribēja spekulantiem pakalpot.

Dziļākā vaina tā, ka mums nav vēl īsti demokrātiskas

valsts, un tur vaina, ka mums nav pilsoņu, kas par tādiem

justos un kas aizstāvētu savas tiesības; mūsu vidus ļaudis
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jūtas par trešās klases publiku, neiet to ceļu kā progresīvā
strādniecība — uz demokrātiju.

Sāpīgi priekš manis ir šie jautājumi — neviļus jārunā

par tiem —, vēl sāpīgāki, kad salīdzina mūs ar citurieni.

Un mēs bijām jau priekš kara uz laba kultūras ceļa; karš

mūs atmetis atpakaļ. Negribas runāt par mūsu trūkumiem,

bet vai tad jums citiem, mīļiem lasītājiem, ari nesāp?

AR SSS61 UZ BERLĪNI

«A BerUn!»62 ir vecs kara sauciens tāpat kā draudošais

«nach Paris!» 63
.

Bet ne vienam, ne otram kara saucienam

nebij panākumu ne vislielākā pasaules karā. Ne vāci tika

Parīzē, ne franči Berlīnē. Lūkosim, vai nebūs labāki pa-

nākumi miera saucienam uz Berlīni un Parīzi? Vai galu

galā abi saucieni nesaplūdīs par vienu? Vai nesalīgs abi

centri, lai Eiropas kultūrai nedraudētu pastāvīgas bries-

mas? Vai ir ceļš uz salīgumu? Darba tauta liekas to zinām.

Labas zvaigznes _atspīd pašā sākumā mūsu mazajam ce-

ļotāju pulciņam. Ārstam, biedrim Dr. Livšicam, manam

pavadonim, viņa kundzei ar mazu meitiņu un man tās

zvaigznes ir personificētas: skaisti jaunekļi ar slavenu

nākotni — zvaigznes sporta nozarēs.

Eidkūņos satikām gluži nejauši pulciņu latviešu strād-

nieku sportistu, kādus astoņus vai desmit jaunus cīksto-

ņus ar man jau agrāk personīgi pazīstamo b. Teodoru

Žakoviču kā vadoni.

Es zināju gan, ka pulciņš mūsu boksētāju brauc uz Vā-

ciju, uz sacīkstēm Hildesheimā, Braunšveigā un citur, bet

nezināju, ka mēs braucam vienā vilcienā.

Mans prieks bija liels. Mēs jokojām, ka nu braucam

kara gājienā uz Vāciju, kā cīkstoņi gan, bet ne kā ka-

reivji.

Uz uzvarām tiešām brauca mūsu strādnieku sportisti
ā Berlin; bet miera gaitā. Latviešu darba tautas jaunekļi
cīkstēsies ar vācu darba tautas jaunekļiem miera rotaļās,

sportā; miera sacīkstes tuvinās darba tautu darba tautai

sīkā dzīvē, tā kā viņas tuvina un saista kopējā sociālisma

ideja lielā dzīvē. Un darba tautas būs tās, kas atradīs ceļu
uz lielo salīgumu visu Eiropas kultūras nāciju starpā.
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Maniem līdzbraucējiem un man bija diezgan brīnumu,
kad strādnieku boksētājos, kuri bija taču izlasīti sacīkstēm

kā labākie, redzējām tik sīka auguma zēniņus, kas ārēji
nebūt neizcēlās ne ar muskulainību, ne vingrību.

Meitenīte, kuru veda uz Berlīni Dr. Livšics un kura

priekš saviem divpadsmit gadiem bija diezgan labi attīs-

tīta, jokoja, ka tādus sīkus boksētājus viņa izkaušot kā

niekus. Bet sīko boksētāju pirksti drīz pārliecināja, ka no

izkaušanas nekas neiznāks. Viņi aši salīga.
Bet mūsu cīkstoņos bija arī tādi skaisti, jauni atlēti kā

Klezberģis, Grazdiņš un citi. Kas redzējis tādus, tas sa-

pratīs, ka ir arī vēl tagad dzīvi grieķu slavenie dorifori64

un olimpiādu cīkstoņi, kurus notēlojuši slavenākie grieķu
tēlnieki kā paraugus vīriešu skaistumam un spēkam. Ir

jauna, spēcīga un skaista paaudze strādniecībā, kas ne-

jaus nākt sludinātam «Untergang des Abendlandes»65
—

«Vakarzemes, Eiropas, bojā ejai», lai kā no tās biedina un

baidās Eiropas pilsonība.
Mūsu latviešu strādnieku sportisti bija laipni, izveicīgi

un jautri zēni. Mēs tūliņ bijām visi draugos, viņi palīdzēja
novietot vācu vagonā labā vietā mūs un mūsu mantas,

jautrās sarunās un dziesmās pagāja laba daļa nakts, un

dziesmās salija ij latviešu, ij krievu, ij vācu meldijas.

Nenogurstoši bija šā brīža jaunekļi, es nezinu, cik viņi
dabūja gulēt šo nakti, bet jau nākošu dienu pēc garā ceļa
viņiem vajadzēja doties cīņās. Viņi gāja cīņās un uzva-

rēja, kā vēlāk lasīju vācu avīzēs.

Kā krievu Krilova pasakā
66 «CrpeKo3a Bce Aero npo-

neAa»; tā viņi nodziedāja visu nakti. Par «siseņiem» no-

nicina reakcionāri mūsu strādnieku sportistus un sargus,
tos slavenos SSS, bet kad tik izturīgi ir šie «siseņi», tad

viņi izturēs arī vairāk nekā reakciju, un jau svētie raksti

stāsta, ka «tie siseņi apklāja visu zemi».

Vēsturē tas nav reti gadījies, ka palamas vārds, ar kuru

pretinieki nonicināja kādu jaunu parādību, tapa par goda
vārdu.

Lai tik atceramies, kā Lejzemes «Holandes» cīnītāji pret

spāniešu reakciju tika nonicināti par «übagiem», «gē-
ziem», un ka šie «übagi» nogāza «bagāto» spāniešu jūgu.

Arī mūsu «Jaunās strāvas» nosaukums bija no reakcio-

nāriem, no viņu Purapuķes domāts kā kauna un ironijas
vārds jaunai strādnieku kustībai, bet tagad jāatzīst, ka

«jaunstrāva» mūsu garīgā dzīvē ir spožākā parādība, no

kuras jāatvasina visa mūsu tagadējā kultūra.
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Ar mūsu jaunajiem sportistiem mēs braucām kopā līdz

pat Berlīnei. Tur viņus saņēma laipni vācu strādnieku

sportisti un aizvadīja uz viņu tālāku ceļu.
Mēs sirsnīgi atvadījāmies un turpinājām savu gaitu uz

Franciju; pāris stundās, kuras bija vēl jāpavada Berlīnē,

gaidot uz vilcienu, mēs devāmies apmeklēt dažus biedrus

un sevišķi kādu biedri Šarlotenburgā.
Mūsu sportistiem novēlējām spožas uzvaras, un viņi

ieguva tās spožākas, nekā pat cerēja.
Bet to der ievērot mūsu latviešu strādnieku sportnie-

kiem un pašai strādniecībai, un to der zināt arī pilsonī-
bai, ka mūsu strādnieku sportnieku uzvaras ārzemēs lat-

viešu valsti un tautu dara pazīstamas citai tautai vairāk

nekā daži labi dārgi reklamēti citi līdzekļi. Un sacīkstes

un savstarpēja iepazīšanās pašām darba tautām ir var-

būt labāka miera garantija nekā daža laba.

Tu esi jaunais strādniekspars,
Lai veseli tev mies' un gars!
Tev vajdzēs reiz tos lietā likt,

Jo cīnītājam būs tev tikt.

Par visu tautu būs tev stāvēt,

Kad melnie spēki nāk to nāvēt

PAR PAVASARI VĀCIJA

Pārsēstamies vācu vagonu trešā klasē. Mūsu mīļie

sportisti mums piepalīdz, izmeklējot tukšāku vagonu un

novietojot mūsu lietas, kuru ir tomēr diezgan daudz,

neskatoties uz visiem pūliņiem no mājas ņemt līdzi tikai

nepieciešamo.
Vācu 3. klases vagoni jauni, ļoti ērti, atsevišķām no-

daļām, ļoti tīri, jāsaka, atkal ļoti tīri, jo tūliņ pēc kara

tīrības trūkums bija uzkrītošs arī vāciešos. Tagad ērtāka

un tīrāka trešā klase tikai vēl Šveicē, kur arī citādi

braukšana ir patīkama, sabiedrība it kā ne tik sveša.

Pa Vāciju ceļot šimbrīžam ir ērti arī tādēļ, ka vilcieni

nav pārpildīti: dzelzceļa biļešu tarifs ir samērā diezgan

augsts, un vāciets pats tagad brauc diezgan reti, kamēr

agrāk viņš bija labprāt braucējs. Visu ceļu no Lietu-

vas robežas līdz pat Berlīnei mūsu vagonā bija gandrīz
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1926. g.

Pelēkā rītā atvērās vācu ainavas daudz pavasarīgākas
nekā Latvijā un Lietuvā. Lauki bija ne vien pilnīgi brīvi

no sniega, bet jau zaļoja jaunās sējas. Un visur bija re-

dzami lieli ūdens laukumi; upes pārplūdušas, neievēro-

damas savas Vācijā stingri noteiktās robežas.

Laiks bija silts un dzīvinošs. Mūsu biezie ziemas tērpi

bija jāliek nost. Ak, mana ziemas kažoka cepure! 1905.

gadā aizbraucot, biju to atstājis mājās un pārbraucot
atradis un atkal licis galvā, — nu nezināju, kur viņu

noglabāt, lai pavasars to neapsmietu.

Pavasars, pilns pavasars mūs saņēma Vācijā.

Cik viegli un labprāt domas pāriet no fiziskā uz ga-

rīgo pavasaru. Tā gribas tam ticēt. Un vai tad nevar

ticēt? Vai Vācija neiet pretī jaunam garīgam pavasaram?
Vai visa Eiropa turp neiet un neatjaunojas? Neskatoties

uz visām grūtībām. Vai tad fiziskam pavasaram nav grū-
tību? Vēju un slapdraņķu, un sniegu, un krusu? Un to-

mēr pavasars.

Pavasars sākās Vācijā drīz pēc pavasara pie mums un

visas Eiropas austrumos, kur izvērtās visplašāk Krievijā.
Karam sekoja vācu revolūcija, nedroša, nenoteikta, —

kā jau vācu tautā, kura nav paradusi revolūcijas un kura

pat 48. gadu67 izveda bez kāda spožuma.

Jau ap 1916. gadu šur tur varēja manīt zināmu opozi-
cionālu sajūtu, kura visvairāk pārsteidza pašus vāciešus.

Man gadījās tanī laikā kā paziņa — vēstuļu paziņa —

kāds mīļš vācu jauneklis, kurš bija arī sācis šaubīties

par vācu ķeizarības dievišķību. Viņš bija arī dzejnieks.
Un man uzglabājies mazs dzejolītis, kā atbilde uz viņa

vāciskām šaubām; dzejolīts ir nebēdīga latviešu stila, arī

pavasara dzejols. Te tas ir:

Ihi solīt avi denFiuhling nicht blos \varten,

Offnet die Augen; ci ist schon im Garten —

Im Osten das ganze, ganze grosse Land

Ist schon ein einziger, heller Frtihlingsbrand,
Aile Fenstei auil

Heraus zu uns za Hauf!

Ihr solīt nicht schuchtem am Fenstei bleiben!

Lāsst man euch nicht 'iaus, diūckt ein die

Scheiben!

Lāsst uns nicht warten!

106
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«Jums nebūs uz pavasari tik gaidīt, atverat acis: tas

ir jau dārzā. Austrumos visa lielā zeme ir jau viens vie-

nīgs gaiša ziedoņa ugunsdegums. Vaļā logus! Nākat visi

pie mums! — Jums nebūs kautrīgi pie loga stāvēt! Kad

jūs nelaiž ārā, — izspiežat loga rūtis. Neliekat mums

ilgi gaidīt!»
Es nosaucu šo dzejolīti par sacerētu nebēdīgā lat-

viešu stilā. Vai tas stils nav jau labi sen latvisks? Kaut

gan parasts latvisko stilu meklēt «nebēdībai» gluži pre-

tējās īpašībās, un to stilu tad varētu saukt par «bēdīgu»
latviešu stilu. Vai šādas rindiņas, izteiktas vācu va-

lodā, nav nebēdīgas?

«VVir wachen auf zu nevem, schdnem Leben,
Uns hat geweckt der Geist der Zeif.»68

Vai atkal šī viena rindiņa? —

«Schwinge empor dich, befreiender Geist!»69

Vai kādam no cienījamiem lasītājiem šīs rindiņas var-

būt neizliekas kā pazīstamas? Atklāšu noslēpumu un

teikšu, ka te ir tulkojums no latviešu valodas.

Cik svešādi izklausās citā valodā mūsu dzeja! Man

daudzi teikuši, ka skaistāk. Bet vai tā būtu?

VAI TIEŠAM PAVASARS?

Man saka, ka jautājums ir ļoti vietā, vai jau sākas

pavasars Vācijā un jauna dzīve? Vai tiešām mani ne-

maldina zaļie krāsu plankumi uz laukiem un melni-sar-

kani-zelta krāsas raibumi, kas plivinājās pilsētu ielās

Reichsbanner'a70 gājienos kā pavasara tauriņi?
J?eichssanner'ieši ir īsti demokrāti un republikāņi, kas

neļauj atvest atpakaļ Vācijā padzītos dučus ķeizaru, ķē-

niņu, hercogu, firstu v. t. 1. galvu, ārēji ļoti spoži apzel-

tītu, iekšēji ļoti nespožu. Šie apzeltītie emigranti nebija

Eiropā pieredzēti kopš lielās franču revolūcijas, kad

franču pilsonība ar dzelzs slotu izslaucīja no istabas

zeltītos mēslus.

Zeltītie emigranti ir spilgts pretstats skrandainiem pro-

letāriskiem emigrantiem, kuri no savas dzimtenes bēga
arī uz Vāciju. Tagad šie zeltītie, kuri savus kroņus zel-
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tlja un savus makus pildīja ar vācu tautai izspiestiem

grašiem, tagad šie zeltītie pametuši tukšus kroņus, un

viņiem palikuši tikai tukši maki un galvas, kas tikpat
tukšas; protams, nevar teikt, ka tās galvas būtu bijušas
pilnākas un tie kroņi pilnāki, kad tie bija uz tām gal-
vām.

Galvu tukšums šinīs dienās atradis pierādījumu, kad

viņu īpašnieki pieprasījuši no vācu tautas zaudējumu at-

līdzību par to, ka viņiem neļauj vairs sūkt vācu tautas

dzīvības sulas. Viņi prasa tagad vai visu vācu zemi, pilis
un muižas, un mežus kā savu privātīpašumu. Viņu pra-
sības ir tik lielas, ka būtu jāpārdod visa Vācija, lai vi-

ņus apmierinātu. Viņu dēļ lai bankrotē Vācija. Valdnieki

ir no «dieva žēlastības» un kā tādi nepazīst «cilvēku

žēlastības».

Valdnieki ir visi vienādi, lielie un mazie; ķeizari un

ķēniņi līdz pat baroniem un muižniekiem. Visādā ziņā
mazie valdnieki nepaliek pakaļ lielajiem — apetītes, ēst-

gribas ziņā; mēs zinām to no saviem bijušiem valdnie-

kiem, kuri arī būtu gluži ar mieru apēst Latviju ar visām

pilīm un muižām, un mežiem.

Savādi sagadās, ka gandrīz vienā laikā būs jāspriež

par šīm apetītēm un to apmierināšanu: mūsu baronu sū-

dzību apskatīs Tautu līgas komisija 8. jūlijā, bet vēl ag-
rāk, šo nākošo svētdienu, vācu tauta pati nobalsos, vai

atdot sevi ķēniņu privātīpašumā.

Reakcija pašlaik valda Vācijā, viņas spēks ir ļoti liels,

nedaudz mazāks par pusi no tautas; tas izrādījās pie
valsts prezidenta vēlēšanām, kur melno pulku bija par

vienu miljonu mazāk nekā demokrātu, un tomēr tika

ievēlēts vecais ķeizarnieks Hindenburgs.
Arī šoreiz ķeizarnieku uzvara nenozīmētu vēl, ka Vā-

cijā neuzplaukst jauna dzīve; bet nelaime tā būtu un

aizkavētu jauno dzīvi ne vien Vācijā, bet visā Eiropā un

arī pie mums, Ņe velti no Vācijas iziet visi monarķistu
centieni apvienoties pret jauno Eiropu un aiziet līdz un-

gāru centieniem viltot ne vien tautas gribu, bet arī valsts

naudu.

Jau 1844. gadā Heinrihs Heine dziedāja, ka — ja īsti

apskatoties, tad nemaz tik ļoti nevajagot to trīsdesmit

sešu vācu kronēto valdnieku un ķeizaru.

Bedenk' ich die Sache ganz genau,

So brauchen wir gai keinen Kaiser.71
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Vai tagad, pēc gandrīz simts gadiem, būtu pēc viņiem
lielāka vajadzība manāma? Un vai tas jel maz atmaksā-

tos, vest tos zeltītos leļļus tagad atpakaļ, kad viņus tā

kā tā tūliņ vajadzētu atkal likt krāmu kambarī? Vācu

tauta taču pazīstama kā taupīga tauta.

LAIVU KĀJAS. DARBS. GARĪGUMS

Vācu tautā dziļi gan bija iespiedies verdzības un au-

toritātu dievināšanas gars, bet pasaules karš lika tautai

diezgan spēji un rūgti atmosties no miega, kurā tā bij

gulējusi šo triju duču monarķu apsardzībā, kā saka tas

pats Heine.

Kad man gadījās būt Vācijā 1921. g., tad jau gandrīz
visur, bet sevišķi Berlīnē, varēja manīt, ka tauta sāk

kļūt demokrātiskāka un patstāvīgāka; nerēgojās visur tik

uzbāzīgi kā agrāk visādas priekšniecības un mundieri.

Slavenais joku tips, uzpūtīgais un muļķais leitnants ne-

bija vairs redzams, pat «šucmanis», policijas kārtībnieks,

bija pārvērties no ielas priekšniecības par ielas kārtības

nokārtotāju. Uz ielām ļaudis bija laipnāki. Braucēji ne-

bija tik uzkrītoši lepni. Gājējos bieži redzēju it kā svešu

tipu, slaikākus vīriešus, graciozākas sievietes; slavenās

lielās vācu sieviešu «laivu kājas» negadījās visur priekšā

priekš uzmīšanas.

Man tagad būtu jāatvainojas, ka es pirms kādiem 30

gadiem pats jokojos par lielajām vāciešu kājām savās

vēstulēs no Berlīnes, kuras nodrukātas atkal manos kopo-
tos rakstos. Bet neviena berlīniete to netika lasījusi to-

reiz un nelasīs arī tagad.
Šo pārmaiņu uz labu daži berlīnieši man izskaidroja

tā, ka vainīgs esot svešas varas iespaids: skaistās žīdie-

tes un krievietes nosakot berlīniešu raksturu. Bet nezinu,

vai Berlīne būs mierā ar tādu izskaidrojumu.

Savā tagadējā braucienā man jākonstatē, ka Vācija

kopš 1921. gada vēl vairāk atpūtusies un uzkopušies, ne-

skatoties uz briesmīgajiem inflācijas gadiem, kuri līdzi-

nājās daudzā ļaunā ziņā pašam pasaulskaram.

Vācijā tagad atkal strādā visās darba nozarēs, vismaz,

no ārienes aplūkojot, nekur neredz tukši stāvošus lau-
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kus un fabrikas. Dārdzība vēl ir liela, visur tauta ietura

stingru taupību. Bet gars nav nospiests. Neviens nedomā

rokas nolaist un atļaut lietām iet savu patvaļas gaitu.
Ar lielu darbu vācu tauta cerē pārspēt visas grūtības,

un nevar teikt, ka darbā viņai nebūtu sekmju.

Garīgā dzīve gan visvairāk cietusi. Visa enerģija tiek

pielikta materiālās dzīves nokārtošanai un pacelšanai,
lai būtu atkal pamats garīgai dzīvei. Vācu lielai zināt-

nieku un literātu, mākslinieku un rakstnieku saimei pār-
lieku grūtas dienas. Garīgais darbs maz atmaksājas. Grā-

matas un mākslas priekšmetus maz pērk. Simtos tūksto-

šos eksemplāru iziet tikai visbanālākās sentimentālās un

sensacionālās lubu grāmatas. Kurts-Mālers valda. Dzejas
tronis stāv tukšs. Neviens negrib viņā sēsties, jo tas

«neatmaksājas».

Pārskrēja ekspresionistiskā glezniecība un dzeja; pār-
skrēja kliedzošie Tolleri un Kaizeri pār skatuvēm ar

lielu troksni. Tagad skrej gandrīz ar vēl lielāku troksni

«priecīgi vīnkalni»72
,

kuriem taisni piepalīdz kā reklāma

ķeizariskās publikas sašutuma protesti. Bet klusībā briest

atkal māksla un dzeja, jo grūti tās nomākt cilvēku dvē-

selē.

Es nesaku, ka nebūtu iespējams tās nomākt. Vēsture

pazīst veselus gadusimteņus un pat tūkstošus, kur cil-

vēce iztika bez mākslas: pēc 30 gadu kara; pēc romiešu-

grieķu kultūras krišanas, kad 1000 gadus nebija ne dze-

jas, ne teātra, bet pantomīma un brīnišķi bagātas deko-

rācijas, baleti, gājieni, gladiatori, — toreiz tos nesauca

par sportiem. Cilvēce arī toreiz baudīja, bet kas tā bija

par baudu un kas par cilvēci, bez cilvēcības.

Tie bija vistumšākie laiki vēsturē. Pēc lieliem kariem

bija vienmēr tādi laiki. Caveant consules!, labāk teiksim:

caveant populi! 73
— lai pielūko tautas, ka tādi laiki ne-

nāktu. Mēs stāvam uz sliekšņa.

Bet jauna dzīve, arī jauna garīga dzīve ir manāma arī

Vācijā. Tikai ne pie «visvāciem», bet pie demokrātiskās

Vācijas. Goethe's humānais gars atkal sāk atdzīvoties,

tikai bieži šo lielo humāno un progresīvo cilvēku lūko

izlietot pret humanitāti un progresu. Caur un ar Goeth'i

jāiet pār Goeth'i.
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JAUNA LIRIKA

VāciemTodas jauna, dziļa lirika: lai man atļauts še aiz-

rādīt uz vienu piemēru un ar vienu dzejoli. Rūdolfs Bin-

dings «Virsotņu sarunā» saka beigas pantos (kad ir pa-

sludinājis «Vakars klajumam pavēl. Klusi. Ir tuvu nakts»):

Aizas aizslēdzas ciet,

lelejas aizgrimst nost.

Tikai vēl augšā,

Vientuļi pulcētas,
Virsotnes, virsotnes,
Tāltāli dusot.

Viņas atzveļas lielajos krēslos,

Loka smagās galvas,
Un viņas vien

Zem klusošām telpām
Runā vēl ilgi

Bezmērīgus
Savas būtības vārdus.74

Klusībā un naktī vēl domā Vācijā virsotņu domas. Un

lejā un dienā, un skaļumā vēl atskan vācu visjaunākās

paaudzes — bērnu dziesmas visos strādnieku bērnu izrī-

kojumos:

Jauni mēs, mums plašums veras,

Ak, tu plašā pasaule!
Mūsu ilgas, mūsu ceras

let, kur klājas tāliene.

Neļauj galvai zemē liekties:

Acs tā zvaigznes neredzēs —

Augšup lūkot, tālāk tiekties!

Skaisti ir, ka jauni mēs.75
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Tās ir īstas proletāriskas, strādnieku jūtas; mēs tas7

pazīstam, varbūt pat agrāk. In hoc signo vinces — Sinl

zīmē uzvarēsi, bērnu pasaule, nākotnes paaudze.
Prātā man gan nāk Heines vārdi, kurus atkal lasu, ne-

tīšām pāršķirstot lielā «brīvības kareivja» rakstus. Viņš

pazina savus vāciešus un raksturoja viņus tā:

«Vācietis ir līdzinājams vergam, kurš savam kungam
paklausa bez saitēm, bez pātagas, vienīgi uz kunga vārdu,

jā — uz viņa vienu skatienu. Verdzība ir viņā pašā, viņa
dvēselē. Ļaunāka nekā materiālā verdzība ir spirituali-
zētā! Vajaga vāciešus atsvabināt no iekšienes, nb ārie-

nes neko nelīdz.» Un otru vārdu viņš saka: «Sulaiņi, ku-

riem nav kunga, tādēļ vien vēl nav brīvi cilvēki — l&r-91

piba ir viņu dvēsele.»

Heines vārdi ir ļoti neganti un vēl negantāk
tiem, kas jūtas vainīgi šinī vislielākā grēkā — pret ciLj
vēces brīvo garu. Vai mēs arī nevaram justies vainīgi^

Heine labi raksturojis ar kādu joku arī mūsu baltiešu

baronus, teikdams, ka viņi iedomājas par lielām aizi-

vīm un ir tikai mazas siļķes Krievijas okeānā. Mēs, lat-

vieši, vēl tagad briesmīgi baidāmies no šīm aizivīm, un

plēsīgas viņas tomēr ir, bet lielas aizivis tikai priekš
tiem, kuri paši saraujas maziņi.

Kas atpestīs vāciešus no iekšienes? Tiešām, atpestī-
šana no ārienes nav neko līdzējusi. Mēs zinām: atpestīs
tikai jaunā strādnieku paaudze, kas sen «iekšienē», dvē-

selē ieaudzē brīvību.

Šis gars, kas ir reizē patstāvības, pašcienības, cilvēcī-

bas gars, tas ir īstais svētais gars, kuru varam atzīt ari

mēs, modernie cilvēki, un tas ir tas gars, pret kuru «grēks

netop piedots». Negrēkosim pret viņu, tad drīzāk atnāks

nākotnes paaudze. Prātā man gadās pusmelanholisks, ap-

rauts, nenobeigts pantiņš —

Kā atbalss klintīs

Dus tālās nākamības ģintīs
Tas pestīšanas vārds.



113

AIZBRAUCOTNO VĀCIJAS

Atvadijānūes no Berlīnes un devāmies pretim Šveicei,
manai otrai dzimtenei, kā saka Aspazija.

No Berlīnes paliek vislabākā atmiņa: liela un masīva

pilsēta, drusku par masīvu un smagu, — labi iekārtota

milzu mašīna, kur labs iekārtojums bijis svarīgāks par

labu izskatu. Ar to nav teikts, ka Berlīne būtu neskaista

pilsēta, bet viņai uzspiests drusku «Proizentum'a»76
, «par-

vēnija» raksturs.

Labi mums, latviešiem, «brīvajā» Latvijā, ka mums nav

sava vāfda šim jēdzienam, kurš mūs raksturo vēl daudz

: ķā mērā nekā berlīniešus: mēs gribētu būt «proci»
77

-rvēniji» un nespējam, bet pārstiepjamies, dzīvojam

m>- -r: saviem līdzekļiem. Berlīne vismaz netiek smieklīga,
ēs ļoti slavējamies ar Rīgas un rīdzinieku skais-

ti, — pieklājīgie ārzemnieki tam piekrīt, tikai ne ik-

reH' prot atrast, kur tas būtu: dzirdēju vienu brīnāmies,

kā mēs varot staigāt ar tik skaistiem apaviem pa tik

sliktām ielām.

Mēs ari ļoti' slavējamies ar savu latviskumu, ārzem-

nieki turpretī brīnās, cik ļoti vāciska esot Rīga, kur pat

pārdotavu izkārtnēs reti varot atrast latviešu uzrakstus.

Gluži citādi lietuviešu Kauņā.
Berlīnē, vismaz vecākās pilsētas daļās, stipri jūtas 70.

un 80. gadu iespaids uz namu celtnēm; tie bija «lielās uz-

varas» gadi pēc franču kara, un tie tika «padarīti mū-

žīgi» ar banālo «Grundertum a»
7B

un «Strebertum'a»79 stilu

un ar vēl banālāku literārisku Mozera un Sēntāna stilu.

Uzvarētāju Vāciju vajadzēja mākslinieciski glābt uzvarē-

tai Francijai, kura deva 80. gadu beigās Vācijai jauno
reālismu rakstniecībā.

Berlīne nupat šinīs dienās nolikusi labu politisku eksā-

menu: balsošanā par atlīdzības nemaksāšanu vācu vald-

niekiem Berlīne gandrīz ar visām balsīm noraidījusi
valdnieku aplamās prasības.

Ne tik labu liecību izrakstījusi sev pārējā Vācija: viņa

sadabūjuši tikai 14V2 miljonu balsu pret valdniekiem,

kamēr bija vajadzīgi 20 miljoni, lai valdniekus galīgi

apklusinātu.

Vainīga referenduma kārtība, pēc kuras pie balsošanas

jāpiedalās 20 miljoniem par un pret balsu kopā: no 14V2

miljona nodotām balsīm gandrīz visas ir pret atlīdzības

maksāšanu, pret ķeizariem un ķēniņiem, bet ķeizarnieki
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negāja nemaz uz balsošanu un, taisni nebalsojot par ķei-
zariem, uzvarēja par Lību ķeizariem.

Tāda pat referenduma kārtība ir arī pie mums, un re-

zultāti var būt tādi pat. Tā ir dota prēmija kūtrajiem

vēlētājiem, kuri neizsaka savas domas un neiet balsot, —

kas taču runā pretī demokrātijas principam, kurš dibi-

nāts taisni uz visu pilsoņu dalības ņemšanu valsts va-

dībā.

Daudzās demokrātiskās valstīs ir katrs pilsonis pie-
spiests piedalīties visās balsošanās un par nepiedalīšanos
noteikts sods. Obligatoriskai, piespiestai vajag būt līdz-

dalībai pieaugušo pilsoņu valsts vadībā, tāpat kā obliga-
toriskai, piespiestai jauno nepieaugušo pilsoņu apmācī-
bai skolā priekš nākošās valstsvadības.

VĀCU TAUTAS SVĒTKI

Interesanti atzīmēt, ka vācieši paši ļoti pareizi prata
noteikt jau iepriekš balsu skaitu pret ķeizariem: vācu

strādnieku sportisti Vāgners un Ditmara, kuri bija iera-

dušies Rīgā uz mūsu «Strādnieku sporta un sarga» jubi-
lejas svētkiem, man sarunās izteica, ka pret ķeizariem
sanākšot tikai 15 miljonu balsu; bet viņi par to neuz-

traucās.

Viņi vispār atstāja ļoti nosvērtu un disciplinētu prole-
tārisku iespaidu. Sarunās ar viņiem man bija interesanti

dzirdēt, ka viņi, kas vispār atsaucās atzinīgi par piere-
dzējumiem Latvijā, necentās apmeklēt mūsu dziesmu-

svētkus un nebija izbrīnējušies par lielo skaitu mūsu

dziedātāju, 6000 dziedātāju. Pie viņiem sarīkojot dzies-

musvētkus atsevišķi pilsoņi un atsevišķi strādnieki. Un,

piemēram, izgājušu gadu Hanoverā bijuši 6000 dziedā-

tāji strādnieki vien. Arī šogad laikam notikšot līdzīgi
strādnieku dziesmusvētki.

Abi, Vāgners un Ditmara, ne sevišķi interesējās arī

par vācu dziedāšanu. Skrējēji viņi tiešām ir ievērojami.

Vāgners ir gargabalskrējējs ar gargabalkājām, kas iz-

skatās vairāk pēc garām verstīm nekā kājām. Ditmara

ir maza balta personiņa, kas skrien kā maza balta lo-

dīte, — nav brīnums, ka tādi noskrēja mūsu labākos skrē-

jējus. Arī Somijas strādnieku sporta svētkos viņi abi uz-
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varējuši. Vāgners turklāt ir vēl berlīnietis un tātad ru-

nātājs un uzvar ne vien skriešanā, bet arī runāšanā.

Strādnieku sporta jubilejā viņš uzvarēja visas sirdis ar

jūsmīgu apsveikumu.
Berlīnietis sportists ar savām uzvarām un runām sa-

cēla skaistas cerības uz nākotni. Arī somu biedri spor-

tisti ar savām runām mūs mudināja priecīgi lūkoties nā-

kotnei pretī.
Bet toties nepriecīgākas pārdomas uzmācas pēcāk par

mūsu tagadni. Kad mēs tiksim tik tālu kā somi un vēl

kā vāci, uzvarētie vāci? Jā, — arī mūsu strādnieku sporta
svētki bija spēka un spara svētki un lika saprast, ka ne-

būs labi melnai pretvarai aizskārt mūsu tautas patvaldī-
bas pamatus, kuri vienīgi nodrošina mūsu tautas tālāku

attīstību.

Bet vai tā ir laba zīme mūsu progresīvai attīstībai, ka

melnā pretvara pie mums ir tapusi arvien stiprāka pa

mūsu valsts pastāvēšanas laiku? Ka ir bijis vajadzīgs

pretsvars, kas neļauj aizskārt demokrātijas pamatus?

MŪSU SVĒTKI

Jā, — šinīs pašās dienās bija citi lieli svētki, kad mūsu

tuvākie radi un draugi — biedri lietuvieši un igauņi —

bija atbraukuši pie mums ciemā apspriesties par kopēju

politisku un sabiedrisku darbību visām trim valstīm, lai

tās vienotu tuvāk, nekā līdz šim spējusi mūsu oficiālā

pārstāvība, un lai novērstu kopējās briesmas mūsu de-

mokrātiskām satversmēm.

Mēs visi ceram, ka mērķu saskaņošanai un kopīgiem

apņēmumiem tos izvest dzīvē būs panākumi un tie no-

drošinās mūsu visu nākotni.

Bet ar kādām jūtām mums bija jāredz, ka brāļi lietu-

vieši paspējuši novelt smago reakcijas jūgu pie sevis un

sākt jaunu, progresīvu attīstības posmu savai tautai, ka-

mēr mēs grimstam aizvien dziļāk reakcijā un garīgā kūt-

rībā? Šodien, 1927. gadā, lieta apgriezušies, bet prieks
arī no tā nav pilnīgs.

Igauņi arī guvuši lielus progresa panākumus. Mēs vi-

ņiem uzgavilējām un priecājāmies par viņiem, bet par

sevi priecāties mums nebij iemesla.
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Jā, — mēs nosvinējām ari šinīs dienās lielus dziēsmu-

svētkus un priecājāmies, ka tie bija domāti kā tautas

vienības, kā kopējas kultūras svētki. Pats jau es arī tos

apsveicu kā tādus un izteicu uzaicinājumu dziedātājiem:

Seši tūkstoš' dziedātāji,
Vedat tautu jaunu ceļu,
Esat kultūrpašķlrēji; —

un izteicu cerību, ka

Dziesma tik ttiūs iedziedās

Viscilvēces lielgaitās.

Jo tai pārliecībai jābūt, un tā vien var dot prieku un

iespēju dzīvot un darboties, ka:

Rupja vara valdītāja,
Tā nav tautas vadītāja.

Se būs viss tas sveiciens:

Sveiki, dzidrie dziesmusvētki,

Visu dziesmu kopotāji,
Visas tautas vienotāji,
Visa cēlā iedvesēji

Tautas dziesma, tautas daile —

Tautas dvēsles izteicēja;
Darbi dara garā stipru,
Dziesma dara dvēsli cēlu.

Vēl ir cēla, vēl ir dzidra

Tautas daile, tautas mīla;
Vēl ir sveika tautas dvēsle, —

Tauta* dvēsle, piesargies!

Rupja vara, rupja bauda

Tautas dzīvi kārdināja,
Savilkušas cēlus svārkus,

Slēpa savas zemās kāres.
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Rupja vara valdītāja,
Tā nav tautas vadītāja, —

Cēla daile, dzidra dziesma,
Tā lai dvēsles iedvesēja!

Dziesmusvētki, kultūrsvētki,
Vedat tautu jaunu ceļu,
Seši tūkstoš' dziedātāji,
Esat kultūrpašķīrēji!

Atnāks brāļi lietuvieši,

Atnāks esti, atnāks draugi,
Klausīsies mūsu dziesmas,
Dziedās līdzi saskaņā.

Latvju dziesmai liela vara,

Latvju naudai maza svara, —

Dziesma tik mūs iedziedās

Viscilvēces lielgaitās.

Jā, — mēs priecājāmies par daiļām dziesmām; mēs

priecājāmies par daiļo skatu, ka mūsu priekšā, augšā
viļņojas liels balts mākonis un viņā līgojas tūkstoš krā-

sainas, raibas dzīvas puķes — dziedātājas, aiz kurām stā-

vēja tumšs padebesis — dziedātāji.

Mēs aizrautībā sajūsminājāmies līdzi, un mūsu sirdis

traucās lidot līdzi, kad no tūkstoš dzīvām krāsainām pu-

ķēm piepeši pacēlās tūkstoš baltu tauriņu un sāka spār-

niņus vicināt: kad dziedātājas apsveica savus vadītājus
un kad sasveicinājās, atvadoties no publikas, kad tauta

saskatījās un sapratās ar savām daiļākām priekšstāvēm.
Tas bija aizgrābjošs un skaists skats, ko mana atmiņa

uzglabās no šiem svētkiem uz visiem laikiem; spontāns

pats no sevis tas izcēlās no tautas dvēseles kā sapnis.
Mēs visur saucām tos par dziesmusvētkiem un runājām

par svētku sajūsmu, bet — te jau sākas nežēlīgie «b c t»,

un viņu draud nākt vesela rinda. Bet dzird dziedātājos un

publikā balsis, kas nožēlo, ka nebijis vairs tādas sajūsmas
kā agrāk. Dzird nožēlojam, ka daudzas parādības tuvinot

dziesmusvētkus nevis tautas svētkiem, bet lielam koncer-
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tam. Tauta noklausījusies dziesmās tikai aiz žoga un no

tālienes, cenas bijušas par dārgām — koncertā. Daudzi

mierinājās ar to, ka tālumā akustika bijusi labāka nekā

tuvumā.

ZVAIGZNES, ROZES — VECAIS GOETHE

Vēl dažs nelabs «b c t» nāk negribot prātā, kad tik at-

skatās atpakaļ uz pēdējām dienām kuras taču. bija tik

pilnas visādu prieku un svētku, un ciemiņu. Visiem mūsu

priekiem gulstas virsū smagi oficiālības putekļi un no-

spiež dzīvi. Uniforma no veciem cara laikiem uzvar. Spī-
došās pogas top par mūsu zvaigznēm.

Bagātīgs zvaigžņu lietus nupat nolija pār Latvijas ofi-

ciālām aprindām, kuras to bija izpelnījušās ar savu pa-

kalpību, pareizāk sakot, apkalpību viesiem, ne ar nopel-
niem. Pašas viesības bija rīkotas vairāk kā privāts ciemo-

jums nekā tautas godinājums. Somija mums ir dārga kā

zeme un tauta, kur ir uzplaukusi augsta kultūra; mēs ne-

zinājām, ka tur plaukst tik daudz baltu rožu. Mēs mīlam

vairāk sarkanas rozes.

Daudzi «bet» vēl grib nākt prātā, un vēl daudz dzi-

ļāki un nopietnāki; no tiem tiek gluži grūta sirds pašos

dziļumos. No tiem jau mēs gribējām bēgt un tādēļ brau-

cām tālumā, lai meklētu, vai nav kur izejas uz jaunu
dzīvi. Ir, ir, bet atmiņu starpā jaucas vienmēr mūsu bē-

das, kuras nu atkal tik tuvas; vienmēr neviļus jāsalīdzina
un jāvēro mūsu dzīve ar meklējamo jauno.

No Berlīnes izbraucām pēcpusdienā un vēl ilgi braucot

varējām noskatīties Vācijas labi uzkoptās pilsētās un lau-

kos. Vidusvācijā pilsētas un ciemi tik bieži seko viens

otram, ka vietām grūti izšķirt, kur viens ciems beidzas un

otrs sākas.

Nebraucām nu vairs caur Frankfurti un Štrāsburgu uz

Sveici, bet caur pašu vidieni. Štrāsburga savu vācu pat-
riotismu pārmainījusi pret franču patriotismu, kurš vis-

maz ir tikpat karsts.
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Vēlā krēslā pabraucām garām Veimārai un viņas mīlī-

gai ainavai, kurā tā bija ieaudzis vecais Goethe. Drusku

par daudz mīlīga un sīka izliekas tagad šī ainava, bet viņa

bija laba pasargāt savā klusībā no lielā politiskā trokšņa,
kas nāca no viņpus Reinas un draudēja arī Vāciju izraut

no viņas klusām un dziļām domām, ar kurām tā cerēja
atspēkot pasaules trauksmi.

Vecais Goethe ar savu lielo garu saprata lielās revolū-

cijas tuvošanos un pārvarīgo nozīmi, bet viņš tam nejuta
līdzi. Viņam bija prātā cita liela pamata pārmaiņa — ga-

rīgā dzīvē, dabaszinātnēs, kur tanī laikā ar 2ofroa (Santi-

leru), Lamarku nāca uz augšu revolūcija dabas uzskatos:

evolūcijas teorija, kura tikai vēlāk tika vaiņagota no Dar-

vina. Arī Goethe bija revolucionārs, tikai evolucionārs.

Lielu mācību smēlos no šī lielā gara; tā izteikta mazā

dzejolītī, kurš sevišķi mīļš Aspazijai jau kopš bērnības

gadiem un kuru viņa skaitījusi ik rītu kā savu lūgšanu:

Schafl das Tagwerk meiner Hānde,
Hohes Glūck, dass ich's vollende,

Lass, o lass mich nicht ermatten —

Nein, es sind nicht leere Trāume:

Jetzt nur Stangen, diese Bāume,
Geben einst noch Frucht und Schatten.80

Dzejoļa latviskais tulkojums ir «Gētes dzejās», Univer-

sālbibliotēkā.

Vēlā krēslā, maigā pavasara dienā pabraucu garām

Veimārai, viņas ainavai un viņas garam. Miers piepildītai
vecai dzīvei, mums nemiers un jauna dzīve.

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen VVipfeln

Spurest dv

Kaum einen Hauch* 1

ŠVEICE lEBRAUCOT

Tālā zeme, mīļā tauta,

Devi otru dzimtu zemi

Manim, tevī nedzimušam.
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Mani mana dzimta zeme

Prom no sevis izraidīja,
Tu man devi patvērumu.

Tu man vairāk laba devi:

Mācīji ar jaunu mīlu

Mīlēt vecu dzimtu zemi.

Vai vēl vairāk laba dosi?

Mīlēt jaunu dzimtu zemi,

Jaunu dzīvi — atdzimteni.

Ir agrs rīts, kad iebraucam Šveicē. Kad uz Šveici pado-

māju, man vienmēr acu priekšā tēlojas agrs rīts.

Es nezinu, ar ko izskaidrot šo savādo idiosinkrāziju.
Vai ar to, ka pirmie stiprākie iespaidi no Eiropas vēl

pirms «Jaunās strāvas» laika, kad es tikai vēl gaidīju

jaunu garīgu rītu no Eiropas, — ka šā pirmā «rīta»

iespaidi nāca no Šveices?

Arī šobrīd, kad sāku rakstīt un minu Šveici, es redzu

rītu. Un tikpat nešaubāmi es redzu skaidru saulesdienu,
kad tikai atceros Kastaņolu. Bet še es jau bez sevišķa iz-

skaidrojuma saprotu, ka saulesdienu un Kastaņolas jē-
dzieni nav šķirami. Cik man saules ir, tik viņas nāca no

manas pirmās bērnības un nostiprinājās kā saules ticība

Kastaņolā.
Es vēl tagad gandrīz neko, nevienu lietu, ne notikumu

skaidri neatminu, kad tie nesaistītos ar sauli; mana jūtu

pirmā atmiņa no divu gadu vecuma ir saules apspīdēts

laukumiņš, kas vēlāk aprakstīts «Saules gados».

Bet Kastaņolas saule mani glāba no tumsas, un Kasta-

ņola ir Šveicē. Šijpus Gotharda Šveicē aust rīts, un aiz

augstajiem kalniem jau silda saule.

Tagad es braucu uz zilo krastu, meklēt, vai tur būtu vēl

vairāk saules vai jauna saule. lebraucot Šveices robežās,

ar saviem biedriem nopriecājāmies, ka še tūdaļ var jus-
ties brīvāk un eiropejiskāk nekā Vācijā.

Muitas ierēdnis noprasa — «Haben Sie nichts verzoll-

bares?»82
,

atbildam «Nē!», un ar to beigtas visas muitas

formalitātes, kuras visur citur aizņem vairākas stundas.

Še gluži kā pirms kara.
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Tad kopā paēdām mazu azaidu un norunājām, ka ein

Ziel avis innigste zu wūnschen — (sirsnīgi vēlams mērķis
būtu: saka Ļasāls, tikai par citu lietu), kā ēšanas procesu

padarīt pēc iespējas vienkāršāku.

Ēšanai vajadzētu atgriezties uz savu pirmatnējo nolūku:

kurināt ķermeni, dodot tam vajadzīgo skaitu kaloriju. Bet

ēšanu arī pie mums sāk uzskatīt par mākslu, un šīs māk-

slas mācīšanai tiek ierīkotas labi nostādītas iestādes un

tiek sarīkoti speciāli, labi apmeklēti augstākās ēšanas

mākslas vakari — rauti.

Jau sen parasts, ka mākslu ieskata par baudu, un kura

māksla tad dotu taustāmāku baudu par ēšanas mākslu?

Arī šīs mākslas iespaidi ir rokām taustāmi, un par viņas
svētību liecina viņas piekopēju apaļais augums un spī-
došie vaigi. Tik plikadīdas, kas nespēj samaksāt šīs māk-

slas baudas, neatzīst to par mākslu, bet tie jau ir bezdie-

vīgi proletārieši.
Mazais pravietis Maleahis83

turpretim apsola visiem,

kas bījā to vārdu Cebaot84
,

ka tiem spīdēs «taisnības

saule» un svētība zem viņas spārniem un tiem būs ēst un

dzert, un tapt kā «barokļa teļiem».

Mans biedrs dakters domāja, ka visu mākslīgo barošanu

varētu reducēt uz zināmu daudzumu tabletu ar vajadzīgo

kaloriju skaitu.

Nav arī nebūt neiespējams, ka nākotne ies šo vienkār-

šošanās ceļu, ar ko būtu ietaupīts daudz laika un līdzekļu.
Amerika ar savām jaunām masu barošanas metodēm un

ar sava laika nozīmes cienīšanu iet pirmā šo ceļu.

Vēl otra doma: tabletes ir ļoti vienkāršas, nekāda grez-

nība nav pie tām pielietojama. Vienādas tabletes tiktu

lietotas no bagātiem un nabagiem, šķiru starpības būtu

mazāk jūtamas.
Bet tagadējā ēšana taisni visspilgtāk pierāda šīs starpī-

bas. Mēs fantazējām, cik daudz tiktu aiztaupīts enerģijas
ar vienkāršību un cik daudz enerģijas varētu palikt ražī-

gam darbam, kamēr tagad nabaga ķermenim jāpieliek vi-

sas pūles, lai uzņemtu un pārstrādātu kurināmo vielu dau-

dzumu. Bet mēs arī saprotam, ka ar vislielāko prieku šīs

pūles uzņemtos neskaitāmi pulki un ka tā sauktām aug-

stākām šķirām šīs pūles ir arī vienīgais dzīves uzde-

vums.

Kādēļ šīs pārrunas un fantāzijas taisni še? Netīšām biju

redzējis Alberta Wālti pusnopietnās karikatūras par apaļo
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Šveices pilsoni, un šveicietis smejas un ļauj par sevi

smieties, jo viņš pats un citi pilnām apzinās savu labo

darbu krietnību.

JUTU CEĻŠ

Pašā sākumā ar ceļabiedriem mums bija noruna braukt

taisnā ceļā cauri Šveicei: tikai cauri, paspēt varbūt vēl uz

beigu cēlienu 2enēvas lielajā dramatiskā uzvedumā par

Eiropas likteni un tikt ašāk Francijā, Mentonā.

Bet jūtas gāja citu ceļu, ne to, ko prāts nospraudis: es

netiku uz 2enēvas lielo drāmu, un pati lielā drāma arī

izvērtās tikai par ļoti viduvēju divertismentu — arī tur

vainīgas jūtas, kaut arī iespaidotas no interesēm.

Bet es zaudēju vairāk nekā Zenēvas skatuvi, es neva-

rēju piedalīties braucienā pa brīnišķīgi skaisto kalnu

Franciju no Zenēvas ezera līdz Vidusjūrai. Arī atpakaļ-
braucot es neredzēju šo brīnumu.

Vaina tā, ka, jau iebraucot Bāzelē, mani pārņēma at-

miņu jūtas; otrās dzimtenes gaiss mani ietvēra sevī un

apmulsināja; tik skaidrs, tik gaišs, tik veselīgs! Tik kal-

naiņi stiprs! Es nespēju paiet garām savai pagātnei, jo no

turienes es nācu uz mājām.
Ne pus tik ilgi kā še es nespēju padzīvot mājās, un jau

bija vai jānosmok. Jau pēc dažiem mēnešiem visa būtība

rāvās prom no mājām, atpakaļ uz otru dzimteni, bet pie-
nākums un jūtas: taču te mājas, te jābūt mājām! Un es

cietu — gadus cauri, arvien smagāk un smagāk, līdz elpa
draudēja aizrauties. Nu es atkal še un varu uzelpot brīvi!

Nē, es nevarēju tā aši skriešus skriet cauri; man bij
kaut uz īsām dienām jāredz un jāapsveic mana otrā dzim-

tene un mana paša pagātne.
Jau Bāzelē, uz pašas robežas, es nošķīros no saviem mī-

ļiem ceļabiedriem un braucu iekšā Šveices vidienā un

serdē. Jūtas bija tik spējas, ka neuzkavējos pat ne Bāzelē,

kur man būtu jāapmeklē mīļi biedri no seniem laikiem,

līdzdarbinieki no Latvijas pirmiem, garīgās iekarošanas

gadiem, mūsu Liepiņš un šveiciešu Dr. Oerns un Nieder-

maier's. Ar prieku lasīju nesen avīzēs, ka viņu vārdi tika

minēti.
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SAPŅU ĒNAS

Gribēju likt it kā moto šim braucienam «sapņu ēnas». —

Pindara vārdi nāk no dziļas pagātnes ēnām; viņš visu cil-

vēka dzīvi sauc par sapņu ēnu. Pats viņš mums ir ar sa-

vām dziesmām kā skaists sapnis, ko cilvēce reiz sapņojusi,
un kā ēna ir atmiņa par viņu.

Arī manu sapņu ēnas kāpj augšā, kā es lai tām liedzu?

Bet pa starpām vienmēr nodrebinājas miesas no atmiņām

par tagadni: puvuma smaka no irstošās sabiedrības, kurā

valda jau gluži atklāti «gavilējošā cūka»85
,

kā teica Tur-

geņevs savā laikā. Negribas par to runāt, un tomēr varbūt

neviļus būs arī par to jārunā, lai atkratītos no riebuma.

Kāds briesmīgs kontrasts starp tur un te!

Gribas vispirms paelpot kādus malkus svaiga gaisa un

neminēt, no kurienes es šurp braucu. Jā, tagad, kad rak-

stu šīs rindiņas, pēc vairāk mēnešiem atgriešanās un māju
dzīves korupcijas gaisā, ilgas pēc svaiga gaisa malka

tikušas vēl lielākas. «Nicht gedacht soli seiner wer-

den»86
— neminēt šos korupcijas kaitēkļus, kuri noēd

tēvijas zaļo koku.

Sapņu ēnas ceļas augšā; tie bij stipruma sapņi, un tiem

pieder celties rīta agrumā.
No tiem seniem laikiem uzglabājies vēl kāds dzejolis,

nepabeigts. Kā visi tā laika lielie darbi:

Acs un auss, un sirds, un gars, un dvēsle,

Visi prāti, katris nervs un muskuls —

Viss uz vienu vien bij vērsts ar varu;

Visi spēki vienos ratos jūgti
Tiešā ceļā dzīties viena mērķa,

Katra dzīsla visā manā būtnē

Strinkti sarauta kā grožu siksna

Trakos auļos aizejošiem zirgiem

Dzejolis būtu izteicis to, ko atzīmē tikai prozas rindiņas
«radāmām domām», kā tur mēdzu saukt: «Laimes jūtas:
turēt rokās to spēku, reizē tam ļauties un reizē to vadīt

uz lielu mērķi. Visu virpulī griezt. Visu dzīvi pret sauli

griezt. Visu saules sistēmu sviest pret Herkuli87
. Putekļi
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ceļas. Miljoni zvaigžņu kā putekļu krišļi pa gaisu šķīst.
Putnu ceļš kā putekļos staro aiz ratiem. Tālāk! tālāk!»

Un, kad no šejienes, no pagātnes, paskatos uz tagadējo
Latviju, tad putekļu tur gan ir diezgan un par daudz, bet

tie nav zvaigžņu putekļi, tie nespīd, bet ož. Un sau-

ciens «tālāk! tālāk!» arī skan, tikai «tālāk purvā!» un ne

«tālāk uz priekšu!».

STAIPEKŅU ĒRKŠĶI

Gar takām un celiņu malām Tičīnā bieži aug savādi

skaisti ērkšķu krūmi ar garām staipekņu rokām, kuras

tie izstiepj pāri ceļam un aizķer gājēju, un nelaiž to aši

uz priekšu. Tādu skaistu ērkšķu pie mums nav, kas gri-
bētu piesaistīt uzmanību pie vietas; nav arī, protams,
tādu vietu.

Tičīnas ērkšķi nāk man prātā, kad atmiņas jau šimpus
Gotharda mani aizvien aizskar un kavē, un nelaiž stāstā

tikt uz priekšu. Kas vēl būs tālāk, kad nonākšu tiešām

Tičīnā, viņpus Gotharda, dienvidos?

Nāk prātā vēl kāds dzejolis, — arī tas nenobeigts, na-

badzīgs, ērkšķains, arī tas no viņiem lieliem laikiem, kad

par nākotni cīnījāmies tikai vēl domās, kad to un darbu

par to tēlojām sev vēl dzejā, ne prozā. Par uzdevumu un

mērķiem dzejolis runā:

Sauciens tev sirdī kluss un dikts,

Uzdevums tev ir likts:

Likt katrai dvēslei skanēt,

Ik sirdī zelta bitēm sanēt!

Ja liktens ta lēma,

Ka kura dvēsle ir mēma:

Netaupīt sevis un viņu stīgot,
Līdz dvēsle sāk līdzi dziedāt un līgot!

Plašo kokli tev cirst:

Lai skaņa tiek tiem, kas dzīvo, kas mirst!
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Pulku dažādu stīgu vilkt,

Lai skumjās un priekos var līdzi ilgt! ..

Ir atzīmēts arī paša šī dzejoļa uzdevums, kas būtu bijis
jāizteic: «Uzminēt, kas katrs ir; sacīt, kam viņam jābūt;
atraisīt saites, kas viņam neļauj pie sevis tikt; vest katru

pie viņa paša, lai pazīst sevi un lai mīl sevi; katram dot

viņa darbu, kas viņa dvēsles darbs, kas tad arī viņa mūža

darbs.»

Cik savādi un ērmoti izklausās tagad «mūsu gaišajā

tagadnē», mūsu «brīvības laikā» tāds dzejolis no veciem

laikiem, un kur nu vēl tāds «uzdevums» dzejniekam!
Vai tādi dzejas motīvi un temati jel maz ieder «mo-

dernā kafejnīcā»? Un «modernā kafejnīca», — protams,
ierīkota pēc vispēdējām laika prasībām, nu teiksim, pie-
mēram, Cafe dc l'Opera88 —tā ir tagad stājusies kastīliskā

avota
89 vietā.

Moderns dzejnieks smeļ veldzi un sajūsmu tikai no mo-

dernas kafejnīcas avota; kas viņam kastīliskais avots ar

garlaicīgām mūzām? Mūzas pa pāris tūkstoš gadiem būs

vecas palikušas, bet še viņu vietā ir skaistas bārdāmas,

kas ne mūžam nepaliek vecas, jo vienmēr tiek pienācīgi

atjaunotas, tas ir, atmainītas pret jaunām.
Modernais rūpniecības laiks visu industrializējis, no-

kārtojis, ierīkojis uz labāko un — lētāko arī dzejas uzņē-

mumu arodā; bārdāmas apmierinās ar dzeramnaudu, mū-

zas prasīja — sirdi.

Kur paliek ceļojuma apraksts? Vācietis sauc par

«Fachsimpelei»
90

tādu kavēšanos pie sava aroda pārrunām.
LJn man arī pašam labāk no tām jābēg.

ATKAL VAGONA!

Ceļojums vecā franču vagonā aizveda mani garām senai

Vindonisai uz jauno Cīrihi.

Franču trešās klases vagons vecmodīgs, neērts, netīrs.

Tikai sēdekļi viņā ir mīksti, ar ādu apvilkti. Nevar to sa-

līdzināt ar skaisto Šveices vagonu, kurš plašs, gaišs,

spodrs; visur izkārtas gleznas ar Šveices skaistiem ska-

tiem, laikam viscaur krāsu fotogrāfijas.
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Pie mums «brīvajā» Latvijā lieta, protams, nokārtota

krieviskā birokrātiskā stingrībā un noteiktībā: gar mūsu

vagonu sienām gari, neviena nelasīti brīdinājumi un soda

piedraudējumi publikai, kura iedrošinās lietot kroņa
mantu — dzelzceļu.

Pie mums publika nekad nedrīkst aizmirst, ka viņa ir

ierīkota priekš dzelzceļa vajadzībām, kā maksātāja. Vai

mēs, kas paši atzīstam savas zemes skaistumu, nevarētu

*n arī propagandēt kā šveicieši ar gleznām un ne ar soda

J«kurnu paragrāfiem?
Senai romiešu Vindonisai garām. Liels senais amfiteātrs

skaistā vietā. Jaunie šveicieši te uzved mūslaiku lugas. Es

nekad neaizmirsīšu «Mesīnas līgavas»
91 skaisto uzvedumu

ar piecsimts kora dalībniekiem un, laikam, desmittūkstoš

skatītājiem. Bet par to citā reizē un citā vietā. Tagad uz

jauno Cīrihi.

CĪRIHE

Cīrihes lielā vokzāle.

Še ieeju kā savā mājā. Arī svešniekam te viegli orien-

tēties. Nolieku rokas bagāžu glabātuvē, iebaudu vokzāles

trešā klasē speciēli šīs piestātnes ēdienu, kurš sevišķi labs

un lēts, jo daudz tāda tiek patērēts; gandrīz katrai pie-
stātnei un viesnīcai sava specialite dc la maison92

.

Marta sākumā še jau pavasars; silts, līst smalks lietu-

tiņš, — es, ziemas kažoka cepurē, eju pie Jelmoli pirkt

vasaras cepuri. — Jelmoli ir liels Waarenhaus, visādu

preču magazīnu kopojums. Ērti ar to, ka nav jāstaigā pa

daudzām pārdotavām, bet viss vienā namā; neērti ar to,

ka atsevišķā nozarē nav liela izvēle. Mazāk turīgie nāk

še pirkt; smalkākie skatās ar mazu nicināšanu. Pie mums

tādi lielveikali vēl labi neieviešas.

Uzmeklēju senus paziņas.
Meklēt te ir viegli, šveicietis izpalīdzīgs, kaut ne tik

laipns kā vīnietis. Šveicietim bieži pasprūk «chaibe

Švob» 93
un «chaibe Ruš»94. — «Ruš» — krievi esam arī

mēs pēc šveicieša uzskata.

Sevišķi šveicietis necieš «Švob» — savus tuvākos kai-

miņus viņpus robežas. Pa ielu iet drusku iereibis «švi-

cers» un vienā laidā rājas: «Chaibe Švob!» Kārtībnieks
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jautāja, vai viņam kas noticis? Vai viņu kāds aizskāris?

Kurš «Švob» ir vainīgais? — «Visi vainīgi! Ko viņi nāk

alu dzert viesnīcā, kur dzer godīgi šviceri?» — «Kur tad

lai iet švobs?» Švicers atbildot min tādu vietu, kura nu

tiešām maz noderīga alus dzeršanai, bet gan dzeršanas

seku pamešanai.
Nesaticība starp šveicieti un švobu ir vecu vecā, laikam

tikpat veca kā starp mūsu kurzemnieku un vidzemnieku.

Jau t. s. «švābu Iliādā un Odisejā», kura atstāsta senos

tautas jokus sakarīgā veidā, šveicietis — «der Nest-

leschwab» — tiek tēlots kā vismazāk asprātīgais.

Ne labāk iet šveicietim Šillera «Laupītājos», — jāatceras,
ka Šillers pats ir švābis un raksturo tik nelabvēlīgi švei-

cieti laikam uz tautas joku pamata.
Bet, kā vācieši skatās atkal uz švābiem, to raksturo jau

tas fakts vien, ka nosaukums «švābe» visā Vācijā tiek

lietots to kustoņu apzīmēšanai, kurus mēs mēdzam dēvēt

par «prūšiem».

Arī Heine savās «Reisebilder 1.» neizrādās par lielu

šveiciešu draugu, bet viņš dabū arī atbildi no šveicieša.

Heine sūdzas, ka ēdiens Harca kalnājā nav bijis labs,

šveicietis nelaipni atteicis, ka vācieši nepazīstot ne īstu

brīvību, ne īstu pieticību. Heinem gan licies, ka īstie ķē-

niņkalpi un saldumgatavotāji visur esot šveicieši un vis-

pār toreizējie Šveices «brīvības varoņi», kuri tik daudz

sapļāpājot politiskas drošsirdības, esot tik zaķi, kuri šau-

jot gan pistolēm, bet esot tomēr tikai zaķi.

Heine tā rakstīja 1824. g., kad Francijā un Vācijā bija
revolucionāra sajūta, bet ij tā vāciešiem gan nepienākas

pārmest šveiciešiem brīvības jūtu trūkumu, jo šveicieši

tiešām prata izcīnīt sev brīvu valsti un to aizstāvēt, bet

vāci neprata.

Vēl 1849. gadā, kuru piedzīvoja Heine, šveicieši saval-

dīja savus reakcionārus un katoļus 95
, kamēr vācieši arī

savā vienīgā 1848. g. revolūcijā izrādījās par diletantiem.

Pat vēl 70 gadus pēc tam vācieši nebija iedzīvojušies re-

volucionārā garā, un viņu 1918. gada revolūcija palika

nepabeigta, — šveicietis teiktu: «Chaibe Švob!»

Pirms pasaules kara vācieši mēģināja iejūsmināt švei-

ciešus par «vācietību», lai tie nostātos kara gadījumā vācu

pusē un lai ļautu vācu karaspēkam brīvu izeju caur Švei-

ces zemi. Pats ķeizars Viļums apciemoja Šveici neilgi

pirms kara.



Man gadījās toreiz būt Cīrihē, un es varēju pārlieci-
nāties, cik maza sajūsmība bija cīrihiešos par vācu ķeiza-
rības spožumu; šķidrie hoch!96 saucieni izklausījās vairāk

pēc zirgu uzmudinošiem hti! un hottl saucieniem, kādus

dzird no ormaņiem. Tā bija, liekas, pēdējā lielākā de-

monstrācija par godu ķeizaram, un ar šiem hū un hott!

viņu izvadīja no zemes.

Arī nekādas lieliskas kareiviskas oavadības nemanīju,
kā tas parasts monarķiskās valstīs, oveicē ir īsta demo-

krātija, un tur kareivji netiek izlietoti dažādām parādēm
un izvadēm, lai uzjautrinātu svešniekus ar «tautu». Diem-

žēl, šoreiz nevar teikt: tout comme chez nous
97

— «viss

tāpat kā pie mums».

Kad vācu ķeizars Viļums bija jau projām, parādījās
Šveicē joku pastkartiņas kā atbilde uz vācu aicinājumiem
uz «Waffenbrūderschaft» — ieroču brālību — un uz vācu

piedraudējumiem iznīcināt mazo, niecīgo Šveicīti, ja tā

pretotos lielai Vācijai.

Bija tēlots lielūsains vācu Viļums — dažs labs vēl atmi-

nēsies, ka Viļums bija ievedis savu īpatnēju ūsu modi:

ūsām, no lūpu kaktiņiem sākot, vajadzēja kāpt taisni

gaisā, kā durkļiem gar abām malām degunam, kas tēloja
divstobru lielgabalu.

Pretī Viļumam labsirdīgs šveicietis kareivis ar šauteni.

Viļums jautā, cik tādu labu šāvēju esot šveiciešiem.

— «Simts tūkstošu,» — tas atbild. «Bet kad es jums pretī
likšu divsimts tūkstošus? Ko tad jūs darīsat?» — Šveicietis

mierīgi atbild: «Tad mēs šausim divas reizes!»

Šveicietis var paļauties uz sevi un savu demokrātiju, —

un mēs? Mēs pakaļ ķēmojamies monarķismam un aristo-

krātismam, — nav še tout comme chez nous.



Rainis 20. gadu sākumā. V. Rīdzenieka foto



Kastaņolas baznīca —

Chiesa di Castagnola

Raiņa un Aspazijas

mājoklis Kastaņolā —

Casa Stella d'oro



Rainis pie darba Kastaņolā; uz Casa Cattaneo mājas verandas



Skats no Parco civico uz San Salvatora kalnu

Zemnieka mājiņa Fulmiņano



Kastaņola, Riva pils pagalmā



Brē kalna nogāze



Olīva pie Roncaccio



Ieeja Aldesago ciematā, Brē kalnā



TURPMĀK VĒL
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Mans ceļojuma apraksts Cīrihē piepeši nobeidzies ar

«turpmāk vēl», kuram nekas nesekoja toreiz. Bet pēc
«turpmāk vēl» jau vienmēr kas nāk, visur, tā arī mēs še

nevaram galīgi apstāties, un ieskatīsim, ka ir tikai sim-

boliska nozīme šim «turpmāk vēl» un ka tam vēl sekos

šis tas.

Vispirms — kad ceļojuma apraksts aprāvās, pareizāki
sakot, tika aprauts no «vis major» (bez liekas vajadzības
un asprātības, jo katra «vis major» vienmēr var iztikt un

iztiek bez pārākas asprātības), tad ceļojums pats gāja tā-

lāk un par to atreferēja arī avīžnieki.

Lai būtu pārskats par ceļojumu — kaut īsumā —, jāie-
vieto še dažu avīžnieku atstāsti. Tie pa daļai rakstīti it kā

no maniem vārdiem; viņu starpā arī kāda mana atmiņa

no ceļojuma pēdējās gaitas Beļģijā par Maija svētkiem.

Tās rindiņas bija atrāvušās no kārtējā apraksta un aiz-

steigušās priekšā, un palikušas vienas bezsakarā. Jāpie-
metina še arī dzejoļi, kuri bija radušies vēlākā ceļojuma

daļā un nu palikuši kā putni, kas noklīduši no bara un

neatrod sev vietas.

Ceļa piezīmes «Ar SSS uz Berlīni» parādījās laikrakstā

«Strādnieku Sports un Sargs» un «1. Maija demonstrācija
Antverpenē» avīzē «Sociāldemokrāts»; atmiņas par brau-

cienu jaunā dzīvē uz zilo krastu tika iespiestas «Jaunākās

Ziņās» 1926. gadā.

Tiklīdz padomā uz «turpmāk vēl», spraucas atmiņā kāda

dzejoļa skara, no Mentonas, no paša «zilā krasta».

V7LLA FARALDO

Bij nakts, un pūta vējš, un lija lietus.

Vai šī Faraldo villa ir? — Jā, šī. —

Bet palmas šņācot krata kuplās galvas:
«Ko ziemeļnieks šurp nāk? Nes liet' un vēju.»
Tik tāļā rada pīnija teic: «Nāci!»

Un jūra, putas šļācot, dzina iekšā.
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Rīts bāls un, aizklājies ar mākoņiem,
Aiz plīvuriem tik rāda balto namu.

Še zariem palmas sniedzas jumtu ēnot.

Še. rindās stājot, aizvada uz dārzu,

Zem kājām rozes slīkst, sviež ziedus pretī;
No kokiem augsti sārtums nokarājas . . .

Nepabeigts palika dzejolis, kā nepabeigtas atmiņas par

Mentonu.

Te citas atmiņas, tās jau no Beļģijas.

I. MAIJA DEMONSTRĀCIJA ANTVERPENĒ

Skaista, saulaina diena pēc ilgāka miglaina un lietaina

laika. Visi dzelzceļa vilcieni uz Antverpeni pārpildīti

jautru Pirmā Maija ļaužu. Briselē, no kurienes es izbraucu,

pilna biļešu kases zāle, tomēr biļešu pārdošana norit aši,

bez grūstīšanās; tas tik neparasti latvietim. Zaļajās vil-

cienu telpās visas lokomotīves appušķotas meijām, puķēm,
vītnēm un sarkaniem karodziņiem. Dzelzceļnieki Beļģijā
ir viena no lielākām strādnieku organizācijām un svin

savus Maija svētkus, pušķodama savus darba rīkus un

aizvezdama citus biedrus uz Maija gājieniem. Visiem

rokās sarkanie strādnieku avīžu Maija numuri: pasažieri
bieži atstāj numurus vagonā, lai tie derētu kā propaganda.
Vilciens noved vēl vairāk pārpildītā Antverpenē. Piestātne

pušķota, pa ielan, un namos daudz sarkanu karogu, ielas

pilnas ļaužu. Lielajās galvenajās alejās pulcējas un for-

mējas Maija gājiens. Politiskās, arodnieciskās, kulturēlās

grupas ar saviem plakātiem ieņem iepriekš noteiktās vie-

tas, kuras atzīmētas rakstītiem nodalījumiem. Kārtošanās

neiet ilgi, kaut gan visur daudz liekas publikas, kura

nestājas tieši rindās. Drusku novēlojas gājiena sākums,

tādēļ ka izplatās ziņa par pilsētas buTgomestra dēla nāvi

un jāgroza maršruts, kurš sākumā bija nodomāts gar bur-

gomestra namu. — Šinī Maija demonstrācijā ir jauna pa-

rādība — stiādnieku aizsardzības pulks: uzmaršē divi-

simts bit šu jaunekļu, visiem ap roku plata sarkana lenta

ar uzrakstu flāmu valodā par strādnieku aizsardzības pul-
kiem. Visi ģērbti ne uniformās, bet tumšās žaketēs. Vi-

siem rokās pastaigāšanās spieķīši ar augšā ievērtu sik-
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sniņu, spieķīši visi vienas krāsas un garuma; tie ir itin

viegli un nav domāti kā ieroči, bet viņus prezentē kā

ieročus, ar viņiem apsveicot komandierus. Strādnieku mi-

ličos ir gan vairums jaunekļu, bet ne zēnu; liela daļa ir

vecāki un pusmūža vīri. Uzskats brašs un disciplinēts.
Viņi nav saistīti ar sportistiem kā mūsu milsekcijas. —

Mans vadonis ir Kamils Heismans, un tas visur tiek laipni
sveicināts no strādnieku rindām un no publikas; strād-

nieku miliči prezentē viņam savus ieročus. No visām pu-

sēm dzird: «Kamil, Kamil!» ... Heismans ir ļoti populārs
tautā, ne velti viņu sauc tikai priekšvārdā. Viņš runā tau-

tas valodā — flāmiski, mīl jokus un ir viens no saprātī-

gākiem beļģiešu strādnieku vadoņiem. — Gājiens sāk

kustēties. Kārtībnieki un sportisti sarkanām puķēm puš-
ķotos riteņos uztur kārtību. Flāmu strādnieki ir mierīgi un

dirciplinēti, atstāj augstas, kulturēlas attīstības iespaidu.

Gājienā eju līdzi visu laiku pa lepnajām alejām, pa ba-

gāto kvartāļiem, pa strādnieku ielām, visur drūzmējas

publika, visvairāk strādnieku apvidos, nekur nekādas ne-

kārtības. Gājiens nonāk pēc stundas pie tautas nama un

iet tam garām; pie tautas nama mēs apstājamies un palai-
žam visu gājienu garām, jo bijām gājuši pašā priekšgalā.

Gājienā milzums karogu, jo katrai organizācijai, katram

rajonam, katrai sekcijai, katrai biedrībai ir savs karogs
un savs plakāts. Lielākai daļai organizāciju tiek nests pa

priekšu plakāts ar organizācijas nosaukumu. Katrai gru-

pai ir arī savs orķestrs, jo muzikālā izglītība flāmu strād-

niecībai ļoti augsta, mūzikas instrumenti nav sevišķi

dārgi. Mūsu, latviešu, gājienam trūkst savu pašu orķestru,
kas nepatīkami sajūtams. Plakātos tiek izteiktas vispārējās
strādniecības prasības un sevišķi lokālās; raksturīgi, ka

ļoti daudz plakātos tiek nosodīts fašisms. Beļģijā tāda ne-

kulturēla parādība kā fašisms ir kas nepieredzēts, un, kad

notika uzbrukums vispār, arī pilsoņos, ļoti cienītam strād-

nieku vadonim, ārlietu ministrim Vanderveldem, tad sa-

šutums un uztraukums bija vispārīgs. Tas arī izskaidro

lielos protesta izteikumus tā plakātos, kā jau agrāk presē.

Gājienā redz ļoti daudz atsevišķu sieviešu organizāciju;

jaunatnes organizācijas retāki. Vērību griež uz sevi lielā-

kās organizācijas: transportstrādnieki un kuģenieki, dzelz-

ceļnieki un dimantstrādnieki. Dimantstrādnieki vēl nesen

atturējās no piesliešanās vispārējai strādnieku kustībai,

bet pēdējais laiks arī viņus ierāvis lielajā straumē. Pub-

likā viņi izpelnās sevišķu ievērību, tāpat kā ierēdņi, kuri
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ari skaitās pie strādnieku aristokrātijas. Mani pārsteidza

ļoti siltais apsveikums atsevišķai grupai šveiciešu strād-

nieku. Lai dzīvo šveiciešu biedri! Es tiem varēju tikai

pievienoties. — Gājiens bija milzīgs, vilkās vairāk nekā

divas stundas; dalībniekus skaitīja ap 25—30000.

Beigu cēlienā nevarēju noskatīties, jo Kamils mani veda

prom uz demonstrācijām un Maija sapulcēm mazākos

centros un uz laukiem, — Vēlāk man stāstīja un lasiju
avīzēs, ka arī visās citās pilsētās strādnieku Maijs gājis
lielā triumfa gaitā.

PARĪZE — LUMEN MUNDI

MIGLAINĀ RĪTĀ UZ SENAS

No miglas izpeld bālpelēkas salas,
Bez veida masas, kraujas, nami, koki.

Acs tikai jūt, ne saredz krasta malas.

Visapkārt baigi, Notre Dam'as98
spoki.

Bet miglas austrēdamās plūst un dalās,
— Ko velti, vēlais noslēpums, tu moki? —

Ar baltiem tvaikiem melni dūmi jaucas,
Caur baigiemccariu ri kuģis nedrošs spraucas

Sāk miglas sudraboties, salas mainās,
No tūkstot? gadiem parādības raisās,

Kāpj laukā laiku kvēpos namu ainas,

Stāj visas laipni kopā. aizbirst plaisas,
Kad vēršas nākotnē, top gaišrēgainas,
Un saules zelts ar sudrabmiglu maisās —

Tad kopu skaņā lielais koris jundī:
«Tu esi pasaulsgaisma — lumen mundil»

Visplašāk atstāsta manu ceļojumu pa Franciju un Beļ-

ģiju J. Porietis «Jaun. Ziņ.». Viņš liek runāt man, un man

jāklausās it kā mani vārdi, kas nāk no viņa mutes, pa-

reizāk no viņa spalvas.
«Aizbraucu veseļoties uz Dienvidus Franciju, kur kli-

mats sevišķi ieteicams sirdsslimniekiem. Tur uzturējos
1 mēnesi. Tad devos uz Parīzi, kur paliku nedēļu. Parīze
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atstāj grandiozu iespaidu, var lepoties ar arhitektonisko

gaumi. Šai lielpilsētā nav manāms tas aristokrātisms, kas

mani līdz šim arvien atturēja viņu apmeklēt. Ļaudis vien-

kārši tā satiksmē, kā apģērbos un visā dzīves veidā. Pat-

laban Francijā visi daudz strādā, lai pārvarētu ekono-

misko krīzi, kura visur sajūtama.
Parīzē mani sevišķi interesēja māksla. Bet muzeju

tik daudz, ka paspēju apskatīt tikai daļu. Pakavējos Luvrā,

visvairāk pie senās grieķu mākslas. Franču komēdijā re-

dzēju V. Igo «Ernan i». Kaut šī luga ir veca, tomēr

publikas interese par to liela. Aktieriem sevišķi laba iz-

runa. Visi skati un monologi gūst aplausus cēliena vidū.

Turpretim inscenējums bija maz ievērojams. Lielā operā
redzēju «Borisu Godunovu». Solisti, koris un or-

ķestrs labi, bet inscenējums neievērojams. Pats operas

nams — brīnišķīgs mākslasdarbs ārējā un iekšējā izbūvē.

Redzēju arī Folies Bergēres'ā 99 kādu izrādi ar skaistām

dekorācijām, bet bez satura un ar pilnīgi nejēdzīgām 2o-

zefīnes Beker dejām. Apmeklēju pazīstamo mākslinieku

Korovinu ar dēlu, kuri abi attīsta joprojām impresionismu.

Viņi labprāt vēlas apmeklēt Latviju. Biju pie Raimonda

Dunkana. Satikos ar vairākiem franču profesoriem un zi-

nātniekiem, kuri dzīvi interesējās par Latviju. Apmeklēju
veco partijas biedri Ceretelli, kurš 5 g. jau dzīvo kā emi-

grants Parīzē. Tad biju Parīzes latvju pulciņā. Visur mani

saņēma sevišķi sirsnīgi. Latvju pulciņa priekšnieks
A. Grāvīts man palīdzēja aplūkot Parīzi, izvadāja visās

ievērojamākās vietās, kā Panteonā, bet arī tādās vietās,

kurās ceļotājus nemēdz redzēt, piem., visvecākā Parīzes

baznīcā Notredames tuvumā.

Tad devos uz Beļģiju, paklausīdams Beļģijas māk-

slas un zinātnes ministra Heismaņa laipnam uzaicināju-
mam un lai pateiktos par man piešķirto Beļģijas civilor-

deni. Jau pirmā dienā mani sāka iepazīstināt ar beļģu sa-

biedriskiem darbiniekiem. Otrā dienā biju audiencē

pie karaļa. Beļģijas karalis Alberts ir vēsturiska per-

sona jau no lielā pasaules kara, ļoti populārs visā Beļģijā,
kā cilvēks nepārspējams savā sirsnībā un vienkāršībā.

Audiencē mani pieņēma bez kādām ceremonijām, nepra-

sot pat frakas apģērba, tāpat vienkāršā uzvalkā. Intere-

santā saruna audiencē ilga veselu stundu. Karalis apvai-

cājās par Latvijas apstākļiem, salīdzināja tos ar Beļģijas.

Izrādījās, ka viņš ļoti labi orientēts par Latviju un zināja
daudz vairāk nekā beļģu rakstnieku pulciņš, ar kuru vē-
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lāk satikos man par godu sarīkotā tējasvak'arā. r m ā

Maijā ministrs Heismans mani noveda savā vēlēšanu

iecirknī — Antverpenē, kur notika plašas Maija

demonstrācijas. Pēc tam apbraukājām Maija sapulces ma-

zākās pilsētās un uz laukiem. Tad devāmies garākā ceļo-

jumā pa visu Beļģijas flāmu daļu līdz Holandes robežai

un atpakaļ Apskatījām Beļģijas lielās pilsētas Lježu, Na-

miņi un citas, mazākas. Otrā autoceļojumā aizbraucām

uz Blankenbergu — peldpilsētiņu. Trešā ceļojumā apska-
tījām mākslinieku pilsētu Liru. Bijām Briges pilsētā, kur

noskatījāmies grandiozā baznīcas procesijā ar

vēsturiskiem un bībeles skatiem, kurus uzveda bagātos
viduslaiku uzvalkos par godu svētās asins atvešanai no

Jeruzalemes pirms 700 gadiem. Pati Brige ir ļoti skaista

pilsēta ar kanāļiem kā Venēcijā. Rodenbahs viņu sauc

par mirušo Brigi, bet patiesībā viņa kopš 10 gadiem ir

atd7i mstoša rūpniecības pilsēta. Visās lielās un mazās Beļ-

ģijas pilsētās ir brīnišķi monumenti un vecas

baznīr is, sevišķi gotu stilā, pilsētu nami, Hotel dc v/iie 100
,

daudz1

muzeji un t. t. Liekas, visā pasaulē nav tāda lau-

kuma fc§ Briselē, tā saucamais Zaļais laukums vai Lielais

tirgus. īstenībā šis laukums saucas par Zelta lau-

kumu, jo ne vien pilsētas un sabiedriskie, bet arī pri-
vātie nami — visi skaistā stilā, bagāti zelta rotājumiem

Bagātos un plašos muzejus paspēju apskatīt tikai pa daļai.
Atzīmēšu tikai kara muzeju, dibinātu par piemiņu Beļģijas
valsts patstāvības proklamēšanai 1830. g. Šai pašā bagātā

muzejā būs nodaļa arī Latvijai, par kuras ierīko-

šanu pūlas mūsu ģenerālkonsuls Beļģijā. Noklausījos Beļ-

ģijas parlamenta sēdēs.

Briselē biju arī pie ievērojamā latvju skulptora A. Bi-

ja s, kurš dzīvo Beļģijā jau 20 gadus. Viņš pagatavojis
nelaiķa Z. Meierovica tēlu, kuru derētu iegūt Latvijai.
A. Bija ir liels latvju patriots, ļoti ilgojas pēc dzimtenes,

bet, neskatoties uz visām pūlēm, nav varējis atrast Latvijā
Diemērotu vietu. Beļģija un viņas tauta ir ba-

gāta. Ir tikai viens mazliet tukšāks apgabals, bet visā

zemē ir nepārtraukta rinda ciemu un pilsētu. Visi lauki ir

fīdz pēdējam izmantoti. Zemkopība tik augsta kā laikam

gan nekur Eiropā. Tomēr Beļģijas raža pietiek tikai vienai

ceturtdaļai iedzīvotāju. Kaut gan zemes platība ir tikai

puse no Latvijas, bet iedzīvotāju 4 reizes vairāk nekā

mums. Patlaban Beļģijā zināma krīze, jo ražojumiem
trūkst tirgus. Arī lielkapitālisti — baņķieri cenšas vēl pa-
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vairot šīs grūtības, lai kaitētu valdībai, kurā ir ari sociāl-

demokrāti. Beļģija cer izdarīt lielākus ārējus aizņēmumus,
bet, pateicoties šai pretešķībai, nav varējusi tos realizēt.

Pret baņķieru politiku tautā liels sašutums. Noskatījos iz-

rādes Briseles operā — Massenet «Erodijas» 101
—

un «Parka» teātrī Demesi lugu «Dalila». Spēlēja pa daļai
Parīzes spēki. Teātra māksla Beļģijā stipri attīstīta: ne-

viens ciems nav bez teātra biedrības, bet pilsētās ir vai-

rāki teātri. Beļģu tauta ļoti mīl darbu, ir korekta un uz-

ņēmīga. Tas šai zemei sola lielu nākotni. Mums, latvjiem,

vajadzētu sevišķi interesēties par Beļģiju, jo viņa mums

ir daudzējādā ziņā paraugs, var rādīt, kā rast ceļus mūsu

labākai nākotnei.»

ĪSĀK RAKSTA MANS DRAUGS H. KAUPIŅŠ

«Stipri sasirdzis un noguris 16. martā b. Rainis izbrauca

no Rīgas uz ārzemēm, lai daudzmaz atpūstos un atspirgtu
Ceturtdien p. 9 v. tas atgriezās Rīgā, un vakar tas bija

jau Saeimas sēdē. Rainis dienvidu saulē manāmi nodedzis

un jūtas atkal spirgtāks.
īsos vārdos b. Rainis pastāstīja par savu ceļojumu.

Vispirms tas apstājies Berlīnē, kur sastapis b Danu, tas

izteicis nožēlošanu, ka daudzu darbu dēļ nespēj ierasties

uz Latvijas s.-d. partijas kongresu.
Cīrihē, sociālistiskās internacionāles sekretariātā, Rainis

saticies ar b. Fr. Adleru. Sekretariāts ievietots 4 istabās

Tur liela kustība. lerodas dažādās darīšanās ārzemju so-

ciālistisko partiju pārstāvji. Patlaban tur gatavojušies uz

starptautisko soc. konferenci. Lugāno Rainis apmeklējis
vecās, vēl no emigrācijas laikiem mīļās vietas un savu

draugu, rakstnieku Dr. A. Zāgeru. No Lugāno Rainis brau-

cis uz Mentonu, kur laiks patlaban bijis ļoti slikts, un

dzejnieks tur atkal saslimis ar gripu un 2 nedēļas nogu-

lējis uz gultas. Vēlāk laiks uzlabojies un līdz ar to arī

Rainis. Mentonā viņš labi atpūties un gatavojies jau ceļot

uz māju, bet Parīzē tas aizķēries. Rainis Parīzē pirmo

reizi; Parīze tam likusies sveša un nemīļa. Baidījies no

modes kliedzieniem, aukstā aristokrātisma Redzot Parīzi,

tas ar viņu samierinājies Parīzē lielums, plašums, telpis-
kais un garīgais. Parīzē var iet pilnīgi vienkārši, un tas

nemaz nav uzkrītoši. Parīzietis vienkāršs, laipns, aizņemts
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6aviēm clarbiem. Visur manāma griba pārvarēt ekono-

misko krīzi, kas smagi jūtama vietējiem.

Dzejnieks uzlūgts uz tējas vakaru sadzīves reformatora

un daiļnieka Raimonda Dunkana kolonijā, kur bijuši vai-

rāki ievērojami franču profesori un literāti. Parīzē saticis

arī b. Ceretelli, kurš daudz palīdzējis Rainim iepazīties ar

lielo pilsētu. Parīzē lieliskums, demokrātisms ne vien ļau-
dīs, bet arī vispār dzīvē. Nav manāms ārējs spīdums, bet

tomēr viss spīd. Uzkrītošas modes reti redz. Paiīze par

bērniem ļoti gādā, saudzē tos kā zelta gabalus. Visur vi-

ņus lutina. Dzīve Parīzē tikpat lēta kā Latvijā, pat vēl

lētāka. Braucot uz Beļģiju, Sen-Kentenas laukumā vēl re-

dzamas kara pēdas. Tranšejas gan noraktas, bet šur tur

zemes gabali tukši, reti ciemi. Beļģijā turpretim viss at-

jaunojies. Dzīve rit pilnos apmēros. Briselē b. Raini mīļi

uzņēmis b. K. Heismans, kurš iepazīstinājis viņu ar Bri-

seli un Beļģiju. Briselē P. E. N. klubs 102 (rakstnieku klubs)

sarīkojis par godu Rainim vakaru. Briselē b. Rainis bijis
arī pie Beļģijas karaļa. Bijis vienkāršā apģērbā un bez

kādām ceremonijām pieņemts un pateicies par pie-
šķirto Beļģijas goda zīmi. Pie Beļģijas karaļa bijis vieg-
lāk piekļūt nekā pie viena otra lielāka vīra Latvijā.

Lauki Beļģijā vareni izkopti, un vietām lieli apgabali
izskatās kā viens liels dārzs. Beļģijas tauta saimnieciskā

un kultūras ziņā stāv augstu.
No Beļģijas Rainis bez apstājas devies uz Latviju, kur

ieradies bez starpgadījumiem.»

Agru rītu franču zemei cauri.

Vilciens nes no Dienvidiem uz augšu
Naktī jūra grimst un kalni;

Pilsētas ar uguns svītrām.

Bāla gaisma brien pa bālām rīta miglām,

A, tas skaistums! Vai man sapnis redzēts!

Redzēts tiešām; — gleznotāji
Tēlo savu skaisto zemi.

Man še priekšā arī atreferējums par ceļojumu «Latvju

Kareivī», koncentrētā, patīkamā veidā. Sevišķi interesanti

raksta par maniem ceļojuma iespaidiem «Sevodņa» ko-
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respondents «Bor. Ov.» artiķelī «Ciemā pie Raiņa». Ari

«Slovā» atzīmē ceļojumu Iv. Zabolotnijs garākā sarunā ar

mani, 2ē\, ka jāsteidzas uz beigām un nevaru vairs neko

garāku ievietot.

Varbūt vēl vienu dzejolīti, kurš radies, braucot pa iz-

postīto un jaunceļamo Franciju, un var zīmēties tikpat

labi uz Latviju.

JAUNSAIMNIECĪBA

Rīta, pusdienas un vakarsaule,
Visas saules iet ap jaunmājiņu,

Mājā valda jaunsaimniece,
Pate spīdot tā kā saule.

Maza, maziņa ir jaunmājiņa:
Vidū krāsns un istabiņa apkārt,
Galds un gultiņa, un soli,
Nav vēl skapja nolikt drēbes.

Ir jau kūts, trīs gotiņas ir kūtī,
Ir jau gailis visām sešām vistām,

Zirga arī ir jau puse,
Otra puse nemaksāta,

Lauku ieplēstas cik pūravietas,
Rudzi, kartupeļi, būs ij zirņu,
Būs ij bērnu, kas to ēdīs,
Kas būs atalga par pūlēm.

Katru gari" mums pilnāka būs māja,
Pilnāka ij mījā tēvu zeme

Dēliem, tikumiem un mantām

Savai Francijai uz mūžiem.

BEIGĀS KASTAŅOLĀ

Noslēgti ceļojumi un noslēgti ceļojumu apraksti, — no-

slēgti, bet ne nobeigti.



Varbūt «turpmāk vēl», varbūt pat nobeigšana,
Esmu jau divus mēnešus mājās, un lietiem, miglām, vē-

jiem, salām cauri spīd man saulaini un silti Kastaņola. Vai

viņa pārvēršas man par simbolu?

Atkal darbs, atkal atpūta un atjaunotne, atkal saule un

lielas tāles, atkal sevi atrast, atkal ņemt, lai dotu — viss

liekas saistāmies ar vārdu — Kastaņola.
Reiz taču tikšu atlaists no klausības un uzdevumiem, un

pienākumiem — savam darbam.

*

Lasu lapiņā, kas man rakstīta Mentonā: «Cilvēks top
no sabiedrības tik cieši saņemts, turēts un bīdīts uz viņas

darbu, ka netiek pie sevis, pie savas dziļākās būtības iz-

kopšanas: «Savas bērnības ilgas vajaga turēt modras un

realizēt,» saka Schleich's.»

Vajga saņemt rokās sava laika zināšanas, idejas, kas

guļ pamatā laiku parādībām, saņemt sava laika nā-

kotni — ar vienu vārdu — atjaunoties.
Beigās — Kastaņolu.

LIELĀS LĪNIJAS

Lielās līnijās pret zemi liecas debess:

Augšā blāzmo mākoņi no saules liesmas

Lejā jūra pretī spulgo gleznu krāsās, —

Otrā puse līdzi visa tumši zila,

Tumši zilā laistās melnas plankumsaujas
Priežu slaikās līnijas no tām tek lejā —

Jūras pusē baigi pamirdz bākas lukturs,

Zemes puses tumsā droši zvaigzne lēca,

Zūd ij krāsas, zūd ij trokšņi, zūd viss sīkais:

Lielās līnijās riets vienkāršo man dabu,

Lielās līnijās ij liecas dzīves loki.
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Jauns!!! Jauns!!!

IELAUZĪŠANA LATVIEŠU VALODAS JAUNAJĀ ĀBECĒ!

Pieteikties var latviešu labākie rakstnieki, — bet tikai

tādi —. Pie pieteikšanās jāuzrāda vismaz pusducis literā-

risku ražojumu, kuri atzīti par krietnākiem mūsu rakst-

niecībā. lelauzīšana notiek pēc visjaunākās lamāšanas me-

todes; mācības līdzekļu, it sevišķi jaunas divdabju ābeces

un stipru lamuvārdu, man netrūkst.

Maksā — 8 kapeikas par rindiņu.

Piezīme. Kas nenāks labprātīgi manā mācībā, tiks no-

saukts par «ākstu» un «reformatoru».

Cien. valodnieks

K. M. Nepazīstamais.

GARZOBA PASTA TAŠA

-r- M. Kas esot tas «lajs», kas «B. V-ša» 141. numurā pū-
lējies pierādīt, ka Smaidonis esot humorists? — Nu, kas

tad cits būs šis «lajs», ka ne Niko-lajs jeb Klāviņš, tas

pats Smaidonis. Klāviņa vārdā viņš pats sevi atzīst par

lielāko dzejnieku un Smaidoņa vārdā par lielāko humo-

ristu.

Kl-kl-v- R. «Cien. Klinklāviņa kungam nelabvēļi grib
nostrīdēt arķidaktera vārdu tādēļ vien, ka tas nav skolu

pabeidzis. Bet ievērības dēļ pie vienkāršiem ļaudīm taču

arī viņam vajga kāda tituļa! Ko jūs uz to teiksiet, Gar-

zoba kgs?»
Lai Klinklāviņa k. saucas par antidakteri, viņš

jau karo pret «daktera» tituli.
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SPĪTNIEKS

Moto: Šaubas par vecu ir jau jauns.
Māstar's Olafs; no Strindberga.1

Parastā omulībā viesīgs vakars pie Juratiem pašulaik
iet uz beigām. Ap ēdamo galdu sēd vēl tikai nedaudzas

personas, tēju dzerdamas, pa lielākai daļai kundzes. Vī-

rieši jau likušies pie sava īstā sabiedriskā uzdevuma, pie
kārtīm; kundzes un jaunkundzes nošķīrušās nama mātes

istabā. Jaunieši slaistās šur tur, gan pīpodami, gan tīko-

dami, kur vēl sagūt kādu pāri palikušu alus buteli, un

stāsta jaunākos jokus no Aleksandra bulvāra2
un no attā-

lākām ielām.

Sevišķie «jaunkundžu cienītāji» iespraukušies arī dāmu

galā un joko līdz apnicībai jautri par acīm, puķēm, sku-

ķiem, brūtgāniem un citām mīlestības lietām, par to, kuri

ļaunāki: vīrieši vai sievietes? Gandrīz dzirdami žāvājas

garlaicības pūķis. Bet visiem žāvieniem skaļi pārskan pāri

jautri smiekli līdz pašai istabai ar tējas galdu.

«Ak, nu man taču jāiet, mīļā kundze; pie jums aizvien

tik jautri laiku pavada,» saka, aši vārdus bērdama »m

slēpu staipīdamās, kundze ar plānu degunu un lūpām, pa-
celdamās no tējas galda. «Negribas nemaz šķirties no

jūsu viesmīlīgā nama. Sirsnīgi pateicos par laipnu uz-

ņemšanu. Mēs tik krietni patērzējām. Lūdzu taču, apmek-

lējiet mūs, lūdzu, lūdzu...»

«Ak, paldies, paldies, mīļā draudzene!» atbild mājas
kundze. Viņai vēl jauna, patīkama seja un vaibsti nav

sacietējuši parastās ikdienas formās kā lielākai daļai

viesu, kuru rupji pilnajos ģīmjos visos ir kas līdzīgs.
Gluži savāds tikai ir galda galā kungs ar garām, baltām

ūsām un sarūgušiem smaidiem; laiku pa laikam padzirk-
stas viņa šaurajās acīs un garās ūsas iekustas.
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«Jūs mūs šovakar tā pagodinājāt ar savu apciemojumu;
mēs domājām, ka jūs mūs jau gluži aizmirsušas,» turpina

mājas kundze, un nu viņas vaibstos parādās ari parasto
smaidu saldenums. «Alfred,» viņa pasauc caur kāršu ista-

bas durvīm, «nāc taču, palīdz' apģērbties mūsu mīļai Ebert

kundzei, — Annas jau atkal nav mājās.»
Alfrēds atsteidzas no kāršu galda: veikls, manīgs cil-

vēks, lokans advokāts ar lielām cerībām, kurš vēl augsti
domā uzlocīties, jo nekad nenoklīst uz kaut kādiem «uz-

skatiem»,

«Ak, jūs jau tik agri projām? Cik tas žēl! — Un tu ar

nemaz nevari uzlūkoties uz dienestniekiem; nav tev ne-

kādas stingrības! ...» Viņš patīkamā, pieklājīgi cienīgā
veiklumā, ne par lēni, ne par ātri, palīdz Ebert kundzei

ietikt virsdrēbēs.

«Tādi jau ir palaidušies tie prastie ļaudis, dienestnieki.

Nevar jau vairs izturēt. Vajga tik rādīt viņiem pie

miravoja
3

,
kas ir paklausība un taisnība!» — un sparīgās

taisnības jūtās notrinkš resnā zelta pulksteņķēde uz Smil-

dziņ kundzes vēl resnākām miesām. Ķēde — gandrīz ne-

tīši — atduras arī vēl pret tējas glāzi, kuru dzer Smildziņ
kundze. Viņai blakus ļoti pieaugusi meitiņa Nanija, liels

un trekns bērns.

«Jā! Vai tu re! Dienestmeita nepajaus vairs, ka mazs

bērniņš tai drusku iespjauj acīs un ar nadziņiem atkal

izgrābā,» iemet starpā vecais kungs galda galā un no-

glauda garās ūsas; viņš nodarbojas ar mājas kundzes

mazo Ādiņu, glītu, gadu sešu vecu zēnu, kurš bijis ne-

rātns un meklējis pie viņa patvēruma.

Ūsainais kungs ir še māju dakters, vispār ļoti iecienīts

far*ulijās: jocīgs, pat bezkaunīgs un rupjš, bet tomēr gluds
un prot apieties, no viņa bīstas tie, kuri nav viņa pacienti;

kapitālu sev esot sarausis krietnu, daži min viņa vērtību

itin apaļos skaitļos, ar daudz smagām nullēm. Publika

skaita viņa jokus par kodīgiem, un viņš savu kodīgumu

izlietojis praktiski, izēzdams citus dakterus; un tomēr ar

visu savu praktiskumu viņš ir reizēm sentimentāls un jū-

tīgs, bet ari tas patīk — kā pārāka skarbuma mīkstinā-

jums. Šodien vecis arī sēd pie «tējas ar dāmām», ne-

trumpo līdz, jo izgājušu reizi vairāk paspēlējis, nekā vi-

ņam patīk; viņš ir skabardzīgs un sentimentāls reizē.

Par daktera pēdējo ņirgājošo piezīmi Jurat kundze pa-

smīn. Cits pasirms kungs, kurš naski «staigā uz precnieka
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kājām», — kā saka rīdzinieki, — neskatot uz smago ne-

samo, kas apslēpts viņa plašajā vestē, apmierinoši paska-
tās uz Smildziņieti, un tā saprot, ka viņš gribējis teikt:

«Ja jums tiešām 40 000, tad par tādiem bērniem nav bē-

das; skādi var samaksāt.»

«Daudz tur jau tai meitai acis pasāpēja no skrāpējuma.
kādu nedēlu,» viņa saka. «Bet redz, kungu bērnu atgrūst
nost ar prastām rokām, Nu taču Jurata kungs viņu pasē-
dināja. Liecinieku jau mums nevarēja trūkt.»

Viņa pasmaida uz precnieku—onkuli un uz Juratu, kurš

pašulaik nāk atpakaļ, palaidis Ebert kundzi.

«Atvainojat mani, cien. kundzes un kungi. Pienākums

mani sauc atpakaļ,» un Jurats aizsteidzas, tomēr ne par

ātri, uz kāršu istabu, kur viņš it labi vinnēja
«Ir gan tie pilsētas bērni bezkaunīgi,» atskan no tējas

galda tumšā gala. Jurat kundze steidzas pakāsēt savai mā-

tei — lauku mammai, kas ciemā atbraukusi, — un sāk aši

runāt: «Nu reiz projām tā Ebertiene... Nenāk un nenāk

vēl mana Anna, nav, kas Ādiņu liek gulēt...»

«To tavu Annu vajadzētu labi iesunīt; ne tādu smuku

maizes garoziņu vairs neēd, ko es viņai devu, tāda izle-

pusi,» neliekas mierā vecā mamma, kura vismaz še grib
izteikt savu nemieru ar pilsētu, ja jau par pilsētas bēr-

niem neļauj neko teikt.

«Jā, jā! tā cilvēka darīšana un būšana ir ļauna no bērnu

dienām līdz bērnu meitām,» pajoko un pats pirmais skaļi

iesmejas, lai vērstu uz sevi uzmanību, jauns ierēdņa cil-

vēks ar lielu seju un mazu pierīti, kurš maisās pa ēdamo

istabu, jo netiek labi ciests pie kāršu galda, kur savus līdz-

spēlētājus ieved vienmēr bētē.

«Nē!» atcērt dakters. «Cilvēki ir labi no bērnu dienām

līdz bērnu meitām; mēs tikai ar savu neizbēgamo audzi-

nāšanu padarām viņus par sev līdzīgiem rupjiem bētes

cilvēkiem un garīgiem tukšiniekiem bez mērķa un jautrī-
bas, kas nezina, kā aizturēt žāvāšanos...»

«Ko tur tā...» grib norūkties mamma, bet meita viņu

atkal pārtrauc, smiedamās: «Bet, daktera kungs! Vismaz

neskaitot klātesošos ...»

«Jā jel, jā, — es tos arī ne par ko neskaitu.»

«Ko, vai tas ir dakters?» paklusu, bet dzirdami, kā jau
laucinieks, kas pieradis pacelt savu balsi klajumos, jautā
resnais precnieks ar manāmu interesi un it kā sāk gaidīt

izdevīgu brīdi, parunāt ar dakteri ko nopietnu.
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«Ko tur tā audzināšana,» turpina atkal mamma, «kas

mūs audzināja? Neviens. Un tāpat mums ir sava iztik-

šana, un meitu izdevām pie advokāta kunga.»
«Uzdod tik plaukši uz vajadzīgāko miesas daļu, te tev

visa audzināšana,» iejokojas vēlreiz jaunais cilvēks.

Precnieks smejas pilnā kaklā, un visapkārt jautri smī-

nošie ģīmji rāda, ka publika atrod šo jautājuma izšķir-
šanu par ļoti veiklu un dabisku un ir pilnīgi apmierināta
ai sevi un ar dabūtajiem un izdalītajiem plaukšiem.

Bet Jurat kundze sāk dedzīgi pretoties. Viņa pierāda,
ka pērt esot veca mežoniska paraša. Viņa Ādiņu nekad

neesot pērusi, un tas esot paklausīgs, lēns puika. Viņas

vaigs sārtojas, acis sprēgā; runājot viņa jūt, it kā viņā iz

kādiem dziļumiem un tālumiem mostas gaišas ainas, kā

atmiņas iz bērnības, kad viņa vēl ticēja, ka viss labs ir

iespējams še, virs zemes.

«Vajga tikai bērnus labi stingri pamācīt, labi viņiem
sirdsapziņā iekalt pienākumus, gan tad panāks paklausību.

Stingru pamācību bērns ņemas dziļāk pie sirds, raud vēl

vairāk, nekā rīkstēm pērts.»
«Un vai tad jums, ar jūsu labo sirdi, tiešām patīk redzēt,

ka bērns raud pēc jūsu pienākumu sprediķa kā pērts? —

Tāds mazs, mīļš puisītis kā šis lielacis, kurš no jūsu pa-

mācībām meklēja patvērsmi še pagaldē!» ierūcas vecais

dakters.

«Ko? Tu vēl te sēd, Adiņ? Nāc, iesim gulēt.»
«Nē, nē, onkul!» lūdzas mazais un pieķeras pie daktera

ceļiem, tupot uz mazā kāju solīša.

«Zināms, man žēl; bet ko tad darīt, dakter, tā jau vajga.
Bez stingrības nekas krietns neiznāk.»

«Kā tad jūs to zināt? Vai jūs pati to esat pārdomājusi?»
«Ak, ko nu es pati! Vajga taču bērna ļaunās īpašības,

viņa egoismu lauzt un ar varu iznīcināt.»

«Na, jā, na, jā! Kā lai nu pati iedrīkstas domāt! Jūs jau
arī esat pienākumos audzināta, — ar stingrību un varu. •—

Nē, nevajaga lauzt bērna egoismu ar varu! Neapzinātais

egoisms ir viņa spēks, kurš jāattīsta un jāizdailē. Jūs ap-

spiežat un laužat ar varu smalko, cēlo spēku, un vēlāk

bērnam grūti tikt atkal stipram labās jūtās. Tad tik mīles-

tība var viņu tanīs spēcināt, bet neviens neliekas zinot, ka

tā arī ir derīga un vajadzīga t. s. praktiskā dzīvē pieau-

gušiem cilvēkiem, kuri tikai pasmīn par bērnu dienu bu-

buļiem: pienākumiem un ideāliem, kas mums tika iestās-

tīti tāpat kā spoki, lai turētu mūs paklausībā un atbaidītu
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no brīvas savvaļības. Pienākumi pret citiem mums taisni

kaitē praktiskā dzīvē, mēs viņus nespējam lietot bez dzī-

vas mīlestības, un kur to ņemt? Zagt to nevar. Katrs viņas
atliekas no bērnu laikiem glabā tik dziļi krūtīs nelietotas,

kamēr beigās pats aizmirst, k \ tās viņam jel maz ir, Jūs

bērnā gribat iedzīt pienākumu jūtas bez mīlestības, ar

varu, un panākt vai naidu, vai liekulību. Jūs esat sieviš-

ķīgs minhers van Koek's4, kurš ar pātagām dzina nēģerus
priecāties un dancot.»

Dakters bija licis aizrauties tik gari runāt, bet nu lab-

sirdīgi iesmējās, atminēdamies dancošanas ainu un prak-
tisko vergu kungu.

Publika, kura jau bija sākusi justies neomulīgi, atkal

uzelpoja, un nu resnais precnieks šķita atnākušu īsto brīdi

nākt pie lietas, t. i., dabūt par velti daktera padomu pret
savu lielo krājumu dažādu iedomāto kaišu.

«Cien. daktera kungs, — jūs runājāt nupat par krūtīm,»

viņš iesāka, it kā turpinādams daktera runas pavedienu,
«man ar tā kā dziļi krūtīs kāds smagums guļ, tā — eh —

spiež — eh —»

«Laikam būs denkeļbuks 5
,» saka dakters, un slimnieks

steidzīgi aizpogā svārkus.

«Nē, nēl Man tā žņaudz —»

«Tas ir labi, tas ir labi.»

«Kā tā labi? Man taču —»

«Tas ir labi — priekš manis; jūs rīt atnāksat manās ru-

nājamās stundās ar pieciem rubļiem.»
«Ak, nē, nav jau vēl tik bailīgi. Es gribēju tāpat parunāt

prātīgu vārdu, varbūt daktera kungs mani... eh —»

«Ko tur daudz runāt! Labi, es jūs tūliņ izmeklēšu. No-

velkaties līdz kreklam, kreklu līdz. — Es jums palīdzēšu,»
un viņš grasījās ķerties pie slimā vīra svārkiem, ap krūšu

pusi, kamēr viesi ap galdu sminēja un smējās, un pūlējās

apslēpt savu jautrību.
«No dieva puses, nē...» resnais slimnieks atcērtas un

aiziet uz istabas otru galu, viņpus galda. «Te jau jaun-
kundzes ...»

«Nu, nē — nē!» nosaka dakters, ūsas paraustīdams.
Neveiklo starpgadījumu pārtrauc mājas kundze: «Bet,

daktera kungs, jūs esat mani gluži pārpratuši, nostādīdami

par kādu van Koek'u ar pātagu rokā! Es jau pati taisni

apkaroju pātagas lietošanu! Es to uzskatu par sen nove-

cojušos aizspriedumu, kuru atmetuši visi prātīgi cilvēki.»

«Ja tā, tad nav vērts pret viņu vairs karot, ir jaunāki
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aizspriedumi, kuri tagad kaitīgāki. — Kāda starpība īsti

ir starp pātagu iz stingrām linu šķiedrām un iz stingriem
vārdiem. Varas līdzekļi ir abi. Man liekas, jūs pati teicāt,
ka pēdējais reizēm esot pat vēl tas griezīgākais līdzeklis.»

«Audzē nu bērnus, ja tiem nedrīkst pat ne vārda teikt,

ne pirksta piedurt kā kādiem dārgiem glāžu traukiem!»

sacīja Jurat kundze, kaitināta caur daktera zobgalīgo at-

saukšanos uz viņas pašas vārdiem un dusmīgi paskatīda-
mās uz mazo Ādiņu, kurš nupat vēl bija nerātns bijis pret
viņu, neskatoties uz visām pamācībām, bet tagad spīdo-
šām acīm lūkojās uz «onkuli». — «Tad jau labāk nemaz

neaudzināt!»

«Cik tad jūs viņus ar audzējat? Dienestnieki viņus gul-
dina un ceļ augšā; jūs nedzīvojat viņu dzīvi, nezināt, kas

aug viņu dvēselē. — Tad jau labāk gan nemaz neau-

dzināt!»

«Bet es taču viena pati nevaru visur paspēt!» sacīja
Jurat kundze, nepacietīgi paceldamās, bet turklāt nevilšus

padomādama, vai tiešām viņas pārējie darbi tik svarīgi.
«Ja neturēt bonnes6

,
tad jau puika izaugs pilnīgā savvaļā!

Vai lai tiek par ielas puiku, vazājas kopā ar tiem prastu
ļaužu palaidņiem?»

«Kopā gan būtu laimīgāks un brīvāks!»

Istabā ienāca Jurats: «Ida, vai nezini, kur mana papi-
rosu etvija?»

«Nē,» viņa īsi atteica, steidzīgi turpinādama: «Bet vai

tad pie tiem ielas puikām netiks lauzts smalkais spēks, kā

jūs sakāt? Tanīs ielas dubļos jau noslīkst viss labs un

daiļš, neviens kultūras dīglīts tur nedīgst, visām cilvēcis-

kām jūtām tur ...»

«Etvija taču bija šinī istabā; es tevi esmu lūdzis atnest

viņu aizvien atpakaļ manā kabinetā!»

Ida pagāja negriboši kādus soļus, lūkodamās pēc etvijas,
bet Jurats, kurš bija aizskārts no īsās un nevaļīgās atbil-

des un vispār nelabprāt redzēja dakteri «rakņājamies pa

teorijām un principiem», kā viņš to mēdza nosaukt, sausi

piezīmēja: «Kāds jums pievilcīgs ielas jautājums, daktera

kungs!»

«Ak, tas tik tā par garu laiku, — nopietni karjeras jau-

tājumi jau neatrod visur vajadzīgo saprašanu,» dakters

atteica, ar pusaci no lejas paskatīdamies uz Juratu.

Tikmēr Jurat kundze bija atradusi etviju un pasniedza
to savam vīram, kurš devās atpakaļ pie kārtīm, smal-

kiem, aukstiem smaidiem ap lūpām; bet viņa, kaut gan
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mīkstākā balsī, tomēr vēl dzīvāki nekā agrāk uzņēma at-

kal pārtraukto runas pavedienu, — īsajā brītiņā viņai
domas bija neparasti aši šāvušās caur galvu, viņa domāja

zobgalīgo dakteri pilnīgi satriekt, bet netīšām cēlās ne-

patīkamas šaubu jūtas, un — Adiņš, kurš tik skumji bija
uz viņu lūkojies ...?

«Vai tad tiešām izglītība nepaceļ cilvēku uz augstāku
stāvokli? Vai tad cilvēku morāliski pasargāt un vadīt ir

kas ļauns? Vai tad nav jāizrauj iz samaitāšanas katrs,
kas vēl ir glābjams? Vai tad...» drūzmējās viņas jau-
tājumi viens aiz otra.

«Vai tad! Vai tad!» dakters uzlēkdams un sarkdams

rupji iesaucās. «Vai tad kāds rauj ar citus laukā iz sa-

maitāšanas? Vai jūs? Kuri tad jums liekas glābšanas
cienīgi? Un kurus tad vairs nav iespējams glābt? Vai

mēs visi neesam jāglābj? Bet jūsu glābšana taisni sa-

maitā: viņa paceļ vienus augstā stāvoklī, kā jūs sakāt,

un liek tiem aizmirst citus; viņa ir meli un vara un māca

melus un varu, un karjeru. Viss uz meliem dibināts.

Viņa atstāj mūs vientuļus, kaut gan mēs esam tūkstoši

viens otra sānos ...»

Jurat kundze bija izbijusies un pat drusku nobālusi

no daktera piepešā un negaidītā uzbrukuma un uzlūkoja
viņu lielām acim. Arī Adiņš bija uzlēcis līdzi dakterim

un piesarcis, kaut gan labi nezināja, par ko. Viņš atsē-

dās uz krēsla blakus dakterim, jo viesi bija pa lielākai

daļai jau izklīduši un arī pēdējie steidzās tagad aiziet.

«Jā, vai tad tas kas jauns, kas nedzirdēts?» dakters

runāja tālāk, lūkodams drusku savaldīties. «Tādi aizlauzti

zari esam mēs visi, tā sauktie izglītotie ļaudis, tikai par

to nemēdz runāt, nekad. Tur, manā praksē, viens jauns
cilvēks stāstīja, ka viņš taisni ar varu ticis piespiests me-

lot, bērna gados. Tas gadās katram, tas ir tipiski...»
«Kā tā?!» šaubīdamās jautāja Jurat kundze, nevarēdama

apspiest zināmu neomulību un tomēr arī žēlumu: vien-

tuļa dzīve, aizlauztie zari, — Adiņš, un viņa pati? Viņas
mutes kaktiņi likās noslīkstam uz leju.

«Jā, kā tā!» dakters rūca, acu nepaceldams. «Ar labi

domātiem stingriem vārdiem.»

«Bet tie jau nav nekādi audzinātāji, tie jau zvēri; tas

ir izņēmums.»

«Nav vis ne izņēmums, ne zvēri.» Dakters pacēla galvu,

pārsteigts no Jurat kundzes savādās, it kā žēluma un
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baiļu pilnās balss; viņa dusmas uz reizi izkusa lēnā sen-

timentalitātē, kurai nodoties viņu vilka nepārvarami.
«Tā bija vislabākā, viscēlākā meitenes dvēsele, kas

dedzīgi gribēja visu labu, bet tikai nezināja, ko darīt;

gluži naiva meitene, kura no sūras dzīves bija mācīta

uz stingrību un pienākumiem un nekad neatļāva par

tiem šaubīties.

Es viņu pazinu un puiku, un visu ģimeni. Puika vēl

tagad, kā dzīvs, stāv manā priekšā, tur vecā ģīmetnē,
kuru viņš man dāvāja par piemiņu: slaiks puisēns, gadu

astoņu, sprigainām, gudrām acīm, ap muti vaibsts drusku

pārgalvīgs, drusku šķelmīgs. Pieglaudīgi mīļi un tomēr

droši viņš uzlicis roku uz tēva plecu un bērnišķīgi no-

pietni un pašapzinīgi liekas noņemties, laikam pirmo
reizi.

Kluss zēns ar visu savu spirgtumu un bērna atjautību;
sapņotājs viņš man likās, bet vecākā māsa sauca viņu

par gatavu sliņķi, kas neparko nevīžojot mācīties. Par

spīti vien viņš to darot; kur kādas blēņas, kādas spēlī-
tes lielam puikam, tur nemaz tik muļķis neesot, bet pie

grāmatas jau nekā nevarot galvā iekalt. —

Tēvs, kaut gan turīgs saimnieks, tomēr puiku skolā

nedeva, vecākā māsa viņu mācīja lasīt, — un tiešām

dažu dienu, kad man gadījās atbraukt, sēdēja abi, sko-

lotāja un skolnieks, raudādami pie grāmatas, līdz tēvs

atnāca un atlaida abus par godu daktera atbraukšanai. —

Ar bāršanos un raudāšanu vien katrs vārds jāizvelkot,

stāstīja māsa, domāt, ka rīkle viņam aizaugusi. Jo vai-

rāk viņu pamācot, jo mazāk no viņa varot izdabūt laukā.

Caurām dienām viņš varot sēdēt pie dīķīša un laist ku-

ģīšus, bet vismīļāk viņš sēdot kādā nomalē, dārza stūrītī

un klusi dzīvojot ar akmentiņiem. Ej nu sazini, kas tās

par spēlēm, saka māsa; kad rāj viņu, ka liels puika spē-
lējoties ar akmentiņiem, viņš atbild, ka tie nemaz neesot

akmentiņi, bet jātnieki, kas vedot karus un atrodot ne-

pazīstamas zemes, kur vēl neviens neesot bijis. Agrāk

gan labprāt ālējies ar ganu puikām un netīriem iebūviešu

bērniem, bet to viņam atradinājuši, viņu vienmēr ap-

kaunojot par tādu tīšanos ar mēsliem.

Tad jau arī izaudzis godīgs un rātns puika: neklaigā-

jot aplam, paklausot, kad ko liekot, nemelojot; tik reizi

gan ilgi liedzies, kad izsitis loga rūti, bet vēlāk tomēr at-

zinies, kad viņa neatlaidusies no stingrības. Tikai no tā

laika palicis it kā vēl klusāks.
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Par šo izsisto loga rūti man, pēc daudz gadiem, stās-

tīja pats agrākais puika, toreiz jau pieaudzis un pietie-
koši nostrādājies un nodzīvojies vīrs ...»

Dakters bija domīgs palicis un glaudīja Ādiņa spro-

gaino galvu; tad viņš, it kā uztrūkdamies, paskatījās savā

pulkstenī.
«Nu, kas tad? Kas tad tālāk?» nepacietīgi jautāja Ju-

rat kundze: «Laika vēl diezgan, palīdzat man viņu īsi-

nāt, man tā kā tā vēl krietni jāpagaidās. Jūs gribējāt
taču man pierādīt...»

«Nē, nē, nē! no dieva puses! Es jums nekā negribēju
pierādīt, es pats sev nekā nevaru pierādīt... Bet laiku

īsināt sev un jums es varu, — citu viesu, laika kavē-

tāju, jau nav vairs palicis.»
«Ar ko tad tas puika to logu izmušīja?» atsaucās Adiņš,

vecmammas malēniešu izloksnē.

«Ar mazu akmentiņu,» smiedamies atbildēja dakters,

«tad jau jāstāsta no sākama gala. — Vienu dienu atkal

pēc puikas klaigā pilnā kaklā, ka visa sēta skan. Viņš

jau nemēdz nekad no tālienes atsaukties uz aicinājumiem

pie grāmatas, kā Piebalgas āzis nenāk iz tilta apakšas, ne

aicināms, ne stumjams. Pienācis gluži klāt, mazais vīrs

iepīkstas: tā esot tā atsaukšanās.

Māsa tur stāv un izskatās it kā sevišķi nopietna. Ma-

zais psihologs labi pazīst šo sevišķo nopietnību, no ku-

ras viņš baidās vairāk nekā no pastaras tiesas, kas viņam
arī pamatīgi pazīstama iz vecmammas nostāstiem. —

Māsa vispār ļoti nopietna meitene, kaut gan tikai

kādus gadus divdesmit veca. Viņa vientule augusi un

nekad nav saaugusi ar savu apkārtni, kuru tomēr atzīst

par savu pavēlnieci. Viņa viskrietnākā, visrūpīgākā un

naskākā saimniece, viņa saimniecības dvēsele, — un ne-

vienam tā kā viņai neriebj šīs saimniecības rūpes, šī

vienmuļīgā dzīve mūžīgos sīkumos un kapeiku domās,

šīs vienīgās sarunas arī svētku dienās par gosniņām un

vistiņām. Viņa savu dzīvi bija domājusi lielu, krāsainu,

dziļu un patiesu, — bet jau agri pretim atvērās žņau-
dzoša, pelēka ikdienība. Ar visu jaunības karstu nik-

numu viņa to ienīst, — bet citas dzīves nav. Viņas pie-
nākums ir še dzīvot! Nu, tad viņa izpildīs ar šo pienā-
kumu, — lai viņš ir nejēdzīgs, bet svēts! — : salasīt un

vairot ģimenes mantu, visus savus spēkus iejūgt darbā

bez žēlastības, kļūt ārā iz dienišķas maizes rūpēm! —

viņa dzīvo tikai šinī skarbajā pienākumu pasaulē. Visu
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asumu viņa griež pati pret sevi, bet viņai ir viena sle-

pena, nekam neizteikta cerība, kurai viņa tic vairāk nekā

visai ikdienas dzīvei, kura vienīgi dod viņai spēku
cīnīties: ikdienas darba jūgu nesot, viņa pārvarēs ikdienu,

kjūs laukā iz zemības un sasniegs brīvu cilvēcību, vara

tiks lauzta. Un, ja viņa vēl neuzvarēs, tad viņas slepeno
cīņu būs galā vest viņas garīgajam mantniekam, viņas

lolojumam, mazajam Džekiņam.

Jau toreiz, kad mazo vīru taisījās vēl krustīt, viņa bija
izdomājusi priekš tā pulku skaistu vārdu; arī ārēji bija
parādīties zēna cēlumam, viņa vēlējās padarīt viņu par
savas cīņas turpinātāju, bet varbūt vēl vairāk, pati
sev nezinot: saliet viņam dvēselē visu to daiļumu, kas sā-

pīgi iekš viņas slēpās un lauzās uz āru, lai tas redzētu

gaismu un uzziedētu, lai kvēlošais deglis nenodzistu.

Oskaram viņam vajadzēja tikt vai Rolandam, vismaz

Teodoram, — viņš tika Jēkabs, Krišjāns, Stepiņš, kā jau
visi viņa rada gabali no dzimumu dzimumiem. Tikai to

vien viņa vēl paspēja: iesaukt Jēcīti par Džekiņu. Un

tad māsa diendienā trīsēja, ka viņas cerējums netiek

līdzīgs visiem šiem dēķeņu cilvēkiem7
: Jēkabiem, Kriš-

jāņiem un Stepiņiem.

Viņa mīlēja Džekiņu, kā savu nākamību, un tomēr ne-

pazina, nezināja, kā tam palīdzēt, — mēs jau visi nezi-

nām, kā lai līdzam viens otram. Viņa prata tikai vienu

mācību: varu un pašaizliegšanos; cilvēks ļauns ir no sā-

kuma, un ļaunu zāli vajaga ravēt.

Džekiņš stāv bailīgi, vēl elsodams no lielas skriešanās

ar Kāravu.

«Kur tad tu nu atkal dauzījies? Ar tiem kalpu bērniem

jau gluži saaudzis kopā!»

Bērna smalkjūtība aizskārta; viņam riebj jau vienīgais

rupjais vārds «dauzīties», kuru māsa lietojusi viņam par

sodu.

«Es nebiju pie kalpu bērniem.»

«Kur ta citur? Kas ta tev māca blēņkopības?»

«Es nedaru blēņkopības,» viņš atbild apvainots, nesa-

prazdams.
«Tā? Kas ta to logu izdauzīja?»
«Kādu logu?»
«Tu redz, — kādu logu!? Vēl liegsies? Tur lielajā is-

tabā. — Pavisam tu esi palicis bezkaunis, palaidnieks ar

tiem taviem draugiem, cūku ganiem.»
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«Mani draugi nav palaidnieki, un Ansītis jau kopš pa-

vasara gana lielās govis,» atteic Džekiņš sarkdams.

«Vai tu redz, kāds liels čins. Tas jau laikam tev pamā-

cīja logus izdauzīt.»

«Es nedauzīju logus.»

«Vēl akmens iesviests istabā. Tu nelāga puika, tu!»

«Es nesviedu akmeni, es lāga puika!» Ģīmis viņam

aizraustās, — bet te viņš uz reizi uzstaro.

«Kur nu skriesi?»

Puika aizlaižas, kā vējš, projām uz lielo istabu. — Bet

jā, — tur jau tiešām logs izsists, un akmentiņš vēl gul

turpat. Māsa nav jokojusies. Džekiņš nokar galvu.
«Ko ta nu vē1...? Šim vēl jāredz, kā pats izdauzījis

logu! — Nāc nu pie grāmatas, rezgals tāds. Kad būtu go-

dīgs puika, būtu tūliņ atzinies, ka iesviedis akmeni.»

«Bet es taču nesviedu, mīļā Anniņ! Es pavisam gluži
ne drusciņ nesviedu akmeni; es nezinu, kas iesviedis, šo-

dien jau neviena bērna nav mājās, es nemaz nebiju pie

kalpu bērniem; es jau iešu ar mācīties,» — viņš glaužas
tai klāt, matus iz cepures izbraucīdams un svārciņus sa-

kārtodams.

«Kauns tev, ka tu vēl melo; es pati tevi redzēju ap to

laiku slapstāmies gar māju un tad aizskrējām. Tu biji

agrāk labs bērns.» Viņa to atstumj drusku no sevis.

«Es, es ...» viņš stostās.

«Nu, ko? Atzīsies?» viņa jautā laipnāki un uzliek vi-

ņam roku uz galvas.
«Es ... es esmu labs bērns —,» viņš apgalvo jau pus-

raudus. «. .. es taču saku, ka nesviedu... es pats saku,»

viņš pieved savu stiprāko pierādījumu.
«Tu esi palaidnis un melkulis.»

«Nē, nē, nē, es neesmu palaidnis un melkulis,» un

vīrs nevar vairs atturēt asaras un sāk bez balss, aizrau-

damies stipri raudāt.

«Ko nu liekuļo!»

Puika apklust uz reizi un tik, it kā salstot, sīki notrīs

no raudām.

«Būtu labāk slikti nedarījis un nācis mācīties, nekā

tagad raudāt. — Nāc nu!»

Viņa paņem puiku aiz rokas, tas atrauj roku spītīgi

atpakaļ; bet tūliņ viņš atkal ļauj roku un seko uz mā-

cīšanos. — Mācīšanās šodien iet ātrāk uz priekšu nekā

citām reizēm.
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Stunda pabeigta klusi; māsa nestāsta nekā, kā citām

reizēm par lieliem vīriem un drošiem darbiem, un par

ceļojumiem brīvās, raibi spīdošās zemēs, kur Džekiņš
nevar beigt izdzīvoties. — Māsas pašas lielākais, nekad

nepiepildītais vēlējums bija ceļot un redzēt svešus ļau-
dis un pilsētas, — bet viņa aiztika tikai līdz Sasmakai.

Ne reizes māsa šodien nepasmīn, nesukā puisēna iz-

pūrušos matus, un viņš taču jau vairāk reizes pats viņus

glaudījis, sānis palūkodamies, it kā mudinādams un at-

gādinādams. — Šie mati puikam ir raksturiski, mīksti,

kā balts zīds, bet vienmēr spītīgi sacēlušies un kušķiem

izšķīrušies uz visām malām, kā indiāņu spalvu rota, kad

tie iet kara gaitā.
«Ej nu atkal akmeņus sviest logā, ej.» —

Puika ne acu nepaceļ, ne vārda nesaka, noliek klusi

grāmatu un aiziet guļamā istabā, kur ielien kaktiņā.
«Taču tik daudz kauna puikam ir, ka nožēlo, ka melo-

jis,» domā atkal māsa sev par atvainojumu. «Bet lai nu

arī atzīstas pats, — tas būs viņam taisns sods, lai lūko

pārlauzt pats sevi, tas katram jādara. Grūti gan naba-

dziņam. Nevajaga tikai no paša sākuma ielaist netiku-

mus.»

Bet puika, sakņupis gultiņā, tumšā kambarī, cieš pir-
mās lielās sāpes savā dzīvē. — Savā mūžiņā, kurš tam

izliekas tik garš, jo viņš jau tik daudz, daudz piedzī-
vojis, — bērnības gados taču mēs visvairāk piedzīvo-
jam, — viņš nekad nav teicis neko citādi, nekā viņš to

redzējis un jutis. Viņš vēl līdz šim nav īsti sapratis, kā-

dēļ un kā var ko citādi teikt, nekā to zina. Vārdu «me-

lot» viņš saprot tikai kā vārdu, ar kuru soda un sāpina.
Viņš nesajēdz, kā viņa apgalvojumam var neticēt, kā

viņu var saukt par ļaunu, kad viņš ļauna nav darījis
un taču skaidri teicis, ka nav darījis. — Tas ir sods un

netaisns sods, — viņš to sajūt ar visu savas neapzinātās
tiklības sparību.

Lai viņu rāj un spiež mācīties grāmatu, kad viņš tie-

šām ir aizskrējis tālāk no mājām, lai redzētu, kāda tur

ir viņam aizliegtā pasaule aiz lielā vītolu žoga, kur

tūlīt sākas varavīksnas pilis ar lielajiem varoņiem; lai

soda, kad viņš vismaz ir krietni izskraidījies saulītē vai

ņēmies pārgalvību kliegt pilnā kaklā dārza galā, vai pēc

sirds patikas iztērzējies un izdzīvojies kopā ar kalpu

bērniem, — to viņš saprot, tam tā jābūt, tas viss ne-

klājas krietniem, izglītotiem bērniem, kungu bērniem;
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tiem klājas tikai paklausīt, staigāt tīrās biksītēs un lau-

zīt galvu grāmatā, to viņš zina, tas viņam teikts simtām

reizēm. — Bet nu no visām nepieklājībām nav ne zva-

ņas: viņu rāj, galviņu neglauda, nesmejas, nestāsta —

itin ne par ko! Viņš ar varu tiek nospiests to ļauno puiku
kārtā, kas nelietīgi valstās saulgozī, met akmeņus un

skrien uz visām pusēm un kurus par to tad arī kurš katrs

var grūstīt un plūkāt, un pat pērt rīkstēm. To iedomā-

joties vien, viņš no riebuma saraujas, kaut gan viņu no-

slēpumaini velk uz šiem brīvajiem, negantajiem pui-
kām. — Bet viņš vēl nelaimīgāks nekā tie, jo tie taču

iepriekš izklaigājušies un iztrakojušies, redzējuši tāļo
ezeru un lielo mežu, kur glāžu nams iekšā.

Puika nespēj sev izskaidrot šo netaisnību, viņš jūt, ka

viņu vairs nemīļo, un savās bēdās nezina gala; visu dzīvi

līdz šim viņš jau saprata tikai mīlestībā, kura viņam iz-

pildīja arī trūkstošās brīvības vietu. Priekš mums, pie-
augušiem, dzīve un mīlestība ir šķirtas pasaules un tiek

atkal viens jēdziens tikai dzejā — un varbūt vēl tanī

īsajā brīdī, kad mēs tiekam atkal labi un skaidri kā balts

sniegs, kad t. s. pirmā mīlestība mūs lūko izraut iz ik-

dienības. — Na, mēs labi zinām, ka tas viņai nekad

neizdodas pie mums, lielā mērā audzinātiem, praktis-
kiem ļaudīm. Tikai bērni vēl nespēj aptvert mūsu dzī-

ves gudrību, tādēļ viņi tik sāpīgi sajūt nemīlestību.»

Vecā daktera garās, sirmās ūsas nervozi kustējās, kā

prūsim, kad tam aizkrāsnē par karstu ticis; viņš lūkoja

atjokoties, uzlikdams roku uz plecu Adiņam, kurš pa stās-

tīšanas laiku bija nemanot atkal nozudis no krēsla blakus

dakterim un atsēdies uz solīša pie viņa kājām, lai nebūtu

piespiests rādīt savu aizgrābtību.
«Vai dzi, puis'! Ko tad tu dari? Tu jau man apraudāsi

slapjas jaunās biksas!»

Kad dakters pārtrauca stāstu, Jurat kundze bija pacē-
lusies kājās un sapņainām acīm lūkojās savā priekšā; bet

dakters sāka atkal stāstīt, griezdamies pie Ādiņa, un

viņa atkal apsēdās.
«Jā, Adiņ, puikas nevar iztikt bez parastās mīlestības,

bez galviņas sukāšanas, bez stāstiem par varoņiem. Dže-

kiņam vajadzēja to visu atkal iegūt, vajadzēja visādā

ziņā. — Viņš saņem dūšu un aizvelkas iz guļamās ista-

bas, katrā starpistabā ilgi kavēdamies, līdz istabai, kur sēd

māsa un šuj. Viņš pastaigā lēni, bailīgi istabā, gar sienām

turēdamies; māsa uz viņu negriež vērību. Ak, kaut jel
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tagad viņa palūkotos, kaut pavīpsnāta, pusvārdiņu, kaut

kamoliņš nokristu, viņš pieskrietu klāt, un viņai vaja-
dzētu atkal būt labai un teikt, ka viņš lāga puika, kas ne-

svaida akmeņus. — Kamoliņš nekrīt, māsa šuj un šuj, un

gaida, kamēr puika pārvarēs savu ļauno dabu un nāks no

laba prāta atzīties.

Un lēni, kā nācis, puika aizzogas atkal projām uz gu-

ļamo istabu; viņš redz, ka nepielūgs māsas. — Bērni nav

vēl caur melošanu samaitājuši savu apsvēršanas spēju:
kad pierod faktus nepareizi tēlot, pierod beigās arī viņus

nepareizi redzēt un apsvērt. — Džekiņš nu vēl sāpīgāk
nomana savu nelaimi, kura viņam liekas bezgala dziļa un

draudoša. Viņš pirmoreiz jūt, ka ir viens visā pasaulē;

jūs zināt, kundze, kas tās ir par briesmīgām domām: vie-

nam būt? — Vismaz Mopasāna skici jūs esat lasījusi? —»

«Vienam būt!» viņa atkārtoja lēni un negriboši, ar bai-

lēm acīs un austošu apziņu, ka varbūt arī viņa bijusi
viena, — bet nē, nē, viņa jau ar visiem, savējiem un pa-
zīstamiem, un labāko sabiedrību satiek tik labi un pieklā-

jīgi, — bet nabaga dakters, — bet Adiņš
«Bērnam paliek auksti,» stāsta dakters, «viņš nevar no-

stāvēt istabā, iet no vienas otrā, bet bailes un sāpes tik

vairojas. Nu ir viss pagalam! Bet vajaga, vajaga glābties!
Ko lai dara, ka māsiņa būtu atkal mīļa? Es viņai teicu, ka

nedarīju, bet viņa nesaprot; — lielie tik maz saprot ma-

zos. — Viņš nespēj to skaidri domāt, bet tumši viņš jūt,
ka jau sen, un jo tālāk, jo vairāk viņš nespēj izteikt un

darīt saprotamu lielajiem to, kas viņam pašam liekas tik

gaišs. Viņš maz pa mazam pārstājis lielajiem stāstīt savus

novērojumus, bēdas un sajūsminājumus. — Jo gaišāka,
smalkāka un vārīgāka kāda dvēseles kustība, jo mazāk to

saprot, par puiku smejas un rāj viņu par tādām blē-

ņām. — Bet viņš ir lepns, un tā viņš pierod labāk nestās-

tīt par sevi nekā, kaut viņam tik bēdīgi ap sirdi un viņš

ir viens. Māsiņai viņš varēja vēl dažu ko stāstīt; bet, ka

ir tik brīnumjauki pa saurīti skraidīt, to viņš vairs ne-

saka, jo to sauc «apkārt dauzīties». Bet viņš jau negrib
nekur dauzīties, bet tik tāli, tāli aiziet aiz lielā žoga, uz

mežu, lai rūktu kā lauva vai rietu kā melnais Kāravs, —

bet to jau nu nemaz nevar, viņš beigās pats atsacījies no

tik daudz pārdrošas cerības. — Viņš arī nedrīkst teikt, ka

nav iesviedis logā. Viņa domas jaucas, viņš smagi nojauš
kaut ko nejauki neloģisku; viņam dara varu, un viņš tiek

spiests pats darīt varu un teikt ko pretdabisku, neesošu.
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Bet viņu sapratīs, ja viņš teiks, ka iesviedis logā, un viņu
turēs atkal mīļu. Vajaga to darīt. Viņam reizē salst un

kaist. Viņam liekas, ka viņš it nekā vairs nesajēgtu. Viss,

ko viņš līdz tam domājis un jutis, izirst vējā; viņš nostip-

rinājās pārliecībā, kurā ar varu iedzīts, ka jāsaka tikai

tas, kas nav, un viss būs labi.

Ātrāk nekā pirmo reizi, bet tomēr aizraudamies, pusso-
līšiem, viņš aiziet pie māsas. Pusistabā stāvēdams, ap-

spiestā, dobjā balsī viņš izgrūž: «Es metu akmeni logā.»

Viņš izskatās spītīgs, it kā viņam ar varu kāds izspiestu
šos vārdus. — Māsa tiek priecīga un sauc viņu klāt: «Nāc

šurp, mīļo puisīt!» — Kad viņš stāv nekustoties, saknieb-

tām lūpiņām, nodurtām acīm, viņa paceļas un nāk pati
tam klāt. Tikko viņa uzliek roku uz izpūrušo galviņu,
puika, kā aizkurts, metas projām. — Māsa pārsteigta, bet

tad apmierinājās: puikam kauns, ka tik ilgi liedzies; spīt-
nieks jau ir — dusmojas, ka piespieda atzīties nedar-

bos. — Cilvēks taču Jauns no sākuma.

Un Džekiņš, noglabājies šķūnī, ieracies pērnajā sienā,

tup sausām, iekarsušām acīm un trīs no uzbudinājuma,
līdz nervi sāk pagurt un viņš aizmieg; pus pa miegiem
mazā rociņa kustas un glauda svārciņus. — Puika pārdzī-

vojis dzīves laikmetu, kā tāds, kam pirmā mīlestība nīkusi

vai kam pirmais lielais darbs izšķīdis zem rokām. — Sā-

pes un žēlums ar sevi lēni nogrimst dvēseles dziļumos, un

uz augšu paceļas kāds svešs rūgtums pret nežēlīgo
varu taedium vitae, dzīves riebums —».

Neveikli pavīpsnādams par savu latīņu krikumu, dak-

ters apklusa; viņa paša stāsts bija viņu uztraucis un sa-

cēlis viņā veselu mutuli atmiņu, domu, apņēmumu un

neapslāpējamu riebumu pret savu līdzšinējo dzīvi kar-

jerai.

«Kādas dziļas, apslēptas ciešanas, — pilnas atsacīša-

nās —, un — —» čukstēja Jurat kundze nedrošā balsī.

Viņas acīs spīdēja velgums, vaigi bija sasarkuši, bet žē-

lums nespēja nomākt viņas aizkustināto dziļo nemieru: —

viņas roka trīsēja, kad viņa lūkoja sniegties pār galdu

pēc Ādiņa.

«Atsacīšanās?! — Nē!» iemeta starpā dakters, it kā

priecādamies, ka var uz acumirkli atkratīties no savām

domām un nemieru izlaist, kā garu iz pārkurinātas pirts.
«Nē — tā stāsts nebeidzas: — puika pēc tam iemeta ak-

meni logā!»
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Jurat kundze sarāvās, it kā pret viņu būtu akmens

mests; Ādiņa galva piepeši parādījās iz pagaldes un tūlīt

atkal pazuda.
«Tāds rātns, lēns puisīts?!»
«Jā! — Puikam vēl dzīves riebums ir darbīgs, ne tāds

kā mums, kas tik pret sevi pašu griežas. — Ne velti cēlās

rūgtums; jaunās domas un jūtas neapzinīgi darbojās tālāk

To pašu dienu, pavakarē, kad neviena nebija iekšā, Dže-

kiņš kā kaķis pielīda mājai klāt un iemeta akmeni logā,
ka rūte nostinkšēja vien. —

Uzvaras prieks, lielas bailes un neaprakstāma, lepna

spītība pret pašu likteni, kura visu niknumu viņš nu izai-

cinājis uz cīņu, piepilda mazo sirdi. — Viss ir sabrucis,

visa dzīve ir sajaukta, — lai tad arī nāk pār viņu visas

briesmas uz reizi, lai sadragā viņu un nogrūž to ļauno un

prasto bērnu pulkā, kurus katrs sit un per! Pie tiem ielas

dubļiem!
Trīsošā uzbudinājumā, žibošām, spītīgām acīm viņš

gaida, kad briesmas piepeši uzbruks. Māsa pret viņu se-

višķi laipna, bet pag', drīz atklās viņa pārdrošo darbu, —

un tad, tad ! Pie vakariņām Anniņa pret mājenie-
kiem arī tiešām ieminas par logu sišanu — un Džekiņš
sarkst un bālst, gatavs ar nedzirdētu varonību, kāda sa-

stopama tikai aiz lielā vītolu žoga, saņemt, ne acu nepa-

mirkšķinot, likteņa dragājošo spērienu. Anniņa runā par

divām rūtīm, saka, ka kalpu bērni izdauzījuši abas,

par Džekiņa atzīšanos un lielo noziegumu — ne vārda! Viņš

apjūk gluži. Neskaidri viņš mana, ka Anniņa saudzēdama

neteic par atzīšanos; visas viņa domas aizņemtas no viena

vienīga neizprotama pārsteiguma: viņa īsto lielo nozie-

gumu neviens nav ievērojis, visas tik varonīgi gaidītās
briesmas izgaisušas piepeši kā spoki, sveci iededzot, it kā

patiesībā nemaz nebūtu bijušas! Ko viņš nav darījis, tas

priekš Anniņas ir darīts, un ko viņš tiešām darījis, — tas

nav. — Pasaule viņam galīgi sadalās divās daļās; brīnī-

damies un nesaprazdams, bet gaiši nojēgdams savu la-

bumu, puika sāk dzīvot abās; pāreja jau ir tik viegla. —

Tā Džekiņš tika gudrs un beigās krietns veikalnieks, —

bet visa gudrība nekā nelīdzēja, — dvēselē plīsums pa-

lika —»

Dakters smagi piecēlās, redzēdams, ka Jurat kundze

viņpus galda stāvēja bāla un uzbudināta; viņš pats sev

dusmojās, ka bija ļāvies aizgrābtībai, atklājis savu dvē-

seli citiem, atracis tīšām vaļā avotu, ko domāja sen aiz-
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aizraudami viņu pašu līdzi. Pirmo reizi viņš ar bailēm

juta, ka nav kungs pats pār sevi, ka šie viļņi viņu varētu

aiznest, kur viņš negribētu un kur draudētu posts visai

viņa līdzšinējai dzīvei,..

Piepeši Adiņš uzlēca, apgāzdams krēslu, un aizlaidās uz

savu istabu projām.
Jurat kundzes acis plati izpletās. Viņa instinktīvi gri-

bēja mesties zēnam pakaļ, bet to dzirdēja jau caur otru

istabu aizskrējām. Apjukusi, pārsteigta, viņa palika stā-

vam. Visas viņas domas bija sākušas pamazām riņķot, kā

sen stāvējušas mašīnas riteņi stenēdami lēni sāk griezties,
kad sveša roka mašīnu iekustinājusi.

Dakters, manīdams viņas uzbudinājumu un arvien vai-

rāk ieniknodamies, bija sagrābis savus virssvārkus un

cepuri un, norūkdams labvakaru, gribēja aiziet.

Atjēgdamās Jurat kundze piesteidzās viņam klāt; viņai
likās, it kā zeme apakš viņas kājām grūtu uz leju un viņai
nebūtu kur pieķerties; viņa satvēra daktera roku, turēda-

mās aiz piedurknes: «Neejat! Neejat! Briesmīgi! Ko man

darīt? — Adiņš — viena, viena!»

«Vai es neesmu viens?!» viņš neviļus dusmās nokratīja
nost viņas roku. «Vai tad es pats zinu, ko darīt? Kas man

sacīs? Ko jūs mani prasāt, jums ir vīrs!»

«Ak — » nepatīkami aizskārta, atteica Jurat kundze.

«Kādā tumsā mēs brienam! — Diendienā! — Visu mūžu

uz leju — kur izeja? — Sakāt, sakāt! —»

«Meklējat pati! Jums ir smalkais spēks,» viņš atteica

mīkstākā balsī, iežēlodamies un glaimots caur viņas lū-

gumu, «jūs abi dzīvojiet katrs pus dzīvi, svešnieki vienā

mājā; lūkojat, ka Adiņš arī netiek jums svešnieks.»

«Jā, bet ko darīt, ko darīt? Sakāt taisni, ko nākat pa

pakaļdurvīm?» viņa jautāja uzbāzīgi un kaitināta.

«Pa pakaļdurvīm?! Un jūs gaidāt gatavus ceptus cāļus,
kas jums mutē skrietu? Nu tad ejat pie cilvēkiem! Jūs

jauna. Vecs, aprepis dakters, ko tas? Visu mūžu pa

tumsu, uz leju, — kopš Džekiņa laikiem —»

«Dakter! Jūs pats tas Džekiņš?! —»

Dakters tikai nejauki uz viņu paskatījās un bija laukā,

durvis nepieklājīgi aizcirzdams cieti. Viņš bēga pats no

sevis.
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SUSUTIS

(NOSLĒPUMAINS, BET PATIESS STĀSTS, SASTĀDĪTS PEC

DOKUMENTIEM)

Viņa dzīvē viss gāja šķērsām un ačgārni; pār visu klā-

jās nezināšana un noslēpums.
Tas parādījās tūlīt pašā sākumā.

Ar ko citi mēdz nobeigt savu gaitu, ar to viņš iesāka:

ar traģisku notikumu, ar katastrofu, un visa viņa dzīve

bija šīs katastrofas turpinājums — viens vienīgs piektais
un pēdējais bēdu lugas cēliens.

Tiklīdz viņš ieradās pasaulē, pie viņa vajadzēja tikt

piemērotam sen pastāvošam likumam par pirmo kucēnu

slīcināšanu.

Viņš arī tika slīcināts, cik var spriest pēc aculiecinieku

izteikumiem, kuri vienīgi par to nebij saskaņā, vai slīci-

nāšana notikusi pie Andrejdambja vai Mazajā Daugavā,
vai pie Baltā ezera un vai zināmais kucēns bijis tas pats,
kurš vēlāk ticis saukts par Susuti.

Bet nešaubāmi visi apliecināja, ka namiķis, viņu stiep-
dams, stipri bāries par nejaukajiem kucēniem un tām bez-

kaunīgajām mātēm, kas tos nosviežot svešos pagalmos,
nevīžodamas audzēt.

Bet nevienā no minētām vietām jaunais kucēns galīgi
nenoslīka. Kādēļ tas tā notika, to viņš pats nezināja un

laikam arī neviens cits; ar to iesākās noslēpums un nezi-

nāšana viņa dzīvē.

Ir tādi neizskaidrojami gadījumi; un saka pat, ka taisni

tie, kuriem noslīkt būtu visizdevīgāk, nenoslīkstot ne

ūdenī, ne dubļos. Toreiz viņam nebūtu bijis nekā, ko

iebilst pret noslīcināšanu.

Bet viņa dzīves katastrofai nu reiz bija lemts turpinā-
ties, — un turpināties nezināšanā un noslēpumā.
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Viņa īsto vārdu nezināja neviens, pat ne tie, kuriem

itin viss bija pazīstams — policijas kungi. Saukts viņš tika

visvairāk ar tādiem nenozīmīgiem uzrunas vārdiem kā:

ē! vaidzi! tu! klausies! Bet tos nevarēja labi ieskatīt ne

par krustāmiem, ne saucamiem, ne uz-, ne pie-, ne priekš-
vārdiem.

Tā kā viņš bija reiz kā kucēns slīcināts ticis, tad ielas

puikas kaitinādami sauca viņu kā kucēnu: su! su!

No šī su! su! viņam ar laiku attīstījās zināms, ja arī ne

vārds, tad vārda surogāts, kā, piemēram, viņa dzīvē

ieņēma kafijas vietu surogāts: grauzdētas zīles.

lelas puikas arī izdarīja pie viņa zināmu kristīšanas ce-

remoniju ielas grāvī; aplaistīšanas ziņā tā bija pietiekoša,
citādi to neviens, izņemot pašu Susuti, negribēja atzīt par

pilnu kristīšanu. It īpaši učastokā tā tika galīgi uzskatīta

par nenotikušu, kad Susutis uz to atsaucās un ieminējās,
ka citādu kristīšanu viņš nespējot samaksāt dārguma pēc.

Policijā viņu prasīja toreiz pēc trim vārdiem, kādus pēc
likuma vajag nēsāt katram godīgam pilsonim: pēc priekš-
vārda, uzvārda un tēva vārda, bet viņš varēja pateikt tikai

vienu pašu Susuti. Un šis pats vienīgais viņa vārds tiesas

priekšā izrādījās ne par viņa paša, bet par suņa vārdu.

Kādā gaismā nu viņš stāvēja likuma un taisnības

priekšā, kad nespēja izpildīt pat ne pirmo pavalstnieka
pienākumu!?

«Ak tu suns!» tā skanēja Susuta raksturojums vienā

vārdā, saņemts kopā no priekšniecības.

Turpat policijā viņu vēl prasīja pēc tēva, pēc mātes,

pēc krustāmās zīmes un pases, pēc piederības, pēc sievas

un bērniem, pēc ticības un tautības, pēc kustamas un ne-

kustamas mantas un pēc daudz citām lietām, par kurām

Susutim nebija ne jausmas, un viņš zināja tik to, ka viss

tas maksā lielu naudu. Tā kā tādas naudas viņam acumir-

klī nebija klāt, tad viņam viss tas izlikās vienaldzīgs.
Bet ne tā policijai; tā stingri noteica, ka pēc likuma tāda

vienaldzība un nezināšana neesot atjauta, un, pie tām pie-
turēdamies, viņš kritīšot sodā par blandonību.

Tad Susutis tik daudz atzina, ka bērni, sievas un kus-

tamas mantas viņam gan šad un tad esot bijuši, bet ne

skaita, ne kādu tuvāku apstākļu par tiem viņš nespēja

pievest.
Visu citu prasīto lietu viņam neesot bijis nekad.

Kad tiesa piezīmēja, ka ne vien pēc valsts, bet arī pēc

daba5? likumiem katram dzīvniekam vismaz vajagot būt
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tēvam un mātei, tad Susutis arī tur stūrgalvīgi gribēja pa-
likt pie liegšanās.

Bet tas viņam netika pieļauts; viņam uzdeva triju dienu

laikā pievest savus vecākus, piedraudot ar stingru sodu.

Un viņam neatlika nekas cits, kā par pāris šņabjiem
sadzīt sev kādu tēvu, kurš uz sava rēķina dabūja arī pie-

nācīgo māti.

Bet Susuta dzīvē skaidrība caur to netika.

Par viņa dzīves noslēpuma atklāšanu vispār rūpējās vis-

vairāk daždažādas priekšniecības un valdības iestādes;

daudz vairāk, nekā Susutim likās patīkami un vajadzīgi.
Viņš būtu labāk vēlējies, ka būtu rūpējušies par viņa

miesīgu ēšanu un dzeršanu un citu laicīgu labklājību, bet

visas iestādes stingri un noteikti izskaidroja, ka privāt-
dzīvē viņas neiejaucoties un atstājot tur viņam pašam

pilnīgi brīvas rokas.

Tikai Susutis savā prātā nekādi nevarēja saprast, kādēļ
teica brīvas rokas, kur taču viņu acīm redzot atstāja
ar tukšām rokām.

Visbiežāk Susutis tika padots pētījumiem pēc tā sauktās

piederības, kur viņš esot dzimis. Tas Susuti varēja sadus-

mot: viņam likās, ka no svara bija tik tas, ka viņš vispār
dzimis, un nevis kur dzimis.

Valdībai turpretim, taisni otrādi, bija no svara tik tas,

kur viņš dzimis, un ne, ka viņš vispār dzimis; viņa zināja,
ka tādu Susutu vēl leģions ir rezervē.

Tādās reizēs Susutis mēdza teikt, ka viņš dzimis aiz

sētmalas un tur arī pieder, kā savu dzimšanas ielu viņš
mēdza uzdot Purva ielu.

Ne uz dokumentiem, ne liecinieku izteikumiem tādas

ziņas viņš nepamatoja, bet tikai uz to, ka viņa bērnībā

visi viņu sūtījuši laikam uz apzīmēto vietu, teikdami: «Ej
uz purvu!» vai: «Ej uz elli!» vai: «Ej, kur tu nācis.» Un,

tā kā viņš zināja tikai Purva un Elles ielu, tad viņš pie-
sauca to.

Tiesa ar to nevienu reizi no daudzajām, kad Susutis

tika tā prašināts, neapmierinājās, un katrreiz iznākums

bija, ka Susuti sodīja.
Pirmkārt, par dzimšanu bez pienācīgiem un likumā stin-

gri noteiktiem dokumentiem.

Otrkārt, par likumiskas un noteiktas piederības vietas

neizvēlēšanu.

Treškārt, par spītīgu un atkārtotu liegšanos un atrunā-

šanos ar nezināšanu par savu likumisku personību, kā arī
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per tiesas vairākkārtēju maldināšanu un tādējādi izdarītu

valdības darbības traucēšanu.

Turklāt ierēdņi viņam personiski aizvien piemetināja
biedinājumu, ka, ja viņš nelabošoties, tad ļaušot vaļu
visai likumu stingrībai un ievadīšot izmeklēšanu par to,
ka viņš no paša sākuma izvairījies no kucēnu slīcināša-

nas likuma izpildīšanas, kaut gan viņš apgalvoja, ka tas

noticis bez viņa gribas.
Pēdējais ierēdņa vārds bija: «Ak tu suns tāds!»

Susuta sodi bija dažādi, sākot no spērieniem pa stilbiem

un uzkāpjot līdz galvai vai otrādā kārtā: no galvas līdz

stilbiem.

Bet viņš to īsti nevarēja uzskatīt par sodu, jo tādus spē-
rienus līdzīgā kārtā un virzienā viņš dabūja aizvien arī

citos gadījumos un arī bez gadījumu. Se spērieni bija
tikai vairāk sistemātiski.

Garām ejot še jāpiezīmē, ka Susutis ar vārdu siste-

mātisks savienoja gluži citādu jēdzienu, nekā vispār

parasts: viņam likās, ka tam vārdam vistuvākais sakars

ar «s i s t», ko viņš pierādīja ar saviem novērojumiem

pie citiem tamlīdzīgiem un savas pašas muguras piedzī-

vojumiem.
Tādēļ viņš arī jo tāļāk, jo vairāk izvērtās par visas

vecās sistēmas niknu pretinieku.
Bet visi Susuta sodi bija pavadīti no viena soda veida,

kurš viņam nebija tik pretīgs kā policijas sistēma.

Viņš tika vienmēr mests cietumā un tur dabūja vienmēr

mierīgi izgulēties vietā, no kuras viņu neviens nevarēja

padzīt, kā tas notika allaž brīvajā stāvoklī; bez tam viņš

tur arī dabūja drupaklas, kuras, ja tās iemestas ūdenī un

netīrā traukā, tiek dēvētas par «konsomē», «ragū» utt.

jeb cietuma barību.

Tomēr šādu dzīvi Susutis nekad nedabūja baudīt pārāk

ilgi un jau reti kad ziemā; jo drīz priekšniecība nomanīja

viņa ļaunprātīgo nolūku izlietot cietumu par patversmi un

drupaklas par mitināšanos.

Viņu tad tūdaļ padzina un nosauca pakaļ: «Tu suns!»

Nu viņš bija atkal brīvs un varēja nokārtot savu dzīvi uz

pašdarbibas, taupības, krietnības un savstarpēja brīva

līguma pamata,
To tad viņš arī mēģināja darīt un sāka meklēt darbu uz

savstarpēja brīva līguma pamata, lai dabūtu, ko ēst.

No dabas Susutis bija labsirdīgs, kā tas būs redzams

bijis iz līdzšinējiem datiem, bet ēst viņam tomēr gri-
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bējās, tātad viņš pēc savstarpēja un brīva līguma no laba

prāta, atrazdamies turklāt pie pilnīgas apziņas un veselas

sajēgas, noslēdza kontraktu un uzņēmās zirga darbu.

Darbs bija labs, savā ziņā pat varēja spēcināt musku-

ļus, vismaz skatoties uz jautājumu principiēli un teorē-

tiski; un visādā ziņā darbs bija no liela morāliska svara,

un viņam bija nenoliedzama pedagoģiska un ētiska, un

vēl dažas tamlīdzīgas nozīmes priekš tā, kas viņu spēja
izturēt.

Bet Susutis viņu nespēja izturēt.

Darba devējs teica, ka vainīga, pirmkārt, Susuta nepie-
tiekoša audzināšana uz paklausību un uz uzupurēšanos

priekš nesavtīgiem un cēliem mērķiem, otrkārt, spītīga
barošanās ar nepietiekoši brodīgām

1
un barojošām barī-

bas vielām, lai tikai varētu atsaukties uz vājumu un tā

padoties kūtrībai, kura visa ļaunuma un dumpja sakne.

Toreiz Susutis vēl no dumpja nekā nezināja, bet, patei-
coties darba devēja neatlaidīgiem brīdinājumiem un pū-

liņiem un sava paša vēdera tukšumam, viņš sāka pie se-

vis prātot un meklēt pēc iemesliem, kādēļ cēlušies pār-

pratumi starp viņu un brīvo savstarpējo līgumu.

Nepietiekoša audzināšana, kā teica darbdevējs, likās

Susutim nevainīga, jo, pēc viņa domām, viņš bija pilnīgi

pietiekoši audzināts ar spērieniem un cietumiem; spītīgo
barošanos ar nepietiekoši brodīgām vielām viņš nesa-

prata labi, jo viņa vēders rēja pārāk skaļi pretī. Visu viņa

prātojumu iznākums bija tikai tas, ka viņš neesot zirgs

un viņa mugura nepanesot zirga darbu, nedz viņa māga

zirga barību.

Viņš izteica vēlēšanos aiziet.

Te nu darbdevējs viņam it pareizi aizrādīja uz savstar-

pējo brīvo līgumu, pēc kura ir gan brīv strādāt, bet nav

brīv aiziet.

Tā kā Susutim tika pierādīts, ka nav brīv aiziet, tad

viņš aizbēga.

Darbdevējs, to izdzirdis, noteica tikai «tas suns!», jo

viņš bija aizņemts no steidzīgām darīšanām.

Susutis, protams, tika noķerts, sodīts un atkal palaists.
Pēc šiem notikumiem viņam bija brīv no jauna slēgt

brīvu savstarpēju līgumu vai neēst nekā.

Viņš vēlreiz izvēlējās to pašu pirmo ceļu, bet ar tām

pašām sekmēm.

Tad viņš izvēlējās otro ceļu: neēšanu.

Pāris dienas gāja gluži labi; viņš, nestrādādams un ap-
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kārt staigādams, krietni paplašināja savu redzes aploku
un pārliecinājās, ka citiem iet tāpat un ka tādu kā viņš ir

ļoti liels vairums. Bet tad viņš redzēja ari lielu pulku
desu, kuru bija tik daudz, ka viņas sāka maitāties, tādēļ
ka laikam nebija neviena, kas tās ēd.

Vienu no šīm nevienam nevajadzīgām, liekām un pār-
mērā sataisītām desām viņš paņēma no viņas vietas un to

apēda.
Bet sekas bija tādas, kādas viņš nebija cerējis.
Vispirms pārmērīgi daudzo desu taisītājs iekliedzās:

«Ak tu suns!», un to Susutis bija cerējis. Bet tad piepeši,
nezin kur gadījies, suņu ķērējs uzmeta viņam cilpu
kaklā, — un to Susutis nebija cerējis.

Lai viņš kā raustījās un svaidījās, ķērējs ievilka viņu
suņu ratos un veda projām uz to vietu, no kuras tiek dzīvi

ārā tikai smalki un bagāti suņi, kuriem sakari ar lieliem

kungiem, kas tos caur galvošanu, izpirkšanu un kukuļo-
šanu izglābj no tās bēdu vietas.

Rati bij pilni suņu, kas visi sēdēja nokārtām galvām,

jo tie zināja, kāds gals tos sagaida un ka katra pretestība
ir veltīga.

Susutis bija vienīgais, kurš arī šoreiz bija nezināšanā

par savu likteni un tādēļ nevīžoja tam padoties.
Viņam bij daudz bijis darīšanu ar likumu un policiju

visādos veidos, tādēļ viņš vispirms likās uz likumisku aiz-

stāvēšanos. Viņš gribējis desu taisītājam vēl labu darīt

un palīdzēt viņam apēst par daudz saražotās desas.

Bez tam desas bijušas jau maitājušās un taisītas no vie-

lām, kas no dabas nebijušas nolemtas priekš desām, kā

vecām zābaku zolēm, zirgu un kaķu gaļas un kapsētu iz-

rakumiem. To viņš varot pierādīt ar sava vēdera pastipri-
nātām graizēm.

Še nu pierādījās pie Susuta, ko katrs izglītots lasītājs

jau pats būs nomanījis: liela kapitālistiskās tautsaimnie-

cības likumu nezināšana, jo, pēc tiem spriežot, desas ne-

būt netop ražotas priekš tā, lai tiktu ēstas no tiem, kam

taisni gribējās ēst, bet priekš tā, lai tiktu kā prece

pirktas un nestu profītu jeb peļņu desu ražotājam.

Starpība te tā, ka katrs, kas desas grib dabūt, ir gan

pēc likuma piespiests tās pirkt par iespējami dārgu cenu,

bet nav pēc likuma piespiests tās ēst; galvenā lieta pie
desām kā preces ir profīts, blakus lieta ir ēšana.

Susutis, kā mēs redzējām, bija rīkojies taisni otrādi,

pārmainīdams galveno lietu ar blakus lietu, un tā bija
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pārkāpis loģikas, tautsaimniecības un pastāvošās sistēmas

likumus.

Nav tādēļ brīnums, ka suņu ķērējs Susutim uzsauca at-

bildes vietā tikai: «Turi muti, suns tāds!»

Arī to Susutis nedarīja, bet protestēdams pacēla savu

balsi atklātības priekšā, kas izdarīja uzmusinošu iespaidu
uz viņa līdzbiedriem, tā ka tie arī sāka vaimanāt par savu

suņa mūžu, kas tiem nu jābeidz arī vēl tādā negoda
kārtā, — un par ko?

Ķērējs gan metās klāt un par musināšanu un neatļautu
saucienu lietošanu gribēja grābt Susuti, bet suņu gau-

došana un troksnis bija jau ticis tik liels, ka atskrēja
ducis gorodovoju, kas tūdaļ nošāva trīs garāmejošas sie-

vietes un pa telefonu un ar zelbstšuca2 trokšņa svilpēm

paziņoja tuvākai priekšniecībai, ka še izdevies labs gadī-

jums apspiest nemiernieku demonstrācijas gājienu, kas

gribējis protestēt pret pastāvošo valsts kārtību un traucēt

gaidāmās reformas un domnieku vēlēšanas, kavēdams

tādā kārtā labi domātos valdības nolūkus tēvijas atjauno-
šanas veicināšanā.

Uz šī ziņojuma pamata tika bez kavēšanās izsūtīta rota

zaldātu un palaisti vaļā zelbstšuca pulki ar revolveriem,

dunčiem un nagaikām.
Visas ielas, kas veda uz notikumu vietu, tapa tūdaļ

militāriski noslēgtas, četri nami, kuri tika pamanīti nozie-

guma vietā, tika sašauti drupās no ātri klāt piegādātiem

lielgabaliem, un apcietinātas tika 357 personas, kuras caur

izmanīgu kara plānu izpildīšanu, tas ir, caur ziņkārības
modināšanu viņu ļauni domājošos prātos, bija pievilktas
taisni tanīs vietās, kur karaspēks viņas varēja netraucēti

padarīt nekaitīgas un tad saņemt ciet.

Susutis ar saviem bēdu brāļiem tika no notikumu ne-

parasti ātrās norisināšanās un kara disciplīnas nelokāmi

stingrās piemērošanas tā pārsteigti un apmulsināti, ka tika

aizbīdīti gluži uz citu pusi, kur nemaz nebij karaspēka.
Kad viņi cik necik atjēdzās, tad viņi atradās jau Biķeru

mežā.

Tur viņi arī palika un tapa par mežabrāļiem.

Kādu darbību te attīstīja Susutis, to nevaram še attēlot,

jo mūsu stāsts ir stingri patiess un dibinājās uz dokumen-

tiem, bet par šo laikmetu trūkst no priekšniecības puses

jebkādu dokumentu, jo tai bija pavēlēts rīkoties ne ar

papīru, bet ar svinu.

Tik daudz tikai varam aUīmēt, ka dīkā še Susutis lai-



kam nebūs stāvējis, bet griezis uz sevi nepelnītu vērību,
ko pierāda jau daudzās klaburjaktis, kas uz viņu tika sa-

rīkotas.

Kā mežabrālis Susutis arī nobeidza savu mūžu, un te nu

izrādījās kas gluži negaidīts.
Desu taisītājam bija savs palīgs uz laukiem, vēršu

audzētājs; tas bija saimnieks un priekšniecības piekritējs.
Tādēļ viņš tika par spiegu un nodeva Susuti.

Pārspēks sakrita Susutim virsū, sašāva un nogāza gar

zemi.

Susutis ar pēdējiem spēkiem vēl pacēla roku un nošāva

dzinēju virsnieku. «Ak tu suns tāds!» iesaucās virsnieka

palīgs.
Bet virsnieka palīga palīgs brīnīdamies un klusi noteica:

«Nē, jūsu godība, man liekas, te ir noticis pārpratums.
Tas nav nemaz suns, bet ir cilvēks, un mēs ar viņu visu

cauru mūžu esam apgājušies kā ar suni.»

«Ak, ko nu!» atrūca virsnieka palīgs, «likums un do-

kumenti rāda, ka viņš ir suns, un, ja viņš arī simtreiz būtu

cilvēks, tad pēc likuma viņš tomēr ir un paliek suns, jo
likumam ir spēks.»

«Bet viņam taču brauniņš rokā, un suns nemūžam neuz-

drīkstēsies pretī šaut. Ja pēc likuma viņš ir suns, tad

likumu vajaga pārgrozīt, jo pēc patiesības viņš nav suns.»

«Ko??!» iekliedzās virsnieka palīgs, kurš bija barons, uz

virsnieka palīga palīgu, kurš bija krieviņš.
Ar to jautājums bija pilnīgi izšķirts.
Kas notika ar virsnieka palīga palīgu, krieviņu, tas ir

zināms: viņš tika nodots baltiešu rokās, kuri viņu nostā-

dīja bedres malā kā biedinošu piemēru krievu ierēdņu

nespējībai aizstāvēt baronu intreses un tad parādīja vi-

ņam standrehta3 žēlastību, ka viņš, nepiedzīvodams sirmus

matus, iebrauca bedrē.

Bet nezināšana un noslēpums par Susuti arī šoreiz vēl

palika galīgi neatklāts, tikai tas bija panākts, ka sāka

šaubīties par Susuta sunību arī tādi, no kuriem tas nebija

gaidāms; protams, še runa nav par baroniem.

Susutis pats neizlaida no rokām brauniņu par spīti vi-

sām pūlēm to atņemt un labvēlīgu un mierīgu iemītnieku

prātīgām pierunām, lai jel atmetot stūrgalvību.
Ar brauniņu un negodu Susutis tad arī tika iemests

b<s±drē; citi runā, ka viņš vēl to pašu nakti izcēlies.

Pie Susuta jau viss bija nezināšana, un no tāda dumpi-
nieka jau arī visu var sagaidīt.
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IDEĀLA DISCIPLĪNA, UN KAS NO TĀS IZNĀCA

PABEIGTS STĀSTS

Visas labi domātājas avīzes ziņoja savā laikā ar lielu

prieku, un citas, mazāk labi domātājas avīzes ar mazāku

prieku drukāja pakaļ ļoti zīmīgu nostāstu par neatlaidīgi
krietno dienestpienākumu izpildītāju, kādu sulaini, vārdā

Mārtiņu Pui, kurš, būdams par dežurētāju pie premjera

nama, nelaidis iekšā pašu iekšlietu ministra biedri, tādēļ
ka to nepazinis.

Viņa tuvākais priekšnieks, palkavnieks, tas vien tik

varējis lietu nokārtot un, protams, vēlāk ļoti uzslavējis

cītīgo un uzticamo ierēdni par tādu parauga disciplīnu.
Bet avīzes netika atstāstījušas tāļākos notikumus ar šo

pašu ideālo ierēdni Mārtiņu Pui. Mums izdevies par to

savākt sekošas ziņas no gluži nedroša avota; un, tā kā

lasītājas mīl zināt, kas vēlāk noticies ar stāstu varoņiem,

tad gribam arī beigas atstāstīt, kaut gan tās diezgan bē-

dīgas un pat uztraucošas.

Mārtiņam Pui, kā jau parauga ierēdnim, priekšniecības
uzslava nebija vis likusi atdusēties uz lauriem, kā tas būtu

noticis ar vienkāršu cilvēku, — bet bija to pamudinājusi
uz vēl jo tāļāku centibu. Viņš galīgi nodibinājās negro-

zāmā pārliecībā, ka disciplīna — nemulsināta, no šaubām

nebojāta disciplīna — ir visas pasaulskārtības pamats.

«Negudrot, neprātot, tik klausīt pavēles burtam!» tā

viņš vienmēr sev atkārtoja.

«Neļaut nogriezties no pavēles burta izpildīšanas ne ar

kādiem blakus apstākļiem! Ne ar draudiem, ne glaimiem,

ne labiem vārdiem un pārliecinājumiem, ne lāstiem un

pašiem velniem. Negudrot!» Tas bija ticis krietnā ierēdņa
vadošais teiciens.
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Reizi pats lielais priekšnieks aizejot bija noteicis kriet-

najam ierēdnim: «Nelaist iekšā neviena paša, lai tas būtu

vai pats velns! — vai saproti, Mārtiņ Pui, suņa dēls?!»

«Saprotu, jūsu augstcaurspīdība —: nelaist iekšā ne-

viena paša, lai tas būtu vai pats velns!»

Lielajam priekšniekam bija mājās nolikti briesmīgi sle-

peni raksti, un tādēļ viņam likās, ka nebūs lieki vēlreiz

piekodināt, lai nelaistu neviena paša iekšā, jo kas var

ticēt pat nodaļas priekšniekiem un visslepenākiem padom-
niekiem.

«Nu, skaties tu man, Mārtiņ Pui, ka tu man to izpildītu
uz mata un neielaistos ne uz kādiem izskaidrojumiem un

nepadotos māņiem un viltībām; dari tik to, kas tev likts!»

«Ar prieku centīšos uz mata, jūsu augstcaurspīdība!»
Mārtiņš Pui stāv pie durvīm un nelaiž neviena iekšā:

ne paša galda priekšnieka, kas grib pārrakstīt steidzamus

papīrus, ne sulaiņa, kas grib priekšnieka cigārus papīpot,
ne pašas cienīgās, kas grib aktīs paokšķerēt pēc vielas, ko

pastāstīt viesībās savām tuvākām draudzenēm, ne jaun-
kunga, kas grib drusku pagrābt no tēva naudas, ar ko

cauri iet. — Mārtiņš Pui stāv tik pie durvīm un nelaiž

neviena iekšā, un neklausās ne uz izskaidrojumiem, ne uz

pārliecinājumiem, ne uz sulaina un jaunkunga draudiem,

ne uz istabmeitas un cienīgās glaimiem, un pirmā bija ļoti
skaista, kas nebūs lieki pieminams.

Mārtiņš Pui stāv tik pie durvīm un domā: «Negudrot!»
un mierina sevi ar stingru pārliecību: «Neviens mani ne-

piemānīs!»

Par laiku atskrej kurjers pēc tiem briesmīgi slepeniem
rakstiem Krietnais ierēdnis nelaiž iekšā. Atskrej cits,

augstāks: sakās nākam no paša lielākā priekšnieka. Mār-

tiņš Pui i nepaskatās. Tik daudz kārdinājumi un māņi, un

vilti ir likuši viņam noprast, ka te nav vienkārša lieta, bet

gluži ārkārtēja. Viņš sāk just, ka varbūt šodien izšķiras
viss viņa liktens un, ja viņš šodien paliek ciets un uzti-

cams, un gudris un nepadodas nekādiem māņiem un pār-

baudījumiem, ka tad viņam atvērsies neizmērojamas lai-

mības vārti un viņš varbūt ieies feldfēbeļa činā un dabūs

22 rubļus un 33! /3 kapeikas algas par mēnesi un kroņa

apgaismošanu. Viņš domā tikai vienu: «Negudrot! Neļaut

apmānīties!»

Atskrej drīz pats prokurors, — krietnais ierēdnis nelaiž

iekšā; atskrej ar automobili pats iekšlietu ministra pa-
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Hgs, — tāpat. Atskrej pats lielais priekšnieks un brēc lie-

liski Tāpat. Krietnais ierēdnis tikai pasmejas un nelaiž

arī viņa paša iekšā; arī viņš nodomā pie sevis: «Negudrot!

Neļaut apmānīties! Kas var zināt, varbūt priekšnieks grib
mani tikai pārbaudīt, vai es arī protu uz mata izpildīt viņa

pavēles? Viņš taču noteica nelaist iekšā neviena paša, lai"

tas arī būtu pats velns.»

«Vai tu nepazīsti mani, muļķi, suņa dēls!» brēc priekš-
nieks lielās dusmās.

«Kā lai nepazīstu jūsu augstcaurspīdības. No laipnās
uzrunas vien jau pazīstu,» atbild Mārtiņš Pui

«Kādēļ tad tu mani nelaid iekšā?»

«Man teikts nelaist nevienu iekšā, lai tas būtu vai pats
velns.»

«Bet es pats taču tev to teicu —»

«Pats, jūsu augstcaurspīdība.»

«Nu, un tagad es to pats atkal atsaucu. Vai tu nevari

sajēgt, koka gabals, suņa kāja, ko es tev izskaidroju?»
«Man teikts uz izskaidrojumiem neielaisties, māņiem un

viltībām nepadoties un darīt tik to, kas likts.»

«Lai velns tevi parauj! Kādi lai te māņi un viltības?»

«Jūsu augstcaurspīdība gribiet mani varbūt tik pārbau-
dīt ar māņiem un viltiem, vai es arī uz mata protu izpildīt

pavēles.»
Ar visām lielajām dusmām priekšnieks nevarēja attu-

rēties no smiekliem: «Ak tu muļķis, suņa dēls; labi, labi,

ka tu tā centies, algu dabūsi, bet nu laid tūlīt iekšā!»

Krietnais ierēdnis arī pasmējās laimīgi, bet iekšā ne-

laida.

«Jūsu augstcaurspīdība, lūkojat tagad ar glaimiem, tā-

pat kā cienīgā papriekšu mani lādēja un tad glaudīja ap

vaigiem, un sauca par balodīti, lai es laižot iekšā.»

Tas bija par daudz arī laipnajam priekšniekam, un sa-

cēlās tāda vētra, kura būtu noslaucījusi visu no zemes

virsus, ja nebūtu beigās atrasts kādā viesnīcā un atvests

palkavnieks, krietnā ierēdņa Mārtiņa Pui tiešais priekš-
nieks, kurš tad nokārtoja iekšā laišanas lietu.

Bet nelaime bija jau notikusi: lielais priekšnieks nebija

varējis laikā dabūt briesmīgi slepenos rakstus, un, kad nu

beigās pietika pie tiem klāt un devās ar vislielāko steigu

atpakaļ, tad nonāca 40 minūtes par vēlu.

Bet krietnais ierēdnis Mārtiņš Pui, kurš bija pašlaik
sasniedzis disciplīnu, pašsavaldīšanās un apdomības vis-



augstāko pakāpi, dabūja gan izmaksātu algu, medāli «Par

uzcītību dienestā», bet tika ieskaitīts par slepenu biedri

un palīdzētāju un dabūja izciest to lielo sodu, ko tik viņš

pats vien zin.

Pēc tam par Mārtiņu Pui, krietno ierēdni, nekas vairs

nav bijis dzirdams. Šo faktu nepiederīga izpaušana būtu

varējusi kaitēt disciplīnas uzturēšanai.

Tā ari saprotams, ka avīzes nostāstu par krietno ierēdni

atstāstīja nepabeigtu, un še tikai tas top cien. lasītājiem

pasniegts pilnīgā veidā.
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SIRDS SOLĪJUMS

Tas bija ne šinī zemē, ne šinī laikā.

Viņiem nu drīz, drīz vajadzēja nākt. «Kad ziedēs per-

sikas, es būšu pie tevis,» viņš teica.

Drīz, drīz ziedēs persikas. «Vēl tikai kāda nedēļa,»
saka Andžolīna. «Paciešaties, dārgā signorina Džilda.»

«Vai viņš būs? Vai būs? Vai nenokavēsies? Tagad tādi

laiki. Katru mirkli var atskanēt Garibalda sauciens, un

tad viņš sekos tam, ne maniem mīlas aicinājumiem.»
«Signorina, signorina, nešaubāties par viņu. Kas ir uz-

ticams brīvībai, tas uzticams mīlai.»

«Tev tai&nība, Andžolīna, mīļā,» — piepeši viņa piestei-
dzās pie kalpones un strauji viņu apskāva un noskūpstīja.

«Jā,» teica Andžolīna, «nu es arī atceros itin skaidri,

ka viņš solījās ar savu sirdi būt vienmēr pie jums.» —

«Lai es kur esmu pats, mana sirds vienmēr būs pie
tevis!» —

«Tie bija viņa vārdi,» apstiprināja Andžolīna, «un tas ir

solījums, kuru nelauž; kas domā uz savu zemi, tas domā

uz savu līgavu.»
«Nu tu runā vienos sakāmvārdos,» atjokojās Džilda —

bet labi bij tie sakāmvārdi arī Džildai.

«Bepo man viņus vienmēr atkārto,» Andžolīna palika
klusa un apstājās.

«Kaut nu drīzāk ziedētu tās persikas!» no sirds vēlējās
abas jaunavas. —

Vai jūs zināt, kas ir persikas? Vai jūs jel reizi redzē-

juši, kā viņas rožaini zied?

Ak, es viņas esmu redzējis, daudz un ilgi, — diemžēl.

Nu man katru pavasaru agri, agri sirds top nemierīga,
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kā nesavaldāma, un, kad es viņu savaldu, tad viņa kā sa-

lauzta, sāpīgiem, nevarīgiem locekļiem. Pašā marta sā-

kumā, kad vēl visapkārt dziļi sniegi, netīri no visas zie-

mas sārņiem, atmostas skaidrais skaistais sapnis par per-

siku ziedēšanu.

Persikas ir tālas viešņas arī Itālijā: no svešām Āzijas
malām viņas turp atvestas, viņas vēl atmin savu dzimteni

Persiju un saucas par persietēm, persikām; viņām siltā

zeme Itālija vēl ir auksta, un, kad viņas dreb marta vējā
un lietū, un sniegā, tad viņas sasilst tikai, domājot uz savu

dzimteni. Nav jau arī citām dzīvībām vairāk mierinājuma
kā domas uz tāļo, atstāto.

Kā mīļas viešņas viņas tiek turētas no itāļu meitenēm.

Persikām līdz ir cits tautietis no Pērsijas —, majorāns,
kurš itāliski saucas par «Persia». Bet nekādu attiecību

persikām nav ar majorānu: viņas jūtas kā itālietes. Viņas
mēdz nošķirties kā «persica spiccacia» 1

,
īstās persikas, no

citām.

«Ej, skrien paskaties, cik lieli ir jau persiku pumpuri!
Tur dārzā viņi tik lēni aug,» sacīja Džilda.

«Jums istabā gan jau zied kamēlija, — ne velti jūs viņu
sildāt ar savu dvašu un plaucējat. Mīlā viss aši plaukst;
cik vēl nesen atpakaļ Džino bij aušīgs, jautrs zēns un kā

piepeši attīstījās par daiļāko un vīrišķāko jaunekli, kāds

visā Tičīnā.»

«Vai tu domā, Andžolīna? — Jā? — Cik skaists! Kā

pats pavasars! Kad nu ašāk plauktu ziedi! Viņš pārāks par

ziediem; viņš ašāk nāca. Varbūt viņš arī tagad ašāk at-

nāks? Kamēliju pumpuri arī laukā jau lieli, lieli.»

«Debess jau ir skaidra un zila.»

«Augstumā debess tumša, tumša, gandrīz tik tumši zila

kā vakarā. Ezers ir zils pa vidu ar mēļām nokrāsām un

tikai gar malām zaļš, kurp sniedzas kalnu ēnas. Tur lai-

viņa peld un bālgana svītra pakaļ velkas. Vai viņš nav

laiviņā? Kā viņa visapkārt sev kaisa sudrabu un zeltu pa

viļņiem?»
«Kā lai viņš nāktu no tās puses? Nē, viņš nāks no Ca-

polago.» «Kas var zināt, kur viņš tagad ir?»

«Kalni vēl drūmi un brūni.»

«Nē, lūk, lūk, tur zaļi plankumiņi, tie ir jauno kastaņu

pumpuru asni, kas spiežas laukā no brūnajiem zariņiem.

Drīz, drīz!»

«Šodien Ruvigliana's meitenes atnesa atkal pilnus klēp-

jus vijolīšu un prīmuļu.»
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«Prīmuļu jau pilnas visas pļavas. Es viņas negribu,
dzeltenas spīd, kā karabinjeru 2

pogas. Lai nenes vairs.»

«Mazā Pepīna iedeva alikantes zariņu, smaršo saldi, kā

pirmā pavasara mīla.»

«Bet kādi viņai lieli dzeloņi! Ak, Andžolīna, kādēļ viņš

vēl nenāk?»

i

Andžolīna skrien ik dienas skatīties, cik lieli ir persiku

pumpuri. Signorina Džilda no nepacietības gluži sasirgst
un liekas gultā: varbūt tā ātrāk sagaidīs? Nevienu gadu
vēl pumpuri tik lēni nav raisījušies. Istabas kamēlijai
Džilda vienu pumpuru atvērusi agrāk, un viņš krāšņi rozā

uzziedēja, bet to pat dienu arī nokrita.

«Signorina, signorina,» teica biedinoši Andžolīna, «kad

tik nenotiek kāda nelaime! Jūs zināt, cik vārīgs ir kamē-

lijas zieds: viņš, kā mīla, nepanes, ka viņu aiztiek.»

«Ak, Andžolīna, es ilgāk nevaru izturēt.»

*

Piepeši laiks iestājās silts. Ezers siltiem, zaļiem viļņiem
aplaistīja krastus. Gaiss siltām, velganām pūtēm glāstīja
kalnus un vēdināja dzīvinošas vēsmas Džildas logos; saule

cauru dienu staigāja skaidrās debesīs un lūkojās katrā

persiku pumpurā.
Andžolīna ieskrēja Džildas istabā: «Ir! Ir! lesim laukā

skatīties!»

«Vai Džino ir?» uzlēca Džilda.

«Pumpuri zied! Pumpuri zied! Tur lejāk, pie ezera, visi

koki iesārti, pilna leja kā piebērta!» un viņa izskrēja ārā.

No uzbudinājuma trīsēdama, Džilda sāka steidzīgi

ģērbties. Andžolīna atkal ieskrēja. Steidzīgo skriešanu un

saukšanu sadzirdusi, ienāca Džildas māte, signora Asunta.

«Kurp tu tā steidzīgi iesi? Ko tu tā viņu vedini, Andžo-

līna?»

«Es iešu skatīties, kā ielejā zied persikas.»
«Tu saaukstēsies, meitiņ, pašulaik sniegs sāka snigt. Vai

tad tu, Andžolīna, neredzēji un neteici?»

«Es nemaz nemanīju,» atteica Andžolīna.

«Lai ir sniegs! Rozā ziedi nekad nav tik skaisti kā baltā

sniegā, zvaigznes nekad nav tik spožas kā tumšā naktī,» —

un Džilda tik turpināja ģērbties.
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«Kā jūs iedomājāties, ka persikas jau zied? Koki vēl

gluži kaili,» teica māte.

«Te pie mums vēl nezied, bet pie Sandomenikas jau
visa leja pilna ziediem. Koki vēl kaili, bez lapām, bet zaļo
lapu vietā ir sarkani pumpuri,» iebilda Andžolīna.

«Es gribu redzēt pirmās persikas ziedam, es gribu re-

dzēt! man vajga! — Nāc tu arī līdzi, māmiņ,» lūdzās

Džilda.

«Zinu, zinu, meitiņ,» skumji teica signora Asunta, «kad

ziedēs persikas, viņš solījās nākt. Zinu tavu noslēpumu.
Tu pati esi kā tas persiku koks, — vēl tu neesi laidusi

lapiņas, jau tu traucies ziedēt gaišiem, sārtiem ziediem.»

«Māmiņ, vai es ļauni daru? Mana sirds staro tik gai-
šiem, skaidriem stariem.»

«Meitiņ, tu vēl tik jauna: jums abiem jāpagaida, kamēr

beigsies šie kari un Džino pārnāks mājās. Kamēr Roma

būs iekarota.»

«— Kamēr Roma būs iekarota un mūsu lielā Itālija vie-

nota, jā, jā — bet vai viņš nav mana Roma? Un vai mēs

vienoti neesam mazā Itālija? — Nākam lūkoties persikas
ziedam!»

.vil..

««Sniegs uz ziediem, sniegs uz mīlas», saka veci ļaudj,,
noteica signora. r.

«Nē, māmiņ, ne sniegs uz ziediem, bet rožu lapiņas uz

sniega. Sniegs noies, ziedi paliks,» un smiedamās abas

meitenes aizskrēja.

*,

Kur vien meitenes gāja — pa šaurajām ieliņām, gar stā-

vajiem akmeņu žogiem, pa mazo bruģēto ciema lauku-

miņu — visur viņas redzēja plānu skaisti baltu sniega

kārtiņu; uz kokiem, uz puķēm, uz jumtiem, visur baltas

mirdzošas pārsliņas. Tāds pārsteigums! — Meitenes izgāja

uz klinšu celiņa, visi kalni savādi balti, — lielais kalns

melns ar baltiem sniega plankumiņiem spilgti atceļas no

zilā apvāršņa. Klēpī kalnam ciemi un mājas melniem un

sarkaniem jumtiem. Kalnam pāri, pa vidu, gar malām

migla un mākoņi, bālgani un zilgani. Iznāk saule, vi'oif

spilgts un skaidrs, un žilbinošs smaida pretī Džildaii .a
viņas cerībām.

Ašiem soļiem uz persiku leju, kājas šur tur slīd no ne-

parastā sniega gluduma, akmentiņi drūpot krīt lejā.
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«Cik skaidrs gaiss! Var skaidri saredzēt viņpus ezera

visas mājas un logus. Tas ir vecā Bianchi nams.»

«Es dzirdu, kā akmeņlauzēji krauj akmeņus laivās tur

viņpusē.»
«Cik skaists ir ezers! Zili zaļgans tumšs ūdens; kur ēnas

krīt, tur violeti atspīdumi. Gluds un caurspīdīgs kā venē-

ciešu glāze, malas ieslēgtas baltā sudrabā.»

«Lūk, mēs esam jau atskrējušas! Te jau ir persiku leja!»
«Viss plašums balts un rozā!» mazā Džilda neviļus

plaukšināja rokām. «No visām pusēm no kalna lejā līst

rožainas upes, un ūdeņi, pret klintīm šļākdami, met baltas

putas. Tur paceļas melnas klintis, un rozā un balts viņām

pāri veļas.»
«Persiku kokiem visiem vēl kaili zari, bez lapām,

apakšā sniegs un melnos zaros sarkani ziedi, — cik sa-

vādi un skaisti,» domīgi noteica Andžolīna. «Kā sarkan-

krekļi garibaldieši
3

uz melniem Abruzz'u kalniem4
.»

«Cik spoži un cēli izšķiras tur viens sārts persiku koks

no baltā sniega pret zaļo ezeru, balts, zaļš, sarkans, —

ziema, pavasars, vasara! Viss vienā skatā! — Tā mums

nāks vienā skatā pēc ziemas ziedonis un tūdaļ vasara! Un

h . zaļš, balts, sarkans, tās jau mūsu Itālijas krāsas, —

iā skatā nāks viss, arī viņš, arī viņa.»

Kā jums, signorina Džilda, izliekas sarkanie ziedi uz

baUā sniega? Man liekas, kā sarkani asins pilieni uz baltā

palaga, kur guļ mans Bepo.»
«Ak, nē, tās ir rožu lapiņas, ko Aurora

5
kaisījusi uz

kāzu gultas palagiem.»
«Ak, jā, skaisti tā gan, ak, jā!» nopūtās Andžolīna.

«Lūk, uz persikām uzsnidzis sniegs, un tās brīnās: «Kas

tas tāds? Tik auksts viņš ir, mēs viņu sasildīsim ar savām

sārtām liesmām.» Lūk, kā visapkārt sniegs kūst un izzūd!»

«Signorina, iesim atpakaļ mājās, ka jūs nesaaukstēja-
ties. Nu jau mēs redzējām.»

«Kā visa aina aši pārvēršas! Kalni top aizvien melnāki,

jo lejāk, jo tumšākas krāsas, bet kalnu gali liekas jo gai-
šāki balti, kā cerības — jo gaišākas, jo tuvākas saulei.»

«Man top jo baigāk, jo tālāk; iesim!»

«Andžolīna, lūk, kā atveras kalnu vārti! Kalni, kas sa-

ušies ap ezeru, atkāpjas, gaisma plūst iekšā pa vār-

ti* .! Lūkosimies, lūkosimies tālāk, kas tur tanīs vārtos,

kas aiz vārtiem!»

«Ak, viss top tālāks un tālāks, acis nespēj saredzēt tā-

lumu, kurā tu vēlies redzēt to vienu.»
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«Es viņu redzēšu, es viņa sirdi jutīšu pie savas sirds, —

persikas zied, visas lejas zied, mana sirds zied. Andžolīna.
mana mīlā!»

*

Mazā Pepīna skrēja pa klinšu celiņu, ka klabēja vien

koka tupelītes. Jau no tālienes viņa sauca:

«Nākat mājās, signorina Džilda! Pārnāca! Pārnāca!»

Skrienot nokrita koka tupelīte. Jums jāzin, ka šīs gra-
ciozās, mazās tupelītes, «cokoli» viņas sauc itāļi, uz kājas
turas tikai aiz ādas lentītēm, kas pārstieptas pār kāju pirk-
stiem. Uz mirkli Pepīna apstājās.

«Nu nācašāk! Kas pārnācis? Vai Džino?»

*

Pusceļā viņas sastapa Bepo. Tam bija rokā skaists rozā

persiku zars. No priekiem iekliedzās Andžolīna un, aiz-

mirstot uz mirkli cienību pret savu kundzi, metās ap kaklu

Bepam.
Bepo, pār visu seju smaidīdams, tomēr neaizmirsa savu

kareivisko izturu; Džilda satvēra viņa roku.

«Vai Džino vēl augšā pie mamas? Vai jūs abi reizē

atbraucāt? Vai Džino nokusis?»

«Mēs esam še abi, — cik vien varam būt,» atbildēja uz

visiem jautājumiem Bepo savādā, nenoteiktā balsī. Visa

viņa seja bija pārvērtusies, prieks viņā cīnījās ar nopiet-
nību, dziļas sēras likās visu pārvaram. Meitenes savā

priekā to daudz neievēroja, domāja, viņš noguris no ceļa,

nemanīja arī viņa neveiklo, nenoteikto valodu.

«Ak, iesim ašāk pie Džina,» steidzināja Džilda, «varbūt

viņš man nāks pretī!»
«Viņš ir tev nācis pretī,» klusi iebilda Bepo, «nestei-

dzaties tā, signorina.»
«Kā lai es nesteidzos?» smējās Džilda. «Tu viņa draugs

un apkopējs, vai tu arī nesteidzies, kad viņš tevi gaidīja?»
«Nesteidzaties, signorina Džilda, jums laika daudz, ļoti

daudz. Viņš ir gan steidzies, lai izpildītu savu solījumu
persiku ziedos pārnākt. Jums būs jāmācās paciesties, ne

steigties,» grūti gāja Bepam valoda.

«Kas tās tādas par runām? Ko tu tā stosties? Kas ir ar

Džinu noticis? Vai viņš ievainots? Tad jo ašāk jāsteidzas

mājās. Es viņu kopšu. — Lūk, Andžolīna, kā Džino izpil-



dīja savu solījumu: kad ziedēs persikas, es bušu pie
tevis!»

Bepo gribēja ko teikt un nostājās stingrā kareiviskā

pozā, bet piepeši viņš nokrita ceļos un, sagrābis Džildas

rokas, sāka skaļā balsī raudāt, aizmirsdams visus savus

pienākumus un pieklājību.
Džilda tagad tikai atjēdzās un atmodās no sava

sapņa, — tad Džino bij miris. Piepeši nogrima kaut kur

dziļumā visas persikas, līdz ar kalniem un ezeru, un sauli.

Viņa neiekliedzās, viņa nesakustējās. Viņa bija piepeši

pārcelta citā pasaulē; gar šo pasauli viņai nebija vairs

daļas ne priekos, ne bēdās, arī ne bēdās. Tad viņa sa-

dzirda kā no tālienes svešu balsi.

Bepo bij piecēlies, atkal pilnīgs kareivis, un teica:

«Džino ir še, viņš savu solījumu nav aizmirsis; viņš savās

miesās nevar būt še, jo viņa miesas atdotas zemei, atbrīvo-

tas vienotas Itālijas zemei, un guļ mūžīgā Romā, kuru

viņš atbrīvoja. Bet viņš sūta tev, lai būtu mūžīgi pie
tevis —» Bepo balss aptrūka, bet tūdaļ viņš atkal turpi-

nāja. «Viņam nepatika būt pie tevis tikai garā, no vēsām

augstām debesīm noskatīties uz tevi še zemes virsū, viņš

vēlējās būt pie tevis tuvāk —»

Džildas acis piepeši uzliesmoja.
«Ko tad? Kā tad var būt tuvāk?» iesaucās Andžolīna

nesaprašanā.
«Viņš sūta tev — savu sirdi, ko lika man izņemt no

viņa krūtīm un nodot tev,» viņš izņēma mazu vīstoklīti un

nodeva to Džildai līdz ar persiku zaru.

Džilda rokās turēja savu dārgāko. Piepeši atraisījās vi-

ņas stingums, un viņa sāka raudāt; viņa bij atgriezusies
atkal šinī pasaulē pie Džina sirds.

Tas bija ne šinī zemē, ne šinī laikā.

Izpildīts bija sirds solījums.
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ANŠELIS, KALPAZĒNS

PĒC KADA ŠVEICIEŠU SKOLOTĀJA NOSTĀSTA

Kas viņu pirmoreiz redzēja, tas nodomāja, ka viņš gan
ir cēlies no kādas punduru dzimtas. Uz mazajām miesi-

ņām bija uzvāzta varena galva ar sarainiem matiem; seja
bija neglīta, acis parasti lūkojās uz leju, it kā nevarētu

panest apkārtējo gaismu. Kad es vēl piemetināšu, ka viņa

locekļi bija sabāzti drēbēs, kuras bija aprēķinātas vēl

ilgai augšanai, tad te jums būs Anšelis visā savā naba-

dzībā.

Kas mani visvairāk pārsteidza pie šā cilvēciņa, nebija
viņa savādais augums, arī ne viņa savādais apģērbs: tas

bija viņa apspiestais gars, kas parādījās visā viņa būtnē.

Pirmās piecas nedēļas, kuras viņš pavadīja manā skolā,

es viņu nekad nedzirdēju smejamies. Un turklāt tas ma-

zais vīrs bija taisni vienpadsmit gadus vecs. Vienpadsmit

gadus vecs un vairs nesmejas! Te bij ko pārdomāt! Es

dabūju zināt, ka Anšelis palicis bez vecākiem un pie kāda

zemnieka pats sev pelnīja maizi. Manā skolā bija vēl vai-

rāk kalpabērnu, kas arī bija aizdoti pie saimniekiem, bet

tie taču varēja smieties un būt priecīgi. Kādēļ tad An-

šelis no?

Taisni noprasīt es negribēju; viņš man arī nebūtu atbil-

dējis. Es tikai apņēmos ar Anšeli vienmēr laipni apieties;

es arī nekad viņu nemodināju, kad viņš šad un tad kād-

reiz skolā nokāra galvu un aizmiga. Bēdīgs liktenis! Un

taču arī Anšelim atnāca reiz priecīgas stundas.

Pa vasaras laiku es lielu daļu no skolas mācības stun-

dām noturēju mežā, un tur es reiz redzēju, ka Anšelis

bija jautrs ticis. Tas bija vingrošanas stundā; es bērniem

liku lauzties uz mīkstās, sūnainās zemes. Cik cieti puikas

saķērās! Kā krūtis cilājās sacīkstes piepūliņā! Anšelis, pats
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būdams mazs, dabūja ari tikai maza auguma pretiniekus

viņš nometa visus zemē.

«Vai tu gan gribi tikt par pirmo stiprinieku, Anšel?» es

viņam uzsaucu uzmudinādams.

«Par ko ne?» viņš atteica un devās uz izveicīgāko un

stiprāko vingrotāju.
«Nāc ar mani lauzties!» teica Anšelis.

Visapkārt atskanēja skaļi smiekli.

«Anšelis grib lauzties ar viņtēvu Pēteri! Vai dzirdat to

joku! Anšelis!»

«Anšel, saki, kurā vietā tu gribi vislabāk nokrist

zemē?» Pēteris zoboja.
«Tur lejā pie ozola ir labi un mīksti,» teica kāds zēns,

kurš nupat vēl tur bija nogāzts.
Bet Anšelis neļāvās iebaidīties. Viņš saglāba savu pret-

nieku, liela auguma puiku, kurš tīri joka pēc — kā viņš

sacīja — darīšot Anšelim patikšanu un iešot ar viņu

lauzties.

Anšeļa ģīmis bija viss sarkans; viņš bija noskaities. Pē-

teris gribēja Anšeli pacelt augsti gaisā, kā rotaļiņu, un

tad to lēni nolaist zālē uz muguras. Tā viņš bija lielījies.
Bet kas tad bija tas? Viņš nevarēja Anšeli pacelt ne par

plaukstas platumu. Anšeļa sejā bija nopietnība un nik-

nums. Ar tādu lielu spēku, kādu nemaz nevarēja iedomā-

ties tanī mazajā pundura ķermenī, viņš garo Pēteri pacēla

gaisā un smagi novēla uz muguras zemē. Mēs visi palikām
kā bez valodas.

Gluži izbrīnējies, piecēlās garais Pēteris. Nevienas ska-

ņas nebija visapkārt mūsu pulkā. Tāds iznākums bija
pārāk negaidīts. Bet kad jūs būtu redzējuši Anšeli! Viņa
krūtis vēl cilājās un elsoja no piepūliņa, elpa gāja al-

piem
1
.

Bet acīs bija ieviesies lepns, uzvarpilns mirdzums,

un, savādi, citkārt tik drūmās acis bija tapušas skaistas

no prieka, kas no viņām laukā smējās.
No tā laika Anšelis tapa jautrāks. Viņā sāka pamosties

it kā kāds atturēts dzīves prieks. Jo no šī laika sākot, viņš
biedru starpā sāka baudīt zināmu cienību. Arī bagātie
saimnieku dēlēni sāka pieaicināt viņu klāt pie saviem uz-

ņēmumiem un nedarbiem, un Anšeļa balsij bij nu svars

Šinī sabiedrībā. Kā šī cienība darīja iespaidu uz visu kal-

pazēna būtni!

Prieks par šo cienību bija Anšelim kā atdzīvinoši saules

stari, un puika dienu no dienas it kā vairāk atkusa. Viņā
sāka kustēties it kā klusa cerība tam, ka arī viņš ticis uz
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priekšu un varēs uzrāpties uz augšu. Viņš it kā zagšus

palūkojās iekšā kādā skaistā zemē. Tagad dažreiz varēja
dzirdēt viņu smejamies. Tie vēl nebija īsti, sirsnīgi bērnu

smiekli, bet īsi un sausi. Tomēr, lai kā, Anšelis taču

smējās!

Tad nāca pārgrozība.

Tas saimnieks, pie- kura Anšelis bija salīdzis, piepēži
nomira, un viņa saimniecība izputēja. Kāds cits saim-

nieks, no attālākām mājām, apņēmās Anšeli pieņemt pie
sevis. Saimniekam gan īsti bija vajadzīgs pilns pieaudzis
kalps, bet viņš nodomāja, ka zēns viņam varēšot izpildīt
pilna kalpa vietu. Kad Anšelis no manis atvadījās, viņa

lūpas bija spītīgi sakniebtas, acis lūkojās drūmi. Sāpes,

pret kurām viņš cīnījās, viņš dūšīgi nospieda un neizrā-

dīja. Viņš bija atkal tas pats agrākais spītīgais, sarūgti-
nātais Anšelis.

Kad viņš sēdēja sava jaunā saimnieka ratos, lai brauktu

uz jauno darba vietu, viņš mums nosauca īsu: «Veseli

paliekat!» Tad rati aizbrauca. Anšelis nevienu reizi neat-

skatījās atpakaļ. Viņa skolas biedri bija viņu pavadījuši
un nU skumji noskatījās viņam iepakaļ. Savādi izskatījās
Anšeļa sīkais pundura augums blakus milzīgajam zemnie-

kam, kurš puiku aizveda.

Dienas nāca un gāja.

Bija saulainas dienas, kuras mums drīz vien lika Anšeli

aizmirst. Es tikai atgādājos, kad skolā saules stars uzmek-

lēja to vietu, kur agrāk Anšelis bija sēdējis. Tad man

vienmēr ienāca prātā, vai gan Anšelim arī saule spīd

mīlīgi un silti? Bet saules stari arvien retāk uzmeklēja

viņa vietu, un drīz pati vieta tika ieņemta no jauna sko-

lēna.

Te vienu rītu, kad gribēju iet klasē- es redzēju pie
durvīm pieslējušos mazu, panīkušu zēna tēlu; tas bija
Anšelis.

Man pārskrēja auksts un karsts pa muguru. Kas viņu
tik ātri atkal atvedis pie mums atpakaļ, es jautāju. Viņš

neatbildēja. Bet skatienu viņš man uzmeta, — savu mūžu

es neaizmirsīšu šo skatienu, tik rūgtu, tik apsūdzošu. Tad

Anšelis likās atceroties mana jautājuma. No viņa krūtīm

Izspraucās ar mokām briesmīga apsūdzība: «Es nevarēju

vairāk izturēt!»

Ko es vēlāk izdabūju no viņa, tas pilnīgi attaisnoja šo

apsūdzību — «es nevarēju vairāk izturēt!».



Pulksten četros no rīta — bija ziemas laiks — Anšelim

vajadzēja jau celties augšā un līdz pulksten astoņiem strā-

dāt smagu kalpa darbu. Astoņos viņam vajadzēja iet

skolā, un tur atkal bija stingrs skolasdarbs, kā es vēlāk

varēju noredzēt no Anšeļa skolas burtnīcām. Pēc skolas

ap pulksten četriem pēc pusdienas sākās atkal kalpa
darbi, un tikai ap desmitiem mazajam moceklim bija brīv

doties uz dusu. Un to vajadzēja izturēt zēnam, kurš mie-

sīgi un garīgi bija maz attīstījies un turklāt vēl tika vāji
barots.

«Es nevarēju to vairāk izturēt!»

Tagad Anšelis atkal sēd manā klasē, savā vecajā vietā.

Bet, kad man nākas skolas bērniem paskaidrot, cik gudri

un taisnīgi dievs pasaulē visu ir iekārtojis, tad es nekad

neskatos uz mazo Anšeli; citādi es varētu vēl ko izteikt,

par ko es vēlāk nevarētu atbildēt.

Pavasaris nu arī jau atnācis, un priekšpusdienās saule

iespīd arī skolas istabā. Lēni viņa slīd pār soliem un

mirdz bērnu gaišmatainās galviņās. Kad viņa nonāk līdz

Anšelim, man rādās, ka viņa tad spīdētu vēl sevišķi, ka

austu mocekļa spīdumu ap Anšeļa galvu.



184

SKAISTULES BĒDĪGAIS GALS

NO KASTAŅOLAS STĀSTIEM

Pačekam bija radniece — sievas māsa.

Mēs tikām viņu vēl redzējuši un esam par to ļoti ap-
mierināti. Es varbūt varētu teikt vairāk — laimīgi, jo Ri-

timeiers savās vēstulēs kaut kur saka, ka esot viena no

lielākām laimēm cilvēkam — redzēt skaistus cilvēkus. —

Pačeka sievas māsa bija ļoti skaista. Es tik skaistu sirm-

galvi nebiju un neesmu nekad vairs redzējis un neceru

arī, ka tādu jelkad redzēšu savā mūžā.

«Sirmgalve, — vecenīte!» varbūt dažs iesauksies, «mēs

bijām domājuši, ka būs runa tiešām par skaistuli!»

Kas tā domā, lai tālāk nelasa ne šo īso stāstiņu. Būs

runa tiešām tikai par sirmgalvi un par vecenītes mūža

galu; stāsts arī neaizķers to laika sprīdi, kad vecenīte bija
vēl jauna un skaistule vārda pilnā un vispāratzītā nozīmē.

Vispār jau vecus nemēdz atzīt par skaistiem, kaut gan
Mikel-Andžella «Radītājs», sirmais negantais vecis, kas

nes savā klēpī pasauli un, pacēlis roku, pavēl tapt visu-

mam, — kaut gan šis sirmais radītājs varētu konkurēt pat

ar rāmo Belvederes Apollonu
1
.

Bet lai nu to jautājumu apsver citi, kas kompetentāki.

Viņa bija vidēja auguma, bet ļoti proporcionēta, tā ka

izskatījās labāka, nekā patiesībā bija. Tikpat proporcionēti

bija viņas sejas panti, — liela saskaņa ārējā, kas lika

slēgt uz lielu saskaņu iekšēju. Noskaidrots, dziļš miers,

norimušas visas straujās dziņas un kaislības, harmonija ar

pasauli un sevi, piedošana un labsirdīga nolūkošanās uz

visiem cilvēkiem, un reizē tāds cēlums un tāda neaiz-

skaramība un nepieejamība, kādi redzami tikai vecās

klasiskās dievībās.

Viņa arī bija dzimusi, cik atceros, Sabīņu kalnos2, no
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senas romiešu cilts, un dzīves straume viņu nez kā bija
atnesusi un izmetusi krastā tāļajā Tičīnā, mazā osteriā

con alloggio 3
.

Terēzas kundze bija gluži baltiem matiem, bet svaigu, —

drusku iesārtu sejaskrāsu, melnīgsnēja. Visa seja likās

starojam no laipnā smaida; bet varbūt arī starošana nāca

no melnajām, spožajām acīm.

Grūti bija pateikt, cik veca viņa ir, — varbūt 30 vai

40, vai 50 gadu; patiesībā, kā vēlāk dzirdēju no paša
Pačeka, viņai bija pāri piecdesmitam. Viņas kustības

bija gan cēlas un cienīgas, bet tomēr dzīvas, un tās lika

viņai izskatīties jaunākai. — Pie Pačeka Terēzas kundze

atnāca diezgan reti, vismaz mēs redzējām viņu reti. Aiz-

ejot viņai aizsūtīja līdzi mazu pakiņu ar nez kādām lie-

tām. Pačeks ar Terēzas kundzi sarunājās laipni, bet bez

saviem parastajiem jokiem, grimasēm un žestu bagātī-
bas. Vēlāk, atmiņā, man izlikās, it kā būtu redzējušās
kādas apslēptas bailes Pačeka attiecībās pret viņu. Bet

var jau būt, ka es pats tik tā iedomājies to novērojis

pēc tam, kad es jau biju dzirdējis par skaistules bēdīgo
galu un neviļus sev šo to sakombinēju savā fantāzijā.
Bet var arī tā būt, ka mana fantāzija netika līdz patiesī-
bai.

%

Kad mēs iepazināmies ar Terēzas kundzi, Pačeka sieva

bija jau mirusi. Ari viņa bija skaista bijusi, kā vēl re-

dzējām lielajā viesu istabā viņas palielināto fotogrāfiju

pie sienas: pilnīga kundze, kupliem matiem, enerģisku

sejas izteiksmi, lepnu smaidu krokotās lūpās, ap muti

mazu švītriņu, kas man ne sevišķi patika.
Par savu mirušo kundzi Pačeks šad tad stāstīja, bet

manāmi atturīgāk nekā par citām lietām. Te viņa mē-

gusi sēdēt, tur gulēt, tur atpūsties, — tā kundze likās

mazāk staigājusi un vairāk citiem likusi staigāt, — starp
tiem citiem sevišķi Pačekam. Tāds vismaz bija mans

iespaids no Pačeka nostāstiem, un tas lika saprast, kādēļ
Pačeks, kurš bija labs stāstītājs, labāk stāstīja par citiem

tematiem.

Vienu reizi tikai Pačeks stāstīja garāki par savu kun-

dzi, — nekad viņš to nesauca: mana sieva, mia moglie,
bet vienmēr: mana kundze, mia signora. Šis gadījums no-

stāstam bija pie matiem pievilkts, vārda tiešākā nozīmē:

pie matiem pievilkts.
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Aspazija ik nedējas mēdza mazgāt savus kuplos matus,
kuros salasījās putekļi, pastaigājoties Lugānas un Kas-

taņolas toreiz vēl neslacinātās ielās. Tagad gan ielas sla-

cina ik dienas, bet mani tas no vienaldzības neizved, jo,
kad es -arī eju bez cepures, kā parasti, putekļi neatrod

matu, kur apsēsties, es daru to par spīti.
Reiz Pačeks bija novērojis, ka Aspazija mazgā matus,

un bija par to uzsācis garu un pārmetumu pilnu sarunu.

Kādēļ matus vajagot darīt slapjus? Tas matus varot at-

miekšķēt, un tie sākšot vēl pelēt un noiešot. Kā esot ar

sīpolu lakstiem? Kad dabonot slapjumu, tad pūstot un sī-

polu garša maitājoties. Ar ķiplokiem esot vēl bīstamāk.

Un jāsaka, ka sīpolu un sevišķi ķiploku ziņā Pačeks bija
liels lietpratējs, un tur viņa zināšanām varēja pilnīgi uz-

ticēties. Par viņa lietpratību liecināja jau stiprā sīpolu
un ķiploku smaka vien, ko izstrāvoja viņa personība
diezgan ievērojamā tālumā — uz trim četriem soļiem

visapkārt. Tāds tālums apmēram arī astrālai aurai, ko

izstarojot daži cilvēki, bet es ceru, ka tie tad nav ķip-
loku ēdēji.

Kad Aspazija teicās matus izžāvēt saulē, tad Pačeks to

uzņēma ar manāmu nepatiku: sauli viņš necieta, un vai

tad neesot redzēts, ka stipra saule tūlīt pēc lietus izvā-

rot lakstus un četrioļus 4
, un padžoļus 5

, un daudz citus

vārīgus stādus.

Vai tad pēc matu mazgāšanas neuznākot briesmīgas

galvas sāpes? Tāpat kā pēc liela vēja? II vento fa mal di

testa — vējš dara galvas sāpes, viņa pastāvīgais teiciens,

ari tad, kad galvas sāpes viņam varēja būt cēlušās no

Marselas vīna — vismaz pēc mūsu uzskata.

Uz to Pačeks dabūja atbildi, ka Aspazija nebaidītos

no tādām galvas sāpēm un ka viņa mazgājot sev matus

katru nedēļu reizi.

Tā bija Pačekam tik negaidīta atbilde, ka viņš tikai

plaukstas sasita.

Par brīdi viņš tikai izdvesa: «O che barbari, che barba-

reschi sono questi russi!» (Ak, kas par mežoņiem, kas

par barbariem ir šie krlevenieki!)
Un tad viņš teica vienu lielu vārdu par savu nelaiķi

sievu, pareizāki, kundzi; un tam vārdam sekoja vēl daži

nostāsti par mirušās kundzes daudzējādām labām un sla-

vējamām īpašībām.
«Četrdesmit gadus,» teica Pačeks, «četrdesmit gadus

es ar savu kundzi, tas ir, mana kundze ar mani nodzīvoja
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kopā, un mēs nodzīvojām mierā un labā netraucētā sati-

cībā, it sevišķi no manas puses, — to es jums varu ap-

galvot, — un tomēr — nevienas reizes es netiku redzē-

jis, ka mana signora būtu jelkad mazgājusi savus matus

ar ūdeni, — nekad, nekad, — visos četrdesmit gados
laulības dzīvē!»

Pačeks to teica tik svinīgi, ka neviļus bija jātic.
Bet neviļus arī acs paskatījās uz nelaiķes kundzes port-

reju ar kuplajiem matiem lielajā rāmī pie lielās istabas

labākās sienas, un acs neviļus ietrīsējās: labi, ka no kun-

dzes kuplmati ir še tikai portrejā.

Aspazija sāka skaļi smieties. Pačeks jutās ļoti apvai-
nots: viņš nodomāja, ka šaubās šie barbari, vai nu par

to, ka nelaiķe tiešām tik ilgi galvu nemazgājusi, jeb vai

par to, ka viņa tik ilgi ar Pačeku sadzīvojusi mierā un

saticībā.

Lai izgaisinātu šīs nepatīkamās šaubas, Pačeks sāka

stāstīt par kundzes labām īpašībām un norādīt uz katru

stūrīti un kaktiņu, kur viņa vai nu darījusi to un to, vai

likusi darīt.

Visus mēbeles gabalus viņš it kā piesauca par lieci-

niekiem: te viņa sēdēja, un tur viņa sēdēja! Vienam

vecmodīgam krēslam viņš noņēma nost sēdamo spilven-

tiņu, un tad parādījās koka vāks uz apaļa cauruma. Kad

Pačeks gribēja arī vāku noņemt, es pateicos par laip-
nību un to noraidīju, jo nopratu, kāds nolūks bijis krēs-

lam ar caurumu un vāku. Bet Pačeks teica: «Nekas, ne-

kas! — Lūk, te viņa mēdza sēdēt vajadzības gadījumā.»

Signorc Terēza dzīvoja Kasaratē, lejpus Kastaņolas mi-

nūtes divdesmit, pie Lugānas ezera pašas krastmalas. Tur

bija kāda gaļas tirgotava, kur mēs šad un tad iepirkā-
mies, un maza ristorantc con alloggio

6
.

Šinī restorantā

viņa bija noņēmusi mazu istabiņu, kur dzīvoja viena pati
bez apkalpotājas. Tā varēja notikt tā nelaime, kas viņu

piemeklēja un par kuru dabūja ļaudis zināt pārāk vēlu.

Par šo nelaimi ar signoru Terēžu mums pastāstīja ne

pats Pačeks, bet Karolīna Kapelli. Mēs to laiku bijām

jau aizgājuši no Pačeka dzīvokļa un mitām kādā istabā

pie Karolīnas. Karolīna bija vēl labprātīgāka stāstītāja

nekā Pačeks, un mēs tikām iesvētīti visas lietas sīkumos.

Es labprāt pateiktu jums pāris vārdus par Karolīnu un

viņas aso mēlīti, un lielām, gandrīz izsmeļošām zināša-

nām vietējās apkārtnes mācībās, — bet es domāju, ka

neatradīšu šobrīd diezgan dzirdīgas ausis un pietiekošu
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uzmanību tādām ziņām, jo cienījamais lasītājs gribēs vis-

pirms zināt, kas tad noticis ar signoru Terēžu.

Un man atkal tā gribētos attālināt to momentu, jo nav

jau nekas labais stāstāms.

Kad nu jāstāsta, tad teikšu labāk uzreiz visu vienā

vārdā: signora Terēza sadega savā istabā.

Kā tas notika?

Tas notika tā, pēc Karolīnas ziņām:

Agri no rīta mazajā viesnīciņā kalpone sajutusi de-

guma smaku, tā kā degtu kas vilnains vai kā būtu kas

piededzis, vai gaļa cepta. Kalpone nodomājusi, ka gaļas

pārdotavā kas piededzis un nepiegriezusi tam vērības.

Vēlāk tomēr manījusi, ka deguma smaka esot viņu pašu
viesnīciņā, uz trepēm. Uzkāpusi augšā un nu redzējusi,
ka melni nejauki dūmi vilkušies tievās Svītriņās no sig-

noras Terēzas istabas. Kalpone nodomājusi, ka varbūt

petrolejas lampa kūpējusi, un pieklauvējusi pie kundzes

durvīm. Atbildes nebijis: vai kundze nebūs no petrole-

jas gāzes apģībusi? Vai no nejaukiem kvēpiem noslā-

pusi? — Karolīna sevišķi baidījās no kūpošas un kvēpi-
nošas petrolejas lampas, jo atcerējās, kā viņas vīrs reiz

dzērumā — un tas gadījās diezgan bieži — bija gandrīz
visus aizkvēpinājis uz viņu sauli.

Arī mēs atminējāmies labi, kādi mums bija piedzīvo-

jumi ar petrolejas ķēķi: reiz bijām aizrunājušies par kā-

diem dzejas problēmiem un aizmirsuši petrolejas ķēķi

un gatavojamo pusdienu, un nemaz nedomājām, ka arī

ķēķim un petrolejai ir savi problēmi. Ķēķis bija sācis kū-

pēt un kūpējis tik ilgi, kamēr dūmi nākuši pa durvīm un

kaimiņi atskrējuši dzēst ugunsgrēku mūsu dzīvoklī. Ar

kaunu mums bija jāatzīstas kaimiņiem, ka bijām aizru-

nājušies, un to pat mums neticēja. Un ar kaunu mums

bija jāliek balsināt viss ķēķis un koridors uz kaimiņu

dzīvokļiem.

Signora's Terēzas istaba bija aizslēgta. Saimnieks ne-

gribēja durvis maitāt uzlaužot. Mūķīzeru neviens no

klātesošajiem neuzdrošinājās piedāvāt, bet viens deva

gudru padomu: iegrūst iekšā Terēzas istabā atslēgu un

atslēgt durvis ar citu atslēgu.
Pirmais, ko manīja istabā ienākošie, bija nejaukais

gaiss: dūmi, gāzes, spirta, petrolejas un — apdegušu

drēbju un gaļas smaka. Kalpone teica, ka viņa jau no

paša rīta manījusi gaļas smaku, bet domājusi, ka vainīga

gaļas pārdotava. Neviens viņas teikumu neapstrīdēja, bet
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citi savus apgalvojumus uzturēja spēkā ar lielu pārlie-
cību.

Signora Terēza gulēja gultā; viņas seja bija pārklāta
ar kādu melnu, sadegušu lupatu, laikam ar palaga malu.

Kad atklāja seju, rādījās apdegusi melna masa, mati ap-
sviluši, briesmīgs skats — skaistās sirmgalves vietā.

Lampa bija apgāzta, petroleja pārplūdusi pār gultu,
zemē gulēja sasistais cilindris un tukša spirta pudele.

Nelaiķe tātad pa miegam bij apgāzusi lampu un pati
sevi aizdedzinājusi. Kā viņa nebija uzmodusies?

«Kas tur par brīnumu?» teica kalpone, «viņa bija stipri
piedzērusies un dzērumā nekā nemanījusi! — Re, kur

vēl pēdējā pudele, ko dzērusi!»

Kad ļaudis vēl vairāk izbrīnījās, ka signora Terēza

dzērusi, tad saimnieks savukārt to apstiprināja, pastāstī-
dams, cik pudeles un kādu dzērienu viņa ik dienas dzē-

rusi un ka viņa dabūjusi vienmēr liķierus no signor'ā
Morandotte. Un Morandotte — tas jau bija mūsu Pačeks!

«Kā tad mēs par to nekā nezinājām?» brīnījās un kreņ-

ķējās ļaudis, bet it sevišķi vecenes. Man šķiet, mūsu Ka-

rolīna slepeni pukojās visvairāk.

Uz to saimnieks mierīgi un pilnīgi pārliecinoši atbil-

dēja;

«Nelaiķe signora Terēza labi maksāja!»

Karolīna stāstīja vēl daudz un dažādus sīkumus un

pukojās ari tiešām par ļaužu liekulību un slepenību.
Bet mūs stipri aizgrāba skaistules bēdīgais gals; mums

bija žēl mūsu cēlās sirmgalve;-;, kurai nu varēja celt ne-

slavu. Ar lielu gandarījumu gan novērojām, ka tičīnieši

ir kulturāli ļaudis un neaprunāja nelaimīgo vecenīti, bet

žēlums vēl tagad palicis par viņaa likteni.

Savādi bija novērot mūsu Pačeku. Viņš pēc nelaimes

bija kādu nedēļu neredzams, kaut kur nozudis. Kad viņu

atkal satika kastaņolieši, vecais vīrs bija kluss un izklai-

dīgs.
Vai viņš tik nejutās vainīgs? Jeb vai viņš arī nejutās

nelaimīgs un iekšēji sadedzināts? Es bieži esmu sev jau-

tājis, no kādām likteņu drumstalām ir cēlies tāds rak-

sturu maisījums kā Pačeks? Kas šos likteņus sadrumsta-

lojis?

Nabaga ērmotais Pačeks! — Nabaga skaistā Terēza!
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L'OROLOGIO KĀ JAUNGADA DĀVANA

L'orologio — lasi «lorolodžo» — tas ir pulkstens itā-

liski.

Cik bieži es skatos savā vecajā pulkstenī no Kastaņo-
las laikiem, tik man nāk prātā, ka šim pulkstenim gan-

drīz būtu iznākusi sava romantiska dēkugaita, ka tas būtu

ticis jaunatnes rokās un būtu laikam pārdzīvojis ļoti
raibu mūžu saulainā Itālijā. Bet nu tas palika mierīgi
manā vecajā vestes kabatā un bezsaulainā Latvijā.

Tikai pulkstens arī te neatlaidīgi turpina savu gaitu,
ne par ko nebēdādams, laikam kaut ko cerēdams. Visādā

ziņā tas neliekas necik iespaidoties no sava patlabanējā
saimnieka vai bēdīgā, vai jautrā, vai vienaldzīgā gara-

stāvokļa. Kad es viņu pielieku pie auss, lai pārliecinā-
tos, vai tas iet, tad dzirdu viņu klusi, bet aši sakām:

«lesim! iesim! iesim!» Un man neatlika nekas cits, kā

sekot neatlaidīgajam aicinājumam, kaut tas varbūt arī

nav domāts man.

Bet es jau pašlaik negribēju runāt par sava pulksteņa

tagadējo gaitu, nedz arī pārstāstīt viņa agrāko vēstuii,

kura ir, pēc mana uzskata, diezgan ievērojama un kuru

es varbūt minēšu vēlāk. Es gribēju stāstīt, kā mans pulk-
stens netika dēkās un kā viņa vietu ieņēma viņa nesamē-

rojami lielākais amata brālis, kuru nolūks vispār pasaulē

bija vērst uz sevi uzmanību un taisīt reklāmu.

Bet arī šinī stāstā galvenais darbības virzītājs nav vis

pulkstens, bet Pačeks. Pačeku dažs varbūt atcerēsies ar

viņa oriģinālo ārējo cilvēku un viņa oriģinālajiem uz-

skatiem un iekšējā cilvēka dzīvi, par ko tiku minējis ma-

nās atmiņās no Kastaņolas.
Kad Pačeks bija dusmīgs, tad viņš ēda mazāk maizes

un dzēra vairāk vīna. Pats vīns bija «kostrāno» — mū-

sējais, vietējais, melnais un skābais. Tikai, kad Pačeks



191

vīnu pārpildīja lielās butelēs un pārdeva par īstu un ne-

viltotu «chianti», tad vīns nāca pilnā godībā un pacēlās
arī vērtībā un cenā. Samērā tomēr lēto cenu Pačeks iz-

skaidroja ar diezgan garu stāstu par to, ka viņa tauta

no pašas Chianto pilsētas vīnu pa kontrabandu iesūtot

un liekot to Pačekam pārdot tikai saviem tuvākiem drau-

giem un paziņām, un vispār godīgiem un savā pilsētā

godātiem cilvēkiem. «Tas ir vīns speciāli priekš jums,
kuru es pazīstu kā cienījamu un iespaidīgu pilsoni,» viņš
mēdza teikt, — «ē specialmente per Lei!»

Tātad, Pačeks dusmās mēdza ēst maz maizes un dzert

daudz vīna, bet priekos turpretim viņš dzēra daudz vīna

un neēda nemaz maizes. Starpība bija diezgan ievēro-

jama, ko varēja nomanīt jau no Pačeka ārējā cilvēka.

Šoreiz Pačeks bija ēdis sevišķi maz maizes, un mēs

dzirdējām viņu rūcam visu rītu, kopš pulkstens asto-

ņiem, kad l'uomo di posta — «pasta cilvēks», Noe kungs
Rezzonico, viens no slavenās un plašās Rezzonico ģime-

nes, bija iznēsājis pastu un mums atnesis avīzes un vēs-

tules no dzimtenes. Izrādījās, ka Pačeks arī bija saņēmis

vēstuli. Pačeks izteicās, ka viņš gan reti saņemot vēs-

tules, bet tad arī krietni nepatīkamas.
Atrakstījis nepatīkamo vēstuli bija Pačeka māsasdē-

lēns «Carletto» — Kārlēns. Še būs tā vēstule pareizā lat-

viskā tulkojumā:

«DĀRGAIS PAPĀ CEKO!

Papus un mamma vēlas zināt, vai tu labi pārceļoji mā-

jās, un cerē, ka tu atnāksi Milānā pavadīt gada sākumu

mūsu kumpānijā un, galvenais, man atvedīsi pulksteni,
ko man esi solījis un es tev devis naudu. Ceru, ka tev

ies labi un tu nekavēsies gada sākumā ar pulksteni at-

braukt, ar ko tevi sveicinu un bučoju.

Tavs dārgais brālēns

Carletto.

Atbildi tūliņ un nāc drīz uz Milānu ar pulksteni, kurš

man dikti gribas.»
Tā bija tā nepatīkamā vēstule, un Pačeks deva savus

paskaidrojumus rūkdams un šķaudīdamies, bet vēstuli

viņš nometa, un tā palika uz galda; es viņu pēc paturēju

par piemiņu, un tā man vēl tagad ir un guļ mana priekšā,

kad es šo rakstu.
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«Redzat nu, kas par bezkaunīgu puiku! Rakstīt viņš
vēl pareizi neprot, bet savu tuvāko onkuli izmantot, to

gan viņš prot. Pa jokam solīju pulksteni, lai tēvs viņu
laiž pie manis pansijā — vis jau kāds grasis atlec: gua-

dagnar qualche cosa — un nu zēns nedod man miera.»

«Ko viņš raksta, ka devis jums naudu priekš pulk-

steņa?» es jautāju.

«Kas nu par naudu?» atbild dusmīgi Pačeks. «Divdes-

mit santīmu! Es viņam izgriezu no sludinājumu lapas
pulksteni, bet šis grib vēl īstāku! Kur lai nu es ņemu

tik īstu? Un, kad es nedodu, tad jau pēc puikas tīko kā

vanags tas pats Rezzonico, kurš arī grib viņu dabūt savā

pansijā.»

Nepatikšanas bija Pačekam, to mēs nepārpratām un ap-

liecinājām arī mēs, bet, ka viņš gribēs remdināt savas

nepatikšanas ar mūsu nepatikšanām, to es no sākuma

taču biju pārpratis.
Pēc dažām dienām mans pulkstenis bija pazudis.

Es ja tiku minējis, ka manam pulkstenim bija sava

vēsture. Es to nebiju pircis, bet mantojis, kad mira tas

mans krievu biedrs Ruviļanā, par kuru rakstīju sava

grāmatā «Kastaņola». Pulkstens ir gan tikai tērauda,

bet «Omegas» fabrikas, ar labu, neatlaidīgu gaitu; vēl ta-

gad, kad man nelaba dūša, es pielieku pulksteni pie auss,

un viņš man liekas čukstam ar nelaiķa biedra balsi jau
minēto savu «iesim! iesim! iesim!». Un tad es eju atkal.

Pulkstenis nozuda itin īsi pēc Carletto vēstules pienāk-
šanas. Nebija grūti šo faktu vest sakarā ar Carletto va-

jadzību un Pačeka uzņēmīgo raksturu. To tad es darīju
un griezos pie Pačeka ar jautājumu pēc pulksteņa. Pa-

čeks nekā nezināja: gan jau es būšot laukā, uz klintīm

gulšņājoties, izmetis, — klintis melnas, pulkstens melns,

atrast grūti. Un ko es vispār tā dzenoties pēc tādiem

mazvērtīgiem pulksteņiem. Šim gan esot bēdas ar pulk-

steņiem, par kuriem gandrīz arī nauda jāmaksājot.

Bet es negribēju tik viegli atlaisties, un ar parastiem

līdzekļiem nekā še nevarēja panākt, — bija jāmācās no

Pačeka paša gudrībām.

. «Labi, ka jūs, Paček, neesat atraduši to melno pulk-

steni,» es teicu. «Es ļoti priecājos par jums. Lai to at-

rod kāds vecs zemnieks — malkas cirtējs, kuru_ pašu tā

kā tā drīz nocirtīs nāve ar savu cirvi. Labi, ka jūs to ne-

ņēmāt rokās! Ļoti labi!»



«Kas tur par labumu?» jautāja Pačeks un sāka šņaukā-
ties, kā mēdza darīt uztraukumā.

«Nu, vai tad jūs, Paček, nemanījāt, ka pulkstens bija
gluži melns?»

«Nu! Kas par to, ka melns? Neīsts sudrabs arī ir

melns.»

«Nē, pulkstens bija gluži īsta melna tērauda, un

melns, — jūs zināt pats, kas tā par krāsu. Jūs taču pa-

zināt to krievu trimdinieku Ruviļanā, kas nesen nomira.

Viņš to pulksteni dabūja un drīz nomira.»

«Bet kā tad jūs neesat nomiris?» Pačeks jautāja un pē-
toši skatījās uz mani, kas, acīm redzot, nebija vēl miris.

«Tādēļ es jau priecājos, ka tas man nozudis, jo pro-
jām to nedrīkst dot, — jūs dzirdat: projām to nedrīkst

dot. Es jau tādas lietas pazīstu; es jau esmu no Rusijas.
Tas Ruviļanas krievs bija jauns un nepiedzīvojis. Jūs

atminat, kā viņš dabūja kupri un kļuva katru gadu sli-

māks un slimāks. Kas ar tādām lietām neprot apieties,
tam var ļauni klāties. Labi, ka jūs to pulksteni 2pacē-
lāt.»

.Jums gan daudz grāmatas un tādos melnos vākos; jūs
vienmēr lasāt un rakstāt. Sempre scrivere, sempre scri-

vere/» noteica Pačeks. Par pulksteni nebij vairāk runas.

Pa divām dienām pulkstens atradās zem grāmatas ar

melniem vākiem.

Dažas dienas Pačeks bija bijis priecīgs. Nu viņš palika
bēdīgs. Bet tad par mazu laiku es viņu redzēju atkal

priecīgu. Lielajā istabā, kur bija viņa ristorante un sal-

lotto 1 reizē, mēs pamanījām lielu skārda reklāmas pulk-
steni. Kad jautājām, kur tas cēlies, Pačeks atbildēja, ka

paņēmis to reparatūrā. Man palika aizdomas, ka tik tas

nav domāts «dārgajam brālēnam» Carletto uz Jaungadu
kā dāvana.





AFORISMI
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[1906.]

1. Kādēļ nāk pie dzejnieka? — Kā savas viņš izsaka

tās slepenās smalkās jūtas, kuras ļaudis kaunas atklāt

viens otram un arī sev. Dzejnieks viņām dod attaisno-

jumu: ir tomēr dzīvē daiļš un labs!

[26.7.11.]

2. Mākslinieks, radošais, nekad nevar būt pilnīgi ne-

laimīgs. Viņš dzīvo vienmēr savā darbā, un darbs ir viņa

laime, vienīgā, ārpus kuras viss ir vienaldzība. Nerado-

šais cilvēks atkarājas no ārējiem gadījumiem un no tiem

gaida sev arī laimi. Mākslinieks arī vieglāk top laimīgs,

jo vajaga tik viena gadījuma, tā, ka viņš spētu stiādāt. Ne-

radošam cilvēkam grūti sagadās visi vajadzīgie laimes

gadījumi; un, kad negadās neviens, viņš var tapt pilnīgi

nelaimīgs. Te izskaidrojums ilgām un dziņām tapt par

mākslinieku.

[26.7.11.]

3. Ari nabags mākslinieks ir brīvs un savs, — viņš
tikai lēnāk panāk savu mērķi. Neradošais vīrs, arī ba-

gāts, ir nebrīvs.

[26.7.11.]

4. Saule dzen visu uz priekšu. Nosēsties ēnā mierīgi
strādāt, viņa lēni velk ēnu nost: «Ej tālāk!» Saule tura

visu kustībā, visu pārvērš, visstiprāko pretnieku iznī-

cina, visvājāko draugu stiprina.

[24.11.11.]

5. Zināšana ir kustība, nezināšana ir miers; starp abiem

ir pamatā naids.

[24.11.11.]

6. Māksla nav bauda, bet darbs, jo ir sevis pacelšana.
Kuru mākslu nenīst kūtrie, tā var būt bauda, bet ne

māksla.
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[24.11.11.]
7. Kas nezin pagātnes, nezin tagadnes, jā, bet vai ar

to pietiek? Kas nezin nākotnes, vai tas zin tagadni?

[24.11.11.]
8. Mūslaiku dzīvē nav panākumu bez skarbuma ari

maigam cilvēkam. Bet skarbums, lietots, arī maigo dara

skarbu. Un maiguma zaudējums neatsver panākumu un

pazemina maigo. Mūslaiku dzīvē dod neaptumšotus panā-
kumus tikai īsi pārejas laiki no maiguma uz skarbumu.

Mūsu laiks nav diezgan saimnieciski ražīgs: viņš velti

tērē par daudz dārga materiāla.

[24.11.11]
9. Laimes apmierināts ir tikai nedarbīgais.

[24.11.11.]

10. Aizdod naudu, dabūoi ienaidnieku, neaizdod naudu,

dabūsi ienaidnieku, izvairies no aizdošanas, dabūsi ienaid-

nieku. Bet kādēļ tu baidies no ienaidnieka?

[24.11.11.]
11. Nauda ir vara; to nichV tik tad, kad viņa pieder

citam.

[24.11.11.]

12. Tikai lielais spēj būt un rādīties pilnīgi pats; tā

ir lielākā drosme, kāda tikai lielākam spēkam. Bet tikai

tur arī visas cilvēces mērķis.

24.11.11.

13. Mīlība izpilda mīlas vietu, māksla — dzīves.

24.11.11.

14. Mūža laikā zūd dzīve, — paliek māksla; mūžībā

zūd arī māksla, paliek vēl dzīves kustība, bet beigas ir

miers. Pirmatnējais zūd kustības veidos pret otratnējo,
bet paliek savā sāktā pamatā.

24.11.11.

15. Ir smieklīgi, kad jaunā paaudze teic: «Man pie-
der pasaule!» Bet ir neģēlīgi, kad to teic vecā paaudze.
Jaunā to teic, pārgalvīgi lieloties, vecā nenovīdot. Bet

pasaule baro visas paaudzes un nepaliek nevienai, iz-

manto visas un top pilnīgāka.
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[11.12.11.]
16. Atmin' manu minamo: «No tavas bļodas viņš ēda,

no tava trauka viņš dzēra, tavā gultā gulēja un pēc trim

mēnešiem tevi nodeva, lai paņemtu bļodu, trauku un

gultu. Kas tas ir?»

«Tavs tuvākais.»

[23.7.13.]

17. Vispusība un diletantisms atšķiras viens no otra

tā, ka pirmā aptver no daudziem arodiem galvenās do-

mas, kas gu] pamatā; otrais turpret salasa spilgtākās do-

mas, kas rēgojas visvairāk redzamā augšpusē. Vispusība
iet uz galveno un visumu, — dilentantisms uz sīkumiem

un daļām.

[27.4.14.]

18. Liels tas, kas nes lielu pienākumu.

[11.11.14.]

19. Prometejisks spēks: lūk — mēnesis, vecs, bāls un

sadilis, stāv pie debesīm pretī saulei pašā pusdienā, kad

saule vislielākā spožumā.

14.1.15.

20. Es dzirdu, atsaucas uz dieva sodu, bet dievs soda

tik tad, kad atrod cilvēku, kas viņa sodu izpilda.

[28.10.16.]

21. Visu var atņemt cilvēkam, pat dzīvību, viņš nekā

nezaudē, jo paliek viņa jēgums, t. i., viņa patība. Aiz-

skart viņa patību nozīmē viņa jēgumu izdzēst. Viņš var

palikt arī dzīvs, ka neeksistē vairs. Tas zīmējas arī uz

lielākām patībām — tautām.

[28.10.16.]

22. Patību lauzt nespēj neviens naidīgs spēks, ne lai-

cīgs, ne mūžīgs, ne garīgs, ne miesīgs. Jo viss, ko pa-
tībai salauž, ir tik un tā pārejošs un nesaistīts ar viņas
būtību. Bet, ko nespēj naids, to spēj mīla. Kas mīl, atver

savu patību, un nu viņu var lauzt un grozīt vai vērst.

Un, ja viņu nevērš pretmets, viņa vēršas pati. Viņa nav

vairs sava vien un nekad nepaliek, kā bijusi, — bet

viņa aug.
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[9.11.16.]
23. Patiesība ir ļaudīm grūtāk saprotarua nekā nepa-

tiesība, jo patiesība ir organiska un dabiska un kā tāda

meklējama un izlobāma. Nepatiesība turpretī ir māk-

slīgi taisīta un zināmam gadījumam un zināmai sapraša-

nas spējai taisni piemērota.

[11.2.19.]
24. lekšējā dzīve veido ārējo, kā koka sula veido mizu

un lapas. Dvēsle stiprāka par miesām.

[8.3.19.]
25. Kad tu gribi pacilāties, tev ir viens ceļš: nedomā

uz sevi, bet uz visumu.

[8.3.19.]
26. Saule silda mēnesi, bet mēnesis nesilda sauli, esat

kā saule!

[8.3.19.]
27. īsa mana pasaka. Reiz bij divas māsas, viena ba-

gāta, otra nabaga. Bagātā saucas mīla, nabagā — pretmīla.

[8.3.19.]
28. Tu sūdzies, ka nelaimē nav draugu. Bet, ja būtu,

tad jau to nesauktu par nelaimi, bet par tavu darbu un

cīņu.

[8.3.19.]

29. Vīns izdzerts, vēl trauks smaršo, — dzīve izdzīvota,

vēl atmiņa turas

[11.3.19.]
30. Kas garu nicina, tam viņš zūd, lai ari būtu bijis ap-

dāvināts. Bet arī neapdāvinātam gars aug kopjams, kā

katrs loceklis attīstās lietojams.

[12.3.19.]

31. Kapitālisma laikmetam ir jāizceļ patmīļa, jo uz viņu

vien var dibināt netaisnu labklājības izdali cilvēcē. Mīla

ar netaisnību stāv pamata pretruņā, un viņa var noderēt

kapitālismam tikai par apsegu un dekorāciju. Kapitālisms
tātad pūlas visur mazināt citmīlas lomu un neatzīt viņu

par reālu spēku, bet tikai par iedomātu, vēsturiski it kā

novecotu fantasmu. No šejienes nāk citmīlas lietošana un
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reizē apsmiežana. Bieži šādam ieskatam padodas arī kapi-
tālisma apkarotāji un nāk tad galā ar sevi nesaskaņā.

[12.3.19.]
32. Labāk tapt viltam nekā vilt — jā, jā, bet vēl labāk

ir zināt tā, ka abu nevajaga.

[14.3.19.]
33. Kapitālisma mehāniskā darba sistēma — darbinieku

piespiest, dzīt ar varu uz priekšu, sodīt, viņam neuzticēt,

viņu uzraudzīt, tas neatraisa dzīva darba iekšējas spējas,
bet gan, noturot viņas zināmā virzienā aiz bailēm, kavē

viņu attīstību. To spēj veicināt tikai organiska sistēma:

uzticēt darbiniekam, atzīt viņa darbu, izglītot viņu pašu.
Tā liek galveno svaru uz dzīvo darbinieku, ne uz nedzīvo

ieroci — tehniku. To nav pietiekoši ievērojuši arī tie, kas

apkaroja mehānisko sistēmu. Bet, kas ašāk ievedīs orga-
nisko sistēmu, tas uzvarēs arī tad, kad tehnika būtu ne-

pietiekoša. Jo vairāk nekā nedzīvs ierocis ir dzīvs darbi-

nieks.

[18.3.19.]

34. Dzīve sasniedz savu augstāko pakāpi varonī un pie-
pildās savā idejā. Jo varonī viņa apzinās savas īpatnējās
gribas ar īpatnējiem mērķiem un līdzekļiem un top savā

gribā neatkarīga no jelkādiem ārējiem apstākļiem. Va-

roņa dzīve ir dzīve kā tāda. Dzīves un viņas gribas un

līdzekļu ārējie veidi mainās, bet absolūtais saturs paliek.
Šo absolūto dzīvi grib attēlot absolūtā māksla — drāma.

Neapzinīgi viņa to darījusi jau senlaikos, bet varbūt arī

apzinīgi, un mēs tikai par maz pazīstam senos laikus. Bet

mūsu laiki liekas apzinīgi novēršamies no šī mērķa.

[21.3.19.]

35. Sapni nepeļat! Sapnis ir visu labdaris: sapnī i aklais

redz, i kurlais dzird, i sērdzīgais ir vesels. Tikai viena

vaina: sapnis nav dzīve. Bet ļaujat sapnim vaļu, — viņš
i pašu dzīvi pārvērtīs un padarīs to labu.

[22.3.19.]

36. Kas tikai mācās, top muļķis; kas mācās un strādā,

top gudris.

[22.3.19.]

37. Dzīve dod visu, bet par nāves maksu.
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(25.4.19.]
38. Tu pūlies muļķim ko pierādīt; vai tu pūlies arī ak-

lam ko parādīt?

[28.4.19.]

39. Arī lupats bij reiz goda kreklis. Par to viņš vairs

nekad netika atpakaļ. Bet, kad viņš nebaidās no samalša-

nas un iznīcības, viņš var tapt par baltu papīru.

[28.4.19.j
40. Šī sabiedrība un kārtība dibināta uz meliem tik tāli,

ka viņa tūliņ jau sāk brukt tur, kur viņas dalībnieki sāk

runāt patiesību. Nu runāsim patiesībul

[17.12.19.)
41. Kas pārskata, tas pārskatās. Kas piedod, to noliek

par vainīgo. Kas atlaiž, to piesien pašu. Kas dod, tam

atņem. Kas labsirdīgs, to ved pakārt. Tā ir vecā kārtība.

Viņas ticība ir kristīga, viņas augstākā pakāpe ir militā-

risms. Vai! tai jaunai kustībai, kas grib mācīties no viņas
un karot viņas ieročiem.

[19.12.19.]
42. Arī jūrai ir krasts, ari kalnam ?r virsotne, — tikai

debesīm nav griestu.

[19.12.19.]
43. Ir ļaudis, kas lauž kāju, pirms lēkuši pār grāvi, kas

noslīkst, pirms gājuši ūdenī. Nebaidies!

[19.12.19.]
44. Kas ir tuvāk kā acs acij, — un tomēr viņas nekad

nesaredzas; viņas nekad nesaredzas, bet tomēr viņas dar-

bojas kopā.

[19.12.19.]

45. Ko galdam palīdz četras kājas, viņš neskrej, ko kat-

lam divas ausis, viņš nedzird, ko tīklam tūkstots acis, —

viņš neredz.

21.12.20.

46. «Par visiem pūliņiem un ciešanām jūs dabūsiet algu

viņā saulē simtkārtīgi!»

«Bet, kad mums tik nekārtīgi un nepietiekoši izmaksā

algu jau še, kur darba devēji tuvu, kā vēl būs tur tai

tālumā?»
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110.3.21.]

47. Latviešu sieviete pagātnē izglāba, varbūt radīja, tau-

tas dzeju, vai es ceru par daudz, ka viņa izglābs mūsu

dvēseli arī nākotnē? Viņa pati to necer, es zinu. Bet es

daudzreiz esmu cerējis par citiem, kur viņi paši necerēja,

un man tika taisnība. Es ceru par tevi, latviešu sieviete,

es zinu par tevi, darba sieviete.

[4.1.22.]
48. Gudrībai ir robežas, muļķībai nav.

2.2.22.

49. Māksla bagāta. Kuram no viņas nekas neietrīc dvē-

selē, tam viņa dod vismaz pieredzējumus un piedzīvoju-

mus, tik, cik cilvēka nabadzīgā dzīve viena pati nekad

nebūtu sakrājusi pa visu mūžu. Un viņš dzīvo daudzas

dzīves.

11.2.22.

50. Kas izdomāja puķes? — Laime.

Kas izdomāja smaršu? — Mīla.

13.2.22.

51. Latviešu skolotais mietpilsonis nelasa mūsu rakst-

nieku darbus, bet stāsta par rakstnieku personām neķītras
baumas. Viņš tā jūtas viņiem tuvāks un līdzīgs, bet saka,

ka iedziļinoties rakstnieka paša būtībā un viņam nevaja-

got blakus lietu: darbu. Ja vēl viņam pārmet nelasīšanu,

tad viņš no studenta vai skolnieka aizņemas uz neatdo-

šanu grāmatas un izliek tās savā pieņemamā istabā publi-
kai lasīšanai. Tad viņš sevi skaita jau par tautas izglītības

veicinātāju un kultūras darbinieku.

[16.2.22.]
52. Reklāma veca. Jau kritika reklamējoties lika sevi

dēvēt par spoguli un laida apgrozībā parunu: «Nevaino

spoguli, kad pašam ģīmis nejauks.» Viņa pārvalda vēl

tagad pār radošo darbu un fantāziju, — ar reklāmu.

[27.2.22.]

53. Kad tūkstots cilvēki teiks par tevi labu un viens

ļaunu, tad ticēs tam vienam un priecāsies,

1.3.22.

54. Kas cilvēkus mīl un viņiem tic, to draugs sauc par

dzejnieku, ienaidnieks par ārprātīgu, bet auksts objektīvs

prāts par pareģi.
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(1.3.22.]
55. Savu ienaidnieku muļķību un zemiskumu tu nekad

nevari ieskaitīt par daudz zemu, — viņu spēku nekad par

daudz augstu.

1.3.22.

56. Vajāšana un sods draud tikai godīgam cilvēkam;
nelietim tik dzeramnaudas došana.

[8.3.22.]
57. Katrai mūsu dzīves parādībai pašā pamatā tagad ir

sāpes, bet nākotnē būs prieks.

[10.3.22.]

58. Ne laime var būt cilvēka dziņu mērķis, bet cēlums

un, stiprā cilvēkā, — lielums.

12.3.22.

59. Dzīvošana ir degšana, miršana ir sadegšana, sadeg-
šana ir pārveidošana, nāves nav.

[12.3.22.]
60. Sirds skrien pēc laimes kā miera. «Ak tu, novēlo-

jies putns vakarā! Tā miera, ko tu meklē, nav.»

13.3.22.

61. Darbs — tauriņam izraut mirdzošos spārnus, un viņš
būs nejauks zemes tārps kā visi.

Cik labprāt jūs to darītu un pielīdzinātu viņu sev, bet

tiec tu tauriņam klāt! — Viņš lido pa gaisu.

[16.3.22]
62. Nevienu nevar pārliecināt pret viņa materiālām in-

teresēm. Varētu pārliecināt vienaldzīgos, bet tiem vien-

alga, vai viņus pārliecina vai atliecina. — Viss pārējais
ir cīņa.

18.3.22.

63. Novecojusies romantika sievieti skaita par visa

ļauna sākumu un nebeidz ar izbalējušu modernību dziedāt

par viņas dēmonismu. Laiks ir atjēgties un zināt, ka sie-

viete no pašas dabas likta par altruisma, citmīlas, visa

laba nesēju kā māte.

19.3.22.

64. Liktens nav tāds, ka cilvēkam mūžam būs jācieš.

Kas to saka, ir vai nu noguris, vai viltnieks.
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Nē. Mēs spējam šo zemi ierīkot tik labi kā savas mājas.
Bet jādara tas ir mums pašiem.

20.3.22.

65. Māksla dod jaunu augstāko dzīvi. Tas nenozīmē, ka

ikviens mākslinieks jau dzīvotu viņā. Lielākā daļa šķir
mākslu no dzīves.

27.3.22.

66. Ar netīriem līdzekļiem nevar panākt tīru mērķi:

mērķis pats top netīrs. Kad netīru ūdeni tīrā traukā lej, tad

ij trauks top netīrs.

12.6.22.

67. Māksla iet līdzi dzīvei visu mūžu, pavada to ar visu

šīs dienas daiļumu un viļinot aizvada uz rītdienas sauli.

[12.6.22.]
68. Drāma mums norāda nākotnes dzīvi kā traģiku: vi-

ņas nesējs varonis vecajā iekārtā cīnās un krīt, bet viņa
doma uzvarēs. — Drāma mums iet ne uz pagātni, bet uz

nākotni; viņa iztēlo dzīvi, kura būs jādzīvo, viņa par to

cīnās un to rada.

[21.6.22.]
69. Dzeja iztēlo priekšā dzīvi, pēc tā viņa tiecas dzīvot,

viņpasaule tā top šīpasaule.

[22.8.22.]

70. Cilvēces jaunībā grieķu sirdis iedrebējās un līdzjū-
tībā un bījās noskaidrojās no kaislībām, kad lūkoja traģē-

dijā nepārvaramā, neizprotamā liktens gaitu. Mēs garos

vēstures laikmetos esam dažu izpratuši un dažu pārvarē-
juši liktens gaitā, un citādi mēs skatāmies uz traģēdiju.
Bet pēc vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu mūsu sirdis

vēl iedrebas bījās, lūkojoties grieķu traģēdijā un viņu

pārvarīgā, neizprotamā liktenī, kā mūsu bērnības un bīju
tēlos. Un mūžam jaunas paliks tās paaudzes, kas dvēselē

spēs just cilvēces jaunības pirmās lielās jūtas.

[22.8.22.]

71. Grieķu pasaule aizklīdusi kā skaists sapnis. Bet šis

cilvēces skaistākais sapnis ir pārvērties par dzeju un pa-

stāv — cilvēce ir tomēr laimīga. Nu šī dzeja vada visu

cilvēces gaitu uz nākotni; sapnis vada ikdienu, — cilvēce

ir tomēr laimīga.
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[22.8.22.]

72. Mūžam pār Sofokla kapakopu klusi vīsies apvīja,
roze kaisīs savas lapas, vīns laistīs savas leknās asaras, —

ne velti to novēlēja grieķu dzejnieks. Sofokla zelta vārdi

mūžam saldinās ij mūsu dvēsli un vērtīs mūs: laimīgais
Sofokls, laimīgie — mēs.

[22.8.22.]
73. Lielais, negantais Aishils grieķu visu veco dzīvi no-

grieza nost no viņas Homēra ceļa. Mīlīgais brīnums So-

fokls šo ceļu darīja skaistu un lēnu roku tāpat vērta dzīvi

un darīja viņu mūžīgu; grieķi viņu vairāk mīlēja un tu-

rēja par savas kultūras īsto izteicēju. Līdz tad nāca Sok-

rāts un savā tulkā, dzejniekā Platonā, vēlreiz lauza visu

dzīvi... Grieķu dzīvi ne vien tēlojusi dzeja un māksla,
bet vērtusi un radījusi.

[20.9.22.)
74. Viss dots tavā rokā, esi laimīgs!
— Nelaime nāk no āras, tā nav manā rokā.

Ir gan, jo trieciens no āras vēl nav nelaime. Nelaime

ir tik tā, ka tu šo triecienu sajūti sāpīgi.
— Es neesmu koks, man sāp.

Arī kokam sāp. Bet tu spēji mācīties sāpes nesajust,
koks to nespēj.

— Tad jau man būtu sevi jāpārrada un jātop kā ra-

dītājam.

Topi! Jums teikts: esat līdzi kā dievs! Ara un trie-

ciens ir tavs materiāls, no kā tev jārada sevi un — jāpār-
rada āra. — Viss dots tavā rokā, esi laimīgs!

— «Ak!»

[29.9.22.]

75. Jūs brīnāties, ka cilvēki visi ir ļauni un visus tura

par ļauniem. — Bet jūs taču paši zināt un sakāt, ka visa

dzīve pamatota uz egoisma, pašlabuma un citļaunuma.
Jūsu brīnīšanās norāda, ka jūs slepeni vēlētos citu pa-

matu dzīvei. Nu, tad laužat šo pamatu!
— Jā, mēs neticam jaunam.
Nu, tad brīnāties vien, bet paši par savu neticību.

[4.3.23.]
76. Māksla nav bauda, bet darbs, nedod mieru, bet cie-

šanas, nealgo ar laimi, bet ar dvēseles cēlumu. Ja tev ar

to pietiek, topi mākslinieks.
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7.10.23.

77. Prieki un bēdas, jūsmas un dusmas, laime un ne-

laime — viss nav nekas pats par sevi, visam ir tik svars,

cik tu tam piedodi, viss ir tāds, kādu tu to uzņemsi. Laime

var vāju samaitāt, nelaime stipru spēcināt. Visu, kas no

ārpasaules tev nāk pretī, izlieto savas dzīves uzbūvei.

[7.10.23.]
78. Visu ņem reāli tādu, kāds tas iri Visu pārtaisi ideāli

tādu, kādu tu gribi!

79. Attīstīt var tikai to, ko var locīt; apgaismot var tik

to, ko var degt.

80. Atziņai, tāpat kā kritikai, vajga būt līdzradošai: kār-

tošana vien nedod pilnīgu priekšstatu. Tikai radītājs ir

sapratējs.

81. Kad darba darītāju nesaprot viens, tad nesapratējus

sauc par muļķiem, — kad nesaprot daudzi, tad tos sauc

par gudriem un muļķis paliek darba darītājs, kurš tika

nesaprasts.

82. Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu

nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klusē, un

darbs par viņu runā.

83. Katra patmīļa pēc savas būtības apkaro citu pat-
mīļu; katra citmīla pabalsta citu. Patmīlas ar laiku tā iznī-

cina viena otru, citmīlas aug; uz šo egoisma un altruisma

būtības sajēgu dibinājās nākotnes progresa ticība.

84. Kādēļ no apvainojuma baidās visvairāk radoša

darba darītāji? Tādēļ, ka tas, deldēdams smalkjūtību, kavē

radošu darbu, kurš dzimst tikai smalkjūtībā.

85. Kādēļ tik ilgi, visu vēsturi cauri, valdīja vienmēr

egoisms? — Vai ir tiešām vienmēr valdījis? — Vai nav

nepareiza teorija, kas uz to balstās kā uz faktu? Ir bijuši
uzplaukuma laikmeti pasaulē — Senēģiptē, Babilonā, Ķīnā,
Sengrieķi jā un citur, — vai tad dzīvie spēki un radošie

altruismi nebija brīvāki? — Katrreiz pēc viņiem nāca at-

kal egoisma laiki, kas izmantoja sakrāto labklāji nedau-

dziem par labu. Radošie spēki neprata aizstāvēties. Vai

tas nevar tapt grozīts? Vai radošie spēki uz laiku nevar

radīt sev aizstāvni? Vai postošie egoisma spēki nevar tapt
ierobežoti? Vai samērs ražīgi nokārtots?



208

86. Katra cīņa dod uzvaru tikai tad, kad nepaļaujas uz

draugiem, bet cīņu vada pats.

87. Mākslas darba iekšējai vērtībai pieaugot, propor-
cionāli mazinājās viņa ārējais atalgojums.

88. Nesūdzies! — Tava atmiņa ir bagātāka nekā tava

klēts, — tava sirds ir dziļāka nekā tava aka.

89. No katra amatnieka prasa, lai viņš zinātu savu

amatu, — no kritiķa to neprasa. No katra soģa prasa, lai

viņš sodāmā lietu izmeklētu patiesi, — no kritiķa to ne-

prasa. No kritiķa prasa tikai, lai viņš sodītu, bet stipri.

13.6.6.

90. Visas debesis neesmu izpētījis, bet es savā sirdī un

dvēselē esmu meklējis un dieva neatradis. Cilvēku dzīvē

dieva nav, bet ir tikai lielie, slepenie likumi un lielā,
skaistā daba, un mūsu spēks, kas segas norauj slepenībai,
un sirds, kas cilvēkus mīl.

13.11.7.

91. Par ātri domāja noslēpumu saprast dekadenti: die-

vam un 4. izplatībai ticēt jau bija viss. Bet noslēpums ir

šepat un paliek, dievs neko neizskaidro. Bet ir jāiz-
skaidro, dzīvi pašu vērojot un brīvējot no slogiem un aiz-

spriedumiem. Tur vajaga daudz vairāk spēka, drosmes un

ģenialitātes.

1907.

92. Ticību nevar dibināt uz zināšanu, kā dara jaunu
laiku naturālisti. Tā dibināma tikai uz cerību un gribu, ""'k

vien viņai sakara ar zinātni, ka nevar pretī runāt loģikai.

Griba, kas to darītu, taptu bez satura.

27.3.9.

93. Kurš pēdējais: pretmets vai patmets? Patmets un

jūtas zūd, bet pretmets viens bez apziņas, jo jūt tik pat-
mets.

[5.8.11.]

94. Centīgs praktiķis sēd vienmēr starp diviem krēsliem.

Nevar savienot divas apetītes un vienu porciju.

[25.8.11.]
95. Vīrieti var apspriest pēc viņa pārliecības, sievieti

tikai pēc viņas dzīves.
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[24.11.11.]

96. Jo kurš lielāks, jo lietišķāks pret sevi un citiem.

[24.11.11.]

97. Arī savas dziļākās un maigākās jūtas var turēt ro-

kās un attiekties pret viņām lietiski. Kurš vairāk to spēj,
vairāk top no dzejnieka par mākslenieku. Vajga zināt ne-

apzinīgo. Ne pavēlēt, bet visu aptvert.

[24.11.11.]
98. Ne laikam un ļaudīm kalpot, bet ari ne sevim. Abi

pāriet. Mērķis var būt tikai nepārejošs, un tas ir nereā-

lais: laika, paša sevis abstrakcija.

[24.11.11.]

99. Reālās dzīves skaistākais zieds ir sapnis, bet tas ir

nereāls.

[24.11.11.]

100. Māksla ir bauda tikai diletantam. Mūsu laikmets,

kurš pacēla vārdu «mākslas bauda», pats sevi raksturoja

par diletantisma laikmetu.

[24.11.1t.]
101. Pēdējā manta, ko nevienam nevar atņemt, ir sāpes.

Vai arī šī manta ir tik vēlama?

[24.11.11.]

102. Kas visus mīlējis un nekad nav mīlēts ticis, vai tam

mīlas pietiek? Mīlas gan, spēka ne.

Li4.11.11.]
103. Saule un cilvēku mīla

Saule silda visu pasauli, bet uzņem meteorus sildīt

sevi. Cilvēku mīla spēj dot vien — viņa dodot top siltāka,

viņu silda pati došana, viņa ir stiprāka par sauli.

[24.11.11.]

104. Uzticība ir jūtu lietišķība.

[24.11.11:]
105. Padoms ne kad nepalīdz, mīļš vārds vienmēr.

24.11.11.

106. Neko neaizmirst, bet tomēr visu piedot.
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[24.1 Ul.]
107. Piedot, kas lietai der, aktīvs labums; piedot ne

prasot — pasīvs.

24.11.11.

108. Miers tik ir viņpus nemiera.

[24.11.11.3

109. Zināt līdz galam katru ievērotu lietu — bez vaja-
dzības — ir vienīgā intrese dzīvei, kad tā reiz iesākta.

Bet vajadzīga ari šī zināšana nav. Dzīvei nav iekš indivīda

vajadzības attaisnojuma, tāds ir tikai cilvēcē. Un cilvēcei

nav tāds iekš sevis. Kur tāds ir, mēs nezinām vēl.

[24.11.11.3
110. Laime nav panākumā, bet lietišķībā.

[24.11.11.3
111. Ziedoties ir — sev iegūt; labdarīt ir — atraidīt.

Ziedoties ir — mīla; labu darīt ir — spaids.

[24.11.11.3
112. Lietišķība lielumā nav lielāka par lietišķību ma-

zumā, jo lielums nav iekš priekšmeta, bet iekš darītāja.

24.11.11.

113. Cilvēkus pazīt — ir visu piedot; sevi pazīt ir —

nekā nepiedot.

[24.11.11.]

114. Patiesību var teikt tik, cik jūtas var noklusināt, jo
melo jūtas, ne prāts.

[24.11.11.]

115. Prāts ir vīrs un kungs, kuru valda sieva — jūta.

[24.11.11.]
116. Piedod apvainojumu, — tevi apvainos atklāti; ne-

piedod — tevi apvainos slepeni.

[24.11.11.]
117. Gatavo un dod cīņai ieročus draugam un pēcnā-

cējam, bet zini, ka viņš ar to sitīs pirmo tevi.

[24.11.11.]
118. Krietns cilvēks ir drošs tikai tik, cik jūtas, stāvot

uz savas pārliecības; nekrietnais ir vienmēr drošs.
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[24.11.11.]
119. Kas nav svēts pats, tas meklē svētos un svētnīcas.

[24.11.11.]

120. Muļķība iekš tā pastāv, ka viņa runā.

[24.11.11.3

121. Kas zin, ko grib, — spēj, ko grib.

[24.11.11.]

122. Laime ir darba pilnīgumā.

[24.11.11.3
123. Viss labāk bijis nekā nebijis, arī sāpes; bijusī tie-

šamība veldzē.

[24.11.11.3
124. Tapt mīlētam — ir atpūsties; mīlēt — ir darboties.

Bet arī darbīgā viss mērķis — ir mīlētam tapt, dzīves viss

mērķis ir nedzīve, t. i., atpūta. Tikai tālākā lokā un citā

veidā no daudzām nedzīvām sākas jaunu dzīvju loks.

[24.11.11.]

125. Nav pareizi teikt — «Nekad nepagurt!», jo pats
dzīves ritums iet viļņos. Pareizi ir: «Vienmēr atjaunoties.»

[24.1i.1L]

126. Izaugt uz vislielāko mērķi, — cilvēki to ieskaita

vairāk nekā būt gatavam viņā. Gatavajiem lielajiem ir

vienaldzīga augšana un spriešana par augšanas nozīmi, —

bet nav vienaldzīga negatavajiem.

24.11.11.

127. Mierināt var tikai pats sevi; cits spēj dot tikai

derīgo atmosfēru.

[24.11.11.]

128. Veselība ir miesas gudrība.

24.11.11.

129. Tam nepietiek, kam ir par daudz.

[24.11.11.]
130. Paša, kaut arī gainoties nodarīts Jaunums, nospiež

atmiņu kā smagums; ciests Jaunums top viegls atmiņā un

vēršas labā.
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[28.11.11.]
131. Laimīgam būt nav atsevišķa cilvēka pienākums.

[28.11.11.]
132. Pastāvīgs dzīvoklis ir dzimtenes surogāts.

[28.11.11.]
133. 7 dienas darba nedara spirgtu.

5.5.12.

134. Visa māksla no vīra darināta par baudu sievietei.

Dzīves māksla un mākslas bauda ir sievietei. Vīrietim

darbs un radīšana.

4.6.12.

135. Kad visi sociālās un psiholoģiskās cīņas jautājumi
atrisināti un izbeigti, tad cīņa vienīgi pret dabu, tad jāiz-

šķir gala jautājumi; mēģinājumi sniedzas iekšā tāli pirms

jautājumu izbeigšanās.

28.7.12,

136. Visu nevar likt uz draugiem, uz biedriem, uz ci-

tiem, uz ārpasauli, kaut gan tu gribēsi tos pārvērst par

savu un par iekšpasauli: viņi var pārvērst arī tevi, kad tu

neesi diezgan savs. Visu nevar likt uz mīlu, uz laimi, —

mīla ir dāvana, un laime ir gadījums; viņi var arī nenākt.

Visu nevar likt pat ne uz saviem darbiem, uz sava paša

ārējo parādību; viņi var palikt no tevis neizdarīti, labi ne-

izdarīti, kad tu esi ārēji vājš. Visu var likt tikai uz savu

iekšējo būtību; no tās tad nāks darbi, tai klāt nāks citi

uz ārpasauli, un varbūt ij laime, ij mīla. Gala glābiņu

vajga atrast tikai gala sevī.

9.5.13.

137. Lielas sāpes aizvien staigā vienas pašas, un visas

ielas viņām tukšas.

1.7.13.

138. Mīlas jūtas ir pirmās, kuras dabas cilvēks senatnē

sajūt kā ko augstāku par ikdienas dzīvi un ko dievišķu —

dievišķāku par ārējām dievības parādībām: sauli, pēr-

koni, lietu, sniegu. Mīla viņam ir daudz nesaprotamāka,

jo bez sakara ar pirmatnējām baiļu jūtām; viņa ir noslē-

pums un dievība. Visvairāk vēl mīlai līdzinās saule laba

dare; no viņām iesākas kultūra, kā rūpes par līdzcilvēku

labklāji.
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2.7.14.

139. Apzinīgais gars sver vairāk nekā visas gatavas

dogmas, šablonas, autoritātes, birokrātijas. Tās visas iet

uz ārējas varas nodibināšanu, bet masu kustība, proleta-
riāta kustība nevar dibināties uz varu, bet tikai uz gara.

Garam, tam dzīvajam avotam, neļaujat aizsērēt.

2.7.14.

140. Jūs sakāt: «Tā ir tik ārēja vienība un iedomāts

stiprums — tas lielais vienības valnis.» Jūs viņu plēšat
nost un no viņa drupām ceļat mazus valnīšus cp katru

namu atsevišķi. Vai jūs tā būsat stiprāki! Arī ārējā vie-

nība vien ir stiprums. Un īsto stiprumu jums dos viņā vie-

nības gars.

17.7.14.

141. Kas top mīlēts, tā dzīves vajadzība top atzīta un

dzīves mērķis attaisnots. Pats ļaunākais, kas nevienu ne-

mīl, prasa, lai mīl viņu.

22.6.15.

142. Ne mācības un dogmas no svara, bet tas dzīvais

gars, kas viņās mājo; ne labi likumi, bet laba likumu iz-

pildīšana, ne ārēja forma, bet iekšējs saturs. Jo saturs sev

rada formu. Bet, kad saturs un gars izsīcis, tad viņu radītā

forma kā dogma un likums spiež tikai jauno augošo citu

saturu un garu.

Arī kristīgās dogmas bija reiz labas, kad tika nestas no

dzīva gara.

[22.9.15.]
143. «Viens sprīdis uz priekšu taču ir uz priekšu. Ne-

vari sasniegt to, ko gribi, sasniedz to, ko vari. Ir taču uz

priekšu,» saka, kas ir mans labākais draugs.

[4.8.16.]
144. Gan laime ir tā, kas nāk no āras, bez paša nopelna,

bet, kad pats nav laba prāta un stata, tad i āras laimi

nevar uzņemt un tā nedarīs laimīgu. Laime beigās ir to-

mēr iekš paša, top apaugļota no āras, bet var iztikt ari

viena ar sevi.

[28.10.16.]
145. Viegli uzņemas pienākumu tas, kam viegli nākas

to neizpildīt.
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[28.10.16.]

146. Kas grib tapt liels, tam draud tik vienas briesmas:

mīla. Bet, kam nav mīlas, tas nevar tapt liels.

— Jā, te taču tieša pretruna!
Jā gan, kas tās savienojis, tas ir liels.

10.9.18.

147. Ko puķe vainīga, ka viņai rudeni jāvīst?

9.2.19.

148. Vēsturiskā gaitā arvien lielāka loma piekrīt dvē-

selei, kura, pirms aizpasaules nomākta, kalpo pasaulei.
Personiska darbība izceļas vairāk, un dvēsele top arvien

redzamāka un svarīgāka pasaulē.

[7.3.19.]
149. Liktens tev dāvā dzīvību un tu prasi par to algu.

[8.3.19.]
150. Nav ļaunums skaust, jo skaudība ir sava trūkuma

dzeļoša apziņa. Bet gan ir ļaunums: skaužot netapt pilnī-

gākam.

[8.3.19.]

151. Saule vēl tālu, jau paslēpjas visi spigulīši, nodziest

ielu lampas, nobālst visas zvaigznes.

[8.3.19.]
152. Kad tev viens izpildījums, — kam tev tūkstots so-

lījumu? Kad tev viena mīla, — kam tev tūkstots laipnību?

[8.3.19]
153. Tūkstots un viena

Kas zin tūkstots ceļus uz mērķi, nezin tā viena,

kurš ir īsākais. Jo starp diviem punktiem ir tikai viens

ceļš: taisna līnija.
Kas dod tūkstots padomus, tas noved postā.
Kas izdomā tūkstots līdzekļus, tas nelieto neviena.

Kas spēj tūkstošiem palīdzēt, tas nespēj sev.

10.3.19.

154. Tā ir sabiedrības neveselības un nākoša sabrukuma

zīme, ka viņa netic vairs garīgiem spēkiem, bet tikai vēl

rupjai varai, kaujamiem ieročiem un naudai.

10.3.19.

155. Jaunā sabiedrība bieži lieto vecās varas līdzekļus
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viņas sagraušanai ar sekmēm, jo viņai vēl neizsīkuši ga-

rīgie spēki. Bet, kad jaunā sabiedrība pārņem varu uz ilgu
[laiku], arī viņa sāk pagrimt garīgi, jo pārstāj augt gars

un tie, kas viņu kopj.

10.3.19.

156. Kapitālistiskā sabiedrībā ideāli top skaitīti par ne-

sasniedzamiem un noder tikai ārējai greznībai, t. i., to

vilšanai, kuri tiem tic, un to slepenai uzjautrināšanai, kuri

tiem netic.

10.3.19.

157. Kas nicina garīgus spēkus, tam viņi zūd.

[11.3.19.]

158. Ikkatra vara, fiziska un mehāniska, līdz šim ir

tikusi pārveikta no gara, un nav domājams, ka reiz būtu

citādi. Ja būtu, tad nebūtu nekādas kultūras un nekāda

progresa. Tad arī nebūtu nekādas jēgas dzīvot.

11.3.19.

159. Mūslaiku tehnika, kas dibināta uz eksaktām zināt-

nēm, un šīs eksaktās zinātnes pašas ir (ar laiku) tapušas
no progresa veicinātājām par kavētājām. Ar viņu palī-
dzību apspiež cilvēku savstarpējo attiecību taisnīgu no-

kārtošanu. Bet tas tikai ir īstais progress, jo uz šo attie-

cību nokārtošanu attiecas viss. Kavēšana notiek tā, ka

viena dala sabiedrības saņem savās rokās zinātņu doto

varu.

11.3.19.

160. Pret katru revolūciju galvenais iebildums tas, ka

viņa iznīcina kultūru un vispārēju labklāji.
Ir nenoliegts aksioms, ka kultūra ir cilvēces dārgākā

manta un kā tāda neaizskarama. Bet kultūras jēdziens nav

skaidri noteikts, kādēļ var celties pārpratumi. Ir laikmeti,

kad kultūra top tikai tehniska, ne garīga, un kā tehniska

apspiež garīgo attīstību tautas visumā. Tanīs laikmetos

kultūras ieguvumi var tapt piesavināti no dažām valdo-

šām šķirām un izlietoti viņu varas nostiprināšanai un citu

šķiru izmantošanai un nospiešanai. Kultūra tā var tapt par

varas līdzekli un kavēt tautas progresu kultūrā; kultūra

var iet pret kultūru. Bet kultūras nelietīgiem lietotājiem
var jautāt: vai uzbrucējs, kas aizslēpjas aiz dārgām, ne-

aizskaramām vāzēm, pats top neaizskarams?
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12.3.19.

161. Patmīļa ir tagadējai cilvēcei atzīls pamats visā dar-

bībā. Bet patiesi īsti arī tagad citmīlas loma nav iznīdēta,

jo bez tās, jau bez mātes mīlas vien, pasaule nepastāvētu.
Bet patmīlas uzsvēršana mūsu laikos ir tiešām pamazinā-

jusi viņu dzīvības spēju.

[13.3.19.]

162. Tieša netaisnība vieglāk veicama nekā liekulība

Tādēļ pirmais solis uz viņas paveiksni ir: panākt skaidrību

par viņas nolūkiem.

14.3.19.

163 Cilvēku darbu mehānisko spaidu sistēmu nevar

pārlabot un darīt ražīgāku ar to, ka pārmaina spiedējus,

atstājot pašu darba spaidu. Ļaunums pastāv spaidā.

14.3.19.

164. Nākotnes progress — samērā ar pavairotām pra-
sībām — iespējams tikai darba ražīguma pacelšanā. Ka-

pitālisms cenšas to panākt tik ar tehnikas un darba spaidu

palīdzību un nonāk pie katastrofas. Jo šie abi līdzekļi ir

mehāniski, tātad pret dzīvību negatīvi un nāvējoši. — Un

darba pamats ir ne mehānisks, bet organisks, t. i., dzīvais

darba spēks, cilvēks. Bet pacelt šo dzīvo darba spēku ka-

pitālisms nespēj, jo tad viņš nevarētu to izmantot un tā

iznīcinātu pats sevi. Še ir kapitālisma traģika.

14.3.19.

165. Tehnika ir līdzeklis un ierocis dzīvai būtnei. Bet,

kad kāds grib dzīvai būtnei liegt patstāvīgu kustību un to

ierobežot, lai izmantotu viņu par labu sev, tad tādam jā-
uzsver nedzīvais līd?eklis — tehnika. Tā sākumā dod lie-

lus panākumus, bet galā dara no sevis atkarīgu viņas lie-

totāju pašu un sagatavo katastrofu. Beigās atriebjas dzīvās

būtnes ierobežošana, jo galvenais faktors darbā ir cilvēks.

[19.3.19.]
166. Nesaprast un neatzīt citu ir sevi pašu neattīstīt.

[19.3.19.3
167. Nezināt — vēl nav dzīvot, zināt — vēl nav darīt,

darīt — vēl nav gribēt. Bet zināt un darīt, ko grib, — tas

ir dzīvot.
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21.3.19.

168. Ceļa puse ir pie pirmā soļa aiz sliekšņa.

[21.3.19.]
169. Kad gribi kļūt gudrs, domā daudzu dorcrs līdzi un

tālāk.

[21.3.19.]
170. Katra diena ir vēsture, katra stunda ir izšķiroša,

katrs mirklis atjauno. Bet mēs saucam par vēsturi tikai

notikumu straujumu.

[21.3.19.]
171. Pārrautu saiti var aizvien sasiet no jauna, bet viņa

sasienot top aizvien īsāka un nestiprāka.

21.3.19.

172. Ari jūra ir tikai daudz pilienu, ari cilvēce ir tikai

daudz cilvēku.

22.3.19.

173. Maldi ir pagaidu patiesība, bet arī visa patiesība ir

tik pagaidu — līdz labākai.

[22.3.19.]
174. Visu var panākt ar gribu, bet vajaga dūšas; jo

griba tad tik pilnīga, kad iet uz dzīvību un nāvi.

[22.3.19.]
175. Stūrgalvība nav pārliecība,

[22.3.19.]

176. Draudzība prasa sev saprašanu un dod to arī ot-

ram; mīla neprasa nekā sev un dod otram — visu un sevi.

[22.3.19.]
177. Kurš nav nicinājis smilšu graudiņu un ūdens pi-

lienu? Bet daudz smilšu graudiņu kopā — ir kalns, un

daudz ūdens pilienu kopā — ir jūra. Tos neviens nenici-

nās. Kādēļ jūs nicināt atsevišķu cilvēku, lai viņš arī būtu

pats mazākais? Kopā viņi ir cilvēce.

[22.3.19.]

178. Vēl cits sakāms. Gan kalns nav nekas vairāk kā

viņa smilšu graudiņi kopā, gan jūra nav nekas cits kā visi

viņas ūdens pilieni kopā. Bet cilvēce ir vairāk nekā visi

cilvēki kopā. To dara viņas radītā kustība — gars.
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[22.3.19.]
179. Ceri uz laimi, jo tikai tas nesaņem, kas necer. Bet,

ilgi cerot, nogurst un zaudē sptkus saņemt, kad laime

reiz nāk. Bieži viņa nāk par vēlu, sevišķi, kad viņu gaida
atnākam kopā ar atzinību. Ceri uz sevi, tas nekad nav par

ilgu un par vēlu.

[22.3.19.]
180. Ar mikroskopu nevar aplūkot zvaigznes, ar tāl-

skatu baciļus.

[22.3.19.]
181. Prāts ir sirds ministrs.

[22.3.19.]

182. Var salīgt ari ar ļaunāko ienaidnieku, kad ļauns
neesi pats.

[22.3.19.]
183. Kad gribi kļūt gudrs, mācies no gudriem, kad

jautrs, mācies no muļķiem.

22.3.19.

184. No piedzīvojumiem un no vēstures neviens ne-

mācās, jo tie nekad neatkārtojas. Franču kārais Luijs stu-

dēja, kā angļu kārais Kārlis pazaudējis galvu revolūcijā,
un pats Luijs to pazaudēja; krievu cars Nikolajs studēja
Luija vēsturi un arī pazaudēja galvu. Tikai proletariāts
nezaudē galvu un spēj mācīties no vēstures.

22.3.19.

185. Interesants skaitās, kas jūtas nesaprasts un grib,
lai viņu saprot citi; interesants ir, kas grib pats saprast
citus.

[25.4.19.]
186. Spēkam ir robežas, nespēkam nav.

[25.4.19.]
187. Ar prāta spriedumiem nevar atspēkot aizspriedu-

mus. Par ko? Aizspriedumi nāk no jūtām, ne no prāta;

jūtas var tik ar jūtām pārvarēt, ne ar prātu.

[25.4.19.]
188. Ir vārdi, kuri teikti mūžiem, ir citi, kuri teikti tik

acumirklim, lai izaicinātu no vienaldzības un liktu pārdo-
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māt. Gar mūža vārdiem paiet mierīgi garām: patiesība tui

ir, bijusi un būs — tur nav nekas grozāms, nekas darāms

Acumirkļa vārdi nevar paiet garām mierīgi: viņi spīd
un dzeļ, un vērš uz sevi uzmanību, vai runā tev pretī, vai

apvaino un uzbudina ar savu acīm redzamu neprātību.
Kā sīki, neatrodami ērkšu galiņi viņi paliek miesās, —

atsvabinies nu no viņiem un atrodi viņu apslēpto pa-

tiesību.

[25.4.19.1

189. Tūkstots reiz teikto izsaki jauniem vārdiem. To

sauks par jaunu patiesību. Nekad neteiktu jaunu patie-
sību izsaki veciem vārdiem, un tev teiks: «To mēs jau
sen zinām.»

[26.4.19.]
190. Dāvanas, nabagu graši, dzeramnauda, draudzības

piemiņas, godalgas, atzinības balvas, pabalsti, peļņas tie-

sas un tūkstots līdzīgi labi darbi grib izlīdzināt netaisnību,
bet paši ir gadījumi vien un tātad ari nāk ne taisni laikā,

ne vietā, ne īstā personā. Pašā pamatā arī viņi ir netaisni.

Vai var vienu netaisnību izlīdzināt ar otru? Kā vienu dobi

aizbērt ar otru?

Par ko tad to dara?

Tāpēc, ka labie darbi mazāk maksā nekā taisnība.

C

Vai ari tā nav netaisnība: tik bargi spriest par labiem

darbiem? Taču cik necik viņi izpalīdz līdz taisnības ieve-

šanai.

— Jā, mēs esam «cik necik' — ļaudis». «Cik necik —

laikā» un gaidām nākam lielo laiku.

[26.4.19.]

191. Aizdot prom pēdējo kapeiku skaitās par visgrū-
tāko kristīgo darbu. Bet vai kristīgam cilvēkam nenākas

grūtāk: no pēdējā tūkstots rubļu gabala aizdot prom

vienu kapeiku?

26.4.19.

192. Tu gribi, lai divi draugi sanīstas, — saliec viņus

kopā.
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[26.4.19.]

193. Vai ļaunu darbu vajga pelt? — Mēs varam teikt:

«Tas nav piemērots mērķim.» Mūsu pēcnieki, lielāki par

mums, kādreiz teiks: «Tas nav piemērots dzīvei.»

26.4.19.

194. Visu, ko saka prāts, var pārtulkot visās valodās;
visu, ko saka jūtas, — nevienā.

[27.4.19.]
195. Mēs saprotam visas lietas ne ar prātu, bet ar jū-

tām. Mēs redzam ne ar acīm, bet ar nerviem. Prāts un

acis tik ieroči jūtām.

27.4.19.

196. Mūsu kapitālisma laikmetam nekas nav tik rakstu-

rīgs kā liekulība. Bet teiksim labu: mūsu laiku liekulība

ir atlieka no kauna jūtām par mūsu laiku.

27.4.19.

197. Visa vecā pasauls gudrība iziet uz mērenību, ne-

noteiktību, kompromisu, paša doto pienākumu neizpildī-
šanu, lai pašam būtu ērta materiālā dzīve. Kuram godīgam
cilvēkam mūsu laikos vairs pietiek ar tādu gudrību?

27.4.19.

198. Visi notiesā prāta laulības. Bet prāta laulības ir

veikala laulības, un mūsu laikā, kur visas darbības ir

veikali, arī laulībai jābūt veikalam. Kādēļ liekulība to no-

liedz?

[28.4.19.]
199. Kurš grib priekšrocības, tas grib roku priekšā aiz-

likt citu labam. Kurš grib pirmtiesības, tas vispirms negrib
tiesības citiem.

[28.4.19.]

200. Visas vecas lietas appel, arī vecas patiesības, —

spodrināt vajga; dažas sarūs, — izmest vajga.

17.7.19.

201. Nepietiek mīlēt, vajga mīlētam tapt; vajga darīt,

lai ari citi top labi. Vecās patiesības top nepatiesas. Bij

prasīts: mīli tikai citus. Bet, kas tā mīl, top par mocekli,

un labie top izskausti. Ari tas vērš ļaunu, bet tikai kā

brīnums. Labu vajga audzēt un dot gribas virzienu uz to

kā mērķi visiem; nepietiek apmierināties savā labumā.
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[7.12.19.]

202. Protams, labi jau būtu, bet tā lieta taču neiet —

pilnīgi bez izredzes, un neviens prātīgs cilvēks pie viņas

neķersies.
«Taisni tādēļ es to lietu gribu darīt,» saka varons. «Nu

es drošs, ka es nevienam nebāžos priekšā un ka man uz

viņu tiesība.»

[19.12.19.]
203. Ar lauznām nešņauc degunu, ar bīstekli nebada

zobus.

[19.12.19.]
204. Esi tik viegls kā mākons, kas pārskrej pār

lauku, — saimnieks tomēr brēks: «Ko tu bradā pa maniem

kviešiem!»

25.12.19.

205. Diletantisms apzīmē to, ka katrā ir dzīvā mākslas

dzirkstele un ka katrs spēj saprast mākslu. Bet katrs grib
tikt pāri par saviem spēkiem. Vispirms tiecas tikai attīstīt

vispār savus spēkus, un tāda tiekšanās ir arī kustoņai,
kura pat no savas vaļas mācās, ko vēl nezinājusi; ir arī

augiem, kuri meklē sev iespējas labākai dzīvei.

2.2.20.

206. Ja gribi savu darbu darīt labi, bet gribi viņam arī

panākumu un sev mieru, tad atstāj darbā negatavības. Ja

ne — ieliec viņā kļūdas; pieķersies tām un piedos tev

darbu.

6.2.20.

207. Labāk no savas rokas mirt nekā no svešas dzīvot.

[6.2.20.]

208. Negaisa pērkons draudošs tik tad, kad tāli. Tāpat

kaps.

[9.2.20.]

209. Zeme zināja, ko darīja, kad radīja sievieti. Vīrie-

tis sen aizskrietu debesīs, sieviete pievelk to pie zemes.

23.[13.?]2.20.
210. Izbaudi šo skaisto parādību plūšanu, šo dzīvi, šīs

cēlās dzīves jūtas un augstās domas, miesas siltumu, ko-

pību ar draugu, augstāko kopību ar masu, ar sevi pašu,
visas pasaules rituma sakaru, — bet zini, ka tas nav tavas
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dzīves mērķis, tikai līdzeklis augstākam mērķim. Un augs

tava bauda un tavs spēks.

7.8.20.

211. Tanī vārdā — «Tapt mīlētam ir atpūsties, mīlēt ir

darboties,» — tanī ir atslēga tai parādībai, ka arī kar-

stākā, dziļākā, nesavtīgākā mīla vēlas pretmīlu; arī visne-

atlaidīgākais darbs vēlas atpūtu, lai augtu.

25.12.20.

212. Jo niecīgāks tavs pretnieks, jo grūtāka tava cīņa:

trūkst lieluma, kas iejūsminātu. Ir daudz pretnieku, ar ku-

riem labāk nemaz necīnīties, jo cīņa ar tiem aptraipa. Pē-

dējais: necīnīties nemaz, laiks uzvarēs pār tevi tavā vietā!

25.12.20.

213. Un, kad arī laiks tavu sajūsmu apbērs putek-

ļiem, — viņas skaistums nezudīs: noslauki putekļus, viņš
atkal spīdēs un varbūt tevi vēl iesildīs.

[6.1.21.]

214. Ir vārdi, kas skaisti spīguļo un kurus ļaudis labprāt
atzīst un priecīgi cildina. Tie ir auksta prāta darināti, bieži

pakaļdarināti un izsaka pasaules un ļaužu nicināšanu no

gudra praktiķa augstākā stāvokļa. Lasītājs jūtas pacelts
tanī pat stāvoklī un priecājas, ka labi top sadots viņa kon-

kurentiem.

Dziļš vārds, kurš nenicina ne pasauli, ne ļaudis, tas ne-

spīd. Neīsts akmens spīguļo vairāk par īsto, lētāki pēr-
kams, un nevar jau neko manīt.

6.1.21.

215. Mūsu laiku cilvēks ir nāvējošs kustonis; pašā viņa
dvēseles pamatā vara un naids. No daudzajiem, dažādiem

pamatiem dabā viņš sev izvēlējies nāvējošo kā galveno

un tā radījis plaisu starp dabu un zemi. Kad cilvēkā kā

dabas ražojumā pamostas arī labu vēlošas jūtas, tad vi-

ņam tās arī top vērstas no nāvējošām dziņām. Viņš gri-
bētu justies tuvāk dabai un tuvina sev puķes, bet ieslēdz

tās savā šaurā telpā, kur tās nīkst. Viņš grib mīlēt kus-

toņu, bet dziedātāju putniņu liek krātiņā un māju kus-

toņus dara par mēmiem vergiem. Viņš grib mīlēt sev

līdzīgu, bet tad tam jātop par viņa īpašumu kā nedzīvai

mantai. Mīla ir augstākais princips dabā no sākta gala. Ir

laiks tapt no kustoņiem par cilvēkiem arī mums.
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6.1.21.

216. Mūsu laiku cilvēks ir nāvējošs kustonis. Mēs ar

visu savu 6000 gadu rakstīto vēsturi esam vēl pirmatnējā
mežonības stāvoklī un neesam principā pāri kustoņai.

Jauns laikmets, otrais augstākais attīstības posms sāk-

sies tik tad, kad mēs pārvarēsim naida un nāves principu
sevī un pāriesim uz mīlas un dzīves principiem dvēselē

un darbībā.

6.1.21.

217. Tiklīdz mēs tikai drusku novēršamies no saules un

viņa uz mums paskatās greizi, mēs tūdaļ vīstām un nīk-

stam, un salstam ziemā. Saule ir mīla.

26.2.21.

218. Tas pats sevi neciena, kas nicina par viņu garīgi
augstāk stāvošu.

7.3.21.

219. Mēs žēlojamies, ka viss mainās, nekas nepastāv,
uz neko nevar palaisties!

Bet, vai tad nebūtu vairāk iemesla žēloties, ja tiešām

nekas nemainītos, viss pastāvētu un mēs zinātu un varētu

paļauties, ka tas pastāvēs?

Vai tad nebūtu beigta visa kustība un darbība? Vai ne-

būtu apnicība? Un beigās vai tā nebūtu nāve? Un no nā-

ves un nekustības sastinguma mēs taču visvairāk bai-

dāmies?

Vai te nav pārpratums? Domu neskaidrība? Varbūt mēs

vēlamies abus reizā: kustība un nekustība?

8.3.21.

220. Katrā laikmetā līdz šim visdziļākās jūtas un vis-

augstākās domas varēja izteikt tikai sev vienam pašam,
citam cilvēkam ne, pat ne tuvākam. Tik iebaidīti mēs

bijām no ārējiem un iekšējiem spaidiem. Vai mēs tagad
esam brīvi un varam runāt? Nē. Tas līdz šim nav lauzts

un turpinājās. Ārējais spaids no valsts puses turpinājās
un tapis vēl stiprāks, jo valsts spaidu tehnika attīstījusies.
Un iekšējais spaids — ieaudzētā paklausība un sirdsap-

ziņa — vēl stiprāki, jo bērna dvēsele vairāk izpētīta un

vairāk attīstās metodes, kā darīt uz viņu iespaidu, t. i.,

spaidu tādā virzienā, kādu nosaka sabiedrība vai valsts.
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Mes nevaram brīvi izteikt ne jūtas, ne domas, taisni

dzi]ākās un augstākās ne. Mūsu laiks arī še ir nesaimnie-

cisks. Viņš bankrotēs.

Lai!

Bet no viņa bankrota cietīs ari nākošais laiks.

10.3.21.

221. Dievs ir meklēts pa visu pasauli, debesīs un saulē,

un aizsaulē, gaisā un gaismā, un pērkoni, visā dabā,

ugunī un ūdenī, kokos un kustoņos, dzīvē un nāvē, bet

visretāk tur, kur viņš dzimis un audzis, un palicis —

cilvēka sirdī.

10.3.21.

222. Sirds ilgojās tapt pilnīgāka sevī un lielāka uz āru:

visu pasauli gūt un apņemt, un visai pasaulei atdoties un

vienoties ar to, — un ilgās un sāpēs sirds darīja sevis

pašas pilnīgāku domu tēlu. Prāts, kas visu prot un pār-
prot, gāja meklēt šo tēlu un, kur vien likās to atradis, tur

darīja to par augstāko un saprata augstāko tikai kā kungu.

Kungs nospieda pašu sirdi un prātu.

[10.3.21.]
223. Nāks laiks, kad cilvēks nenicinās ne citu, ne sevi.

Tad tik būs pagājis kustoniskais mets un cilvēki taps par

cilvēci. Tad dalīsim vēsturi divās dalās un sāksim īstos

jaunos laikus.

11.3.21.

224. Dzeja ir īpatnējs atziņas veids.

11.3.21.

225. Dzeja un māksla ir īpatnējs veids ne vien izteik-

smei, bet arī atziņai.

11.3.21.

226. Dzīves gudrība ir par sīku mērauklai priekš dzīves,

centimetrs pret versti.

[11.3.21.]

227. Dzīves gudrība māca nekam neticēt, neko nemīlēt,

nekam neatdoties. Bet vai nevajga neuzticēt vispirms pa-

tei šai «gudrībai»? Vai tā tiešām ir «dzīves» gudrība? Vai

dzīve tik maziska? Vai tā nav varbūt «sadzīves» un «mūsu

sadzīves» gudrība? Jo dzīve neko lielu un īstu nepanāk
bez uzticēs, mīlas, atdošanās. Un ari patība savā vissīkākā
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dzīvē nesasniedz nekādas laimes bez tās pašas uzticēs,

mīlas un atdošanās. Viņās ir īstā dzīves gudrība.

[11.3.21.]
228. Laime ir: atzīt ārpusmūsību kā daiļumu. Tā spēja

iedzimst vai ietop; kas to zin kā mērķi, tam vieglums.

11.3.21.

229. Mēs vienmēr dzirdam: «Viss labs un daiļš!»
Ak!

«Labais» ir skaidri cilvēcisks vārds un jēdziens. Ārpus
cilvēces viņš neder. Pat cilvēcē pašā viņš vēl der tikai pa

mazai daļai kā mērķis un ideāls, kuru nesasniedzamība

top uzsvērta.

Un «daiļais»?
Mēs ceram, ka jēdziens būtu piemērojams arī ārpus cil-

vēces, jo vismaz mēs sajūtam ārcilvēcisko un aizzemisko

kā dai]u, vismaz ceram to. Bet varbūt tas tēlojas
tāds tikai mūsu atziņai, kas no ilgām un cerēm vadīta?

11.3.21.

230. Nezinātājs var izteikt šādas šaubas:

Spēka daudzums ir pastāvīgs. Nekas nezūd, tikai pār-

vietojas. Jā. Bet kur? Vai tas zīmējas tikai uz mūsu zemes

virsu? Bet ir vielas, kas vieglākas par gaisu; tās no gaisa
nevar tapt aizturētas zemes virsū, tātad tās zūd no zemes.

Nu teiks: spēku nezūdība zīmējas ne vien uz zemi, bet

uz pasauls visumu. — Bet tur mēs nevaram vairs neko

pierādīt ar izmēģiņiem un pētījumiem; tātad spēku nezū-

dība tur būtu tikai hipotēze.
Mums nepietiek slēdzienus taisīt ar zemes līdzekļiem.

11.3.21.

231. Nezinātājs var jautāt:
«Vai spēku nezūdība zīmējas tikai uz t. s. materiāliem

spēkiem vai arī uz garīgiem? — Vai domas, kuras taču ir

kaut kāda veida kustība, arī nezūd? Un kur viņas paliek?
Cilvēces garīgā krātuvē? — Bet kad viņas nav uzrakstī-

tas? — Un vai uzrakstītās paliek tikai cilvēces krātuvē,

jeb vai kā kustība izplatās tālāk? Še zemes virsū?»

Nezinātājs var jautāt vēl tālāk: «Vai arī ārpus zemes

virsus? Un vai šurpu uz zemes virsu neizplatās citas ār-

puses garīgas kustības?»

Nezinātājs nebeidz jautāt vēl ilgi, ilgi.
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n.3.21.

232. Tev dzīvē teiks visādos veidos: skaistais un labais

ir augstākais, ar to apmierinies un nemeklē tālāk ■— ne-

saplūkā puķi, no ziņkārības dzīts.

Netici. — Tevi grib noturēt pusceļā; ej līdz galam, kurš

ir tikai patiesībā. Arī tas, ko tev sauc par skaistu un labu,

ir tikai tad tāds, kad tas iztura pētīšanu. Tā neiznīcina

daiļu un labu, bet to, kas par tādu izliekas aiz nespēka,
kam ir blakus nolūki aizplīvurot un apmierināt, kas stāv

ceļā daiļa un laba sapratnei.

11.3.21.

233. Cilvēcē daiļais ir atziņas galējais veids saskaņā,
labais — atziņas galējais saturs saskaņā.

12.3.21.

234. Divi meli, kas viens otram runā taisni pretī, vēl

nedod patiesību. Patiesība nav rodama mākslīgi.

12.3.21.

235. Greizi nomītu papēdi nevar atmīt pareizi, papēdis

jānoņem. Vai dzīve vieglāk maināma kā papēdis?

12.3.21.

236. Mums jāmācās no bērniem. Vini visas lietas grib zi-

nāt, bet aši apmierinājās ar to sapratni, kāda pieejama viņu
vecumam. Mainoties un attīstoties sapratnes spējai, mai-

nās un attīstās arī viņu uzskati par tām pašām lietām. Tā

netērē laiku un var tūdaļ darboties, liekot lietā savas zi-

nāšanas. Jo, arī ilgāk pūloties dziļāk izprast, par savām

spējam pāri netiek. Bet spējas aug neapzināti; tad izman-

tot arī neapzināto darbību.

12.3.21.

237. Var mācīt tikai sevi — katrs cilvēks, katrs vecums,

katra paaudze, katrs laiks. Tātad ir velti mācīt dzīvi. Bet

pa retam mācās cilvēks, vecums, paaudze, laiks arī no

līdzīga, tikai citā metā. Un vēl retāk mācās arī no tā, kas

tik dziļi dzīvo savu laiku, ka laika dzīve ir viņa perso-

niskā dzīve. Jo tas jau ieslēdz sevi ari citus tā laika ve-

cumus un paaudzes.

13.3.21.

238. Katrs dzīves troksnī dzird sirds balsi, kas norāda

uz īsto ceļu. Bet laimīgs tik tas, kas sadzird, kaut arī vēlu.
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[13.3.21.]
239. Laime dzīvē nav cilvēka pienākums; laime nāvē

gan, jo tā attaisno cilvēka dzīvi, teikdama: «Tu esi pareizi

darījis.»

13.3.21.

240. Vecs gudro vārds: par visu vajga šaubītiesl Labi.

Bet tad sāksim šaubīties par pašām šaubām: vai visas šau-

bas pareizas? — Jo šaubas gan ved uz patiesību, kad iet

pret jaunu patiesību nomācošām un tai ceļā stāvošām

dogmām un spriedām, kuras tapušas jau par aizspriedēm.
Bet mūsu laiks tā attīstījis slēpšanos un liekulību, ka pa-

šas vecās dogmas un aizspriedes saucas par «jaunām» pa-
tiesībām un vērš šaubas pret tiešām jaunu, nākošu patie-

sību. Vecās dogmas nākošo uz laiku nospiež, jo dogmām
rokā visa vara un autoritātes pilnība. Ne šaubas, kas tā

saucas, visas labas, bet tās, kas iet pret spaidu.

14.3.21.

241. Kam pēc amata jābūt moderniem un asprātīgiem,
tie visbiežāk nemana, ka top vecmodīgi un neasprātīgi
aizstāvot.

[18.3.21.]

242. Nekādā laikā un nekādā lietā nepietiek ar cīņu uz

vienu pusi vien. Arvien jācīnās reizē ar graujošu zobenu

un uzceļošu ķelli. Negatīvā, graujošā cīņa bijusi veik-

smīga, arī pašā graušanā, tikai tad, kad reizē cēlusi jaunu,

tēlojusi viņa priekšstatu un gatavojusi uz to cīnītāja garu.

18.3.21.

243. Par maz cīņas: nepietiek, ka mēs cīnāmies par po-

litiskas un saimnieciskas iekārtas pārgrozību vien un

ieliekam tur visus spēkus. Mēs atstājam tad novārtā dvē-

seles pārgrozības, un nepārgrozīta dvēsle nesekmēs pār-
vērsties ij ārējai iekārtai.

23.3.21.

244. Morāle pazudina vairāk labu cilvēku nekā nemo-

rāliba — ļaunu.

[23.3.21.]

245. Nakts jums liekas dziļāka par dienu, nāve par

dzīvi. Kādēļ?
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Jūtām iespaidīgu, bet prātam seklu plīvuri aizsegta viņu
nabadzība. Patiesībā dienā un dzīvē ir visa bagātība, jo
visa būtība. Ārpus tās ir nebūtība, bet neaizmirstat, ka

nebūtība, tas nav nekas.

23.3.21.

246. Es sacīju, ka būt laimīgam nav cilvēka pienākums.
Es saku tagad — «Ir!», jo nu laimīgais ir tas pats, kas labs.

[24.3.21.!

247. Mīla pati nav ļauna nevienā savā parādībā. Ļauni
tikai vara un spaids visās savās parādībās, arī tad, kad tie

pievienojas mīlai.

30.3.21.

248. Kas nicin' otru cilvēku, nicin' pats sevi, jo ir taču

ari cilvēks. Mēs to zinām, un tomēr, cik mūsu atmiņa

sniedz, cilvēks ir cilvēku nicinājis vienmēr visdziļāk, līdz

nāvei un nokaušanai. Mūsu laiks dara to pašu. Viņš ne-

mana, ka pats sevi tiesā un ka šai tiesai taisnība; viņam

nav tiesības pastāvēt, jānāk jaunam laikam.

30.3.21.

249. Var jau tagad cilvēkus nenicināt un tomēr dzīvot,

bet to uzņemas, kas nebaidās no mocekļa lomas.

18.4.21.

250. Salīdzināt var tik to, kas ir līdzīgs. Nepierādīt ozo-

lam, ka viņš nav tik smalks kā roze, un rozei — viņai nav

tā spēka, kas ozolam.

28.6.21.

251. Tava apziņa reālāka nekā tavas miesas. Tavs sap-

nis reālāks nekā tavs nomods. Tava nākotne reālāka nekā

tava pagātne.

5.7.21.

252. Mušas sīc ap kūti, kad meitas slauc govis. Vai

tādēļ meitas neslauks? Viņas ar roku atgaina uzbāzīgās.

14.7.21.

253. Nezūd nekas, ne spēks, ne viela. Bet spēks ir kus-

tība. Un mūsu dzīve un patība ir ari kustība. Tā tad nezūd.

[14.7.21.]

254. Jūs sūdzaties: «Nav vērts dzīvot.»

Es saku: «Ir vērts.»
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«Jā, bet dzīve tik īsa. Tikko iesāc lielu darbu, viņš jā-

atstāj pusē. Var darīt tikai mazus darbus, un tos nav

vērts.»

«Ir vērts arī tos. Bet darāt dzīvi garu, tiks maziem un

lieliem darbiem.»

«Bet visa dzīve nav vērts, jo tikai pārejoša parādība.»
«Lai tavi darbi dara to nepārejošu.»
«Bet darbi pārejoši, jo mazi.»

«Bet ja nu nepāriet ij ne mazie? Ja tu paliec pats ne-

pārejošs? Un tu sūdzējies par dzīvi taču tādēļ, ka gribēji
būt liels. Vai nu tev netiek bailes, ka paliksi pārejošs kā

mazais?»

21.11.21.

255. «Jūs gribat ko gluži jaunu un sensacionālu: vienu

vien dienu darāt visu to, ko liek jums jūsu sirdsapziņa!
Jūs brīnoties redzēsat, ka tā ir gluži jauna dzīve, sensa-

cionēla un interesanta.»

«Jā, tā jau būtu varonība un traģika.»
«Jā.»

21.11.21.

256. Jūs sakāt: «Kā lai mēs zinām, kas ir tie lielie

ideāli? Kā lai mēs tos aptveram? Tie priekš mums par

lieliem un augstiem. Nevar viņus izvest.»

«Var. Savu sirdsapziņu jūs zināt. Parunājat ar viņu,
tā teiks, kas jums jādara ik dien. Sekojiet tai, ko viņa

liks, tie būs tie lielie, it kā nezināmie ideāli.»

21.11.21.

257. Kad pienāks laiku mets, tu vienu dienu piepeši

jutīsi, ka tev dzīve top viegla, kaut gan neviena nasta

nav atkritusi; tu jutīsi, ka tava dienas gaita top ērta,

kaut gan visur tava spēka soļi būs ierobežoti; jutīsi, ka

topi mierīgs, kaut gan visapkārt nemiers būs pavairojies;

ka tavi darbi atgriežas uz tevi, kaut gan tu viņus ne ai-

cinājis, ne vedis. Tu jutīsi, ka lēni aust tava iekšējā
saule.

21.11.21.

258. Savā mūžā esmu redzējis nedaudzus cilvēkus, kas

dzīvoja pēc savas sirdsapziņas. Gan tik uz īsu laiku.

Viņus sastapt ir laime. Viņu laikmetā dzīvot dod dzīvei

vērtību.
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2.12.21.

259. Par savu sajūsmu mēs kaunamies vairāk nekā

par savu mazticibu. Šo mēs ar svešvārdu godājam par —

skepticismu, bet sajūsmu nonicinām par — salmuguns
entuziasmu. Bet tikai sajūsma dara lielos darbus.

11.12.21.

260. «Vai tādēļ šī zeme ir jau tev dzimtene, ka tevi te

rāj tavā tēva valodā un grābj aiz apkakles tava tautas

brāļa roka? Jeb vai tādēļ, ka tevi te mīl?»

«Nē, — tādēļ, ka tu te miesīgi un garīgi tapis un tevi

neatrauj ne naids, ne mīla.»

12.12.21.

261. I kauli kapā raud pēc dzimtenes.

12.12.21.

262. Aiz jūras prieks, bet svešs; mājā bēdas, bet savas.

12.12.21.

263. Tici un sajūsminies aizvien, kur tu labu ceri un

vēli pasaulei, bet netici un nesajūsminies nekad, kad tu

labu ceri un vēlies no pasaules sev. Jo tā tu varētu ap-

tumšot savu gaišo spriedesspēju un noturēt par kāzu-

svētkiem tos, kas bij domātas tev par bērēm.

12.12.21.

264. Tu, kas esi jauns, tu, kas esi sieviete, un tu, kas

spēji sajūsmināties, — zināt, ka jūs dzīvojat citā gaisā
nekā visa apkārtējā pasaule. Ja jums arī viss ir kopējs
ar viņu: tauta, pārliecība, ja ideāli, ja pat mīla, tad to-

mēr starp jums un viņu ir pamatplaisa, jo viņai šie jē-
dzieni ir tikai jēdzieni, reizēm ar dekoratīvu nozīmi, —

jums viņi ir dzīve pati.

13.12.21.

265. Mēs dzīvojam visi šaurā lokā: tos pašus skatus

redzam, ar tiem pašiem ļaudīm tiekamies. Un, kad arī

topam izsviesti no sava loka, nākam atkal atpakaļ. Arī

visvairāk svaidīto un visstraujāk izrāvušos cilvēku dzīve

ir visumā tik vienmuļa, ka riebtos viņu dzīvot otrreiz.

Mēs dzīvojam pārāk šaurā lokā, — tad dzīve, ja nevar

plašumā, jāved dziļumā.
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13.12.21.

266. Neko, ko vēlamies, mēs nevaram paturēt Ilgi
nele vēl uz mūžu. Viss zūd un aiziet no mums, un, kas

paliek, tas pārvēršas citā, un, kad jel kas nepārvēršas
citā, tad mēs paši pārvēršamies un sajūtam to kā citu.

Mums jāpierod dzīvē skatīties uz visu kā aši pārejošu
un vienreiz esošu.

13.12.21.

267. Mūsu laikos ticība nevar vairs dibināties uz pa-

radumu un tradīcijām — kā itin visas pastāvošas ticī-

bas, — tad viņa domājošam' cilvēkam top nedzīva un

nedomājošam top garīgs spaids un citu — valdošās šķi-
ras — rokās par ieroci viņu kalpināt.

Ticība var dibināties uz prasību pēc neizprotamā, —

tad dvēsle dara sevi arī nebrīvu un vēlas šo nebrīvību,

jo nezin, ko iesākt ar brīvību, vai baidās no viņas, tā-

dēļ ka brīvība uzliek pienākumu sevi attīstīt jaunā veidā.

Bet mūsu laikos augstākā prasība ir pēc dvēsles brīvī-

bas un attīstības un pēc visas līdzšinējās «izīves pārvēr-
šanas uz skaistumu kā dvēsles uzdevumu. — Vai ir ticība,

kas izpildītu šo augstāko prasību?

13.12.21.

268. Vara spēj salauzt maigumu, bet nespēj to radīt;

maigums spēj abus.

13.12.21.

269. Visas lietas jāieskata tikai kā pārejošas parādī-
bas, kam paliekošas vērtības nav. Bet toties augstāk

jāieskaita visu lietu vērtība un ašāk un dziļāk viņas jā-
izjūt, jo viņas neatkārtojas.

13.12.21.

270. Ir iespējams apzinātā dzīvē līdzsvarot un atmainīt

lietu ašo zūdamību ar viņu būtības dziļāku uztvērumu un

uzcelt sev tādējādi dzīves ciešamību un prieku un vērst

parādības savā virzienā un mērķī.

13.12.21.

271. Viss, ko vēlamies un kas labs, aši zūd. — Jā —

bet tu, kas esi grūtsirdis, skaties gaiši: likums ir viens,

tātad aši zūd arī viss, ko nevēlamies, kas ļauns. Izjūti

dziļi to, ko vēlies, kas labs, un tas būs; pārlaidies viegli
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pāri tam, ko nevēlies, kas ļauns, un vipa nebūs. Ja tava

daba to nespēj, vērt savu dabu pašu.

13.12.21.

272. Viss tavā varā dots, tikai gribi, ej kā iedams, bū-

dams — priecājies.

20.12.21.

273. Kur vara stipra, tur gars vājš. Bez zināma mēra

gara arī vara nevar pastāvēt. Kad viņa top visstiprākā,
tad viņa sadrūp. Tā ir viņas traģika, un tā ir gara ce-

rība.

26.12.21.

274. Publika teātri, koncertā, gleznu izstādē reti ko

saprot un reti ko nepārprot no tā, ko mākslenieks gribējis
teikt, bet kaut kas viņā tomēr ietrīsas klusi. Viņa no

tā kaunas, par to smejas, bet tas ir arī tas, <kas> viņu

atrauj no saprotamām pamākslām, kiniem un cirkiem un

ievelk svešā pasaulē, aizsaulē, pārdabā, ideālismā.

2.1.22.

275. Kas mīl vienu cilvēku īsti, tas mīl arī visus; ja
nemīl visus, tad viņš nav mīlējis īsti arī to vienu.

2.1.22.

276. Mīla ir viscēlākā un labākā jūta. Kur viņa mājo,
viņa iz'el un izsauc viscēlākās un labākās jūtas. Kas mīl,

nevar just naidu ne pret vienu, nevar būt greizsirdīgs.
Kurā mīlas jūtas parādās uz āru ļaunumā, tur tā nav

īsta mīla, bet egoisma pasuga, mīlas nabadzība.

12.1.22.

27?. Laika padomāt par sevi un par dzīvi nav nekad.

Ikvienai stundai ir savs darbs, ne viens vien, bet daudzi,

kuri visi neatvairāmi grib darāmi. Un, kad viņus ari vi-

sus nevar paspēt, tad tomēr viņi būtu darāmi visi, — ap-

kārtne un paša sirdsapziņa dzen viņus darīt. Un, kad arī

daudzus no viņiem atliek, tad ir vienmēr tādi, kas ne-

ļaujas atlikties un ņem sev laiku. Un, kad nav citu, tad

ēšana un dzeršana, un tērzēšana, un izklaidēšanās ņem

sev visu laiku — un nepaliek pāri laika pārdomāt par

sevi un par laika pāri nepalikšanu. Bet vai šī pārdomā-
šana nevarētu arī sev ņemt laiku un atbīdīt visu nost,

pat dzeršanu un izklaidēšanos? Bet tas jau nav iespējams;

prātīgs cilvēks to nedarīs.
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12.1.22.

278. Laika nav pārdomāt par sevi un dzīvi, — bet, kad

no rītus iziet no mājas, tad neiet iešanas dēļ vien, bet

zina un pārdomā, kurp iet un ko darīt. — Vai visa dzīve

nav vairāk nekā viens rīts? Bet par to nepārdomā.

12.1.22.

279. Nāve ne uz vienu jautājumu neatbild, nevienu

mīklu neatrisina, nevienu darbu neizved galā, nevienas

ilgas neapmierina un neizraisa, nevienu cerību nepie-

pilda — nāve ir tikai nogurušam maza atpūta.

14 1.22.

280. Cik īsa ir minūte un cik niecīga! Bet atminies, ka

visā dienā ir tikai 1440 minūtes! un visā gadā arī tikai

drusku pāri par pusmiljonu. Visā tavā mūžā tev ir doti

tikai, ja daudz, 25 miljoni minūtu; pielūko, ka tu kādas

no tām nenobārsti velti!

14.1.22.

281. Mēs esam gabali, kas izrauti no mūžības; pēc iz-

nīces mūs atkal paņem mūžība.

14.1.22.

282. Nomet velti zemē sauju kapeiku, tu dabūsi ci-

tas; bet nomet velti jel vienu minūti, tu nedabūsi atpakaļ
nevienas, nekad.

1.2.22.

283. Revolūcija ir sirdsapziņas pamošanās. Mēs sau-

cam par sirdsapziņu kopumu no vēsturisko laikmetu sa-

biedriskām-ētiskām prasībām. Kad kādā tautā un kādā

laikā daudzi vien sāk sekot sirdsapziņai, jau ceļas revo-

lūcija; kad visi cilvēki visās tautās sāktu dzīvot pēc sirds-

apziņas, tad nāktu vislielākā revolūcija — jauns laikmets

cilvēces vēsturē: humānais, pēc līdzšinējā barbariskā

laikmeta.

3.2.22.

284. Kur mīlas jūtas parādās labā un labu izsauc, tur

viņas nāk no īstas mīlas; kur viņas parādās ļaunā, šaur-

sirdībā., greizsirdībā, tur viņas nāk no patmīlas un iz-

sauc to.
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9.2.22.

285. Kapitālisma galu prasa saimnieciskā dzīve, kas

virjā nevar tāļāk attīstīties. To prasā arī garīgā dzīve

jo kapitālisms indivīdam nedod vairs mērķi ārpus tā, bet

papildināšanos un baudu sevi. Mērķi ārpus sevis indivīds

atrod vairs tik kapitālisma paša pārvarēšanā.

10.2.22.

286. Tad akmeņiem jābrēc! — Kad cilvēks ar cilvēka

asinīm pielej ielas un laukus, kādēļ tad akmeņiem jā-
brēc? Cilvēks gavilē,

13.2.22.

287. Vai tu esi tik viegla, ka vari uz puķes dejot un

viņu nenoliekt? Vai tu esi tik smags, ka vari kalnu pa-

celt un zemi neieliekt? Satiekat dzeļnieka dvēselē.

15.2.22.

288. Ilgu ceļš ved uz atjaunotni.

16.2.22.

289. Baltzieds un baltsniegs — daba prot darīt skais-

tas abas: dzīvi un nāvi.

16.2.22.

290. Kādēļ mēs sniedzam viens otram rokas?

Lai mūsu domas kā šķiras, mēs ikreiz atkal pārliecinā-
mies, ka esam abi cilvēki siltām asinīm.

16.2.22.

291. Vijole un skaņa: —

Salauz vijoli, nekas nezūd, viss tik sadalās pirmatnējos
elementos: kokā, metālā, dzīslās. Tik skaņas vairs nav,

un mēs raudam. Arī skaņa nezūd, viņa paliek kā ētera

viļņojums, — tas mūsu skumjas nomierina. Melodijas

prieks mājo sirdīs kā atmiņa. Mums nepietiek. Mēs skaņu
ieburam rakstā un atkārtojam un pārveidodami viņu to-

mēr turam, — neraudi, sirds! Un atkārtotā izsauc jaunas,
vēl nekad nedzirdētas skaņas, — priecājies, sirds!

16.2.22.

292. Visas ilgas ved uz atjaunotni.

17.2.22.

293. Sargies ņemt dāvanu. Bet, kad tev ir jāņem, zini,

ka par grasi esi pārdevis muižu.
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20.2.22,

294. Liela māksla laužas ārā no savām robežām; maza

netiek viņās iekšā.

20.2.22.

295. Viss pāriet dzīvē, viss paliek mūžībā.

23.2.22.

296. Kas atjaunojas ik dien', tam nav jāpārcieš krī-

zes. Jo krīzes ir aizkavētas attīstības izraises.

23.2.22.

297. Lielās lietās mēs jau tagad nepaspējam, domājot
reizē vienu vien domu un darot vienu vien darbu. Nā-

kotnē kā normu vajadzēs domāt daudzas domas reizē,
lai veiktu.

23.2.22.

298. Mēs nevaram atklāt savas patības būtni, ne savas

īpatnējākās domas, ne pat savu domu virzienu. Mūs at-

tītra ne bailes vien par dzīvību. Mēs neticam, ka tas

vērts. Mēs ejam kapā klusēdami.

26.2.22

299. Karš noposta ne vien pagātni, bet ij nākotni.

26.2.22.

300. Karš samaitā ne vien miesas, bet ij garu,

26.2.22.

301. Katrs karš ir riebīgs un nejēdzīgs. Cēlums ir tikai

atsvabināšanās kariem, kad tauta nomet kāda apspiedēja

jūgu. Bet tas nav vairs karš, tā ir revolūcija.

27.2.22.

302. Cilvēki ir sveši viens otram, kad viņi smejas; kur

kāds raud — nāc, es tevi pazīstu, mans brāli!

27.2.22.

303. Kad migla, tad segti augstākie baznīcas torņi, bet

kalnu virsotnēs ir saule.

27.2.22.

304. Tūkstots reizes redzu puķi un brīnos atkal par vi-

ņas skaistumu; tūkstots reizes redzu laužu launsirdību —

un brīnos tomēr par viņu.
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28.2.22.

305. No saules mēs izejam, uz sauli mēs aizejam; visu

mūžu tura mūs saule.

1.3.22.

306. Nevar nicināt suni par viņa nepateicību, vilku

par viņa asinskārību, bet gan cilvēku par to pašu.

2.3.22.

307. Katram sava pārliecība dārga — übagam svēta,

jo tam neviens par to nemaksā un to nevar pārdot.

3.3.22.

Kad tu nicini cilvēku, tev vienmēr taisnība; kad

tu nemīli cilvēku, tev vienmēr netaisnība.

5.3.22.

309. Tu priecājies, ka tev dāvā zelta gredzenu, un tu

atrodi, ka tas nav īsts; tu priecājies, ka tev sniedz pu-

ķes, un tās izrādās no papīra; tu priecājies, ka tev nes

pretī mīlu, un tā bij tik laipnība.

Nu tu saki: «Visa pasaule ir ilūzija, nekas mūsu dzīvē

nav īsts.»

Bet tavs prieks par tām neīstām lietām bij taču īsts.

Priecājies par to. Gribēja tev darīt prieku, kaut ari mā-

not, — priecājies par to. Un priecini citus nemānot. Arī

tas ir prieks, un īsts.

6.3.22.

310. Tikai ienaidnieki dara augstprātīgu.

10.[16.?]3.22.

311. Kas mirst priekš idejas, dzīvo pēc nāves kā spēks.
Visi citi pēc nāves dzīvo tikai kā viela.

10.3.22.

312. Neviens neizteic savu dziļāko ziņu, un tās, kas

mūs attura, nav bailes, jo arī uz nāves gultas, kad vairs

nav jābaidās, mēs nerunājam. Ne savam tuvākam, ne

mīļākam mēs to nesakām. Vientuļi mēs nākam pasaulē,

vientuļi mēs aizejam.

10.3.22.

313. Pasaule aizslēdz mūsu dvēseles. Kad dvēseles ru-

nātu, pasaule pušu sprāgtu. Jauna pasaule dzimtu.
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10.3.22.

314. Sevi attīstīt darbā priekš citiem — te viss likums

un instrukcija.

11 3.22.

315. Acs neatzīst, ka viņa ir āda, zieds nezin, ka viņš ir

lapa.

11.3.22.

316. No visiem miršanas veidiem visnegantākais ir: sā-

pes. Viņas nokauj vislēnāk un visjūtamāk, un visvientu-

līgāk.

12.3.22.

317. Sāpes un naids lēnina dzīves ritumu kā putekli

pulksteņa riteņus. Ko darīt ar pulksteni, jūs zināt, ko darīt

ar cilvēku, nezināt.

13.3.22.

318. Jūra viļņojas — paliek putas; zeme viļņojas —

paliek kalni.

13.3.22.

319. Kad kalni smejas, tad dūko pērkons; kad ielejas

smejas, tad zied puķes.

13.3.22.

320. Posts brauc pa lielceļu vara ratiem, dzelžu zirgiem,
asiņainām asīm, — laime tek pa tīruma taciņu ievu ziedu

zariņu rokā.

13.3.22.

321. Topi pilnīgs sevī un ienācies kā auglis, — tu gūsi
mieru un otro jaunību.

14.3.22.

322. Kad gribi zināt, kas ir sāpes, — lūko atstāt savu

laimi. Un tev liksies vieglāk atstāt savu dzīvību.

Tās ir sāpes.

143.22.

323. Par sava visniknākā ienaidnieka viszemākiem uz-

brukumiem jūs varat tik pasmieties: «Tu taču neesi man

līdzīgs! Tu taču nevari mani piespiest lietot pret tevi tā-

dus pat līdzekļus kā tu pret mani!»
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14.3.22. \

324. Vai! tam, kam pagātne tapusi par nākotni, bet div-

kārt vai! tam, kam nākotne tapusi par pagātni.

16.322.

325. Katram darba darītājam ir nicinums pret kavētā-

jiem Vientuļam būt tev bieži ir vienīgā bauda. Bet ari tā

liedzama. Kas nav stiprs diezgan iztikt bez baudas, lai nav

vientuļš.

16.3.22.

326. Nepietiek zināt pagātni un tagadni, lai paredzētu
nākotni, -- vajaga viņu radīt no sevis kā pagātnes un

tagadnes radījuma: vajaga paredzēt sevi.

16.3.22.

327 Nepietiek savu apspiedēju pārvarēt ar rupju varu

vajaga viņu pārvarēt garīgi un no viņa dzīves likumiem

atsvabināties. Kas ir kūtrs vai nespējigs to darīt, tap?
atkal apspiedēja vergs arī materiālā ziņā. Te'draud jau-
nām patībām un tautām vislielākās briesmas.

16.3.22.

328 Nomet visas savas bēdas un veltās cerēs, un ilgas,
rūpe? un vēlēs, un režģus — lai pagātne tās ņem, daudz

no tevis viņas tā ir mantos, — un pats ej uz mieru un

darbu.

16.3.22. gfcļg
329 Pēc būtības dzīve un nāve ir vienādas. Dzīve Ir

miršana ik brīdi ilgus laikus; mēs to saucam pareizi par

pārvēršanos.
Nāve ir miršana piepeši un vienu reizi; mēs to saucam

nenareizi par iznīkšanu. Nekas neiznīkst. Nav ko bai-

dīties.

16.3.22.

330. Starp evolūciju un revolūciju nav starpības pēc

īpašības, bet tikai pēc mēra. Revolūcija ir sastrēgušās evo-

lūcijas jeb attīstības strauja atraise. Kad valdošā šķira ir

aprobežota, top nepieciešama atraise, lai organisma kus-

tība neapstātos.

16.3.22.

331 Tas, kas tev šorīt no rītus draud ar briesmām, tas

rīt vakar būs pagājis un aizmirsts. Tas, kas tev rīt no ritus
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gaidāms ar prieku, rīt vakar būs pagājis un aizmirsts. Bet

būsi tu.

18.3.22.

332. No savas dzīves katrs iznesīs to atziņu, ka cilvēks

dēļ vismazākās savas ērtības ļaus vai arī pats nodarīs

otram cilvēkam vislielāko ļaunumu, pat nāvi, un teiks:

«Ko es tur varu darīt? Katram ir jādzīvo!»

19.3.22.

333. Drāma ir jauns atziņas veids. ledoma ir jaunas at-

ziņas līdzeklis, Bet prāta robežas ir noliktas kopš simts

gadiem.

19.3.22.

334. Kad suni sit, tad visi suņi brūk virsū — ne sitējam,
bet sistajam. — Bet neaizmirsti, ka tie ir suņi.

19.3.22.

335. Kad tev svārks nodilis, tu viņu lāpi un nēsā tik

ilgi, cik var. — Kad tev miesas nodilušas, tu viņas lāpi un

nēsā, cik ilgi var,

Tad tu nomet abus nost un ej savā darbā brīvs.

19.3.22.

336. Nepietiek, ka tu esi miesīgi un parādies vielu

maiņā. Tev jābūt garīgi un jāparādās spēka darbā, t. i.,

vielas vēršanā.

19.3.22.

337. Tu parādies un topi nojaužams — darbā. Cilvēce

parādās un top nojaužama — tevī. Visums parādās un

top nojaužams — cilvēcē.

19.3.22.

338. Tu pats sevi saisti pie lietas ar pienākuma saitēm.

Kad lieta pārrauj tās saites, — nenolaid rokas: tu esi

brīvs, liec viņas pie sava darba.

19.3.22.

339. Kas ar vilku polemizēs? Kas sunim ries pretī?

20.3.22.

340. Kāda starpība ir starp valsts ticību un valsts poli-

ciju? — Tāda, ka valsts ticības ierēdņi saucas par mācī-

tājiem, bet valsts policijas ierēdņi par kārtībniekiem. Otr-
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kārt, tāda, ka pirmiem ir balti krādziņi, bet otriem ra n.

Treškārt, ka pirmie dabūkukuļus atklāti, bet otrie slepeni.

20.3.22.

341. Katra pārvēršanās, kas iet uz augšanu, ir laba.

Katra pārvēršanās, kas iet uz nīkšanu, ir ļauna. Cilvēce

vēstures laikā ir augusi skaitā, tātad viņas attīstība iet uz

labu. Tas ir optimisms.
Bet viņš jāattaisno.

20.3.22.

342. Katrs lielums ir spēks un kā tāds reizē radošs un

postošs.

20.3.22.

343. Mūsu laiks par normālu cilvēku sauc to, kas īsti v

zem normas. Bet daba gribējusi augstāko cilvēku par

normu. Arī tagad jau mums viņš jāņem par mērauklu,

kad spriežam par cilvēku kā parādību. Cilvēces nākotne

prasa, lai katrs top par pārcilvēku.

20.3.22.

344. Pasmaidi par savām bēdām, un viņu sūruma vairs

nav. Pasmaidi par savu ienaidnieku, un viņa dzēluma

vairs nav. Pasmaidi par sevi, un tavu ļaunumu vairs

Bet, ja tu spēj pasmaidīt par pasauli, tad viņa smč jdīs
tev pretī.

20.3.22.

345. Valsts ticība, kura top uzturēta tikai tādēļ, lai tu-

rētu paklausībā pavalstniekus, nav ticība, bet pārveidota

policija. Demokrātijā tai nav vietas.

21.3.22.

346. Ābele un ieva

leva: «Pie manis jaunas meitas nāk rotāties un

smieties.»

Ābele: «Pie manis bārenīte nāk raudāt.»

21.3.22.

347. Nevienam nevajaga, ka tu pasaulē esi. Un vai tev

vajaga, ka pasaule ir?

Viens tevi mīl, un tu esi vajadzīgs pasaulē.
Tu vienu mīli, tev vajadzīga visa pasaule, lai vienam

to dotu.
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14.4.22.

348. No ienaidnieka mēs nemācāmies neko, arī to ne,

kas mums nāktu par labu. No drauga pieņemam visu, arī

to, kas mums par ļaunu nāk.

14.4.22.

349. Tu visu dzīvi vadīji pēc tā, ko tu skatīji par savu

pienākumu. Bet ievēro, ka tu savus pienākumus liki sevim

pats. Tātad tu, dzīvodams savus pienākumus, esi dzīvojis
tikai savas patības ideju. Un tu esi dzīvojis labi. Bet tu

dzīvojis sev, kādēļ lai tevi par to algo citi?

30.4.22.

350. Dzeja ir saule, kas visu dzīvu dara; ancere ir mē-

ness, kas visu klusā miņā nokārto; aforisms ir zibens, kas

visu aši apgaismo.

30.4.22.

351. Dzeja parāda, apcere pierāda, aforisms aizrāda.

30.4.22.

352. Kas grib ticēt mūslaiku dzīves garīgam pārāku-
n m, tas lai aplūko viņu tikai viņas pašas spogulī. Katrs

cits spoguls laupītu tam to ticību.

.•,0.4.22.

53. Šinī dzīvē ir pazudis katrs, kas nespēj nīst. — Vai

t nav labāk, ka pazūd pati šī dzīve un viņas vietā nāk

c. pilnīgāka?

10.6.22.

354. Kas guvis lielo laimi, tas prieku vis neizrāda. Kas

nācis pie miera, tas var rādīties pasaulē troksnī. Kas tapis

pilnīgs, tas to vairs nezin.

12.6.22.

355. Doma nevar būt bez fantāzijas, fantāzija var būt

bez domas.

126.22.

356. Doma sākas un beidzas šinī pasaulē un ir mūsu

varā; nār fantāziju mēs nevaldām.

12.6.22.

357. Katra sabiedrības un valsts iekārta ir nepilnīga,
kad viņa nodod vadību šablonisku, viduvēju vīru rokās
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un atstumj radošos garus, jo tā viņa neizmanto sabiedrī-

bas augstākos spēkus un kavē viņas attīstību.

12.6.22.

358. Politika, tāpat kā zinātne, nevar iztikt bez fantā-

zijas un radoša gara. Jo abās nepietiek ar kārtošanu,

vajga jaunradīšanas. Politisko pasauli radīja Perikli un

Grakhi, ne tā sauktie prātīgie politiķi — praktiķi,

1.7.22.

359. «Vai tu pats arī esi šanīs vārdos?»

«Tie rakstīti tev.»

«Kas ir tevis rakstīts tev pašam?»
«Rakstīts nekas, domāts viss.»

«Bet kur tu pats esi?»

«Es to meklēju.»

5.7.22.

360. Cilvēks nevar būt liels, ja viņš nav radošs.

24.8.22.

361. Vai cilvēks nav vairāk nekā puķe, kam rudeni jā-
vīst? Vai cilvēks nevar sevi pārlauzt un dzīvot otru dzīvi,
kad pirmā noziedējusi? Vai nevar atjaunoties? Vai ir tieši

un stipri pēc tā centies? Vai cilvēks nav tomēr vainīgs, ka

viņam jāvīst kā puķei?

28.8.22.

362. Fantāzija iet pāri par reālo šīs pasaules dzīvi un

ved mūs sakarā ar visuma — virssaules dzīvi.

16.9.22.

363. Pasauls visums karājas kustībā, vioš top mums no-

jaužams kā parādības caur kustību, laika un telpas nebūtu

priekš mums bez kustības.

16.9.22.

364. Atziņa un darbība ir vērta tik, cik viņa ir radoša.

Neradošas tās ir materiāls citai atziņai un darbībai, jo
visai vērtībai mēraukla ir radīšana.

20.9.22.

365. Ej tu pie pasaules, viņai ir bagāts lauks, ko nokopt,

un daudz nokopēju. Bet vispirms ir tev cits lauks, vēl ba-

gātāks un tev vēl tuvāks — tu pats. Nolasi no sava lauka

vārpas. Jo vairāk lasīsi, jo bagātāks tapsi. Ja nelasīsi

pats, citi ne tik.
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21.9.22.

3G6. Tavs gars citos turpinājās, tavas miesas citos top
dzīvas: tu esi savs un citu. — Vai tu vēl meklē brīnumus

un mistiku?

27.9.22.

367. Visa sabiedriskā dzīve un visa literatūra vēl pilna
tā uzskata, ka sieviete ir īpašums kā sieva, kā mīļākā, kā

māte. Likums tikko vēl atzīst līdztiesību.

[28.9.22.]

368. Skaistuma nav tik vien, cik cilvēks viņa atrod un

sev sagatavo. Arī tur, kur cilvēka acs nekad nesniedz,

daba dzīvo skaistumā ar savas pašas nolūkiem.

30.9.22.

369. Viens pats atoms ietver sevī veselu pasauli ar sau-

les sistēmu. Vai ikviens cilvēks nav saules un pasaules
vērts vairāk nekā atoms, cilvēka ķermeņa visniecīgākā
daļa?

26.10.22.

370. Jums teikts: «Ir pasaules visums, kas aptver visu

un no kura cilvēks ir tikai niecīga daļa.»

Es saku: «Šī niecīgā daļa uz mūsu zemes lodes izaugusi

par spēku, kas pats noteic sevi un sāk noteikt ari zemes

likteni. Daļa izaug par pretstatu visumam, par antitēzi.

Visums bija dievs, un daļa top par dievu.»

26.10.22.

371. Nemācat ļaudis, lai tie būtu patiesi. Darāt viņus

stiprus, tad patiesi viņi būs paši no sevis. Jo patiesam būt

nav nekas cits kā spēka apziņa apzināties sevi.

30.10.22.

372. Maizē rauga mazāk nekā miltu; pasaulē labu cil-

vēku mazāk kā ļaunu.

5.11.22.

373. Ideālisti vienmēr iet pret savu laiku un apšauba
visus sava laika spēkus, jo viņi grib citu, augstāku laiku

un meklē izeju uz to. Bet, kad ideālistiem jāšaubās ari

par sava laika jaunatni, tad viņiem nav izejas no šī laika,

un tas nosodīts ar neauglību.
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5.11.22.

374. Velti sūdzas par ļaužu nepateicību: no ļaudīm ne-

var prasīt, lai viņi pateiktos, jo to spēj tikai lieli cilvēki.

Pateicība ir apziņa par sakaru ar pasauli un ši sakara

atzīšana.

8.11.22.

375. Zaudējumu un sāpju laiki ari nesīs tev labu, tik

izmanto to, ko viņi dod: skaidru skatu uz tevi pašu. Tu

redzēsi, cik pārāks tu esi par apkārtni, kuru tu priekos

turēji sev līdzu. Jo priecājas kopā, bēdājas viens.

18.12.22.

376. Mīlestība ir vilšanās gan kā laime, gan kā atziņa,

24 12.22.

377. Nav nāves jābaidās. Kad strādājis, kaut ari visu

nebeidzis, tad var mirt katrā laikā. Ir daudz citi darbi, bet

tie var arī palikt nedarīti: viens darbs darīts, un tu

drīksti iet pie miera.

4.1.23.

378. Priekš mīlas vajga vairāk enerģijas nekā priekš
naida.

5.3.23.

379. Kad tu otru uzvarējis ar savu pārliecību, tu pats

sāc viņai neticēt; kritušais veic uzvarētāju.

5.3.23.

380. Kur ilgi cīnās viens pret otru savām jūtām vai uz-

skatiem, vai raksturiem, tur nāk laiks, kad apsviežas ap-

kārt katram i jūtas, i uzskati, i raksturi. Ilgums darījis

iespaidu. Paaudzes tā mainās lomās, i dzīves posmi katra

īpatņa mūžā. ledzīvojies pretnieku atmosfērā, ne domas

pārliecina, bet jūtas!

23.7.1916.

18.8.1923.

381. Dzeja pārvar visu, arī nāvi. Dzeja atdzīvina visu,

arī pagātni; dzeja rada visu, ari nākotni; dzeja visā ieiet,

arī tagadnē. Visi trīs būtības veidi dzejā dzīvo kopā un

reizē. Laiks sevī atgriežas un piepildās dzejā.
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18.8.23.

382. Nāves nav. Nāve, tāpat kā nebūtība, mūsu, cil-

vēku, jēdzieni. Mēs viņas darām sev par kungiem, neiz-

prazdami savu varu. Mēs varam arī atmest šos nāves jē-
dzienus un uzvarēt šos kakla kungus, kas tik briesmīgi
baida. Mēs varam arī dzīvot.

3.9.23.

383. Sākumā mēs mācām savus bērnus. Tad mēs mācā-

mies paši no bērniem. Kas to negrib, paliek pakaļ teko-

šam laikam, līdz beigās kādā nomalītē ieaužas kā kāpurs
rudens audos. Tikai kāpurs pavasar' ceļas augšā kā tau-

riņš, bet cilvēks, kas palicis pagātnē, mirst galīgi.

25.10.23.

384. Rakstot nav ko paskaidrot vai pierādīt citam, bet

sev.

25.10.23.

385. Pasaule atdara māksleniekam. īsts mākslenieks var

teikt — «Es tieku izmantots» ar pilnu apziņu, ka tas tā ir

atļauts un vajadzīgs. Tātad izmantotne attiecas ne vien uz

manu naudu un mantu, bet arī manu darba laiku, zinā-

šanām, jūtām, visu personisko. Es esmu priekšā stādīts un

šurp nācis, lai atdotu visu, nespētu neko iegūt, nespētu
strādāt un nespētu dzīvot un būt, beigās, lai es nespētu
nalikt ne atmiņā, viens priekš visiem.

75.10.23.

'86. Mākslenieks visu pasauli ņem un lieto priekš
vi' na — sava mākslenieka mērķa. Divkārt. Mākslenieks

ne vien visu pasauli liek mākslas attēlā, bet viņš arī visai

pasaulei liek skatīt šo attēlu. Trejkārt. Mākslenieks pār-
rada attēlā visu pasauli un, liekot skatīt šo pārradumu,

pārrada pašus skatītājus un viņu acīs pasauli. Māksle-

nieks uzspiež likumu: visi priekš viena.

25.10.23.

387. Dzejnieks, attēlā pārradot dabu, saprot viņu; vai

nu iespējama iedoma, ka šis dzejnieka attēls dabai ir arī

veids saprast sevi pašu?

25.10.23.

388. Ir trīs: mana miesa, mans darbs, mana slava. Vis-

vairāk es esmu darbā.



246

6.11.23,

389. Kas vēl var rakstīt satīras, kas domā, ka grūti tās

nerakstīt, kas apkaro savu laiku, kas nopeļ to līdz pašam
pamatam, — tie visi ir vēl ļoti optimistiski ļaudis! Ne

negatīvi, bet pozitīvi, tie ir labotāji un reformisti, kas pa-
matus tomēr atzīst un atstāj pa vecam. Labotājs neko ne-

labo uz ilgu. Pamats jāliek jauns. Tam pretosies visi sa-

tīriķi.

6.11.23.

390. Vai bija vērts dzīvot tik ilgi? Kad es pats apskatu
savu dzīvi priekš sevis, tad jāatbild — man priekš manis

nebij vērts dzīvot. Bet priekš citiem? Man grūti uz to at-

bildēt, jo jāatbild taču tam, uz ko lieta vispirms zīmē-

jas — tiem citiem. Es pats varu teikt tikai to, ka es jutu
savu spēku šim darbam un redzēju, ka tauta pārvērtās
raksturā tanī virzienā, ko es biju gribējis. Bet nu zūd

maska.

12.11.23.

391; Sieviete atdodas tikai garīgi, — viss cits ir vara,

arī laulībā.

3.12.23.

392. Divas lietas es nesaprotu: kā var būt muļķis un kā

var garlaikoties. Jeb vai tā ir viena lieta?

6.12.23.

393. Mēs esam sveši viens otram, cilvēki un tautas, un

laikmeti, mēs katrs jūtam, domājam, saprotam citādi, —

un tomēr mēs varam būt tuvi un esam bijuši un esam tuvi

vietām un netīšām. Indu pasakas ir tapušas par arābu un

latviešu pasakām, un mēs viņas sajūtam kā savas un ne-

zinām, ka viņas mums kopējas ar tālākiem tālniekiem. Arī

tur, kur nav nekādu sakaru, ir tomēr līdzība. Krievijai ir

daudz to pašu pasaku, kas mums. Un vai dziļie pasauls
temati par nāvi pārvarošu mīlu, par pašziedošanos idejas

labā, par labā uzvaru nav pasauls temati, jo tos sajūt un

saprot katra cilvēka sirds visos laikmetos un rasās? Arī

filozofiskās domās tik daudz līdzības un vienādības visiem

šķirtiem. Un dziļa dzeja visās pasauls telpās būs dziļa un

tuva. Mēs esam katrs savādi rasās un laikmetos, bet mēs

neesam tik sveši, ka nevarētu atrasties un pazīties visi kā

cilvēki. Mēs to neesam meklējuši. Bet mēs meklēsim.
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6.12.23.

394. Vēl tu tikko mēģini saprast sevi un apkārtni, jau
tu to sauc par pasauli un lūko darboties un iet kurp, un

raugi citus aicināt sev līdzi. Vai tā nav lepnība un pavir-
šība? Nesodi bargi, kurš to nedara? Un vai motīvi nav

galu galā tomēr labi? Mēs visā gribam dalīties v līdzcil-

vēkiem. Kas man gaišs, to labprāt dodu otram. Kad es

šķietu atradis ceju, nāc man līdzi. Kad es sevi un apkārtni
šķietos sapratis, es gribu to tūliņ lietā likt, nevis apmie-
rināties un gulēt; es pūlos tūdaļ saprast, lai zinātu, ko

darīt. Darīt — ir gala mērķis, un citus vest ir darīt oriekš

citiem — kā gala mērķis. Vai tā nav arī instinktīva sajūta

par cilvēka tuvumu cilvēkam, par tikpat lielu kopību,
kāda viena organisma locekļiem. Nenosodi bargi, — var*

būt mēs sodīdami topam vairāk vainīgi, nekā sodu ciez-

dami.

11.12.23.

395. Kā var dzīvot un būt ned/īvs? Bet laikam f'-s ir

viens un tas pats.

20.12.23.

396. Es esmu daudz ticis nīsts, bet nekad no taisnajiem
un cēlajiem. Labi tev, kas tu ari to vari teikt.

20.12.23.

397. Laiks ir notikumu vienība, bez notikumiem nav

laika, bet. notikumi ir būtņu attiecību maiņa. Tāpēc telpa
ir būtņu kopība, bez būtnēm nav telpas. Tā saplūst laika

un telpas jēdzieni.

26.1.24.

398. Kad tev daudz spēka, tu mīlēsi cilvēkus; kad tev

daudz prāta, tu nicināsi cilvēkus. Topi tik stiprs, ka vari

mīlēt.

27.1.24.

399. Kas stiprs, tas grib mīlēt, kaut arī aiz pašaizsar-
dzības prāts viņam to liedz; kas vājš, tas grib tapt mīlēts,

un prāts viņam to vēl.

22.2.24.

400. Manam draugam bij ienaidnieki, jo viņš bij vīrs.

Viens ienaidnieks sniedz tam roku.

«Kam jums manas rokas? Vaj jums nepietiek ķert ma-

nas kājas?»
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1.3.24.

401. Es gribu garīgu līdzsvaru, atjaunotni, tas ir dabas

likums, — to padarīja par reliģiozu, sīku jautājumu, at-

teikšanos no pasaules priekiem.

3.3.24.

402. Cilvēka dvēsele ir vientuļa. Savas dziļākās cieša-

nas un atziņas viņa nespēj izteikt citiem pilnīgi. Pat sev

pašai viņa reti izteic sevi. un daudzas šinī nespējā laimī-

gas. Bet, kura meklē un sajūt sāpīgi savu nošķirtību no

citiem, tā atrod kā pēdējo cilvēka atziņu: dvēsele ir vien-

tuļa, un nav ceļa uz viņpusi, uz citām.

Mēs arī nespējam vairs mierināties kā mūsu priekšteči

ar skaistām izdomām, ka mūs sapratīs kaut kas aiz šīs dzī-

ves, vēl šinī dzīvē. Mēs zinām, ka mēs esam vieni un ka

izdoma ir tikai izdoma. Mēs esam vēstures attīstības gaitā
tikuši aizvien nelaimīgāki, un nu mēs gandrīz vairs neva-

ram izturēt. Ir jānāk pārmaiņai: viņa jāatrod.

3.3.24.

403. Par ko cilvēka dvēsele ir vientuļa? — Ko meklējat
vainu? Ko meklējat nolūku? Ko lietojat sīkus līdzekļus?
Ko cerat brīnumu? Pašā būtībā dvēselei jābūt vientuļai;

uz to celts visas pasaules pamata plāns. Dvēsele mūsu

domātā garīgā pasaulē ir tas pats, kas atoms materiālā

pasaulē, un atoms ir nedalāms, arī savienojumā vientuļš.

3.3.24.

404. Bet mīlot dvēsele iziet no savas vientulības, atsa-

kās no savas nedalāmības, atdod sevi otram, irst patība,
top cita, atjaunojas vai mirst?

Tas vēl tik savienojums, jo patība paliek tomēr ar sa-

vām atdalītām miesām un dvēseles dzīvi.

Bet ja dvēsele vēršas pašā pamatā?
Bet ja mīlas spēks ir tik liels?

Bet ja mīlas spēku attīsta? Ja daudzi? Ja visi?

Vai tu gribi pasaules pamata likumu lauzt?

Gribu, jo nevaru izturēt šo pasauli.

Jā, gribi

3.3.24.

405. Meklējot pārvarēt dvēseles vientulību, mēs noda-

rām aizvien vienu kļūdu: mēs nenododamies skaidri lie-

tai. Mums vienmēr blakus nolūks: lai saprastu mūs, lai

mierinātu mūsl — Bet mērķis ir taču: pārvarēt vientulību,
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atrast ceļus uz citu dvēseli, saprast šo citu dvēseli. Mēs

esam savtīgi, un tā nesasniedzam ne lielos citu, ne mazos

savus mērķus. Mēs stāvam paši sev ceļā. Mēs prasām

algu, kad darbs vēl nav darīts.

Saprast citu — saprast sevi.

Saprast sevi — saprast pasauli.

3.3.24.

406. Vai cilvēka dvēsele vien ir vientuļa? Kustoņa ir

vēl daudz vientuļāka un nelaimīgāka, jo viņa dvēsele

daudz mazāk spēj savienoties, pat izteikt sevi nespēj kaut

cik pietiekoši. — Nekas nav tik žēli, kā skatīties kustoņa

ciešanās un redzēt, ka tas velti pūlas izteikt sevi. Bet mēs,

kas spējam to, lai izsakām arī viņu ciešanas.

7.3.24.

407. Mans draugs daudzus kritizējot nicināja un tomēr

sasveicinājās ar viņiem. Kad es par to jautāju, viņš at-

teica: «Es ik vakarus mazgāju rokas.»

17.7.24.

408. Sieviete ir jums vajadzīga, lai attaisnotu jūsu dzīvi

un dotu viņai vērtību; un to, kas augstāks par jūsu dzīvi,

jūs nicināt, — jūs nejēgasl

28.8.24.

409. Mīlēt tos, ko tu nicini, — vai tas nav sevi pašu
nicināt?

Bet nīst tos, ko tu nicini, — vai tas nav vēl vairāk sevi

pašu nicināt?

28.8.24.

410. Ko man palīdz kā atbilde pretjautājums? Vienmēr

gadās, ka mums uzliek it kā pienākumu mīlēt tur, kur

mēs nicinām, — es baidos tad sevi nicināt.

Lai sevi nenicinātu, mīli aktīvi.

11.9.24.

411. Kādēļ mēs prasām mistiku?

Aiz bailēm no kūtrības piepūlēt garu: izzināt apstākļus

un parādības pareizi, bailes, ka nenāktu klajā kas nepatī-

kams, kas izjauktu vecu ērtu paļāvību, t. i., atkal kūtrību.

11.9.24.

412. Ļaunais uzvar, labais cieš, kopš sākusies vēsture;

citādi var būt tikai viņā saulē, t. i., nekur. Ka še var kas
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vērsties, cilvēce neticēja. Ticēja tie, kas visvairāk cieš,

tir vērš un pārvērtīs, tie cilvēci glābs un reprezentēs: tie

viszemākie taps par visaugstākiem.

10.10.24.

413. Pārgrozīsies arī vecie tikumības uzskati, mīla būs

visiem pieejama, ierobežojumi kritīs, visi likumu un pa-

rašu spaidi; paliks tikai lietderība lieliem mērķiem.

8.11.24.

414. Nenīsti savus ienaidniekus, jo viņi — to nav vērts.

8.11.24.

415. Nicini savu ienaidnieku zemumu, bet nenicini viņu
zemuma spēku.

12.11.24.

416. Cīnīties un uzvarēt vajga tam, kas vājš un ap-

spiests, — stipram ir vienaldzīga ij uzvara. Ja tu esi stiprs,
necīnies.

12.12.24.

417. Neizdevies dzejnieks tiek par izdevušos avīžnieku,

kad viņam tikai ir tas, kas trūkst dzejniekam, — nekaut-

rība.

4.3.25.

418. Daba uzlikusi sievietei tik daudz ciešanu, ka mē-

tās tikko spētu izlīdzināt ar vislielāko laipnību un kop
sanu. Un mēs vēl uzliekam viņai liekas ciešanas.

Šis laiks nav saimniecisks, viņš izšķiež savas dārgākās
mantas.

2.4.25.

419. «Kāda da]a tev gar to, ka tevi nīst? Dari savu

darbu.»

«Bet nakts nāk, un es nevaru darīt savu darbu.»

«Tad guli un sapņo, atpūties un gatavo nodomus nāka-

miem darbiem.»

«Bet kad nakts nepāriet?»
«Aizdedz savu lampiņu.»
«Bet kad to izdzēš?»

«Spīdi pats.»

*

«Es zinu, ka var spīdēt pats kā jāņutārpiņš; bet jāņu-

tārpiņa gaisma neder lieti ļaudīm.»



251

«Kas tev daļas, ka tavu gaismu neredz citi, tu spīdi pats
sev.»

«Bet vai mēs dzīvojam tikai paši sev? Vai mēs stāvam

ārpus sabiedrības? Un vai tad ir vērts, ka mēs vispār
esam un spīdam?»

«Kaut kur, kaut kad, kaut kāds redzēs un priecāsies.»
«Bet kad nekad, nekur, neviens neredzēs?»

«Tu esi spīdējis, gribēdams priecināt, ar to apmierinies.»

*

«Es apmierināšos ar to, ka neviens neredz, bet vai ci-

tiem nezudīs kaut kas no prieka? Vai daba nebūs izšķie-
dusi savu mantu?»

«Kas tev daļas?»

«Kam tad daļas?»

«Nu, kad tu domā, ka tev daļas, tad cīnies pret nakti,
kas darbu tev liedz.»

«Bet cīnoties nevar darbu darīt pilnam. Kā tad nu ir:

darīt darbu par sevi, ārpus sabiedrības, bez laba sabiedrī-

bai, vai darīt sabiedrības labā, bet nepilnīgi? Abos gadī-
jumos sabiedrība izlieto tikai mazu daļu no dotā spīduma:
vai neredz, vai neļauj pilnam spīdēt?»

«Arī daba ir izšķērdīga: miljonu ziedu pārslu izlaiž

gaisā, un tikai varbūt viena top par augli. Apmierinies.»

I

«Vai cilvēku sabiedrība nevar būt vairāk kā daba? Viņa
taču dabu izlieto, vai ne arī savus spēkus?»

«Vedi turp pats.»

«Bet uz pirmā soļa jākrīt, tikko spīdējis vienu acumir-

kli!»

«Taču spīdējis vienu acumirkli, taču uz priekšu vienu

soli.»

6.4.25.

420. Mēs dzīvojam īsti tikai tik daudz, cik' satiekamies

ar sevi, savu darbu un saviem mīļiem. Satiksme ar dabu

ir tā pati satiksme ar sevi, tikai saules gaismā izplešoties;
satiksme ar ienaidniekiem ir satiksme ar sevi, tikai tumsā

ieraujoties.

2.6.25.

421. Modernai sievietei ir divas izejas: vai precēties,
vai tapt par cilvēku. A-grāk sievietei bij vēl ļaunāk: tikai

viena izeja — precēties.
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8.11.25.

422. Mēs tik bagātīgi kvēpinām sev vīraku, ka no tā

vai apreibstam. Mums ir tiešām lieli panākumi īsajā dzī-

ves laikā, bet citām jaunām tautām, ja tām nav nelaime

uzkritusi, ir tādi pat panākumi, vietām pat lielāki. Mēs

mērojam sevi pie pagātnes, vai nevajadzētu mēroties arī

pie nākotnes? Kad vīraka dūmi neaizslēptu tikai nākotnes

pA smā bīstamos atvarus.

18.1.26.

423. Putekļi, kurus tu min, ceļu iedams, paceļas gaisā
un krīt uz tavu cepuri. Vai tie ir pār tevi pāri pacēlušies
un augstāk par tevi?

«Jā,» saka publika.
Bet kad tu noņem cepuri un noslauki putekļus?
«Fakts paliek fakts,» saka publika.
Bet, kad tu nu saslaucītos putekļus svied viņai acīs, tad

putekļi ir pārāki par publiku.

1.6.28.

424. Darbs citu labā — viscēlākais, darbs vārgstoša
labā — visvajadzīgākais.

20.9.28.

425. Jo ilgāk tu dzīvo kopā ar pasauli, jo mazāk tu ar

viņu saskani. Tu nonāksi tik tālu, ka pasaule nesapratīs
vairs nekā no tevis vai pārpratis visur tevi un tu — viņu:

jūs sāksat iet viens otram garām, un gals ir šķiršanās. ,
Kādēļ tā?

Jo vienu laiku jūs taču sapratāties labi. Tas tādēļ, ka

tev ar pasauli soļi nevienādi. Mazais pulkstenītis ašiem

sīkiem solīšiem aizskrien lielajam priekšā. Bet, lai tu kur

aizskrējis, atrauties tu no pasaules nevari, tikai raujot
bēdās pārraujas un paliek ceļā guļot viens, kamēr pasaule
lēni aiziet tev pāri. Pēdējā mieriņa iedoma tev, ka tu esi

pasauli pavilcis uz priekšu.
Ko darīt? Ej savu ceļu.

25.12.28.

426. Ar savu jaunības ienaidnieku tu jutīsies tuvāks

nekā ar savu vecuma draugu.

2.1.29.

427. Mūsu latviešu mantīgās aprindas pieturas pie bal-

tiešu muižniecības dzīves likumiem, kurus viņas skaita



253

par smalkiem; mūsu ierēdniecība seko krievu birokrātis-

mam. Mūsu strādniecība tikko sāk atdzimt un garīgi augt.

Daudz laika mums nav. Novēlošanās ir pazaudēšana.

14.1.29.

428. Mans tēvs mēdza teikt: «Kad man nav naudas ka-

batā, tad es jūtos tik bailīgs, it kā būtu ko zadzis.»

14.1.29.

429. Vai lai es jūs nīstu, kā jūs mani? Nē. Es negribu

tapt jums līdzīgs. Tik daudz viss jūsu naids nespēj panākt.

14.1.29.

430. Vajāšanas vislielākais ļaunums, ka tā dara ļaunu

ij pašu vajāto. Vajaga liela spēka atturēties pret šo

spaidu.

20.1.29.

431. Cik viegli un ērti būt ticīgam: pieņemt par pilnu
to, kas tiek teikts un kam jātic. Kas teikto nepieņem, tam

jāpūlas ar šaubām un meklēšanu. Un tomēr atzīst par sla-

vējamu kūtro un par peļamu centīgo.

20.1.29.

432. Par reliģioziem jautājumiem nerunā patiesību tā-

dēļ, ka tas ir bīstami. Jo reliģija nav sirdsapziņas, bet

valsts valdības lieta.

15.2.29.

433. Nauda lr koncentrēts darba spēks, kā akmeņogles
ir koncentrēta saules enerģija.

23.7.29.

434. Pagātne saka: «Mīlas nav, laulība ir.»

Nākotne saka: «Laulības nav, mīla ir.»

14.8.29.

435. Tu gribi mirt. Tu nevari mirt. Attur tevi dzīvības

spēks, pār kurn tu neesi kungs.
Te ir tava traģika.
Tu esi piepildījies un gribi slēgt loku.

Tev jāsāk jauns un augstāks loks.

18.8.29.

436. Nicināt var cilvēku ne tādēļ, ka viņš garīgi stāv

zemāk, bet tādēļ, ka viņš, garīgi zemāk būdams, apspiež

garīgi augstāk stāvošo.
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19.8.29.

437. Mīlēt tēviju ne kā institūciju, bet kā tautas zemi.

25.8.29.

438. Vai tu esi diezgan stiprs? Tad topi dzelzs kalējs un

izkal sev dzelzs dēlu. Tad topi sudraba kalējs un izlej sev

jaunas sudraba acis. Tad topi zelta racējs un izroc no

kalna princesi zelta matiem, kas spožāka par sauli. Un

izroc aku ar zelta ūdeni.

25.8.29.

439. Maza, maza nāras meitiņa šūpojas uz magones

ziediņa galiņa; kas viņu redz, top akls šai dzīvē.

440. Atjaunotne un attīstība var nākt tik no indivīda

dziļākās būtnes: mēs ierobežojam attīstības iespēju nāka-

mām audzēm, kad ierobežojam indivīda attīstību.

441. Ārpus mums pasaules ir tikai tik daudz, cik mēs

mīlam un mīlēti topam, viss cits ir ēters.

442. Bet varbūt tev vēl nepietiek?
— Bet tu spēj pasmaidīt par pasauli, ka viņa zūd, —

tev atvērsies cita.

443. Daba dod mums par velti tikai laiku, viss cits

mums jāiegūst ar pūlēm. Laiks lētākais, tomēr dārgākais

jo caur viņu dabonam visu. Pats pamats dots no āras, bet

mēs esam viņa veidotāji. Laiks ir kā laime.

444 Draudzība ir skaidra upe; droši pa viņu brist, io

redzami oli dibenā.

Mīla — tik dziji atvari upē, ka neredz dibenu.

445. Es dzirdēju no veca žīda paununesēja parunu: «La-

bākais veikals ir godīgums.»

446. Gars uzvar, ne ieroči: Donatella Dāvids iet pret
Goliātu kailām rokām.

447. Ir brīnumūdens, kurš visu atzaļo, ij sakaltušas pē-
das. Kur ņemt tādu ūdentiņu?

Pasmel no dzejas avotiņa.

448. Ir cilvēki, kam nekā sava nav, pat sava paša vainu

nav, vienmēr citi vainīgi.

4 19. Ir trejas pasaules: šī, kura tev tuva, otra, kuru tu

cel ar savu pārveidotu dzīvi, trešā, kura tevi cel ar pār-
veidotām miesām. Katrā tu vari gatavoties uz tāļāko.
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450. Jā, — lai nu arī mainās un kustas ārējā daba, bet

kādēļ iekšējā daba, tikliskā nav pastāvīga?
— Vai gribat, lai raksturs neattīstās, lai ļaunums neva-

rētu tapt labs?

To gan, bet lai labs netaptu ļauns. Lai draugs nenodotu

drauga, lai būtu kas drošs dzīvē, uz ko paļauties!
— Arī tā būtu nekustība. Tu nevari paļauties nekur,

tev jākustas visur, lai netopi kūtrs, lai attīsti un izlieto

visus savus spēkus. Tev būs interesantāki; tavs darbs

lielāks.

Ak!

— Un vai uz tevi pašu var paļauties tavi draugi, ka tu

būsi vienmēr tas pats? Vai tu gribēsi sevi darīt nekustīgu

un neattīstīgu?
?

— Un vai tu pats uz sevi vari paļauties?

451. Jūs vēl nezināt, vai jaunais jums patīk. Jūs nezi-

nāt pat, vai jaunais jums drīst patikt. Bet to jūs zināt jau:
vecais jums patīk mazāk.

452. Kad tu par saviem darbiem esi guvis laimes vai-

nagu ar sudraba lapām, — priecājies. Bet, kad tu par sa-

viem darbiem esi guvis nelaimes vainagu no ērkšu paza-

rēm, — priecājies vēl vairāk, jo tā ir augstākā alga, ko

dzīve spēj sniegt par augstākiem darbiem. Dienas rietā

ērkšu vainags spīdēs kā rubīni un tavs vaigs kā mēnesis.

453. Kas cilvēkus pazīst un visu piedod, top labs; kas

sevi pazīst un visu piedod, top ļauns.

454. Kas grib būt vadošā šķira, tai jāgrib aptvert visu

garīgo kultūru un stāvēt viņas augstumos; tai jābūt varo-

nei ar bezpatības cēlāko dvēsli; tai jāceļas pāri par līdz

tam esošo cilvēka vērtības mēru un jārada jauns un aug-

stāks cilvēka tips. Tāds uzdevums stāv priekšā arī mūsu

dienās.

455. Kādēļ vajadzīgs kritiķis? Lai aprunātu atklātībā,

kur privātas aprunās nepietiek.

456. Kā tad mācīties būt labam?

Mācīties labu vēlēt katram.

457. «Maz ir kas mantots, daudz ir kas laupīts pagātnē, —

bet arī par to jāpateicas. Pagātne jau bij tā, kas izvei-

doja visus manus nākotnes ideālus.»

To raksta man 16 gadus jauna meitene.
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458. Neesat kā zirņa bērni: tie siltā vasarā salien gultā
un sasedzas divkāršām segām. — Kad nāk ziema un sala,
tad no segām laukā un katrs pa sevi stāv pliks.

459. Patiesība ir veca, maldi ir mūžam jauni; veco vietā

nāk jauns.

460. Pavasars nāk lielos zābakos pa sniegiem un dub-

ļiem. Bet viņš ved aiz rokas vasaru, — un tā tek basām

kājām pa puķēm.

461. Pērkons nāk rāmi, ievas ziedu nemaitādams, —

vai tev pieder būt bārgākam par pērkoni?

462. Pļava ļauj, lai viņu pļauj, lai lopi viņu mīda, lai

sniegs viņu nomāc. Viņa zina: pavasar' nāks pie viņas

puķēm — tauriņi un bērni.

463. Sakāms vārds un laika gars

Arī sakāmi vārdi seko laika garam un pārgrozās pēc
viņa; mūsu laiki tikuši knapi, un, kur agrāk mēdza teikt —

«Tik garš, tik plats», tur tagad dzird sakām «Tik īss, tik

šaurs!».

464. Sludināt principu un viņu neturēt ir vai nu lieku

lība, kas ar to grib iegūt materiālus labumus, vai garīga
nespējība, kam neskaidrs pats princips. Parasti pirmā ir

pie tiem, kuriem ir materiāla vara, — otra pie tiem, ku

to aizstāv. Jo, kas nesaprot principu, aizvien vēl sajūt m

teriālu labumu. Ar to nav teikts, ka nespējība saprast
principu būtu nespējība liekuļot. Starpība ir apzinības

stiprumā.

465. Tu bar ļaunu cilvēku, lai viņš taptu labs. Kādēļ tu

viņu labāk nepārnāci, kā to dara? Art nevienu nevar iemā-

cīt ar bāršanu, kurpes šūt arī ne, ēst vārīt arī ne, — vai

labam būt nav lielāka māksla? Un te tu prasi, lai katrs

to prastu pats.

466. Tu cīņās un ciešanās esi guvis augstākai dzīvei

saturu un zini nu viņai mērķi. Tad labāk ir: nodot šo

jauno augstāko dzīvi atkal cīņām un ciešanām, kas salauž

spēkus un īsina gadus, — bet neatdod viņas saturu un

mērķi. Jo lūsti tu, tavas jaunās dzīves saturs nelūst.

467. Tu esi sakarā ar pasauli, ij kad tu domā pārraut
saiti. Pārraudams savu dzīvību, ij tad zeme patura tavas

miesas un cilvēce tavu garu. Tu netiec vaļā no pasaules.



468. Uzvar ne ārēji apstākļi, bet varoņa gars; tas tos

apstākļus izlieto sev par labu.

469. Valoda nevar būt bez domas, doma var būt bez

valodas.

470. Vēsture rāda, ka visās lielās maiņās izceļas kā

paliekoša jauna vadoša šķira ar augstāk stāvošu garīgu
cilvēku — tā grieķos pēc peršu kariem, tā renesansē, tā

lielajā franču revolūcijā. Jo pilnīgāk to saprot un apzinās

jaunā uzkāpjošā šķira, jo vieglāka viņas ciņa un jo aug-
stāk ies viņas ceļš cilvēces augšanā.
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SEPTIŅPADSMITAJĀ SĒJUMĀ IEVIETOTIE DARBI

Rainis sacerējis ne vien humoristiski satīrisko prozu, kas iekļauta

Kopotu rakstu 7. sējumā, bet ari citus dažāda žanra prozas darbus. Sep-

tiņpadsmitajā sējumā apkopoti Raiņa pabeigtie prozas darbi.

Sējumu ievada aprakstu un atmiņu grāmata «Kastaņola». Tā radusies

no atcerēm par emigrācijas laiku Šveicē un divdesmito gadu ceļojumu

iespaidiem. Grūtajos trimdas gados Rainis iemīlēja Šveici un tēs Jaudu,

sauca Kastaņolu par savu otro dzimteni. Kā valdzinoša atmiņu fatamor-

gāna tā. atkal un atkal vilināja dzejnieku pie sevis. «Kastaņola» bagā-

tīgi ataino to, kas Rainim bija dāigs šai zemē — tās vēsturi, folkloru,

fpatnējos dienvidu ļaudis — un dzejnieka paša pārdzīvojumus. 1925.

gadā Rainis par Kastaņolu raksta: «.. daiļais, aizrautīgais ļaužu rak-

sturs, kurš pilns poēzijas ij ikdienā, ij pārdienā, ar savu vēsturi un

teikām, un dzīvi, bija viena nepārtraukta episka dzeja, kura tik bi|

norakstāma, — vai brīnums, ka viņa aizrāva ari neepiķi?» (DzDV

10. sēj., 9. Ipp.)

«Kastaņolai» 17. sējumā seko Raiņa īsā proza. Tai viņa daiļradē na»

sevišķi nozīmīga vieta. Dzejnieks nejuta īpašu nepieciešamību Izteikt;es

epikas žanros un lielāko tiesu pievērsās tiem dažādu ārēju apstākļu un

gadījumu pamudināts. Piemēram, savu pirmo stāstu — «Spītnieks»

(1900) — Rainis, Aspazijas ierosiuāts, uzrakstīja laikā, kad žurnāla

redakcija gaidīja manuskriptu, bet vairs nebija tulkojumu, ko tai dot.

Par stāstu un romānu rakstīšanu Rainis ir domājis vairākkārt: «.. ciK

atceros, trīs reizes šie nodomi gandrīz draudēja nonākt līdz izpildīša-

nai Pirmo reizi trimdā, Pleskavā, bija mums jāizšķiras, no kā dzīvot:

advokatūra man bija aizliegta, tāpat nodarbošanās kādā skolā vai stundu

došana; atlika tikai literatūra, un tur varēju vai nu turpināt Uterārisko

darbu tulkojumus, vai mēģināt pāriet uz stāstu un romānu rakstīšanu.

Mēs bijām izdomājuši kopā rakstāmu romānu, interesantu un labu laika

ainu, kura būtu attēlojusi laiku maiņu ar «jauno strāvu»; bet uzraksti-

1 Seit un turpmāk norādēs par kopotiem rakstiem «Dzīve un darbi»

lietots saīsinājums DzD



šana būtu aizņēmusi vismaz gadu vai pat vairāk laika, un mēs rieva,

rejām tik ilgi gaidīt — neēduši» (DzD, 10. sēj., 7. Ipp.).

Pai pievēršanos prozai Rainis daudz domāja ari 1906. un 1907. gads

Kastaņolā, kad reakcijas dēļ bija lespējams publicēt tikai nedaudzus

dzejoļus, bet tie nevarēja nodrošināt eksistences minimumu. Tolaik

viņam bija iecere uzrakstīt romānu par 1905. gada revolūciju un tās

sagatavošanas posmu, izdot to vācu valodā ārzemēs. Romāna iecere

nelika realizēta, tomēr Rainis uzrakstīja divus stāstus — «Susutis» un

«Ideāla disciplīna, un kas no tās iznāca». «Susutis» patika ari Rainim

pašam, lai gan parasti viņš ar saviem pabeigtajiem darbiem vēlāk ne-

bija apmierināts, izturējās pret tiem ļoti kritiski. 1921. gada 15. janvērt
Rainis dienasgrāmatā atzīmē: «Vakarā — lasu Veidenbaumu, izlasu an

«Susuti». Dikti brīnos, ka «Susutis» smuki uzrakstīts. Pirmoreiz pai

savu darbu varu teikt — patīk.»

Pēc Raiņa stāstiem 17, sējumā ievietoti viņa atorfsml. Tik plaša ap-

jomā un ar komentāriem tie tagad publicēti pirmo reizi. Rainis mīlēja

ievīt īsus, atjautīgus domu graudus gan savās runās, gan dzejoļos un

lugās. Šajā sējumā turpretim iekļauti tikai tie viņa aforismi, kas rak

stili kā īpaša aforismu žanra sacerējumi.
Tā kā «Kastaņolā» un stāstos Rainis ir visai plaši lietojis svešvalodu

vārdus oriģinālrakstībā, tad, lai nerastos pārpratumi, 17. sējumā šādi

vāT(ij iespiesti kursīvā. (Visos pārējos gadījumos izcēlumi — kursīvi,

retinejumi, pasvītrojumi — pilnīgi atbilst pamattekstam.) Reizēm dzej-

nieks rīkojies visai brīvi — svešvalodā rakstītam vārdam pielicis lat-

visku galotni. Šādos gadījumos latviskā galotne atdalīta ar apostrofu un

nav dota kursīvā. Rainis nav bijis konsekvents, ari rakstot ģeogrāfis-

kos nosaukumus — reizēm rakstījis «Lietava», reizēm «Lietuva», «Ce-

hf»lovaki]"as» vietā «Cekoslovakija», «Fudzijamas» vietā «Fudžijama»

v. tml. šī Raiņa īpatnība saglabāta.

Septiņpadsmitajā sējumā ievietoto tekstu sagatavošanu un komentē-

šanu aizsākuši L Laukgals un A. Vilsons. Darbu pabeigusi M. Ābola.

Itāliešu valodas konsultants L. Kahans.
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KASTAŅOLĀ

SACERĒŠANAS GAITA UN PUBLICĒJUMI

1926. gadā no 16. marta līdz 6. maijam Rainis apmeklēja Sveici (Cī-

rihi, Lugānu, Kastaņolu), Franciju (Mentonu, Maršēju, Parīzi), Monako,

Beļģiju (Briseli v. c. lielākās pilsētas) un gūtos iespaidus atainoja ap-

rakstā «Uz zilo krastu» (vēlāk Rainis aprakstu iekļāva grāmatā «Kas-

taņola» kā atsevišķu nodaļu).

1927. gada 7. augustā dzejnieks vēlreiz devās uz savām emigrācijas

laika dzīvesvietām — uz Lugānu un Kastaņolu, šoreiz ar nolūku uz-

rakstīt par piecpadsmit tur pavadītajiem gadiem grāmatu. 11. augustā

viņš ieradās Kastaņolā un apmetās savā bijušajā mītnē «Casa Stelki

d'oro», kas tad jau nosaukta jaunās īpašnieces A. Tadel vārdā par

«Ristoiante Taddei», un palika tur līdz 1. septembrim.

Sajā laikā Rainis izvadāja savu ceļabiedru un iecerētās grāmatas

ilustratoru gleznotāju A. Prandi pa senajām vietām un viesnīcas bal-

konā rakstīja «Kastaņolu», tās dēļ atteikdamies no sākotnējās ieceres

aizbraukt arī uz Grieķiju. Lai gan strādāšanu apgrūtināja neveselība un

ceļojuma radītais nogurums, jau 30. augustā vēstulē Aspazijai Rainis

varēja pavēstīt: «Es še labi pastrādāju, raksts par Kastaņolas atmiņām

U gatavs.»

5. septembrī dzejnieks atgriezās Rīgā.1

Atsevišķā izdevumā «Kastaņola» pirmo un līdz šim vienīgo reizi

Izdota Rīgā 1928. gadā A. Gulbja apgādā. Sī grāmata ņemta par pa-

matu publicējumam Kopotos rakstos. Salīdzinot, pamattekstu ar rokrak-

stiem un pirmpublicējumiem periodikā, tajā konstatētas vairākas kļūdas,

kas akadēmiskajā izdevumā novērstas (skat. «Labojumi pamattekstā»).

Lielākā daļa «Kastaņolas» rokrakstu tr saglabājusies un atrodas

J. Raiņa Valsts literatūras un mākslas vēstures muzejā (22787, 121079).

1
Plašāk par abiem ceļojumiem rakstījusi B. Gudriķe apcerējumā «Rai-

nis par saviem ceļojumiem». — Karogs, 1972, 9. nr., 140.—148. Ipp
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Turpat ir arī avīžu izgriezumi ar autora rediģētiem atsevišķu apakšno-

daļu pirmpublicējumiem periodikā (22787), dažādi uzmetumi un 'piezī-

mes grāmatai (120807, 107286).

Grāmatu ievada divi veltījumi. Pirmajam saglabājies melnraksts

(22787/4). Otrajam veltījumam, dzejolim, kas adresēts Kastaņolai, rok-

raksts nav saglabājies. Domājams, šis veltījuma dzejolis sacerēts 1926.

gadā. Tas pirmoreiz publicēts ceļojuma apraksta «Uz zilo krastu» apakš-

nodaļas «Aizbraucot no Vācijas» pirmpublicējumā laikrakstā «Jaunākās

Zinas», 1926, 161. nr„ 24. jūlijā.

1927. gadā, sagatavojot apakšnodaļu iespiešanai grāmatā, Rainis

sadalījis to vēl sīkāk un katrai no jaunizveidotajām daļām devis

īpašu virsrakstu. Tā aprakstā «Uz zilo krastu» pēc bezvirsraksta dze-

joļa «Tālā zeme, mīļā tauta» ienācis virsraksts «Šveicē iebraucot».

Grāmatā šis virsraksts pārvietots — nodrukāts pirms dzejoļa —un

tā kļuvis it kā par dzejoļa virsrakstu. Viss «Kastaņolas» grafiskais

iekārtojums tomēr ir tāds, ka vairāk ticams — virsraksts «Šveicē

iebraucot» attiecas uz visu apakšnodaļu, kurā ietverts arī minētais

bezvirsraksta dzejolis. Tā liek domāt vēl tas, ka, nodrukājot šo

dzejoli arī grāmatas sākumā, virsraksts nav likts (tikai devītā rinda

«Mīlēt vecu dzimtu zemi» pārveidota par «Mīlēt pirmo dzimtu zemi»,

bet vienpadsmitā rinda «Mīlēt jaunu dzimtu zemi» par «Milēt trešu

dzimtu zemi»). Gadagrāmatā «Apziņa», kas izdota 1928. gadā, 25. Ipp.

dzejolis nodrukāts ar virsrakstu «Otra dzimtene».

Pēc veltījumiem «Kastaņolā» seko četras nodaļas, kas tapušas da-

žādos laikos.

Pirmā nodaļa «La bella Castagnola», atskaitot dažus agrāk radu-

šos dzejoļus, uzrakstīta 1927. gada augustā un pirmoreiz pul icēta

grāmatā «Kastaņola». Saglabājies gandrīz viss nodaļas melnraksts

(22787/4—136). Trūkst tikai rokrakstu pieciem dzejoļiem, kas jau

pirms grāmatas iznākšanas publicēti periodikā («Lakstīgala» — laik-

rakstā «Jaunākās Ziņas», 1927, 101. nr., 7. maijā, ar pirmo rindu

«Lēni pogā lakstīgala»; «Seni vārdi modināti» — laikrakstā «Jaunā-

kās Ziņas», 1927, 136. nr., 21. jūnijā, ar virsrakstu «Seni vārdi»;

«Viena nakts uz Collina di Fulmingnano klints»
— laikrakstā «Jau-

nākās Ziņas», 1926, 90. nr., 24. aprīlī; «Rocca dl Gandria» — laikrak-

stā «Sociāldemokrāts», 1926, 91. nr., 25, aprīlī; «Ardievas Kastaņolai» —

laikrakstā «Jaunākās Ziņas», 1927, 203. nr., 10. septembrī).

Siem dzejoļiem nodaļas melnraksta manuskriptā saglabājušies pirm-

publicējuma izgriezumi, kuros autors dažkārt izdarījis labojumus —

galvenokārt novērsis drukas k|ūdas.

Četrrinde «Visapkārt mēness jūra mirdz», kas ievietota-pēc apakš-

nodaļas «Aspazija «Starp divām dzimtenēm»», ir dzejo**- «Vasaras

idilles» (skat. šī izdevuma 5. sēj., 382.-385. Ipp.) fragments. Viss

dzejolis pirmoreiz publicēts «Ilustrētā Žurnālā», 1925, 6. nr.;>>lßß. Ipp
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Apakšnodaļām «Pērn», «Jābeidz!», rJābrauc mājās», «Uz mājām»
melnrakstā virsraksta nav. «Kastaņolas» pirmpublicējumā apakšnoda-

ļas virsraksta «Pērn» vietā iespiests «Pēru». Taču nodaļas saturs pār-

liecinoši pierāda, ka tā ir drukas kļūda, vārdam «Pērū» nav nekārid3

saistības ar tekstu. Sājos Kopotos rakstos drukas kjūda izlabota.

Aspazijas sarakstītajām apakšnodaļām «Aspazija «Starp divām dzim-

tenēm»» un «Vēlreiz vārds Aspazijai» melnraksti glabājas J. Raiņa

Literatūras un mākslas vēstures muzejā Aspazijas fondā (134264,

74162, 86671) un Raiņa fondā (22787).

Apakšnodaļas «Vēlreiz vārds Aspazijai» rokraksta nobeigumā Ir

rindkopa, kuras grāmatā nav: «Ar vieglām kājām un mazu nastiņu

mugurā, kurā atrodas kāda maizes doniņa, kāds siera gabaliņš, turie-

nes proletārieši izlieto katru svētdienu un brīvdiena, lai apmeklētu

savus kalnus. Viņi uzkāpj tik augsti, ka pat kalnu kazas vairs nevar

tiem sekot, un nokļūst līdz pat galotnei. Var iedomāties, kādu dai-

ļuma ainu tie sevī uzņem, kā viņu gars tiek atblāzmots līdz ar ga-

lotnes sniegu un rietošās saules liesmām. Tur viņi iedegas sajūsmū

un spēkā priekš lielās brīves. Tie var mums stāstīt par «kalniem, ua

kuriem brīvība mājo!»» (86671).

Otrā nodaļa «Trimdenieka sapnis starp diviem ceļiem», kuras uz-

devums lr veidot pāreju no pirmās uz trešo nodaļu, rakstīta 1927.

gadā un pirmoreiz publicēta grāmatā «Kastaņola». Saglabājies tīr-

raksts (22787/139—141).

Sīs nodaļas moto «Cik lēni no sapņa» Ir krājuma «Uz mājām»

(«Dagdas piecas skiču burtnīcas») dzejoļa «Nosalis ziedonis» pirmai3

patits. Četrrinde «Un mājas? — Sapnis» lr šī paša krājuma dzejoļa

«No tumsas uz tumsu» otrais pants. Dzejolis «Kad sirds tik smagj

kā ezers guļ» pirmoreiz publicēts «Ilustrētā Žurnālā», 1920, 7./8. nr.,

2. Ipp., pēc tam Rainis to, ar virsrakstu «Atmini saulil», levietoja

krājumā «Uz mājām».

Trešā nodaļa «Uz zilo krastu» gandrīz visa sarakstīta 1926. gadā,

kad Rainis ārstējās Francijas kūrortā Mentonā.

Rīgā dzejnieks atgriezās 7. maijā, un jau pēc dažām dienām par

šo braucienu periodikā parādījās viņa apraksts «Uz zilo krastu». Ta*

publicēts laikrakstā «Jaunākās Ziņas» šādos numuros: 104. (12 maijā),

109. (19. maijā), 112. (22. maijā), 114. (27. maijā), 116. (29. maijā),

120. (3. jūnijā), 121. (4. jūnijā), 122. (5. jūnijā), t24. (8. jūnijā) 128.

(12. jūnijā), 133. (18. jūnijā), 134. (19. jūnijā), 137. (26. jūnijā), 143.

(3. jūlijā), 146. (7. jūlijā), 147. (8. jūlijā), 161. (24. jūlijā), 167. (31. jū-

lijā), 173. (7. augustā), 179. (14. augustā). Atstates starp apraksta

turpinājumiem kļuva lielākas, līdz tā publicēšana izbeidzās pavisam,

lai gan pēdējais publicējums sola «Turpmāk vēl». Rainis pats no-

rāda { Kastaņolas» ceturtās nodaļas sākumā), ka publicēšanu likusi
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Izbeigt kāda augstāka vara {«vis ma/or»). Ar to, šķiet, domātas ietek-

mīgas politiskas aprindas vai avīzes izdevējs.

Apakšnodaļa «Ar SSS uz Berlīni» publicēta mēnešrakstā «Latvijas

Strādnieku Sports», 1926, 6. nr., 94.-95. Ipp.

Sagatavoiot «Uz zilo kiast'j» iespiešanai grāmatā «Kastaņola», Rai-

nis galvenokārt izmantoja jau publicēto tekstu, avīžu izgriezum.is,
kuros izd-iiija nelielus labojumus un novērsa drukas kļūdas (22787/

144—165; nav saglabājies vienīgi Raiņa rediģētais turpinājums «Jau-

nākajās Ziņ?is» 1926. g. 146. ni.) Laikrakstā iespiestās garākās apakš-

nodaļas Rainis sadalīja īsākās, liekot jaunajām apakšnodaļām arī

virsrakstus Pirmpublicējumā nav šādas vēlāk izveidotas apakšnoda-

ļas: «Lēnas atmiņas», «Laivu kājas. Darbs. Garīgums», «Jaunā lirika»,

«Zvaigznes, rozes — vecais Goe//ie», «Šveicē iebraucot», «Jūtu ceļš»,

«Staipekņu ērkšķi», «Atkal vagonā», «Cīrihē». Apakšnodaļas «Lēnas

atmiņas» beigu daļu Rainis grāmatas manuskriptā paredzējis izdalīt

atsevišķā apakšnodaļā «Kuģis, dīķis, demokrātija», bet vēlāk no šī

nodoma atteicies.

Nodaļas moto «Skrējējs» Rainis ņēmis no dzejoļu krājuma «Uz

mājām». Dzejolis «Kas aiz tevis? Skaties, skaties!» pirmoreiz iespiests

«Ilustrētā Žurnālā», 1925, 10. nr„ 297. Ipp. Dzejolis «Ko tu meklē

jaunu dzīvi, jaunu cīņu?» pirmoreiz iespiests laikiakstā «Sociāldemo-

krāts». 1926, 91. nr., 25. aprīli, ar virsrakstu «Meklētājam». Dzejolis

«Sveiki, dzidrie dziesmusvētki» pirmoreiz iespiests laikrakstā «Jaunā-

kās Ziņas», 1926, 134. nr., 19, jūnijā, ar virsrakstu «Sveiciens sēs-

tiem dziesmu svētkiem».

Ceturtajai nodaļai «Turpmāk vēl» saglabājies melnraksts (22787/

166—170). Nodaļas bezvirsraksta ievads sarakstīts 1927. gadā un pir-

moreiz publicēts grāmatā «Kastaņola». Pirmpublicējuma atšķirības no

melnraksta ir maznozīmīgas

Apakšnodaļa «1, Maija demonstrācija Antverpenē» pirmoreiz pub-

licēta laikrakstā «Sociāldemokrāts», 1926, 102. nr., 9. maijā. Ne rok-

raksts, ne autora rediģēts pirmpublicējuma teksts apakšnodaļai nav sa-

glabājies. Dzejolis «Miglaina rītā uz Sēnas» pirmoreiz iespiests žurnālā

«Atpūta», 1926, 86. nr., 6 Ipp. (autogrāfs).

Tālāk ceturtajā nodaļā Rainis ievietojis Intervijas, ko viņš pēc

ceļojuma sniedzis žurnālistiem. J. Porieša pierakstītais stāstījums pub-

licēts laikrakstā «Jaunākās Ziņas», 1926, 101. nr„ 8. maijā, ar pa-

rakstu J. P., bet H. Kaupiņa raksts — laikrakstā «Sociāldemokrāts», 1926,

101. nr„ 8. maijā, bez paraksta. Abas šīs intervijas, sagatavojot tās

iespiešanai grāmatā, Rainis nedaudz rediģējis. Piemēram, H. Kaupiņš

dēvē Raini par «lielo dzejnieku», bet Rainis pats «Kastaņolā» vārdu

«lielais» svītrojis.

Intervijas par Raiņa braucienu publicētas arī citos laikrakstos: «Lat-

vijas Kareivis», 1926, 102. nr., 9. maijā, ar parakstu L, «CeroAna»,
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1926, 102. nr., 9 maijā, ar parakstu Boi. Ov„ «Caobo», 1926, 143. ur„

8. maijā, ar parakstu lv. Zabolotnijs.

Apakšnodaļai «Beigās Kastaņola» saglabājies melnraksts (22787/171—

172).

«Kastaņola» ir ļoti savdabīgs darbs, kam nepieciešami daudzi pa-

skaidrojumi. Tie apkopoti «Skaidrojumos tekstam». Kavējoties at-

miņās par emigrāciju un stāstot par saviem vēlākiem ceļojumiem.

Rainis minējis daudzus ģeogrāfiskus nosaukumus. Lai lasītājs labāfr

orientētos Raiņa tekstā, «Kastaņolas» komentāros doti «Ģeogrāfisko

nosaukumu skaidrojumi».

Līdztekus prozas tekstam Rainis «Kastaņolā» fevijis daudzus dze-

joļus un atdzejojumus. īpašā komentāros dotā rādītājā lasītājs var

redzēt, kādi šo dzejoļu un atdzejojumu rokiaksti saglabājušies J. Raiņa

Literatūras un mākslas vēstures muzejā un kad tie uzrakstīti, ja rok-

raksti ir datēti.

«Kastaņolā» Rainis pieminējis daudzas personas. Starp tfim Ir tā-

das, par kurām nav zināms nekas vairāk, kā pateicis Rainis p«ti.

Vairākām nav noskaidrojami dzīves dati, vārd3 vai nodarbošanās. Sep-

tiņpadsmitā sējuma «Personu rādītājā» šādas persona» nav minēr-in.

Daudzi itāļu vārdi un izteicieni, tāpat arī itāļu tautas dziesmas, palī-

dzējuši Rainim radīt «Kastaņolai» savdabīgu kolorītu. Parasti viņi

itālisko tekstu turpat blakus vai nedaudz tālāk latviskojis. TSdos gaii-

jumos tā tulkojums komentāros nav dots. Dažkārt Izteicieni Maļu va-

lodā atkārtojas pēc vairākām lappusēm. Tā, piemēram, 10. Ipp. Rai-

nis nodaļai «la bella Castagnola* licis moto «La malinconia dl coie

passate* un turpat pāris rindkopas tālāk to atkārtojis un tulkojis —

«Pagājušu lietu grūtsirdība». Izteiciens, ar stku gramatisku atšķirību,

atkal atkārtots 58. Ipp., bet bez tulkojuma. Art šādos gadījumos ita-

liskals teksts komentāros nav tulkots. Ja lepriekšējos publicējumos

Itāļu tekstā bijušas gramatiskas kļūdas, Ja aplama bijusi pareizrak-

stība, tas šajā sējumā novērsts, īpaši uz to nenorādot.

Septiņpadsmitajā sējumā ievietota lielākā daļa «Kastaņolas» pirm-

izdevumā publicēto attēlu, izmantojot tur dotos parakstus. Attēlu autors

ir A. Prande.

SKAIDROJUMI TEKSTAM

1 La bella Castagnola (itāļu val.J — skaistā Kastaņola.
* Tempes leleja — Grieķi las upes Pēnejas ieleja Tesālljas apgabalē.
8

Clmiteio (itāļu vai.) — kapsēta.
4 Avanti (itāļu vai.) — uz priekšu.
ft Skat šī sējuma 19. Ipp.
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• Skat. publikāciju «Pirmais lerosinājums par 1905. g. revolūcijas

vēstures rakstīšanu» — DzD, 9. sēj. 358.—359. Ipp.

'Ob dh ser Aritwort des Kandidaten Jobses .. (vācu vai.) —

Par šo kandidāta Jobse3 atbildi

Visi kratīja galvu.

6 Kaucifa — drošība.- rauda.

6 Dūna leilung — reakcionāro baltvācu laikraksts Rīgā (1888—1909).
M Romanova (precīzāk — Romanovui ielā Nr. 25 — tagadējā Lāčplēša

ielā Nr. 25 kur gadus darbojās J. Raiņa Valsts Dailes teātris.

11 Maledelto tedesco! (itāļu vai.) — nolādētais vācietis! Rainis iztei-

cienu tuikojis latviešu valodā ļoti brīvi.

18 Der Adier (vācu va<) — ērglis.

Jumpravas (precīzāk — Jumprav?) iela — vēlākā Jaunavu lela (pie

bijušā Rātslaukuma), kur atradās policijas iecirknis.

14 Lugano, tu sei la pia bella! (Itāļu val.i — Lugāna, tu esi visskais-

tākā! Rainis izteicienu tulkojis mazliet neprecīzi

18
Dzejolis «Bēdu leja», latviešu valodā tulkojis J. Rainis (skat. šī

izdevuma 8. sēj., 262. Ipp.).

w Via Circonvaltazione — iela Lugānā.
17 Banca deiia Svizzeia italianc (itāļu vai.) — Šveices Itāļu banka.

18 Casa (itāļu vai.) — māja, nams.

19 Ozoliņu Vilis Beigas pašnāvībai R. 1909. 308 Ipp. SavB grā-

matā autois iztirzā pašnāvību cēloņus, nosodāmību un dod pa-

domus, kā pašnāvības novērst

* 1848. g. Itālijā sakās plaša nacionālās atbrīvošanās kustība pret

svešzemļu Jūgu, par brīvu uti vieojv. itāļu valsti. Reizē tā bija

cīņa pret feodālismu, un nacionālās atbrīvošanās kustība pārauga

buržuāziski demokrātiskā revolūcijā. Izcilākie tās vadoņi bija

Dž. Madzīni un Dž. Garibaldi 1849. g. revolūcija tika apspiesta.
21 Ouarantolto (itāļu vai.) — četrdesmit astotajā.
22 Ristcrante con allogglo (itāļu vai.) —- restorāns ar Izīrējamām is-

tabām,

23 Gli esiili italiani nella Svizzeru (itāļu val.l — Itāliešu trimdinieki

Šveicē.

14 Gli stati uniti d Europa (itāļu vai.) — Eiropas savienotās valsti?

25 Viale (itāļu vai.) — aleja, bulvāris.

28 Campo Marzio (itāļu vai.) — Marsa laukums.

27 Piazza delilndipendenza (itā}': vai.) — Neatkarības laukums,

28
Magnuir, saecuioru>n decus (latīņu vai.) — Liela gadsimtu rota.

29 «So piemiņu uzceļ lielā masoņu ģimene» — pareizāk «So piemiņu

veltī lielā masoņu ģimene». Rainis izteicienu tulkojis brīvi.

80 Goiiardo (itāļu vai.) — students Seit Rainis runā par tautas at-

brīvošanās cīņas dalībniekiem.
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v Übeii • Svizzerl $iam ticines) (Itāļu vai.) — mēs, tičīnieši. esam

brtvļ šveicieši.

* Duomo (Itāļu vai.) — katedrāle.
*

1794. g. poļi sacēlās pret okupantiem (Prūsiju un carisko Krieviju),
la» atjaunotu Polijas nacionālo neatkarību un atgūtu lepriekšējos

gados zaudēto teritoriju.
•* 1870. g. septembri Francijā notika revolūcija un sacēlusies tauta

pasludināja Franciju par republiku. 1871. g, 28. martā nodibinājās

Parīzes Komūna.

* Dte Vorausse/zunge/i des Sozlallsmus und die Aufgaben des Sozfal-

demokiatle (vācu vai.) — Sociālisma priekšnoteikumi un sociālde-

mokrātijas uzdevumi.
M

Aus den Jahien melnēs Exlls. Erlnnerungen elnes Sozlallsten (vācu

vai.) — Par maniem trimdas gadiem. Sociālista atmiņas
w Dci andre aber geht und weint (vācu vai.). — Bet cits iet un raud.

w V latte ē torte c buono (itāļu vai.) — piens ir stiprs un labs.

w Tutto pagato (itāļu vai.) — viss samaksāts.

40 Buon glorno, graziel (Itāļu vai.) — Sveiki, paldiesl
41 Traģēdiju «Indulis un Ārija» (1911).
45 Traģēdiju «Jāzep3un viņa brāļi» (1919).
48 Emigrācijā Rainis strādāja ari pie traģēdijām par Ilļu Muromietl,

Aleksandru Lielo, Kaju Grakhu. Traģēdiju «lija Muromleti3» viņš

pabeidza 1922. g. Abas pārējās palika nepabeigtas.
44 Ostēiifa (no itāļu vai. osteria) — krodziņš, taverna.

45
Embalāia (no franču vai. emballage) — iesaiņojums.

tt «Pans Tadeušs». A. Mlckeviča poēma (1834).
*f Zemlikat laiks — veļu laiks (novembris).
w Šeit Rainis izteicies neprecīzi. Bija nevis vairāki, bet gan tikai

viens diriģenta T. Reitera vadīts koris, kurš savas pastāvēšanas

laikā (1920—-1944) biļa levērojamākais latviešu koris un ar lieliem

panākumiem uzstājās ari ārzemēs.

" So dzejoli, kura rindas, nedaudz pārveidotas, Rainis lt citējis «Kas-

taņolā», 1926. g. Rainim veltījusi M. Ķempe (J. Raiņa Literatūras

un mākslas vēstures muzejs, mv. nr. 23302; pirmpublicējums laik-

rakstā «Kurzemes Vārds», 1926, 14. aprīli). Dzejoja pilns teksts:

Tu, kas galu un sākumu ļaudis.

Aptvert spējis mūžibu dziļo,

Cilvēcību un bezgala laiku —

Vientulībā

visu pasauli sev pie krūtīm spiedis.

Izstiepis roku

un sacījis katram: draugs un brāli.

Lielais un vienīgais,

Tu, kas savu sāpi nvtl pasaules sāpēs,
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Smēli un devi

Mums

darba, dzīves un mūžīgās kustības prieku m>

Izej atkal zvaigžņotās mūžības lokā,

Kut tautas un likteņi aug,

Cilvēks tiem līdzi.

Izej atkal un iznes caur laikiem

Latvijas dvēseli daiļo un mūžīgo,

Laikmeta kauns lai mums nesaēd dzīves.

Lielākais latvi,

Vienmēr lai stāv pār audzi šo niecīgo, zemo

Tavas lēnās un sirdsskaidrās acis.

w Lietuviešu vārdu kultūioa &kleidējq precīzāks tulkojums būtu «kul-

tūras izplatītāju».
81 lch habe keine Zeil mūde zu sein (vācu val.| —> Man nav laika but

nogurušam.
M Avesta — senās Irānas literatūras piemineklis, persiešu Tvētle raksti.

Avestas galvenā daļa ir himnas, par kuru autoru uzskata Cartuštru

(Zaratust.ru). Leģenda stāsta, ka reiz pār Cartuštru nākusi apskaid-

rība, viņš uzzinājis par vienīgā patiesā dieva Ahuras Mazdā eksis-

tenci un tā kļuvis par jaunas reliģijas sludinātāju.
88 Numa Rumestans — galvenā persona A. Dodē tāda paša nosaukuma

romānā (1881).
81 TartmSns no Taiaskonas — galvenā persona A. Dodē romānā «Ta-

Tartarēna brīnišķīgie piedzīvojumi» (1872).
58 Fehbristi (no franču vai. fēlibres) — jaunprovansiešu dzejnieka

grupējums, kurš Izveidojās 1854. g., lai koptu provansiešu valodu

un literatūru un tādējādi palīdzētu saglabāt Dienvidfrancijas kultū-

ras īpatnības.
46 Telēmas abatiju min F. Rablē romānā «Gargantlja un Pantagriels».

šī abatija lr pilnīgi pretēja parastajām, jo ta)a dzīvo vīrieši un

sievietes, pakļauti vienīgi pašu brīvai gribai un tieksmēm. Viņu

princips: «Dari, ko gribi.»
87 Panurgs — persona F. Rablē romānā «Gargantija un Pantagrlels».

Kopā ar Panurgu Pantagriels dodas dēkainos ceļojumos un pēdīgi

nonāk salā, kur pazemes valstībā atrodas Dievišķīgās Pudeles

templis, Sls valstības augstākais princips ix nevis prasīt un saņemt,

bet dāsni dot

88 Mīļā Lietuva — dzejoļa «Leišu dziesma» (krāj. «Tie. kas neaizmirst»)

pēdējais pants (skat, šī Izdevuma 2. sēj., 107, Ipp ). Dzejoļu krējumā

vārsmas

«Atnāc no debesiml

Apžēlo mūs!»

rakstītas vienā rindā.
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59 Monstre (franču vai.) — šausmīgais. Tā saucamais baltkrievu pro-

cess bija smags trieciens baltkrievu izglītības centieniem Latvijā.

Daudzus baltkrievu skolotājus un kultūras darbiniekus apvainoja

piederībā pretvalstiskai organizācijai, kuras mērķis esot cīnīties pa»

baltkrievu biezi apdzīvoto Latvijas vietu pievienošanu Baltkrievijai.

Izmeklēšana Ilga veselu gadu, un šai laikā baltkrievu inteliģences

stāvoklis bija ļoti smags. Galu galā izvirzīto apsūdzību atzina par

nepamatotu.
90 Kārla teļa — tagadējā 13. janvāra iela.

81 SSS — sporta biedrība «Strādnieku sports un sargs», militarizēta

sociāldemokrātiska strādnieku sporta organizācija buržuāziskajā

Latvijā.
62 A Berlin! (franču vai.) — uz Berlīnil

83 Nach Paris! (vācu vai.) — uz Parīzi!

8,1 Dorilors — Polikleita veidotais atlēts, antīkajā tēlniecībā vīrieša

ķermeņa proporciju ideāls.

w Untergang des Abendlandes — O. Špenglera filozofisks darbs

(1918—1922),
66 Rainis šeit runā par 1. Krilova fabulu «Sisenis un skudra».

67
1848.—1849. g. vairākās Eiropas valstīs notika buržuāziski demo-

krātiskas revolūcijas. 1848. g. martā revolūcija sākās ari Vācijā.

Tās mērķis bija valsts politiska apvienošana un feodālās iekārtas

likvidēšana, tomēr šis mērķis netika sasniegts.

w Wir wachen auf zu nevem, schdnem Leben,. (vācu vai.) — Mēs

mostamies uz jaunu, jauku dzīvi. Mūs modināja laika gars. J. Pilsēt-

nieka dzejoļa «Nu sveiki, brāļi, kas še kopā esam» 7. un 8. rinda.

88 Sch\vinge empor dien, befreiendei Celstl (vācu vai.) — Mosties,

mosties reiz, svabadais gars! E. Veidenbauma bezvirsraksta dzejoļa

pirmā rinda.

70 Reichsbanner — bijušo kara dalībnieku organizācija, nodibināta

1924. g. (pēc vācu sociāldemokrātu partijas Iniciatīvas).

71 Bedenk' ich die Sache ganz genaa.. (vācu vai.) —•

Ja stingri pārliek, tad ķeizars mums

Pavisam lieks galu galā.

Vārsmas no H. Heines darba «Vāczeme. Ziemas pasaka» 16, dzie-

dājuma. Latviešu valodā tulkojis A. Upīts.

w Priecīgi vīnkalni — Rainis šeit kā sugas vārdu lietojis K. Cukmai-

era komēdijas «Der fibhliche Weinberga (1925) pārveidotu nosau-

kumu.

78 Caveant consules! (latīņu vai.) — lai rūpējas konsuli!

Caveant popuH! (latīņu vai.) — lai rūpējas tautai

74 Filns «Virsotņu sarunas» atdzejojuma teksts, ar virsrakstu «Virsotnes

saruna», ievietots šī izdevuma 8. sēj., 461. Ipp., par pamatu ņemot
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Raiņa tīrrakstu. «Kastaņolā» publicētos pantus salīdzinājumā ar

mums pieejamo tīrrakstu Rainis ir nedaudz pārveidojis.
76 Vācu dzejnieka J. Branda dzejoja pirmie divi panti Raiņa atdzejo-

jumā. J. Branda dzejolis bija pamatā populārai strādnieku jaunatnes

dziesmai. Atdzejojuma pilnu tekstu skat. šī izdevuma 8. sēj.

403. Ipp.
76 Protzentum'a raksturs — lielības raksturs. Protzen (vācu vai.) —

lielīties.

77 Procl (no vācu vai. der Profz) — lielībnieki.

78 Das Giūndeitum (vācu vai.) — grinderisms, laikmets Vācijas vēsturē

pēc 1870.—1871. g. kara ar Franciju.
79 Das Strebertum (vācu vai.) — karjerisms.
80 Schaff das Tagwerk meiner Hande. . (vācu vai.) —

Laime, darbos dūšu radi!

Nejauj pagurt — galā vadi

Manu gaitu, vēl tik lēnu!

Nē, tie nava sapņi dīki:

Lai šie kociņi vēl sīki,

Reiz tie augļus dos un ēnu.

J. V. Gētes dzejolis «Cerība», latviešu valodā tulkojusi Aspazija.
81

C76er allen Gipleln .. (vācu vai.) —

Uz kalniem vakardzēsma

Jau dus,

Ikviena vēsma

Lapiņās klus,

Tikko tās skar;

Jau putniņi pērklīšos lien.

Gaidi, gaidi tik vien,

Drīz tu dusēsi ar!

J. V. Gētes dzejolis «Ceļinieka nakts dziesma», latviešu valodā

tulkojis Rainis.

82 Haben Sle nichts verzollbares? (vācu vai.) — Vai jums nav kas

muitojams?
88 Maleahis (Malaķljus) — bībeles pravietis, kam tiek piedēvēta Vecās

derības pēdējā nodaļa «Malaķijus grāmata».
84 Cebaot — Izraēļu dieva Jahves apzīmējums.
85

M. Saltikova-Sčedrina satīriskas ainas nosaukums, 19. gs. krievu

literatūrā plaši izplatīts apzīmējums reakcijai un banalitātei.

88 Nicht gedacht soli semer vverder» (vācu vai.) — lai viņa piemiņa

gaist.
87 Pret Hērkuli — Herkulesa zvaigznāju.

88 Caiē dc l'Opēra (franču vai.) — Operas kafejnīca.
89 Kastlliskais avots, pareizāk — Kastalija avots — Apollonam un

mūzām veltīts svētavots Delfos pie Parnasa kalna. Tā ūdenī mazgā
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jās svētceļnieki, kas bija ieradušies izvaicāt Delfu orākulu. Sen-

grieķi ticēja, ka avots spēj dot iedvesmu dzejošanai.
90 Die Fachsimpelei (vācu vai.) — runāšana par šauru tēmu.

91 Mesīnas līgava — F. Šillera traģēdija (1803).
92

Spēcialitē dc la maison (franču vai.) — Rainis šeit runā par to, ka

katrai viesnīciņai ir savs firmas ēdiens.
93 Chaibe Svob (žargona forma Šveicē) — sasodītais švābs (vācietis).
94 Chaibe Ruš (žargona forma Šveicē) — sasodītais krievs.
95 Runa ir par vienotas Šveices federācijas izveidošanos.
96 Hoch! (vācu vai.) — lai dzīvo!

97 Tout comme chez nous (franču vai.) — viss tā kā mūsu mājās.
98 Notre Dame (franču vai.) — dievmāte. Šeit domāta Parīzes Diev-

mātes katedrāle.

99 Folies Beigeres -franču vai) — Rēviju teātris «Ganu trakulības».
100 Kore/ dc ville (franču vai) — rātsnams.

101 Z. Masnē opera «Erodiāde».
102

P. E. N, kiubs — starptautiska rakstnieku organizācija;

ĢEOGRĀFISKO NOSAUKUMU SKAIDROJUMI

Arbostora (itāļu tal.) — kalns Lugānas apkaimē.

Besso (itāļu vai.) --Beso, •. iems Lugānas tuvumā.

Caprino (itāļu vai.) — Kaprīno, pilsēta Lugānas apkaimē.

Cassarate (itāļu vai) — Kasarate, ! Aa'.k apdzīvota vieta starp Lugānu

r>n Kastaņolu, tagad Lugānas daļa.

Ceresio (itāļu vai.) — Cerezio, Lugānas ezera otrs nosaukums.

Collina di Fulmingnano (iiāļu vai.) — Fulminjauo pakalns.

Collina d'Oro (itāļu vai.) — Oro pakalns.

Edinburga — tagadējie Dzintari Jūrmalas pilsētā.

Gothards — Gotharda kalnu grēda ar tuneli Šveicē.

Helvetia (itāļu vai.) — Šveice,

lanišķi — Jonišķi, dzelzceļa stacija Lietuvā.

Lokarna — pilsēta Šveicē.

Melide — pilsēta Lugānas tuvumā.

1 Vietvārdi šajā rādītājā doti tādā rakstībā, kādā tie figurē Raiņa tekstā.

Ja Raiņa rakstība neatbilst mūsdienu latviešu literārās valodas nor-

mām vai arī ja Rainis ģeogrāfisko nosaukumu rakstījis svešvalodā,

tad līdzās Raiņa lietotajai formai dota atbilstošā i . "isdienu lat viešu

valodas forma. Rādītājā komentētas tikai t.;s ģeogrāfiskās vietas, ku-

ras saistītas ar Raiņa biogrāfiju un kuru nosaukumu nozīme kontek-

stā nav skaidra. Nav komentēti tie vietvārdi, kuru nozīmi nebija

iespējams noskaidrot, tāpat ari tie, kas ir plaši pazīstami (piemēram,
Parīze, Cīrihe).
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Montē Boglia (itāļu vai.) —- Boljas kalns.

Montē Bie (itāļu vai.) — Brē kalns.

Montē Generoso (itāļu va!) — Dž.enerozo kalns.

MorKote (itāļu vai,) — ciems Lugānas apkaimē.

Rocca di Gandria (itāļu vai) — Gandrijas klints. Skat. Roncaccio.

Roncaccio, arī Rocca di Gandria (itāļu vai.) — Ronkačio klints Gandrijas

tuvuma.

Sighignola (itāļu vai.) — Siginjolas ciems Kastaņolas tuvumā.

Soragno — pilsēta Lugānas tuvumā.

Vilkamiests — apdzīvota vitta pie Ilūkstes, bij. Kurcuma pagastā.

DZEJAS TEKSTU ROKRAKSTU RĀDĪTĀJS

«Acs un auss, un sirds, un gars, un dvēsle» — melī. āksts (22858/7,
datēts ar 1904, un 1906. g)

«Agru ritu franču zemei cauri» — tīrraksts (22?0?/l(:'l'. datēts ar 1926. g.

24. maiju)

Ardievas Kastaņolai — tīrraksts (22858/4)
Atmini sauli! — uzmetums (22720/48), divi melnraksti [Z&Y\s,'Z4, datēts

ar 1919. g. 2. un 17. februāri; 22758/86) un ftrtakst? (7/707/H1)

Beigas — melnraksts (22787,81)

«Caur baltu ziedu zarieni» — tīrraksts (22787/12,

Ciemā Castagnola — 1.—4. rinda- melnraksts (22850/11, datēts ar

1910. g. 4. februāri), visa dzejoja melniakst' (22858/,?, datēts ar

1910. g. 4. februāri un 1926. g. 6. jūniji;; be>. vusraksta), tīrraksts

(22787/118, datēts ar 1910. g. 9. februāri un 1926. g. 6. jūniju)

«Cik lēni no sapņa» — uzmetums (22830/5, datēts ar I<H9. g. 26. feb-

ruāri), divi melnraksti (22758/83, datēta ar 1919. g. 26 februāri un

11. martu; 22838/5, datēti ar 1919. g. 10. martu) un tīrraksts

(22787/139)
v

-
?

-.

«Cik tumša debess, meli i mežu ga!;» — melnraksts (22858/.\ datēts ar

1927. g. 9. augustu) un tīrraksts (22787/136)

Deluzija — tīrraksts (22787/104)

«Es vērptuvē še esmu» — tīrraksts (22787/125^

«Guli, baltā cikādīte» — divi tīrraksti (22787/127; 22858/1, datēts ar

1926. g. 14. aprīli)

Jaunsaimniecība — tīnaksts (22787/170, datēts ar 1926. g. 24. maiju)

«Kā atbalss klintīs» — tīrraksts (22928/9)

«Kā tevim šķiet» — tīrraksts (22983/129)
«Kad tu būtu karaliene > — tīi:āksts (22787/3C, da&v ar Wr. g.

21. augustu)

«Karsti sārtas pilnas rozes» — tīnaksts (22787/68)

«Kas aiz tevis? Skaties, skaties!» — uzmetums (22722/8, ar virsrakstu
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«Mūsu cejš»), 5.—8. rindas melnraksts (22722 8, datēts ar 1924. g.

11. septembri) un visa dzejoja melnraksts (22722/8, datēts ar 1924. g.

4. septembri un 1925. g. 7. novembri)
«Ko tu meklē jaunu dzīvi, jaunu cīnu?» — melnraksts (22722/10, datēts

ar 1926. g. 13. aprīli)

Lakstīgala — melnraksts (22858 2, datēts ar 1927. g. 24. aprīli, be»

virsraksta)

Līdzeklis — tīrraksts (22787/105)

Lielās līnijas — tīrraksts (22781/69, datēts ar 1927. g. 1. oktobri, bez

virsraksta)

«Māmiņ mīļo, dod man simts liru»
— tīnaksts (22787/41)

«Manu tālo jauno dienu ilgas» — mei•■'■raksts (22787131, datēts ar

1926. g. 4. augustu)

Miglainā rītā uz Sēnas — uzmetums (22722/10, datēts ar 1926. g.

26. maiju un 3. jūniju, ar virsrakstu rīts uz Sēnas») un

melnraksts (22787/168)

«Mīļā Lietuva» — melnraksts (22772/46) un ci vi n .raksti [22760/49 un

69265/38, abi ar virsrakstu «Leišu dziesma»)

«Neraudi, mīļā!» — tīrraksts (22787/125)

Rocca di Gandria — melnraksts (22722/10, datēts ar 1926. g. 22. martu)

«Sauciens tev sirdī kluss un dikts» — melnraksts (22766/36)
«Saules iietā skatos es jau sij-.r.u'ām Ilgi» — divi tīrraksti (22787/44;

22858/5, datēts ar 1926. g. 11. jūliju)

Skrējējs — melnraksts (22729/31), th.ak.ts (227P7/143) un teksts svešā

rokrakstā (22758/87)

Spīdelītes — tīrraksts (22787/101)

«Sveiki, dzidrie dziesmusvētki» — melnraksts (22722/5, datēts ar

1926. g. 16. jūniju)
«Šis mazais puķu pušķīts» — tīrraksts (22787/80, datēts ar 1927. g.

21. augustu)

«Trimdeniekam, kas mīt svešā -/.emē» — tīrraksts [22787/48, ar virs-

rakstu «Trimdenieka dziesma»)

«Tu, kas vientulībā»
—

tīrraksts (22787.132)

«Tur ziedi kaisīti un smaršas '.aukos — tīrraksts (22727/133)

«Un mājas? — Sapnis» — meli raksts (22838 20, datēts ar 1919. g.

26. februāri) un tīrraksts (22787139)

Un tomēr melnraksts (22858/6, datēts ar g. 15. aprīli, bez

virsraksta) un tīrraksts (22787/130)

*Vai tu atnāci, lai atkal ietu?» — tīrraksts (22787/125)

«Varbūt» — tīrraksts (22787/73, datēts ar 1927. g. 21. augustu, ar virs-

rakstu «Daiļā dārzniece»)

Viena nakts uz Collina di Fulmingncno klints — uzmetums (22722/11,

datēts ar 1926. g. 25. martu, bez virsraksta) un 1.—3. rindas tīrraksts

(22722/12)



276

Vitfa Faraldo — melnraksts (22787/167, datēts ar 1926. g. 20. aprīli)

«Visapkārt mēness jūra mirdz» — melnraksta (22997/48, datēts ar

1923. g. 8. un 10. martu, 1. novembri un 1926. g. 6. jūniju), divi

tīrraksti (22923/138, datēts ar 1923. g. 8. un 10. martu, ar virsrakstu

«Vasaras nakts»; 2272214, datēts ar 1923. g. 8. un 10. martu un

1. novembri)

«Viss bijušais izbijis» — tīrraksts (22787/32—33)

«Zaļš un maigi sudrabpelēks» — divi melmaksti (22787/58 un 22858/8)

LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

12. Ipp. 9. rindā «Latviešam» labots par «Latviešiem».

15. Ipp. 1. rindā «sastopami» labots par «saprotami».
16. Ipp. 2. rindā «apreibušo» labots par «apreibinošo».

17. Ipp. 3. rindā «ssva braukuma» labots par «gara braukuma».

23. Ipp. 11. rindā «tī» labots par «tas».

24. Ipp. 30., 31. rindā «Montē San Solvatore labots pai '0 lon.lc

San Salvatore».

26. Ipp. 37. rindā «skurstenim» labots par «skurstenī».

27. Ipp. 13. rindā un 28. Ipp. 2. rindā «Circonvallone» laboti par

«Circonvallazione».

28. Ipp. 36. rindā «Sorengo» labots par «SoragiiO» un «Solvatora»

labots par «Sahatora».

31. Ipp. 30. rindā «nebiju» labots par «nebija».

33. Ipp. 20. rinda «nodabā» labots par «nodaļā».

35. Ipp. 38. rindā «nākdams» labots par «nākdamas»

41. Ipp. 36. rindā «māksla ;» labots par «mākslu >.

57. Ipp. 32., 33. rinda «iepelēkās, rudeni gaišāks-) labots par «iepelē-

kās, baltās nokiāsc",- debess zils, vasaru tumši zils, iudeni gaišāks».

67. Ipp. 22. rindā «dvēsel?» labots par «dvēsle»

68. Ipp. 19., 20. rindā «no daļām» labots par «no dažādām daļām».

70. Ipp. 5. rindā «Pēru» labots par «Pērn».

71. Ipp. 7., 8. rindā «iezīmētie ceļi» labots pat «iezīmētie akmentiņi

ceļā».

76. Ipp. 19. rindā «viņus redzēt» labots par «var viņus redzēt».

81. Ipp. 3. rindā «neužmilstantj» labots par «nenuilstantļ».

81. Ipp. 4. rindā «skleideja» labots par «skleide; ,

84. Ipp. 27. rir.dā «sirds» labots par «sirdī».

84. Ipp. 30. rindā «Un mājās?» labots par «Un mājas?».

90. Ipp. 39. rindā «par agri1» labots par «par garu».

94. Ipp. 37. rindā «Jo» labots par «Jā».

110. Ipp. 14. rindā «vērsties» labots par «sēsties».
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112. Ipp. 16. rindā «tam» labots par «tiem».

117. Ipp. 7. rindā «dziedātāju» labots par «dziedātāji».

118. Ipp. 16., 17. rindā «dārga zeme un tauta» labots par «dārga kā

zeme un tauta».

131. Ipp. 9. rindā «katru «vis majors»» labots par «kaira «vis major»».

131. Ipp. 13. rindā «atstāstu» labots par «atstāsti».

132. Ipp. 11. rindā «mirgaina» labots par «miglaina».

132. Ipp. 23. rindā «noved vairāk» labots par /noved v€l l'alrSk».

133. Ipp. 35. rindā «fašisms ir nepieiedzēts» labots par «fašisms ir kas

nepieredzēts».

135. Ipp. 20. rindā «Reimonda» labots par «Raimonda».

135. Ipp. 27. rindā «Panteonu» labots par «Panteonā».

136. Ipp. 26. rindā «1880. g.» labots par «IU3O. g ».

138. Ipp. 28. rindā «zemi» labots par «zemei».
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ĪSPROZA

SACERĒŠANAS GAITA

1898.---1902. gaJč, atsaukdamies uz dažādiem aktuāliem tā laika no-

tikumiem, Rainis ir p'jblitējv. laikrakstos vairākus humoristiski satī-

riskus prozas darbua (skat. komentārus šī Izdevuma 7. sēj., 330. Ipp).

Raiņa satīriskā proza, ka- veioo vienotus ciklus ar viņa satīriskajiem

dzejoļiem, iekļauta Kopotrakstu 7. sējumā. 17. sējumā ievielotas vīna

satīras prozž, kas publicētas atsevišķi, be?. dzejoļiem, — «lelauzišana

latviešu valodas jaunajā ābecē» un «Garzoba pasta taša». Abas tas vēx-

stas pret diletantisku rakstnieku N. Pūriņu 1898 gadā N. Punņš pub-

licēja «Baltijas Vēstnesī» vairākas «Vēstules pa šo un. to», kurās no-

ķengāja «Mājas Vēstnesi» un vulgāri runāja par dažādiem ar literatūru

saistītiem jautājumiem. Rainis abās satīrās atdarinājis N. Pūriņa rakst

stilu. Savus feļetonus N. Pūriņš parakstīja ar pseidonīmu «Dr. Smaido-

nis». Tā kā viņš bija mazliet studējis arhitektūru Rainis kādā sava sa-

tīrā ieteicis viņam saukties par «arķidakteri»,. bet rakstā «Garzoba pasta

taša» ~ par antidakterj.

Rainis saiakstfjis vairākus īsos stāstus kurus viņš pats nosaucis pai

novelēm. Četras no tiem — «Spītnieks», «Susutis», «Ideāla disciplīna,

un kas no tās Iznāca», «S',rds solījums» — rakstnieks 1925. gadā apvie-

nojis kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 10. sējumā, kur devis tiem arī

priekšvārdu. Tajā pašā gaov; tie, ar virsrakst-i «No\elas», izdoti atse

višķā grāma'.ā, kurā izmantots kopotu rakstu salikums, tikai atmests

ievads un mainīta lappušu numerācija. Akadēmiskajā izdevumā abas sa-

tīras prozā un minētie stāsti iespiesti pēc teksta kopotos rakstos «Dzīve

un darbi».

Trīs īsie stāsti — «Anšelis. kalpazēns», «L'orologlo kā Jaungada

dāvana» un «Skaistules bēdīgais gals» — līdz šim publicēti tikai perio-

dikā, pie tam pēdējais jau pēc Raiņa nāves. Kopotu rakstu akadēmis-

kajā izdevumā tie iespiesti pēc pirmpublicējuma.
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KOMENTĀRI ĪSPROZAS DARBIEM

IELAUZISANALATVIEŠU VALODAS JAUNAJĀ ĀBECE (143. Ipp)

Sacerēts 1898. gadā. Pirmpublicējums «Mājas Viesa» literārajā pie-

likumā, 1898. g. 29. jūlijā. DzD, 10. sēj., 165. Ipp., pirmpublicēšanas

laiks uzrādīts nepareizi — 1898. g. 24. jūlijs. Turpat Rainis piezīmei

«Kas nenāks labprātīgi manā mācībā, tiks nosaukts par «ākstu» un

«reformatoru»» devis paskaidrojumu: «Tas '.ika darīts ar «Fausta» tul-

kotāju.»

K. M. — valodnieka Kārla Mīlenbaha iniciāli. K. Mīlenbahs kritizēja

«Fausta» tulkojumu.

GARZOBA PASTA TASA (143. Ipp.)

Sacerēts 1898. gadā. Pirmpublicējums «Mājas Viesa» literārajā pie-

likumā, 1898. g. 12. augustā. DzD, 10. sēj., 166. Ipp., pirmpublicējuma

laiks uzrādīts nepareizi — 1898. g. 7. aprīlis.

Ar «-r- M» domāts Kārlis Mīlenbahs.

Ar «Kl-kl-v- R» un «Klinklāvinš» domāts Nikolajs Pūriņš.

«8.V.-ša» — «Baltijas Vēstneša».

SPĪTNIEKS (144. Ipp.)

Stāstā Rainis attēlojis sevi, savu māsu I.tziņu un konkrētu atgadī-

jumu bērnībā.

«Spītnieks», kā Rainis pats norāda, sacerēts 1900. gada vasarā «spon-

tāni, kad vajadzēja žurnālam manuskripta un kad tulkojumi bija paš-

laik izsīkuši. Tas bija Slobodskā; bija vasara, īsa un karsta, 30 grādu;

man tā ar savu skaistumu atgādināja manu bērnību, un. kad mana

pastāvīgā ierosinātāja Aspazija ieteicās: nu raksti jel par savu bērnību

un atstāsti, kā tā tev beidzās ar pirmo lielo traģiku, — tad es ar vieglu

Toku piesēdos pie rakstīšanas, vieglāk, nekā bērnībā piesēdos pie lasī

šanas» (DzD, 10. sēj., 7. Ipp.).

Pirmpublicējums «Mājas Viesa Mēnešrakstā», 1900, 10. nr., 717.—

•26. Ipp., ar piezīmi «Skice no J. Raiņa».

Saglabājies melnraksts (22909, 29481, 124007), ar virsrakstu «Divas

pasaules» un apakšvirsrakstu «Diemžēl patiess stāsts».

Melnrakstā ir dažas rindkopas, kuru publicētajā tekstā nav. No tām

minam šeit trīs nozīmīgākās. Aiz iespiestā teksta otrās rindkopas meln-
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rakstā ir vēl divas, kurās atmaskots buržuāziskās sabiedrības garīgais

tukšums:

«Nekur «flirts» un mīlināšanās nav tik nepievilcīgi, tik maz saistoši,

sausi un muļkiski kā pie mums atklātās viesībās un nekur tik rupji kā

pie mums — citur. Civilizētas sabiedrības nav manāmas mūsu viesībās.

Tur paradSs lie'a izturība — sēdēt, dancot vai dzert, maza atjautība un

neiz<smesama>mērojama" gara nabadzība. Gandrīz dzirdami žāvājas

garlaicība)! pūķis <kurš beigās aprij visu>, kaut gan smiekli skan

līdz pašai istabai ar tējas galdu.

Mani nervi šodien pārkairināti un nogurdināti no ceļojuma; es vai

fiziski saožu pūķa smaku, kā no veciem dzelteniem, omulīgiem tau-

kiem. Tas ir priekš manis «Lielais Līkais», pret kuru velti karoja Ib-

sera Pērs Īsti pieticības, liekulības un zemības atmoslēra, drusku

puvuma, «haut gout»
2
» (22909).

Stāsla vidusdaļā3 melnrakstā ir rindkopa, kurā motivēts, kādēļ Dže-

kiņa māsa Anniņa ir tik stingra:

«Viņa grib viņam <jau no bērna gadiem> iepotēt savu skarbo

tikumu, kurš vienīgais devis viņai spēku aizmirst sevi pašu un nest

dzīvi ar viņas pienākumu. Viņa zina, cik grūti viņai nācās pašai sevi

pārlauzt. Viņa grib aiz mīlestības mazo brālīti jau no bērna gadiem

pārlauzt, kā cirkū pārlauž bērnu, kurš jau no mazotnes» 4 (22909).

Sajā izdevumā novērstas pamatteksta kļūdas — 152. Ipp 13., 14. rindā

«kavētāja» labots par «kavētāju», 154. Ipp. 32. rindā «melkums» labots

par «melkulis».

1 Māslar's Olafs (Māster Olof) (zviedru vai.) — «Meistars Olofs»,

A Strindberga drāma (1872), kura- pamatā ir doma par visu veco

vērtību atmešanu.

2 Aleksandra bulvāris
— tagadējā Ļeņina iela.

3
Miravojs (no krievu vai.) — miertiesnesis.

4 Minhers van Koeks — persona H. Heines dzejolī «Vergu kuģis».

Rainis ir šo dzejoli tulkojis (skat. šī izdevuma 8. sēj, 307. Ipp).

Min heer (flāmu vai.) — mans kungs.
6

Denkefbuks (no vācu va!) —
naudas maks.

6 Bonne (no franču vai.) — audzinātāja.
7 Dēķeņu cilvēki — cilvēku vairums. Dēķens (apvidvārds) — liels dau

dzums, arī desmits.

1 Lauztās iekavās norādīti Raiņa izdarītie svītrojumi.
2

Augstais stils (franču vai.).
8 Sī sēj. 155. Ipp., aiz 22. rindas.
4

Teikums meli.rakstā palicis nepabeigts.
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SUSUTIS (161. Ipp.)

Sacerēts, kā norāda Rainis, 1906.—1907. gadā Kastaņolā (DzD, 10. sēj.,

8. Ipp). Pirmpublicējums žurnālā «Rits», 1907, 3. nr., 65.—73. Ipp., ar

virsrakstu «Suņa mūžs».

Saglabājušies divi uzmetuma fragmenti (22972, ar sākotnēju virs-

rakstu «Peksis», apakšvirsrakstu «Viena suņa dzīve»; 23075/9), tīrraksts

(22972) un teksts svešā rokrakstā (22954).

1 Brodīgs (apvidvārds) — briedīgs.
2

Zelbstšucs (no vācu vai. der Selbslschutz) — «Pašaizsardzības» vienī-

bas, ko 1905. gada revolūcijas laikā, baidīdamies no tautas atriebības,

organizēja Latvijas vācu baroni.

3 Standrehts (no vācu vai. das Slandrechl) — kara laika likumi.

IDEĀLA DISCIPLĪNA, UN KAS NO TĀS IZNĀCA (169. Ipp.)

Pirmpublicējums J. Raiņa «Virpuļa kalendārā 1908. gadam», 7.—

it ipp.

Saglabājies melnraksta fragments (23074 /2).

SIRDS SOLĪJUMS (173. Ipp.)

Novele aizsākta Kastaņolā, bet pabeigta pēc atgriešanās Latvijā.

Rainis par šo darbu raksta: «Jau Castagnola uzrakstītas īsākas skices,

bet, atmiņās kavējoties, še dzimtenē pabeigta novēla «Siids solījums».

Divi gadi viņa nogulēja; bija solīta laikrakstam, kur parādījās ari mani

dzejoļi, bet vienmēr gribējās vēl izkopt tās formu, un nu jāsaka: —

patiesībā izkopu tikai savu vilcināšanos un gaidīšanu. (..]

Temats šai novelai
— vienīgai, kurā man izdevies ieturēt kaut cik

parastu noveļu stilu, — temats ņemts no kāda Castagnola's zemnieku

nostāsta par itin kā patiesu notikumu; es nešaubos, ka tičīnietis spējīgs
tā just un darboties. Vecās Tičīnas māmiņas, kas man stāstīja šo sēro

nostāstu, pašas bija aizgrābtas no jaunekļa skaistās domas, bet zināja,

ka arī citi jaunekļi tā būtu domājuši tanī laikā» (DzD, 10. sēj., 9. Ipp).

Pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā», 1925, 10. nr., 299.—302. Ipp.

1
Pēisica spiccacia (itāļu vai.) — nogatavojušās persikas.

2 Karabinļers, pareizāk —
karabinieris

—
žandarms.

8
Saikankrekļi garibaldieši — Dž. Garibaldi vadītājiem Itālijas brīvības

cīnītājiem pazīšanās zīme bija sarkani krekli.

4
Abruzz'a kalni — Abruci kalnu masīvs Itālijā, Centrālajos Apenīnos.

5 Aurora ~rītausmas dieviete romiešu mitoloģijā.



ANŠELIS, KALPAZENS (180. Ipp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Jaunības Tekas», 1928, 12. nr., 393.—

396. Ipp.

1 Alpi (apvidvārds) — brāzmas, joņi.

SKAISTULES BĒDĪGAIS GALS (184. Ipp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 292. nr., 5.—7. Ipp.

Sajā izdevumā novērstas pamatteksta kļūdas — 184. Ipp. 32. rindā

«saliņu» labots par «Sabīņu», 187. Ipp. 29. rindā «Kasavatē» labots par

«Kasaratē», 189. Ipp. 19. rindā «Moiandatte» labots par «Morandotte».

1 Belvederes Apollons — Leohara darināta skulptūra (4. gs. vidū

p. m. ē.).
1 Sabīņu kalni — kalnājs Apenīnu pussalas vidienē.

• Osleiia con alloggio (itāļu vai.) — krodziņš, taverna ar izīrējamām

istabām.

4 Cetiioļi (no itāļu vai. cetriblo) — gurķi.

• Padžoļi (no itāļu vai. fagidlo) — pupiņas.
• Ristoiante con alloggio (itāļu vai.) — restorāns ar izīrējamām istabām.

L'OROLOGIO KA JAUNGADA DĀVANA (190. Ipp.)

Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunākās Ziņas», 1928, 296. nr., 31. dcc.

1 Salotto (itāļu vai.) — viesistaba.
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AFORISMI

IECERES, SACERĒŠANAS GAITA,

LĪDZŠINĒJIE PUBLICĒJUMI

Kopš daiļrades sākuma gadiem Raini 3 ir tiecies izteikties īsi un ko-

dolīgi. Viņa saistītajā valodā rakstītajos darbos — dzejā un dramatur-

ģijā — Ir daudz aforistisku Izteicienu, atziņu. So īpatnību redzam jau,

piemēram, viņa ģimnāzista gados sacerētajā dzejolī «Graudi akmēņ-

starpā» un citos agrīnos darbos. Taču tiešai aforismu rakstīšanai Rainis

aktīvāk sācis pievērsties tikai 1911. gadā un visvairāk nodevies tai

emigrācijas beigu posmā, kā arī pirmajos gados pēc atgriešanās dzim-

tenē.

Rainis par savu aforismu izdošanu krājumā nav sevišķi intensīvi

domājis. 1924. gada 13. jūlijā, sakarā ar O. Kliģeres ieteikumu krājuma

«Mēness meitiņa» vietā 60 gadu jubilejas reizē labāk izdot ko citu,

dzejnieks dienasgrāmatā ierakstījis: «Ko likt vietā? Aforismus? Laikam,

bet daudz darba un man tāli.» Kaut ari domas par citiem darbiem Raini

nodarbināja vairāk, laikiem viņš apsvēra, kā aforismus labāk kārtot

ja kādreiz izdotu tos atsevišķā grāmatā. Viņš aforismus prozā uzskatīja

par patstāvīgu žanru un fragmentus no citiem darbiem (atskaitot dažas

dzejoļu rindas kā moto) savā iespējamā aforismu krājumā uzņemt ne-

paredzēja.

Raiņa aforismu problemātika ir plaša un daudzpusīga: visa esošā

pirmsākumi un tā izziņas iespējas, attīstība kā visu pasauli pārvaldošs

princips un ari katra īsta cilvēka iekšēja nepieciešamība, dzīvība un

nāve, cilvēka attieksmes ar dabu un citiem cilvēkiem, darbs un laime,

pienākums un tiesibas, prāts un jūtas, mīlestība un naids, vīrieša un

sievietes psihes atšķirības, zinātne un māksla, vēsture un tagadne, nā-

kotnes sabiedrība un nākotnes cilvēks utt.

Rainis aforismus rakstījis emocionālā, dzejiskā valodā, ietverot tajos

paradoksus, asprātības, nereti liekot domai atsegties asociatīvi. «Vairāk

poētisko ziedu!» — viņš atzīmējis 1922. gada 21. februāri (23039/87)



Daudziem šajā sējumā ievietotajiem aforismiem ir divas, pat trfs

redakcijas. Tas liecina, ka Rainis rūpīgi strādājis, lai aforismu doma

būtu skaidra un koncentrēta, atmiņā paliekoša. Taču krietna daļa afo-

rismu palikusi nepabeigta — teikumi gan uzrakstīti līdz galam, bet daž-

kārt nav vēl mākslinieciski noslīpēti, reizēm teksti vēl nav ieguvuši

aforismam būtisko koncentrēto izteiksmi, palikuši tikai kā prātā iešā-

vušās atziņas fiksācija. 1924. gada 18. martā tapušajā piezīmē Rainis

pats saka: «Aforismi.. Stipri strādāt formu, stilu. Tas vēl liels darbs»

(23089/138).

Daļa 17. sējuma aforismu nodaļā ievietoto tekstu nav aforismi, bet

atziņas, kas izteiktas plašākā — tēlojuma formā, izmantojot dažādus

mākslinieciskās izteiksmes paņēmienus, piemēram, dialogu. Aforismu

nodaļā šie teksti ietverti nosacīti.

leraksti Raiņa dienasgrāmatā, kā arī lielāks skaits nedatētu piezīmju

starp aforismiem liecina, ka Rainis visai daudz domājis par aforismu

sistematizēšanu. Tomēr tā palikusi nepabeigta. 1924. gada 11. septembrī

dzejnieks dienasgrāmatā ierakstījis: «Aforismi. Kārtoju visu dienu. Daži

loti labi, bet nav sistēmas, kā sakārtot. No āras izdomāta sistēma nesa-

skan ar gatavo materiālu.»

Pēc Raiņa piezīmēm var redzēt, ka viņa aforismu krājums, tāpat

kā dzejoļu krājumi, veidotu organiski vienotu idejiskās attīstības

līniju.

1919. gada 27. aprīlī dzejnieks plānojis krājumu ar tik daudz afo-

rismiem, cik gadā dienu. — ««365 pamata vārdi» trīs daļās: 1. leva-

dam: jums teikts tā, es saku citādi — vecās pasaules patiesības no-

liegums. 2. Gads — jaunas patiesības meklē. 3. Atrade, jaunas pa-

tiesības pamata vārdi» (23089/224)

1922. gada 21. februāri jau minētajās piezīmēs paredzēts šāds afo-

rismu sakārtojums: «Piecās daļās. V cēlienos. I Kritika — Haoss, ju-

ceklis. II Meklē. 111 Vaina — krīze kapitālismā. IV Pretlīdzeklis:

mīla. Pretprincips pozit. V Izdevējs — varonība. Apoteoze» (23089/191).

Līdzīgi, bet vairāk izstrādāti plānojumi vai priekšdarbi plānoju-

mam (t. i., vāciņi ar uzrakstu radniecīgas problemātikas aforismu sa-

kārtošanai) ir 1923. gada 3. martā, 1924. gada 11. septembrī, 1928.

gada 1. septembrī v. c. datumos, kā arī bez datējuma (23089/91, 123—

124, 176—190, v. c).

1928. gada 25. decembrī uzrakstīts plāns krājumam ar 360 aforis-

miem šādā sakārtojumā: ievadam 10 un 50 aforismi, 1. nodaļa — 80,

2. nodaļa — 40, 3. nodaļa — 20, 4. nodaļa — 40, vēl otra 4. no-

daļa — 40, 5. nodaļa — 70, nobeigums — 10 (23089/214).

Pēdējais plašākais plānojums izdarīts 1929. gada 24. augustā un ir

šāds: «Pretrunas. Egoisms. Kapitālisms. Mīla. Māksla. Cīņa. Varons. At-

jaunotne. Saule» (23089/122).
Lai gan daudzi aforismi bija pilnīgi gatavi, Rainis no to publicē-
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sanas atturējās un tikai atsevišķos gadījumos dažus no tiem nodeva

iespiešanai. Pirmā tāda publikācija bija 1920. gada septembri žurnāla

«Skatuves Vēstnesis» 1. numurā, kurā ievietoti 6 aforismi.

Raiņa aforismi pirmoreiz kļuva lasītājiem vienkopus pieejami tikai

pēc viņa nāves, kad no 1929. gada 4. oktobra līdz 1930. gada 23. mai-

jam žurnālā «Atpūta» (257.-286., 288.—290. nr.) iespiesti 457 afo-

rismi. Pirmajam publicējumam ir virsraksts «J. Raiņa atstātie aforismi.

«Jaunais pārvērtē»», bet turpmākajiem — «Lidotājs». Abi virsraksti —

«Jaunais pārvērtē» un «Lidotājs» — ņemti no Raiņa nosaukumu pro-

jekta aforismu krājumam. Arī «Atpūtā» publicēto aforismu nodaļām

virsraksti ņemti no Raiņa projekta, kurā pavisam atzīmēti 150 iespē-

jamie nodaļu nosaukumi. No tiem «Atpūtā» izmantoti 46. Aforismu

publicējuma sākumā dots paskaidrojums, ka tos «pēc dzejnieka atstā-

tiem norādījumiem galīgi sakārto viņa dzīvesbiedre Aspazija» («Atpūta»,

1929, 257. nr., 2. Ipp ). Tikai daļai «Atpūtā» ievietoto aforismu ir datē-

jumi, jo, aforismus rediģējot un pārrakstot, Rainis nereti vairākus,

kas tapuši vienā dienā, uzrakstījis uz vienas lapiņas ar kopīgu da-

tējumu visiem, bet Aspazija, sadalot tos pa tematiskām grupām, datē-

jumu likusi tikai pie aforisma, kuram tas atradies tuvāk, pārējos atstā-

jusi nedatētus. Reizēm «Atpūtā» iespiestajiem aforismiem Aspazija la-

bojusi valodu un stilu. Tādēļ 17. sējumā ievietoto aforismu datējumi

un teksti, kas iespiesti pēc Raiņa rokrakstiem vai mašīnrakstiem, ne

katrreiz saskan ar publicējumiem «Atpūtā».

Otrais plašākais aforismu publicējums lr A. Birkerta sakārtotais

krājums «Kalnā kāpējs» (R., VAPP, 1940, 166. Ipp.), kurā ievietoti

440 aforismi, galvenokārt Aspazijas sagatavotie teksti. Krājuma no-

saukums «Kalnā kāpējs» un nodaļu virsraksti ņemti no Raiņa projek-

tēto virsrakstu sarakstiem.

Otrreiz Raiņa aforismus grāmatā ar nosaukumu «Kalnā kāpējs»

izdevusi Latvijas Valsts izdevniecība 1962. gadā. Sajā krājumā uz-

ņemti 305 aforismi, starp tiem ari kodolīgi izteicieni no Raiņa publi-

cistiskajiem rakstiem un citiem darbiem, bet bez avotu norādēm. Te-

matiski aforismi izkārtoti citādi nekā 1940. gadā izdotajā grāmatā.

Sājos Kopotos rakstos ievietotas mākslinieciski gatavākās no Raiņa

atstātajām aforismu redakcijām — dzejnieka dzīves laikā iespiestie

feksti, bet, ja tādu nav, rokraksti vai mašīnraksti. Atsevišķos gadī-

jumos, ja Raiņa dzīves laikā publicētajā aforismā ir neskaidrības,

kas radušās acīmredzamu drukas kļūdu dēļ, vai ari Raiņa arhīvā eso-

šajā tekstā aforisms ir mākslinieciski gatavāks un, iespējams, radies

pēc pirmpublicējuma, tad Kopotos rakstos par pamattekstu ņemts Raiņa

rokraksts vai mašīnraksts. No mašīnrakstiem izmantoti tikai tie, par

kuriem ir pārliecība, ka tie radušies Raiņa dzīves laikā un ar viņa

ziņu, nav svešu personu sacerēti vai rediģēti. Emigrācijā dzejnieks

iegādājās īpatnējas burtu formas rakstāmmašīnu, ar to pārrakstīta



286

krietna daļa Raiņa sacerējumu, ari daudzi aforismi, Vairākos viņš ār

roku izdarījis labojumus.

Tā kā nav zināms, pēc kāda plānojuma Rainis pats būtu afori3-

Irius kārtojis izdošanai, šajos Kopotos rakstos tie izkārtoti hronolo-

ģiskā secībā. Vispirms doti Raiņa dzīves laikā iespiestie teksti — da-

tētie (1.—78.), tad nedatētie (79.—89.), pēc tam Raiņa dzīves laikā

nepublicētie aforismi — datētie (90.-437.) un nedatētie (438.-472.).

.'Datums virs aforisma rakstīts tā, kā to mēdza darīt Rainis — vis-

pirms uzrādīta diena, tad mēnesis un gads. Ja aforisma uzrakstīšanas

laiks lr zināms, bet teksts, pēc kuTa tas šajā sējumā iespiests, ir bez

datuma, datums virs aforisma likts kvadrātiekavās. Savu dzejoļu, lugu

un citu darbu rokrakstos Rainis atzīmēja to tapšanas datumus. Jādomā,

ka tāpat viņš rīkojies arī ar aforismiem un datumi liecina par to uz-

rakstīšanas laiku. Izbrīnu rada tas, cik liels aforismu skaits dažkārt tapis

vienā dienā. «Es dzīvoju pārāk intensīvā darbā,» Rainis ierakstījis

dienasgrāmatā 1912. gada 11. aprīlī, «esmu vienmēr aizņemts ar do-

mām, ar novērojumiem, ar cenšanos pēc kādu parādību izskaidroša-

nas, ar atmiņu atsaukšanu, projektiem. Arī vienkāršas sarunas top ļoti

bieži par dziļām, ja kaut kas mani ieinteresē, un tad sāk smadzenes

intensīvāk strādāt.» lespējams, ka par aforismos fiksētajām atziņām

dzejnieks jau agrāk bija daudz domājis, tās dzīvoja viņa apziņā, līdz

kādā radoša pacēluma brīdī kā varena straume izlauzās uz papīra.

Taču nav izslēgta arī kāda cita, mums nezināma varbūtība.

Reizēm komentāros uzrādītas kāda aforisma dažādu redakciju tek-

stu atšķirības. Tas darīts tādos gadījumos, kad tām ir būtiska no-

zīme.

Strādājot Raiņa domas ritēja ļoti ātri un roka tik tikko jaudāja

tām tikt līdzi. Reizēm kāds vārds izlaists, palicis neuzrakstīts, un

aforisms tādēļ skan neveikli. Šādos gadījumos izlaistais vārds, ja par

to nav bijušas šaubas, 17. sējumā iespiests, liekot to kvadrātiekavās

(piem., 155. aforismā).

Kursīvā kvadrātiekavās Raiņa tekstā dots sastādītājas teksts (piem.,

219. aforisma komentārā). Ja par kāda Raiņa vārda pareizu salasī-

šanu bijušas šaubas, aiz šī vārda kvadrātiekavās likta jautājuma zīme

(piem., 256. aforisma komentārā). Lauztās iekavās aforismā dots Raiņa

izsvītrots vārds, kas domas labākas saprotamības dēļ tomēr nepiecie-

šams (274. aforismā).

Tā kā Rainis savus aforismus nebija sakārtojis publicēšanai, tad

nav pilnīgi izslēgta varbūtība, ka aforismu manuskriptos, starp paša iz-

teicieniem, viņš atzīmējis arī kāda cita autora atziņu, kas viņu inte-

resējusi.

Raiņa aforismu rokraksti un mašīnraksti glabājas J. Raiņa Literatū-

ras un mākslas vēstures muzejā (23089 un 22921, daži atsevišķi afo-

rismi arī ar citiem inventāra numuriem).
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KOMENTĀRI AFORISMIEM

1. Pirmpublicējums žurnālā «Latvju Grāmata», 1922, 1. nr., 1. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/164, datēts ar 1906. g.). sajā izde-

vumā iespiests pēc pirmpublicējuma

2. Pirmpublicējums žurnālā «Skatuves Vēstnesis», 1920, 1. nr., 6. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/264, datēts ar 1911. g. 26. jūliju) un

mašīnraksts (22921/294). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

3 Pirmpublicējums žurnālā «Skatuves Vēstnesis», 1920, 1. nr., 6. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/264, datēts ar 1911. g. 26. jūliju) un

mašīnraksts (22921/294). Kā melnrakstā, tā mašīnrakstā 2. un 3. afo-

risms rakstīti kopā. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

4 Pirmpublicējums žurnālā «Darbs», 1921, 1. nr., 49. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/1, datēts ar 1911. g. 26. jūliju) un ma-

šīnraksts (22921/418). Šajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

5. Pirmpublicējums ««Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā 1927. ga-

dam», 1926, 33. Ipp.

Saglabājušies divi tīrraksti (23089/4, datēts ar 1911. g. 24. novem-

bri; 124817) un mašīnraksts ar kopiju (22921/475—476). Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma

6. Pirmpublicējums žurnālā «Skatuves Vēstnesis», 1920, 1. nr., 7. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/4, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts (22921/293). Šajā izdevumā lespiests pēc pirmpublicējuma.

7. Pirmpublicējums ««Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā 1927. ga-

dam», 1926, 33. Ipp., šādā redakcijā: «Kas nezin nākotnes, nezin ari

tagadnes»

Saglabājies pirmpublicējuma melnraksts (23089/5, datēts ar 1911. g.

24. novembri) un mašīnraksts (23089/235), kurā Rainis izdarījis labo-

jumus. Mašīnraksts ir šādā redakcijā: «Kas nezin nākotnes, nezin ta-

gadnes. Kas nezin pagātnes, nezin tagadnes; bet [vai] ar to pietiek?

Kas nezin nākotni, vai tas zin tagadni?» Saglabājušies ari divi tīr-

■ aksti (22921/108; 124817).Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22921/108.

8 Pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā», 1921, 1. nr., 2. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/5, datēts ar 1911. g. 24. novembri) šādā

redakcijā: «Mūsu laiku dzīvē nav panākumu bez skarbuma ari mai-

gam cilvēkam. Bet skarbums, lietots, ari maigo dara skarbu. Un lie-

totam skarbumam nav vairs panākumu. Dzīvei der tik īsi pārejas

laiki no maiguma uz skarbumu.» Saglabājies arī mašīnraksts (22921/283).

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.



9. Pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā», 1921, 1. nr., 2. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/5, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts (22921/235). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

10. Pirmpublicējums ««Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā 1923.

gadam», 1922, 36. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/5, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/12—13). Mašīnrakstā Rainis izdarījis la-

bojumus. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

11. Pirmpublicējums žurnālā «Darbs», 1921, 1. nr., 49. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/5, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts, kurā Rainis izdarījis labojumu (22921/335). Šajā izdevumā

iespiests pēc mašīnraksta.

12. Pirmpublicējums izdevumā «Kultūras Svētki». R., 1920.

Saglabājies tīrraksts (23089/6, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/463—464). Šajā izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējuma.

13. Pirmpublicējums žurnālā «Skatuves Vēstnesis», 1920, 1. nr., 6. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/6, datēts ar 1911. g. 24. novembri).

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma. *
b<
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14. Pirmpublicējums žurnālā «Skatuves Vēstnesis», 1920, 1.

6. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/6, datēts ar 1911. g. 24. novembri).
Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

15. Pirmpublicējums izdevumā «Mūsu Nākotne». R., 1920, 1. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/3, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts (22921/99). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

16. Pirmpublicējums žurnālā «Darbs», 1921, 1. nr., 48. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/9, datēts ar 1911. g. 11. decembri)

šādā redakcijā: «Atmini manu mīklu: «No manas bļodas viņš ēda,

no mana trauka dzēra, manā gultā viņš gulēja, manus skūpstus sa-

ņēma un pēc trim mēnešiem mani nodeva, lai paņemtu bļodu, trauku

un gultu. Kas tas ir?» — «Tā ir vecā pasaules kārtība.»» Saglabājies

arī mašīnraksts (22921/11). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicē-

juma.

17. Pirmpublicējums izdevumā «Kultūras Svētki». R., 1920.

Saglabājies melnraksts (22921/506, datēts ar 1913. g. 23. jūliju) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/507—508). Šajā izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējuma.

18. Pirmpublicējums izdevumā «Kultūras Svētki». R., 1920.

Saglabājies melnraksts (23089/12, datēts ar 1914. g. 27. aprīli) un

288
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mašīnraksts ar kopiju (22921/241—242). Sājā izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējuma.

19. Pirmpublicējums izdevumā «Mūsu Nākotne». R., 1920, 1. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/344, datēts ar 1914. g. 11. novembri)

un mašīnraksts (22921/359). Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpubli-

cējuma.

20. Pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā», 1921, 1. nr., 2. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/13, datēts ar 1915. g. 14. janvāri)
šādā redakcijā: «Dievs soda tik tad, kad viņš dabū cilvēku, kas viņa

sodu izpilda, — bendi.» Saglabājies arī mašīnraksts (22921/69). Šajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

21. Pirmpublicējums izdevumā «Mūsu Nākotne». R., 1920, 1. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/16, datēts ar 1916. g. 28. oktobri).

Beigu teikuma, kāds ir pirmpublicējumā, melnrakstā nav. Saglabājies

arī mašīnraksts (22921/539). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpubli-

cējuma.

22. Pirmpublicējums izdevumā «Kultūras Svētki». R., 1920.

Saglabājies melnraksts (23089/16, datēta ar 191 c. g. 28. oktobri) šādā

red kcijā: oPatību lauzt neviens nespēj, jo viss, ko viņai atņem, ir

jošs, bez kā viņa spēj eksistēt. Lauzt naidnieks, ne naids.

P mēj mīla. Kas mīl, tas atver savu patību, un viņu var grozīt un

lau. viņa rau vairs sava.» Žurnālā «Atpūta», 1930, 272. nr., 15. Ipp.,

publ ēts aforisma saīsināts teksts: «
T atibu lauzt neviens nespēj, jo

viss, ko viņai atņem, ir pārejošs un nesaistīts ar viņas būtību.»

Saglabājies ari mašīnraksts tādā pašā redakcijā kā pirm-

publicējums. Sajā izdev jmā iespiests pēc pirmpublicējuma.

23. Pirmpublicējums .'aikrakstā «Jaunākās Ziņas», 1921, 2. nr.,

4. janvārī.

Saglabājies melnraksts (22921/365, datēts ar 1916. g. 9. novembri)

un mašīnraksts (22921/364). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicē-

juma.

24. Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunākās Ziņas», 1925, 235. nr.,

19. oktobrī.

Saglabājies tīrraksts (22921/432, datēts ar 1919. g. 11. februāri).

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

25. Pirmpublicējums izdevumā «Mūsu Nākotne». R., 1920, 1. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/22, datēts ar 1919. g. 8. martu) un

mašīnraksts (22921/193). Šajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

2b. Pirmpublicējums izdevumā «Mūsu Nākotne». R., 1920, 1. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/23, datēts ar 1919. g. 8. martu). No-

beigumā bijis vēl teikums — «Saule nemeklē mēnesi, mīla nemeklē



290

pretmilu», bet tas svītrots. Saglabājies arī mašīnraksts (22921/425). Šajā
Izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

27. Pirmpublicējums izdevumā «Mūsu Nākotne». R., 1920, 1. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/25, datēts ar 1919. g. 8. martu), kur

sākumā bijis vēl šāds, vēlāk nosvītrots teikums: «Mīla un pretmīla
ir miesīgas māsas, tik mīla bagāta un pretmīla nabaga māsa.» Sagla-

bājies ari mašīnraksts (22921/94). Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

28. Pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā», 1921, 1. nr., 2. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/27, datēts ar 1919. g. 8. martu) un

mašīnraksts (22921/206), kuiā Rainis izdarījis labojumus. Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

29. Pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā», 1921, 1. nr„ 2. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/27, datēts ar 1919. g. 8. martu) un

mašīnraksts (22921/534). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

30. Pirmpublicējums izdevumā «Mūs,; Nākotne». R, 192!\ 1. Ipp.

Saglabājies melnraksts- (23089/32, datēts ar 1919, g. 11, martu) uti

mašīnraksts (22921/204). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

31. Pirmpublicējums žurnālā «Darba Sieviete», 1924, 4. nr., 14, Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/36, datēt* ar 1919. g. 12. martu).

Sajā izdevumā iespiests pčc pirmpublicējuma

Novērsta kļūda — «fanātismu» lal> >ts par «fantasmu».

32. Pirmpublicējums žurnālā «Daios», 1921, 1. nr., 49. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/36, datēts ar 1919. g. 12. martu) un

mašīnraksts (22921/217). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmputlicējuma.

33. Pirmpublicējums žurnālā «Da.us», 1921, 1. nr. 48.—4°. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/41, datēts ar 1919. g. 14. martu).

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

34. Pirmpublicējums izdevumi «Kultūras Svētki», R. 1920.

Saglabājies melnraksts (23089/42, datēt? ar 1919. g 18 martu? un

mašīnraksts ar kopiju (22921/64—65). Šajā izdevi mā iespiests pēc

pi rmpublicēj urna.

35. Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunākās Zinas», 1921, 3. nr., 5.

janvāri.

Saglabājies melnraksts (23089/47, datēts ar 1919. g. 21. martu) un

mašīnraksts (22921/429). Šajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta. .

36. Pirmpublicējums ««K i\ti mi Balss» satīriskajā kalendāra 1927.

gadam», 1926, 33. Ipp.
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■ Saglabājies melnraksts (23089/63, datēts ar 1919. g. 22. martu), tīr-

raksts (124817) un mašīnraksts (22921/199). Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

37. Pirmpublicējums izdevumā «Mūsu Nākotne». R.r 1920, i. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/55, datēts ar 1919. g. 22. martu) un

mašīnraksts (22921/62). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

38. Pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā», 1921, 1. nr., 2. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/73, datēts ar 1919. g. 25. aprīli) un

mašīnraksts (22921/465). Šajā Izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

39. Pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnāla», 1921, 1. nr., 2. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/68, datēts ar 1919. g. 28. aprīli) un

mašīnraksts (22921/16). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

40. Pirmpublicējums izdevumā «Mūsu Nākotne». R., 1920, 1. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/68, datēts ar 1919. g. 28. aprīli) un

mašīnraksts 22921/435). Sajā jzdevomā iespiests pēc pirmpublicējuma.

41. Pirmpublicējums žurnālā «Darbs», 1921, 1. nr., 48. Ipp.

Saglabājies 1. teikuma melnraksts kā at-evišķs aforisms (23089/55,
datēts ai 1919. g. 22. martu), visa teksta melnraksts (23089/76, da-

tēts ar 1919. g 17. decembn) un mašīniaksts (22921/180). Šajā izde-

vumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

42. Pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā», 1921, 1. nr., 2. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/78, datēts ar 1919. g. 19. decembri)

un mašīnraksts (22921/10). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicē-

juma.

43. Pirmpublicējums žurnālā «Darbs», 1921, 1. nr., 49. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/78, datēts ar 1919. g. 19. decembri) un

mašīnraksts (22921/98). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

44. Pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā», 1921, 1. nr., 2. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/78, datēts ar 1919. g. 19. decembri)

un mašīnraksts (22921/173), kurā Rainis izdalījis labojumus. Šajā izde-

vumā iespiests pēc mašīnraksta.

45. Pirmpublicējums ««Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā 1924.

Šādam», 1923, 39. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/78, datēts ar 1919. g. 19. decembri) un

mašīnraksts (22921/198), kurā Rainis izdarījis labojumus. Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

46. Pirmpublicējums ««Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā 1923.

gadam».. 1922, 36. Ipp.
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Saglabājies melnraksts (23089/82) un tīrraksts (22921/367), abi datēti

ar 1920. gada 21. decembri. Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicē-

juma.

47. Pirmpublicējums žurnālā «Darba Sieviete», 1923, ļ. nr., 14. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/229, datēts ar 1921. g. 10. martu). Sajā
Izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

48. Pirmpublicējums ««Kultūras Balss» satī; skaj i kalendārā 1924.

gadam», 1923, 39. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/78, datēt.s ar 1922. g. 4. janvāri). Sajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma

49. Pirmpublicējums žurnālā «Latvju Grāmata». 1922, 1. nr., 1. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/271, datēts ar 1922. g. 2. februāri).

Pēdējais teikums tajā ir šādā redakcijā: «No ari gaio nabagais dzīvos

daudzas dzīves.» Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

50. Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunākās Zinas», 1925. 235, nr.,

19. oktobrī

Saglabājies tīrraksts (22921/157, datēts ar 1922 g. 11. februāri). Tajā
vārda «Mīla» vietā sākumā bijis vārds «Bāienite». Sajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

51. Pirmpublicējums žurnālā «Latvju Grāmata», 1922. I. nr., 1. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/225-226. datēt.» ar 1922. g. 13 februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma

52. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1923/24. 3. nr,

3. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/86, datēts ar 1922. g. 16. februāri). Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

53. Pirmpublicējums ««Kultūras Balss» saUriskajā kalendārā 1927.

gadam», 1926, 33. Ipp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22921/149, datēts ar 1922. g. 27. feb-

ruāri; 124817). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

54. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1923 24, 1 nr,

6. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/147, datēts ar 1922. g. 1. martu). Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma

55. Pirmpublicējums ««Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā 1924.

gadam», 1923, 39. Ipp

Saglabājies tīrraksts (22921/413, datēts ar 1922 g. 1. martu). Sajft

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

56. Pirmpublicējums ««Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā 1923.

gadam», 1922, 36. Ipp.
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Saglabājies melnraksts (22921/481, datēts ar 1922. g. 1, martu). Šajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

57. Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunākās Ziņas», 1925, 235. nr.,

19. oktobri.

Saglabājies melnraksts (22921/156, datēts ar 1922. g. 8. martu). Šajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

58. Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunākās Ziņas», 1925, 235. nr.,

19. oktobrī.

Saglabājies tīrraksts (22921/316, datēts ar 1922. g. 10. martu). Saja

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

59. Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunākās Ziņas», 1925, 235. nr„

19. oktobrī.

Saglabājies melnraksts (22921/55, datēts ar 1922. g. 12. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

60. Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunākās Ziņas», 1925, 235. nr.,

19. oktobrī.

Saglabājies tīrraksts (22921/408, datēts ar 1922. g. 12. martu) šādā

redakcijā; «Sirds skrien pēc miera kā novēlojies putnis vakarā: tā

miera nav, ko tu meklē.» Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

61. Pirmpublicējums žurnālā «Latvju Grāmata», 1922, 1. nr., kur

aforisms kļūdaini datēts ar 1922. gada 13. februāri.

Saglabājies tīrraksts (22921/47, datēts ar 1922. g. 13. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

62. Pirmpublicējums žurnālā «Darba Sieviete», 1924, 4. nr., 14. Ipp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22921/301, datēts ar 1922. g. 16. martu;

124817). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

63. Pirmpublicējums žurnālā «Darba Sieviete», 1923, 1. nr., 14. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/322, datēts ar 1922. g. 18. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

64. Pirmpublicējums žurnālā Sieviete», 1923, 1. nr., 14. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/302, datēts ar 1922. g. 19. martu). Tā

beigās vēl teikums: «Un ierocis ir gars.» Šajā izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējuma.

65. Pirmpublicējums žurnālā «Latvju Grāmata», 1922, 1. nr., 1. Ipp.,

kur aforisms kļūdaini datēts ar 1922. gada 9. martu.

Saglabājies tīrraksts (22921/262, datēts ar. 1922. g. 20. martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

66. Pirmpublicējums ««Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā 1927.

gadam», 1926, 33. Ipp.
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Saglabājušies divi tīrraksti (22921/3, datēts ar 1922. g. 27. martu;

124817). Sajā izdevumā iespiests pēc tīriāksta

67. Pirmpublicējums Žurnāla «Latvju Grāmata», 1922, l. nr„ 1. Ipp,

Saglabājies melnraksts (22921/274, datēts ar 1922. g. 12. jūniju). Sajā

Izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

68. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1922/23, 1, nr.,

5. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/46, datēts ac 1922. g. 12. jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

69. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1922/23, 1. nr.,

5. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/59, datēts ar 1922. g. 21. jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

70. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1922/23, 1. nr.,

5. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/3b, datēt- a: 1922. g. 22. augustu). Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

71. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1922/23, 1. nr,

5. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/79, datēts ar 1922. g. 28. augustu). Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

72. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1922/23, 1. nr.,

5. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/275, datēts ar 1922. g. 22. augustu)

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

73. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1922 23, l, nr.,

5. Ipp.

Saglabājies melniaksts (22921/220, datēts ar 1922. g. 22 augustu).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

74. Pirmpublicējums laikraksta «Jaunākās Ziņas», 1925, 235. nr.,

19. oktobrī.

Saglabājies melnraksts (22921/482, datēts ar 1922. g 20. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

75. Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunākās Ziņas», 1925, 235. nr,

19. oktobri.

Saglabājies tīrraksts (22921/112, datēts ar 1922. g. 29. septembri),

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

76. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1923/24, 1. nr„

6. Ipp.
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melnraksts (23089/174, datēts ar 1923. g. 4. martu) šāda

redakcijā: «Māksla ir augstākā dzīve, kādu mēs iedomājamies fantāzijā

kā, ideālu. Māksla nealgo ar laimi, bet ar dvēseles cēlumu. Ja tev. ar

to pietiek, topi mākslemeks.» Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpubli-

cējuma.

77. Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunākās Ziņas», 1925, 235. nr„

19. oktobri.

Saglabājies melnraksts (22921/360, datēts ar 1923. g. 7. oktobri). Sajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

78. Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunākās Ziņas», 1925, 235. nr„

19. oktobrī.

Saglabājies tīrraksts (22921/514, datēts ar 1923. g. 7. oktobri). Sajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

79. Pirmpublicējums ««Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā 1927.

gadam», 1926, 33. Ipp.

Žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr., 18. Ipp., aforisms publicēts šāda

redakcijā: «Attīstīt var tikai tur, kur ir kas iekšā; apgaismot var tikai

tur, kur ir, kas deg.»

Saglabājies tīrraksts (124817) un mašīnraksts ar kopiju (22921/19—20).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

80. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1923/24, 3. nr.
f

3. Ipp. Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

81. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1923/24, 3. nr„

3. Ipp. Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

82. Pirmpublicējums ««Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā 1923.

gadam», 1922, 36. Ipp.

Publicējumā žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1023/24, 3. nr., 3. Ipp.,

beigās ir vēl teikums: «Bet vēlu.» Sajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

83. Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunākās Ziņas», 1921, 5. nr., 8. jan-
vārī.

Saglabājies mašīnraksts (22921/181). Sajā Izdevumā iespiests pēc ma-

šīnraksta.

84. Pirmpublicējums žurnālā «Skatuves Vēstnesis», 1920, 1. nr.

6. Ipp.

Saglabājies mašīnraksts, kurā Rainis izdarījis labojumus (22921/197).

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
te

85. Pirmpublicējums žurnālā «Darbs», 1921, 1. nr., 48. Ipp.

Saglabājies mašīnraksts (22921/177). Sajā izdevumā iespiests pēc ma-

šīnraksta.
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86. Pirmpublicējums žurnālā «Darba Sieviete», 1923, 1. nr., 14. Ipp.
Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

87. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1923/24, 1. nr„

6. Ipp. Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

88. Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunāki Ziņas», 1925, 235. nr.,

19. oktobri.

Saglabājies tīrraksts (22921/315). Sajā Izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

89. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1923/24, 3. nr.,

3. Ipp. Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

90. Pirmpublicējums krājumā «Kalnā kāpējs». R, 1940, 157. Ipp. Sajā
Izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

91. Pirmpublicējums krājumā «Kalnā kāpējs». R., 1940, 157. Ipp.

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

92. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 276 nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/460, datēts ar 1907. g.). Šajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta,

93. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/138, datēts ar 1909. g. 27. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc meln.'āksta.

94. Pirmpublicējums krājumā «Kalnā kāpējs». R., 1940, 63. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/2, datēts ar 1911. g. 5. augustu) šādā

redakcijā: «Liberāls saka: «(.indīgs rakstnieks sēd vienmēr starp diviem

krēsliem.» Jā, atklātības darbinieks nevar savienot divas apetītes un

vienu porciju.» Saglabājies arī mašīnraksts (2/!921/41), kurā Rainis izda-

rījis labojumus. Šajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta

95. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930. 282 nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/490, datēts ar 1911 g. 25. augustu).un

mašīnraksts ar kopiju (22921/491—492). Melniakstā vārda «dzīves»

vietā ir vārds «prakses». Šajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

96. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 263. nr., 18 tpp.

Saglabājies tīrraksts (23089/3. datēts ar 1911 g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22021/117-—118). Mašīnraksta kopijā Rainis iz-

darījis labojumus. Šajā izde. .Unā iespiests pēc mašīnraksta kopijas.

97. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929. 282 nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/3, datēts ar 1911. g 24. novembri) šādā

redakcijā: «Ari savas dziļākās un maigākās jūtas var turēt rokās un

attiekties pret viņām lietiski. Vajga viņas zināt.» Saglabājies ari ma-

šīnraksts ar kopiju (22921/14 —15). Sajā izdevumā iespiests pēc mašīn-

raksta.
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98. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 264. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/3, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts (22921/329). Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

99. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 284. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/3, datēts ar 1911. g. 24. novembri) šādā

redakcijā: «Skaistākais dzīvē ir sapņi, ari tie nereāli.» Saglabājies ari

mašīnraksts ar kopiju (22921/400 —401). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

100. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 285. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/3, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/285—286). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

101. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 284. nr., 19. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/3, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/393—394) Tīrrakstā beigās vēl pierakstīti

vārdi — «Un ko tā der?», kādu nav ne pirmpublicējumā, ne mašīn-

rakstā. Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

102. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/3, datēts ar 1911. g. 24. novembri), kas

ietver ari 103. aforismu. Saglabājies ari mašīnraksts ar kopiju

(22921/182 —183). Mašīnrakstā Rainis izdarījis labojumus. Šajā izde-

vumā iespiests pēc mašīnraksta.

103. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/3, datēts ar 1911. g. 24. novembri), kas

ietver arī 102. aforismu. Saglabājies arī mašīnraksts ar kopiju

(22921/427—428). Mašīnrakstā Rainis izdarījis labojumus. Šajā izde-

vumā iespiests pēc mašīnraksta.

104. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/3, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/479 —480). Šajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

105. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/3, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/383 —384). Šajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

106. Saglabājies tīrraksts (23089/3, datēts ar 1911. g. 24. novembri).

Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

107. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 270. nr., 15. Ipp.
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Saglabājies tīrraksts (23089/3, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar. kopiju (22921/385 —386). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

108. Saglabājies tīrraksts (23089/3, datēts ar 1911. g. 24. novembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

109. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 271. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/4, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un ma-

šīnraksts (22921/546). Šajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

110. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 280. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/4, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/232—233). Sajā izdevumā lespiests pēc

mašīnraksta.

111. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 260. nr., 26. Ipp, tādā

redakcijā, ka katrs no abiem teikumiem ir patstāvīgs aforisms.

Saglabājies tīrraksts (23089/4, datēts ar 1911. g. 24. novembri) šādā

redakcijā: «Ziedoties — sev iegūt; labdarīt — atraidīt. Labu darīt —

spaids; ziedoties — mīla» (katrs no abiem teikumiem kā patstāvīgs afo-

risms). Saglabājies ari mašīnraksts ar kopiju (22921/544—545). Sajā

izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

112. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 263. nr., 18. Ipp. (kā

divi atsevišķi aforismi).

Saglabājies tīrraksts (23089/4, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/243 —244). Šajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

113. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 269. nr., 15. Ipp., šādā

redakcijā: «Kas cilvēkus pazīst un visu piedod, top lab3, kas sevi pazīst

un visu piedod, top ļauns.»

Saglabājies tīrraksts (23089/4, datēts ar 1911. g. 24. novembri). Šajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

114. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/4, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/397—398). Šajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

115. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273. nr„ 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/4, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/378, 22921/399). Sājā Izdevumā iespiests

pēc mašīnraksta.

116. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 259. nr, 30. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/4, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts (22921/371). Šajā izdevumā lespiests pēc mašīnraksta.
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117. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr., 18. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/5, datēts ar 1911. g. 24. novembrij un

mašīnraksts ar kopiju (22921/81—82). Mašīnrakstā Rainis izdarījis labo-

jumus. Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

118. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr., 18. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/5, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts (22921/195).

Melnrakstā un pirmpublicējumā beigās ir teikums — «Tas Ir termo-

metrs, pēc tā apspriežat», kas mašīnrakstā vispirms pārlabots —
«Tā ir

mēraukla, pēc tās apspriežat» un pēc tam svītrots. Sajā izdevumā

iespiests pēc mašīnraksta.

119. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 262. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/5, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts (22921/196). Tā sākumā Rainis svītrojis tekstu: «Kas pats

svēts, tam visi svēti.» Šajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

120. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273. nr., 15. Ipp,

Saglabājies tīrraksts (23089/5, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/287 —288). Šajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

121. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr., 18. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/6, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/189 —190). Kā mašīnrakstā, tā kopijā Rai-

nis izdarījis labojumus. Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

122. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr., 18. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/6, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

īnašiniaksts (22921/240). Melnrakstā un pirmpublicējumā pirms vārdiem

«uarba pilnīgumā» ir vēl vārds «tikai», kas mašīnrakstā svītrots. Sajā

izdevumā iespiests pēc mašīnraksta,

123. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr., 15. ipp, šādā

redakcijā: «Viss labāk bijis, nekā nebijis; bijusī tiešamība veldzē.»

Saglabājies tīrraksts (23089/6, datēts ar 1911. g. 24. novembri) šadā

redakcijā: «Bijusī tiešamība veldzē» Saglabājies ari mašīnraksts ar

kopiju (22921/521, 523). Mašīnraksta kopijā Rainis izdarījis labojumus.

Šajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta kopijas.

124. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279 nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/6, datēts ar 1911. g. 24 novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/470—471). Šajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

125. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 263. nr„ 18. Ipp.
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Saglabājies tīrraksts (23089/6, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts (22921/339). Šajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

126. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 281. nr„ 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/6, datēts ai 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/101 —102). Šajā izdevumā iespiests pēc
mašīnraksta.

127. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr., 18. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/7, datēts ar 1911. g. 24. novembri). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

128. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr., 18. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/7, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/531 —532). Šajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

129. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr., 18. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/7, datēts ar 1911. g. 24. novembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

130. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr., 18. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/7, datēts ar 1911. g. 24. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/391 —392). Mašīnrakstā Rainis izdarījis

labojumus. Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

131. Pirmpublicējums krājumā «Kalnā kāpējs». R., 1940, 68. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/8, datēts ar 1911. g. 28. novembri),

mašīnraksts (23089/425) un mašīnraksta kopija, kurā Rainis izdarījis

labojumus (22921/234). Šajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta kopijas.

132. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 267. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/8, datēts ar 1911. g. 28. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/370, 379). Šajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

133. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/8, datēts ar 1911. g. 28. novembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/423—424). Šajā izdevumā iespiests pēc
mašīnraksta.

Rainis 1911. un 1912. gadā daudz domāja, kā pareizi organizēt savu

radošo darbu. Viņš centās ievērot piecu darba dienu sistēmu un, kad,

neievērojis to, jutās noguris, pārmeta sev atkāpšanos no tās (23044/97,

23044/100 v. c).
?£Sj_ i- .. . . i£t ?M£t*r. -t£»ftP=-

-134. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/497, datēts ar 1912. g. 5. maiju). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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135. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 289. nr, 15. Ipp. Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

136. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 266. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/518, datēts ar 1912. g. 28. jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Aforisma beigu daļā Rainis pārrakstījies — vārda «ārpasauli» vietā

uzrakstījis «un ārpasauli». Kļūda novērsta pirmpublicējumā

137 Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 284. nr, 15 Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/216, datēts ar 1913. g. 9. maiju). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

138. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/255, datēts ar 1913. g. 1. jūliju). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

139. Saglabājies tīrraksts (23089/11, datēts ar 1914. g. 2. jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

140. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 268. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/116, datēts ar 1914. g. 2. jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

141. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 278. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/146, datēts ar 1914. g. 17. jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

142. Saglabājies melnraksts (23089/153, datēts ar 1915. g. 22. jūniju),

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

143. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 268. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23089/14, datēts ar 1915. g. 23. septembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/520, 22921/522). Kā mašīnrakstā, tā kopijā

Rainis izdarījis labojumus. Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

144. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 280. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/15, datēts ar 1916. g. 4. augustu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/83 —84). Sajā izdevumā iespiests pēc ma-

šīnraksta.

145. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/16, datēts ar 1916. g. 28. oktobri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/535—536). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

146. Pirmpublicējums saīsinātā redakcijā — žurnālā «Atpūta», 1929,

262, nr, 18. Ipp.; pilnā redakcijā — žurnālā «Atpūta», 1929, 263. nr.,

18. Ipp.
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Saglabājies saīsinātās redakcijas melnraksts (23089/17, datēts ai

1916. g. 28. oktobri) un mašīnraksts (22921/171), pilnās redakcijas ma-

šīnraksts (22921/170). Saīsinātajā redakcijā vārda «liels» vietā ir «ne-

mirstīgs». Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta 22921/170.

147. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 263. nr.f 18. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/127, datēts ar 1918. g. 10. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

148. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 280. nr., 15. Ipp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22921/512—513, abi datēti ar 1919. g.

9. februāri). Tīrrakstā 22921/512 aforisma otrais teikums ir šāds: «Mēs

jau spējam tumši nojaust viņas kluso darbību, mēs, kas pirmvielām

atrodam pirmvielas un sadalām nedalāmos atomus.»

Žurnālā «Atpūta» iespiestas abas aforisma redakcijas. Virs tīrraksta

22921/513 Rainis atzīmējis, ka tā sākuma daļa varētu būt šāda: «Vēs-

turiskā gaitā arvien lielāka loma piekrīt dvēselei un mīlai..» Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22921/513.

149. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 270. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/22, datēts ar 1919. g. 7. martu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/236—237). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

150. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 274. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/22, datēts ar 1919. g. 8. martu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/333—334). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

151. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 261. nr, 14. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/26, datēts ar 1919. g. 8. martu) un ma-

šīnraksts ar kopiju (22921/419—420). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

152. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/27, datēts ar 1919. g. 8. martu) un

mašīnraksts (22921/186). Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

153. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 259. nr, 30. Ipp, kā

četri atsevišķi aforismi.

Saglabājies melnraksts (23089/28, datēts ar 1919. g. 8. martu) un ma-

šīnraksts ar kopiju (22921/200—201). Mašīnrakstā Rainis izdarījis

labojumus. Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

154. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 267. nr, 15. ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/30) un tīrraksts (22921/443), abi datēti

ar 1919. gada 10. martu. Melnrakstā 154. aforisms rakstīts kopā ar

155. aforismu un ir ar redakcionālām atšķirībām. Sajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta.
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155. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 268. nr., 15. Ipp,

Saglabājies melnraksts (23089/30) un tīrraksts (22921/111), abi datēti

ar 1919. gada 10 martu Melnrakstā 155. aforisms rakstīts kopā ar

154, aforismu un ir ar redakcionālām atšķirībām. Sajā Izdevumā

iespiests pēc tīrraksta.

156. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 277. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/152, datēts ar 1919. g. 10. martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

157. Saglabājies tīrraksts (22921/148, datēts ar 1919. g. 10. martu).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

158. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 267. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/31, datēts ar 1919. g. 11. martu) un

mašīnraksts (22921/93). Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

159. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 277. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/33) un tīrraksts (22921/257), abi datēti

ar 1919. gada 11. martu. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

160. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 266. nr., 15. Ipp.

Saglabājies uzmetums (23089/34) un tīrraksts (22921/366), abi datēti

ar 1919. gada 11. martu. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

161. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr., 15. Ipp, ar

iedak' ;onālām atšķirībām.

Saglabājies melnraksts (23089/37, datēts ar 1919. g. 12. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

162. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 259. nr, 30. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/39, datēts ar 1919. g. 13. martu) un

mašīniaksts ar kopiju (22921/466—467). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

163. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 277. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melniaksts (23089/41) un tīrraksts (22921/35), abi datēti

ar 1919. gada 14. martu. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

164. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 277. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/40) un tīrraksts (22921/305), abi datēti

ar 1910. gada 14. martu. Tīrrakstā Rainis izdarījis labojumu — vārdu

«strādniecība» aizstājis ar «cilvēks». Šajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

165. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 277. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/40) un tīrraksts (22921/444), abi datēti

ar 1919. gada 14. martu. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

166. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr., 15. Ipp.



304

Saglabājies melnraksts (23089/43, datēts ar 1919. g. 19. martu) un

mašīnraksts (22921/332). Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

167. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 258. nr, 26. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/44, datēts ar 1919. * 19. martu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/337 —338). Sajā izde.umā iespiests pēc

mašīnraksta.

168. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr., 15. Ipp. Sajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

169. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 258. nr, 26. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/45, datēts ar 1919. g. 21. martu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/202—203). Šajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

170. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 265. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/45, datēts ar 1919. g. 21. martu) šād

! iakcijā: «Mēs meklējam un gaidām vēsturiskus notikumus, bet nema-

nām, ka katra diena ir vēsture.» Saglabājies arī mašīnraksts ar kopi 4

(22921/172, 22921/174). Mašīnrakstā Rainis izdarījis labojumus. Ša

izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

171. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr, 18. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/49, datēts ar 1919. g. 21. martu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/376—377). Šajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

172. Saglabājies melnraksts (23089/46, datēts ar 1919. g. 21. martu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

173. Saglabājies melnraksts (23089/48, datēts ar 1919. g. 22. martu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

174. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 263. nr, 18. Ipp, šād

redakcijā: «Visu var panākt ar gribu, bet vajaga dūšas; jo griba tad

tik pilnīga, kad iet uz dzīvību un nāvi.»

Saglabājies melnraksts (23089/50, datēts ar 1919. g. 22. martu), tīr-

raksts (22921/493) un mašīnraksts, kurā Rainis izdarījis labojumus

(23089/236). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

175. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/50, datēts ar 1919. g. 22. martu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/426, 22921/431). Šajā izdevumā iespiests

pēc mašīnrakstā.

176. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 280. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/50, datēts ar 1919. g. 22. martu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/48—49). Šajā izdevumā iespiests pēv

mašīnraksta.
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177. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 204. nr., 15 Ipp

Saglabājies melnraksts (23089/51, datēts ar 1919. g. 22. martu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/178—179). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

178. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 264. nr., 15. Ipp, ar

redakcionālām atšķirībām.

Saglabājies melnraksts (23089/51, datēts ar 1919. g. 22. martu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/178—179). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

179. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 280. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/52, datēts ar 1919. g. 22. martu) šādā

.edakcijā: «Ceri vienmēr uz laimi, jo tikai tas nesaņem, kas necer. Bet,

ilgi cerot, nogurst un zaudē spēku saņemt laimi, kad >.'iņa atnāk.» Sa-

glabājies arī mašīnraksts ar kopiju (22921/39—40). Sajā izdevumā

pēc mašīnraksta.

m

180. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr, 15. Ipp.

Saglabājies meln; āksts (23089/54, datēts ar 1919. g. 22. maitu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/17—18). Sajā izde/ nnā iespiests pēc ma-

uaksta.

181. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr, 18. Ipp, ar

kļūdainu datējumu «22.9.19.».

Saglabājies melnraksts (23089/56, datēts ar 1919. g. 22. martu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/374 —375). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

182 Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr., 18 Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/56, datēts ar 1919. g. 22. martu) un

"šīnraksts (22921/533). Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

183. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr., 18. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/57, datēts ar 1919. g. 22. martu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/191 —192). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

184. Saglabājies melnraksts īsākā redakcijā (23089/59) un tīrraksts

(23089/58), abi datēti ar 1919. gada 22. martu. Sajā izdevumā iespiests

pēc tīrraksta.

185. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/60) un tīrraksts (22921/87), abi datēti

ar 1919. gada 22. martu. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

186. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr, 18. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/57, datēts ar 1919. g. 25. aprīli), tīr-

raksts (22921/412, datēts ar 1922. g. 4. janvāri) un mašīnraksts ar kopiju

(22921/421 —422). Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.
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187. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273. nr., 15. ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/57, datēts ar 1919 g. 22. martu) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/421—422). Šajā izdevumā iespiests pēc
mašīnraksta

188. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 258. nr., 26. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/61, datēts a< 1919. g. 25. aprīli) -

mašīnraksts (22921/21). Šajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

189. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 193C, 282. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melmaksts (23089/63, datēts ar 1919. g. 25 aprīli) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/468-- 469). Mašīniakstā Rainis izdarījis

labojumus. Sajā izdevumā iespiest- pēc. mašīnraksta.

190. Pirmpubllcējum- žurnālā «Atpūta», 1929, 260. nr,. 26 !pp Pub-

licēta tika! aforisma sākuma daļa.

Saglabājies šīs sākuma daļas melnraksts (23089/64, datēts ar 1919. g.

26. aprīli) un. mašīnraksta (22921/52), kurā Paibis izdarījis labojumus.

Žurnālā «Atpūta», 1930, 27:. nr.. 19. Ipp, publicēts a;; aforisms, kas

uzlūkojams par 190. aforisma beigu dalu «Vai aA ta nav netaisnība..».

Tādā pašā redakcijā saglabājies ar; ma%īa:aksts ar kopiju (2292J/526 -

527), Mašīniakstā Raini-. izdarījis labnjirr' s Va» kas ir sā-

kuma dala', attieca; arī uz beigu dalv. nav zināma. Sa,d izdevumā

iespiests pēc mašin;ākstiem 22 .-21/52 un 22921/520.

191. Pirmpublicējums krājums «Kalnā kāpējs». R.. 194f', 155. Ipp

Saglabājies melnraksts (23089/64', datēts ar 1919. g. 2b aprīli) un

divi mašīnraksti (23089/423- 424). Mašīnrakstā 23089 423 Pai;.»s izdari;» ,

labojumu. Sajā izdevumā iespiests pē.: Ra;,;a labotā mašī raksta.

192. Piimpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 2'.'o. nr.. 15 Ipp.

Saglabājies melnraksta (22921/446, datēts ar I«U9. g. 26. aprīli). SajS
izdevumā iespiests pēc melnraksta.

193 Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930 270 nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/65, datēts ar 1919. g. 26, aprīli) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/537—538), Šajā izdevumā iespiests pēc
mašīnraksta.

194. Pirmpublicējums žurnāli «Atpūta», 1930, 273. nr, 15. Ipp.

Saglabājies meli raksi- (23089/65, datēts ar 1919. g 26. aprīli) un

mašīnraksts ar kopiju (22021/529—53C). Šajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

195. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 262. nr, 18. Ipp. Pub-

licēts tikai aforisma pirmais teikums.

Saglabājies melnraksti (23089/66, datēts ar 1919. g. 27. aprīli) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/291 —292). Šajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.
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196. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 277. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/258, datēts ar 1919. g. 27. aprili). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

197. mrmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1029, 257. nr., 2. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/67) un tīrraksts (22921/511), abi datēti

ar 191--1. gada 27. aprīli. Šajā izdevumā iespiests pēc tu-aksta

198. Saglabājies melnraksts (23089/155, datēts ar 1919 g 27. aprīli)

Tā beigās svītrots teikums; «Liekulība ir atlieka no kauna jūtām par

mūsu laikv » Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta

199 Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 274. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/68, datēts ar 1919. g. 28 aprili) un

mašīnraksts ar kopiju (22921 175 —176). Kā mašīnrakstā, tā kopijā Rainis

izdarījis labojumus. Sajā jzdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

200. Pirmpublicējums iuinālā «Atpūta», 1930, 290. nr. 15 Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/68, datēts ar 1919. g. 28. aprīli) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/524—525). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

201. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr., 15. Ipp.

Saglabājies uzmetums (23089/70) ira tīrraksts (22921/311), abi datēti

ar 1919. gada 17. jūliju. Šajā izdevumā lespiesta pēc tīrraksta.

202. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», l
r'-9, 264. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/75, datēts ar 1919. g. 7. derembri) un

mašīnraksts ar kopiju v
22921/395—396). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta

203. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/77, datēts ar 1919. g. 19. decembri)

šādā redakcijā: »Ar lacznām nešnauc degunu, ar ecēšām nesuka matus,

ar bistekli nekašņā zobus.» Saglabājies ari mašīnraksts ar kopiju

(22921/22—23). Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

204. Pirmpublicējums unrnāiā «Atpūta», 1930, 272 nr, 15. Ipp.

Saglabāties melnraksts (23089/78, datēts ar 1919. g. 19. decembri) un

mašīnraksts ar kopiju (22921/70—71). Kā mašīnrakstā, tā kopijā Rainis

izdarījis labojumu. Šajā jzdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

205. Saglabājies melnraksts (23089/154, datēts ar 1919. g. 25. de-

cembri) Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

206. Pirmpublicējums žurnālā "Atpūta», 1930, 273. nr, 15, Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/79) un tīrraksts (22921/109), abi datēti

ar 1920 gada 2. februāri, Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

207. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1920, 263. nr., 18. Ipp.
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Saglabājies melnraksts (23089/80, datēts ar 1920. g. 6. februāri). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

208. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta». 1930, 289. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/80, datēts ar 1920. g. 6. februāri) un

tīrraksts (22921/309). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

209. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 282. nr.. 15. Ipp.

Saglabājies melnraksta (23089/81. datēts ar 1920 g. 9 febr >āri) un

tīrraksts (22921/472). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

210. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 265. nr, 16. Ipp

Saglabājies tīnaksis (22921/91, datēts ar 1920. g. [13.?] februāri".

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

211. Saglabājies melnraksts (22921/470, datēti- ar 1920. g. 7. augustu).
Aforisms rakstīts kā turpinājums 124 aforismam — «Tapt mīlētam — ir

atpūsties..», kas sacerēts 1911. gada 24. novembri. Sajā izdevumā

iespiests pēc melnraksta.

212. Pirmpublicējum? žurnālā «Atpūta». 1929,. 268 nr.; 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/84) rm tīrraksts (22921/106), abi datēt,

ar 1921. gada 25. decembri Tīrrakstā zem pēdējiem vārdiem «pār tevi»

pierakstīts «tavā vietā». Sajā izdevumā iesp'est? pēc tīrraksta.

213. Pirmpublicējum? žurnālā «Atpūta», 1930, 27). nr. 1*". ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/85) un (22921/478), abi datēt'

ar 1920. gada 25. decembri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

214. Pirmpublicējums žurnāla «Atpūta», 1929 258. nr, 26. ]pp

Saglabājies melnraksts (23089/80, datēts a- 1921 g. 6. janvāri) un

tīrraksts (22921/89). Sajā izdevumā lespiests pēc tīriaksta.

215. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930. 279. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/156* un tirraks'- (22921/259), abi da-

tēti ar 1921. gada 6. janvāri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

216. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr.. 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/15o» un tīrraksts (22921/260), abi da-

tēti ar 1921. gada 6. janvāri. Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

217. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta*, 1929, 261. nr, 14. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/8?) un tīrraksts (22921/452), abi da-

tēti ar 1921. gada 6. janvāri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

218. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 275. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/449, datēts ar 1921. g. 26. februāri). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

219. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 288. nr., 15. Ipp.
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Saglabājies melnraksts (23089/88) un tīrraksts (22921/261), abi datēti

ar 1921. gada 7. martu.

Melnrakstam lapiņas otrajā pusē ir šāds turpinājums: «Jā, lai nu arī

mainās un kustās ārējā daba, bet kādēļ iekšējā dabā, morālē nav pa

stāvības? Vai gribat, ka raksturu neattīstītu? Ka ļauns netaptu labs? To

gan, bet lai labs netaptu ļauns. Lai draugu nenodotu, lai būtu, uz ko

droši paļauties.
,

Bet kādēļ tu gribi nekustību? Skaties dzīvē, izlieto visas iespējas

nepaļaujies, netopi kūtrs nekur. Tev būs interesantāk, tavs darbs lie-

lāks. Un vai uz tevi pašu var paļauties tavs draugs? Tu nevari sevi darīt

nekustīgu, un vai pats vari paļauties uz sevi. Tev pašam sevi vienmēr

\beigu nav].» Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

220. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 278. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/89—90, datēts ar 1921. g. 8. martu)

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

221. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 272. nr, 15. Ipp

Saglabājies melnraksts (23089/93) un tīrraksts (22921/43), abi da-

tēti ar 1921. gada 10. martu. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

222. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 272. nr.. 15. Ipp

Saglabājies melnraksts (23089/93) un tīrraksts (2292143), abi da

tēti ar 1921. gada 10. martu, Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta

223. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 264. nr., 15. Ipp

Saglabājies melnraksts (23089/92, datēts ar 1921. g. 10. martu) un

tīrraksts (22921/295). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta

224. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273 nr, 15. Ipp

Saglabājies melnraksts (23089/158, datēts ar 1921. g. 11. martu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

225. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 285. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/57, datēts ar 1921. g. 11. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

226. Saglabājies melnraksts (23089/158, datēts ar 1921. g. 11. martu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

227. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 257. nr, 2. Ipp

Saglabājies melnraksts (23089/158, datēts ar 1921. g. 11. martu)

un tīrraksts (22921/60). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

228. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 280. nr„ 15. Ipp.

Vārda «ārmūsību» vietā nodrukāts «ārpus — mūžību».

Saglabājies melnraksts (23089/94, datēts ar 1921. g. 11, martu) un

tīrraksts (22921/224). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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229. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 281 nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/94) un tīrraksts (22921/265), abi da-

tēti ar 1921. gada lt. martu. Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta

230. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 289. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/159) un tīrraksts (22921/297), abi da-

tēti ai 1921. gada 11 martu. Šajā izdevumā iespiest? pēc tīrraksta.

231. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 28". nr, 15. Ipp

Saglabājies melniāksts (23089/159) un tīrraksts (22921/298). ab- da-

tēti ar 1921. gada 11. martu. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

232. Pirmpublicējuma- žurnālā «Atpūta», 193<", 281, nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/160) un tirraks'» (22921/458), abi da-

tēti ar 1921. gada 11. martu. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta

233. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta». 1930, 281. ne, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/28, datēts ar 1921. g. 11. martu). Šajā

izdevuma iespiest: pēc tīrraksta.

234. Saglabājies melnraksts (23089/96, datēts ar 1921. g. 12. martu).

Šajā izdevumi iespiests pēc melnraksta.

235. Pirmpufclicējui. 3 žurnālā «Atpūta», 1929, 257. nr„ 2. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/96, datēts ar 1921. g. 12. martu) un

tīrraksts (22921/76). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

236. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 281. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/96). Tā beigās ir vēl teikums: «Vieg-

lāk ga?t vai i āķiem cirtieniem nekā ar vienu.» Saglabājies arī tīrraksts

(22921/266). Abi rokraksti datēti ar 1921. gada 12. martu. Šajā izde-

vumā iespiests pēc tīrraksta.

237. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 281. nr., 15 Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/95) un tīrraksts (22921/484), abi da-

tēti ar 1921. gada 12. maitu. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

238. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 269. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melni āksts (23089/97) un tīrraksts (22921/325), abi da-

tēti ar 1921. gada 13. martu. Melnraksts, kas atbilst pirmpublicējuma

tekstam, ir šādā ledakcijā: «Ne katrs iet to ceļu, kas viņam vienīgais,

jo ne katrs dzīves troksnī sadzird sirds visklusāko balsi. Bet lai-

mīgs tik tas, kas sadzird, kaut ari vēlu.» Līdzīgs teksts sākumā bijis

arī tīrrakstā. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

239. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 280. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/97, datēts ar 1921. g. 13. martu) un

tīrraksts (22921/224). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

240. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 257. nr., 2. Ipp
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Saglabājies melnraksts (23089/97) un tīrraksts (22921/485), abi da-

!ēti ar 1921. gada 13. martu. Šajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

241. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr„ 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/137, datēts ar 1921. g. 14. martu).

šajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

242. Pirmpublicējums žurnālā ««Atpūta», 1929, 268. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/98, datēts ar 1921. g. 18. martu) un

tīrraksts (22921/296). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

243. Pirmpublicējums žurnālā 1929, 268. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/98) un tīrraksts (22921/368), abi da

tēti ar 1921. gada 18. martu. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta

244. Pirmpublicējums žurnālā <Atpūta», 1930, 273. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089 99, datēts ar 1921. g. 23. martu) un

tīrraksts (22921/253). šajā izdevumi iespiests pēc urraksta.

245. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 289. nr., 15. Ipp.,

šādā redakcijā: «Nakts jums liekas daiļāka par dienu, nāve par

dzīvi. Kādēļ? — Jūtām iespaidīgu, bet prātam seklu plīvuri aizsegta

viņu nabadzība. Patiesībā dienā un d.'.ivē ir visa bagātība, jo visa

būtība ārpus tās ir nebūtība, bet neaizmirstat, ka nebūtība, ta3 nav

nekas.»

Saglabājušies divi melnraksti (23089/99, datēts ar 1921. g. 23. martu;

22921/310). Šajā izdevumā iespiests pēc melnraksta 22921/310.

246. Saglabājies melnraksts (23089/99, datēts ar 1921. g. 23. martu).

Šajā izdevumā iespiests pec mebnaksta.

247. Pirmpublicējums žurnālā <Atpūta», 279. nr., 15. Ipp.

Saglabājies met. āksts ;23089/99, datēts ar 1921. g. 24. martu) un

tīrraksts (22921 254). Sajā izdev.mā iespiests pēc tīrraksta.

248 Pirmpublicējums žurnālā '«Atpūta», 1029, 264. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts '23089/92) m t..:-tksts (22921/123), abi da

tēti ar 1921. 3U. martu. Šajā jzdev mā iespiests pēc tīrraksta.

24°. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 264. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts un tīrraksts (22921/123), abi da

r.ēti ar 1921. gada 30*. «nar'J. šajā izdev mā iespiests pēc tīrraksta.

250. Saglabājies melnraksts (23089/161, datēts ar 1921. g. 18. aprili).

Sajā izdevumā iespiests pēc mc! • āksta.

251. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 270. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/450, datēts ar 1921. g. 28. jūniju). Sajā

Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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252. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 275. nr., 13. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/234) v tīrraksts (22921/267, datēts ar

'.921. g. 5. jūliju). Šajā izdevumā lespiests pēc tīrraksta.

253. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 286. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/100) un tīrraksts (22921/313). Šajā iz-

devuma iespiests pēc tīrraksta.

254. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 288. nr., 15. Ipp.

Pirmpublicējuma beigās ir vēl teikums, kura nav melnrakstā: «Vai

nu tev netiek bailes, ka paliksi nepārejošs kā mazais?»

Saglabājies melnraksts (23089/100, datēts ar 1921. g. 14. jūliju) un

tīrraksts (22921/113—114). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

255. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 272. nr., 15. Ipp.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

256. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 272. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/101) šādā redakcijā: «Jūs sakāt: «Kā

lai mēs zinām, kas tie lielie ideāli ir? Kā lai mēs viņus aptveram?

Tie priekš mums par augstu. Kā var pēc viņiem izdzīvot?» — «Var.

Savu sirdsapziņu jūs zināt. Tā jums teiks, kas jums jādara ik dien.

Sekojiet tai, tie būs tie lielie, nezināmie ideāli. Es jums saku gluži

ko jaunu, taču [?] tas pats vecais: dzīvojiet pēc savas sirdsapziņas.

Sekojiet viņai kaut vienu dienu, un jūs ieiesat gluži jaunā dzīvē.

Tā būs varonības dzīve.» Saglabājies arī tīrraksts (22921/409). Abi

rokraksti datēti ar 1921. gada 21. novembri. Šajā izdevumā iespiests

pēc tīrraksta.

257. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 261. nr., 14. Ipp.,

šādā redakcijā: «Kad pienāks laiku mets, tu viendienu piepeši ju-

tīsi, ka tev dzīve top viegla, kaut gan neviena nasta nav atkritusi,

tu jutīsi, ka tava dienas gaita top ērta, kaut gan visur tava spēka

soli būs ierobežoti: jutīsi, ka topi mierigs.»

Saglabājies melnraksts (23089/107) un tīrraksts (22921/167), abi da-

tēti ar 1921. gada 21. novembri. Tīrrakstā pirms pēdējā teikuma svīt-

rots teksts «Tu sēksi spīdēt, kaut gan visapkārt tev viss tumšs». Šajā

izdevi mā iespiests pēc tīrraksta.

258. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 272. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/410, datēts ar 1921. g. 21. novembri).

Sajā izdevumā pēc tīrraksta.

250. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 271. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/102) un tīrraksts (22921/369), abi da-

tēti ar 1921. gada 2. decembri. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta,

260. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 267. nr., 15. Ipp,
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Saglabājies melnraksts (23089/103) un tīrraksts (22921/517), abi da-

tēti ar 1921. gada 11. decembri, šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

261. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 267, nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/90, datēts ar 1921. g, 12. decembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

262. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 267. nr„ 15. Ipp.

Vārdu «Aiz jūras» vietā nodrukāts «lr jūsu».

Saglabājies melnraksts (22921/90, datēts ar 1921. g 12. decembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

263. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 265. nr, 16. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/440, datēts ar 1921. g, 12. decembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

264. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 271. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/436, datēts ar 1921. g. 12. decembri).

Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

265. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 286. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/106) un tīrraksts (22921/269), abi da-

tēti ar 1921. gada 13. decembri. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta,

266. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta»,
'

1930, 286. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/106) un tīrraksts (114144), abi da-

tēti ar 1921. gada 13. decembri. Melnraksta sākumā ir teikums «Bet

reizē tiesa ari otram», kas tīrrakstā nav. Šis teikums rāda, ka aforisms

sākotnēji domāts kā turpinājums iepriekšējam, tai pašā lapiņā rakstī-

tajam 265. aforismam. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

267. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 276 nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/270) un tīrraksts (22921/268), abi da-

tēti ar 1921. gada 13. decembri. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

268. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/105) un tīrraksts (22921/501), abi da-

tēti ar 1921. gada 13. decembri. Melnraksts ir šādā redakcijā: «Vara

var salauzt maigumu, bet nevar to radīt; maigums var salauzt varu

un nodibināt maigumu.» Tīrrakstā virs vārda «maigums» rakstīts «mī-

ļums». Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

269. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 286. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/106) un tīrraksts (114144), abi da-

tēti ar 1921. gada 13. decembri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

270. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 286. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/106) un tīrraksts (22921/88), abi da-

tēti ar 1921. gada 13. decembri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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2/I.'Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 286 nr, 15. Ipp.'

Saglabājies melnraksts (23089/106) un tīrraksts (22921/504), abi da-

tēti ar 1921. gada 13. decembri. Melnraksts ir šādā redakcijā: «Viss,

ko vēlamies, aši zūd. -- Jā, bet tu, kas esi grūtsirdis. skaties gaiši,

ka likums ir viens un aši zud arī viss, ko nevēlamies. Izjūti dziļi to,

ko vēlies, un pārej pāri tam, ko nevēlies, un viņa nebūs Ja tava

daba to nespēj, vērt savu dabu.» Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

272. Saglabājies melnraksts (23089/106, datēts ar 1921. g. 13. de-

cembri). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta

273. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 266. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/161, datēts ar 1921. g. 20. decembri).

Sajā izdevumā iesjMests pēc tīrraksta.

274. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 285 nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/108) un tīrraksts (114144), abi datēti

ar 1921. gada 26. decembri. Melnraksts ir šādā redakcijā: «Pub'ika

teātrī nekā nesaprot no tā, ko dzejnieks gribējis teikt. — bet kaur

kas viņā tomēr ietrīsas, un tas ir tas, kas publiku atrauj no kina un

cirka un ievelk viņu svešā teātri.» Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

275. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 278. nr., 15, Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/112) un tīrraksts (22921/145), abi da-

tēti ar 1922 gada 2. janvāri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

276. Saglabājies melnraksts (23089/111, datēts ai 1922. g. 2. jan-

vāri) Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

277. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 269, nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/228, datēts ar 1922. g. 12. janvāri)

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

278. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 269. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/228, datēts ar 1922. g. 12. janvāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta

279. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 289. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/308, datēts ar 1922. g. 12. janvāri),

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta, bet bez pēdējā vārda «meklē»

[?], kas atmests, jo nesaskan ar kontekstu.

280. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 258. nr., 26. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/36, datēts ar 1922. g. 14. janvāri). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

281. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 289. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/263, datēts ar 1922. g. 14. janvāri).

Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta
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282. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 258. nr„ 26. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/303, datēts ar 1922, g. 14. janvāri). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

283. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 266. nr„ 15. Ipp., kur

aforisms kļūdaini datēts ar 1922. gada 2. februāri.

Saglabājušies divi melnraksti (22921/402, datēts ar 1922. g. 1. feb-

ruāri; 23089/237). Sajā Izdevumā iespiests pēc melnraksta 22921/402.

284. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr„ 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/144, datēt3ar 1922. g. 3. februāri), kur

pēdējie trīs vārdi «un izsauc to» pierakstīti vēlāk. Sajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta.

285. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 277. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/153, datēts ar 1922. g. 9. februāri). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

286. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 264. nr.
r

15. ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/437, datēts ar 1922. g. 10. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

287. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 282. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/515, datēts ar 1922. g. 13. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

288. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/86, datēts ar 1922. g. 15. februāri). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

289. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 281. nr., 15. Ipp., šādā

redakcijā: «Ziedi un sniegs — daba prot darīt skaistas abas: dzīves un

nāves zīmes.»

Saglabājies melnraksts (22921/474, datēts ar 1922. g. 16. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

290. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 264. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/168, datēts ar 1922. g. 16. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

291. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 286. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/502—503, datēts ar 1922. g. 16. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

292. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 263. nr., 18. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/486, datēts ar 1922. g. 16. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

293. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 260. nr., 26. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/415, datēts ar 1922. g. 17. februāri).

Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.



316

294. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 284. nr„ 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/227, datēts ar 1922. g. 20. februāri),

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

295. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930. 286. nr., 15. Ipp,

Saglabājies tīrraksts (22921/88. datēts ar 1922. g. 20. februāri),

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

296. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929. 263. nr„ 18. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/129, datēts ar 1922. g. 23. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

297. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929. 265. nr., 16, Ipp.,

kuT aforisms kļūdaini datēts ar 1929. gada 23. februāri.

Saglabājies tīrraksts (22921/218, datēts ar 1922. g. 23. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

298. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 283. nr., 16. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/272, datēts ar 1922. g. 23. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

299. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 266. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/155, datēts ar 1922. g. 26. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

300. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 266. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/155, datēts ar 1922. g. 26. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

301. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 266. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/154, datēts ar 1922. g. 26. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

302. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 283. nr„ 16. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/32, datēts ar 1922. g. 27. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

303. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 261. nr., 14. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/134, datēts ai 1922. g. 27. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

304. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 281, nr., 15, Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/459, datēts ar 1922. g. 27. februāri). Sajā

Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

305. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 261. nr., 14. Ipp. Vārda

€iura» vietā nodrukāts «tuva».

Saglabājies tīrraksts (22921/323, datēts ar 1922. g. 28. februāri). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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306. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 275. nr., 15 Ipp., kui

aforisms kjūdaini datēts ar 1 maiju

Saglabājies tīrraksts (22921/323, datēts ar 1922. g. 1. martu). Sajā

izdevuma iespiests pēc tīrraksta,

307. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 260, nr., 26. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/150, datēts ar 1922, g, 2 maitu). Sajā

izdevuma iespiests pēc tīrraksta,

308. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 264. nr, 15. Ipp,

Saglabājies tīrraksts (22921/169, datēts ar 1922. g 3 martu), Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

309. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 281. nr, 15. Ipp.

Saglabājies aforisma sākuma tīrraksts (23089/115) un visa teksta tīr-

raksts (22921/445), abi datēti ar 1922. gada 5. martu. Sajā izdevumā

iespiests pēc visa teksta tīrraksta.

310. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 274. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/448, datēts ar 1922. g. 6, martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

311. Pirmpublicējums krājumā «Kalnā kāpējs». R., 1940, 99. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/140, datēts ar 1922. g. 10. [16.?] martu).

Vārda «spēks» vietā sākotnēji bijis vārds «gars». Nobeiguma «dzīvo

tikai kā viela» vietā sākotnēji bijis «dzīvo tikai kā viela un atmiņa».

Šajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

312. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 283, nr, 16. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/320, datēts ar 1922. g. 10. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

313. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 283. nr, 16 Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/345, datēts ar 1922. g. 10. maitu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

314. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 269. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/416, datēts ar 1922. g. 10. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

315. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 259. nr., 30. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/1, datēts ar 1922. g. 11. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

316. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 284. nr., 15, Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/319, datēts ar 1922. g. 11. martu). Šajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

317. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 284. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/404, datēts ar 1922. g. 12. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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318. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 263. nr, 18. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/107, datēts ar 1922. g. 13. martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

319. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 281. nr, 15. ipp.

Saglabājies mS.nraksts (22921/132, datēts ar 1922 g. 13. martu). Šajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

320. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 266. nr, 15. Ipp Vārda

«tek» vietā nodrukāts «nāk».

Saglabājies tīrraksts (22921/346, datēts ar 1922. g. 13. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tirraksta

321. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 261. nr, 14. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/456, datēts ar 1922. g. 13. martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

322. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 284 nr, 15. Ipp,

Saglabājies melnraksts (22921/124, datēts ar 1922. g. 14. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

323. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, ?74. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/347, datēts ar 1922. g. 14. martu). Sāja
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

324 Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/499, datēts ar 1922. g. 14. martu). Sāji
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

325. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 283. nr, 16. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/128, datēts ar 1922. g. 16. martu). Šajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

326. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 270. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/326, datēts ar 1922. g. 16. martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta

327. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 267. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/304, datēts ar 1922. g. 16. martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta,

328. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 261. nr, 14. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (123790, datēts ar 1922. g. 16. martu). Sajā izde-

vumā iespiests pēc tīrraksta.

329. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 289. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/349, datēts ar 1922. g. 16. martu). Sajā

Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

330. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 266. nr., 15. Ipp.
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Saglabājies tīrraksts (22921/414, datēt 3ar 1922, g. 16. martu). Sajā

izdevuma iespiests pēc tirraksta.

331. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 289. nr.
r

15, Ipp,

Saglabājies tīrraksts (22921/447, datēts ar 1922. g. 16. martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

332. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 274. nr.
r

15. Ipp., kur

aforisms kļūdaini datēts ar 1922. gada 11. martu.

Saglabājies tīrraksts (22921/300, datēts ar 1922. g. 18. martu), Sajā
lidevumā iespiests pēc tīrraksta.

333. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 285. nr, 15. Ipp. Sajā

izdevumā 4espiests pēc pirmpublicējuma.

334. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 260. nr, 26. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/158, datēts ar 1922. g, 19. martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

335. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 270. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/162, datēts ar 1922. g. 19. martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

336. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 269. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/324, datēts ar 1922. g. 19. martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

337. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 271, nr., 15. ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/438, datēts ar 1922. g. 19. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

338. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 270. nr., 15. Ipp

Saglabājies tīrraksts (22921/442, datēts ar 1922. g. 19. martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

339. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta». 1930, 274. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/136, datēts ar 1922. g. 19 martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc melnraksta.

340. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 276. nr„ 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/131, datēts ar 1922. g. 20. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

341. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 257. nr, 2. Ipp. Vārda

«jāattaisno» vietā nodrukāts «jāatvaino».

Saglabājies melnraksts (22921/159, datēts ar 1922. g, 20. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

342. Saglabājies tīrraksts (23089/163, datēts ar 1922. g. 20. martu).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

343. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 263, nr., 18 Ipp.
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Saglabājies tirraksts (22921/273, datēts ai 1922. g. 20. martu). Vārds

«pārcilvēks» aforismā nav lietots nīčiskā, bet rainiskā nozīmē, t. i., kā

apzīmējums humānisma v;arā augstāk attīstītam cilvēkam. Sajā izde-

vumā iespiests pēc tirraksta.

344. Pirmpublicējums furnālā «Atpūta», 1930, 284 nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/348, datēts ar 1922. g. 20. martu) Sajā
Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

345. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 276. nr, 15. Ipp

Saglabājies tīrraksts (22921/495, datēts ar 1922. g. 20, martu) Sajā
Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

346. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 281. nr, 15. Ipp

Saglabājies tīrraksts (22921/2, datēts ar 1922. g. 21 Sajā izde

vumā iespiests pēc tīrraksta.

347. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 278. nr, 15. Ipp

Saglabājies tīrraksts (22921/312, datēts ar 1922. g. 21. martu) Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

348. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 274. nr., 15. Ipp,

Saglabājies tīrraksts (22921/307, datēts ar 1922. g. 14. aprīli). #ajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

349. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 265. nr„ 16. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921 /441,= datēts ar 1922. g. 14. aprīli), Sajā

Izdevumā iespiests pēc tīrraksta. t

350. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 258 nr, 26. Ipri.

Saglabājies tīrraksts (22921/54, datēts ar 1922. g 20. aprīli ):
čSajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

351. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1920, 258. nr, 26. Ipp

Saglabājies tīrraksts (22921/54, datēts ar 1922. g. 30 aprīli)/' Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

<j-

-352. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 257. nr., 2, Ipp

Saglabājies melnraksts (22921/160, datēts ar 1922. g 30. aprīli).

Vārda «mūslaiku» vietā sākotnēji bijis vārds «Eiropas». Sajā izdevumā

iespiests pēc melnraksta.

353. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 257. nr, 2. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/433, datēts ar 1922. g. 30.' aprīli). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

354. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 261. nr, 14. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/122, datēts ar 1922. g. 10. jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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355. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273. nr, 15. Ipp., kuf

aforisms datēts ar 1922. gada 2. jūniju un tā tekstam pievienots art

mūsu publicējuma 356. aforisms.

Saglabājies melnraksts (22921/42, datēts ar 1922. g. 12. jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

356. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273. nr, 15. Ipp, kur

aforisms kļūdaini datēts ar 1922. gada 2. jūniju un iekļauts iepriekšējā

aforismā (mūsu publicējumā 355.) kā tā dala.

Saglabājies melnraksts (22921/42, datēts ar 1922, g. 12. jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

357. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 268. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/139, datēts ar 1922, g. 12. jūniju). Sajā

izdevumā ssts pēc melnraksta.

358. Pirmpublicējums žurnālā 1°29, 267. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/350, datēts ar 1922. g. 12. jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

359. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 19?9, 258. nr, 26 Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/121, datēts ar 1922. g. 1. jūliju, pēdējās

di as rindas — ar 16. jūliju) un tīrraksts (22921/519, datēts ar 1922. g.

I. jūliju). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

360. Pirmpublicēji ms fumālā 'Atpūta», 1930, 271. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/120) un tf * raksts (22921/29), abi datēti

ar 1922. gada 5. jūliju. Sajā izdevumā iespiests pēc tliraksta.

°61. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 263. nr, 18. Ipp.

aglabājies tīrraksts (22921/487, datēts ar 1922. g. 24. augustu). Sajā

iz rumā iespiests pēc tīrraksta.

362. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273. nr, 15. Ipp.

' iglabājies melnraksts (22921/42, datēts ar 1922. g. 28. augustu). Sajā

izd vumā iespiests pēc melnraksta.

Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 272. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/164, datēts ar 1922. g. 16. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

364. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 272. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/164, datēts ar 1922. g. 16. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

365. Pirmpublicējums > r* :!ā «Atpūta», 1930, 269. nr, 15. Ipp. Tā

sākumā ir teksts: «Tev teikts: «Kad pasaule nenāk pie tevis..»», kas

melnrakstā uzrakstīts, bet pēc tam nosvītrots.

Saglabājies melnraksts (22921/451, datēts ar 1922. g. 20. septembri).

Šajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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366. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 284. ni., 15. Ipp. Sajā

Izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

367. Pirmpublicējums žurnālā «Atp;ta», 1930, 282. nr., 15 Ipp

Saglabājies tīrraksts (22921/489, datēts ai 1922 g. 27. septembri). Sa i

izdevumā iespiests pēc tīnaksta.

368 Pirmpublicējums žurnāla «Alpūta». 1930, 281. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/407, datēts ar 1922. g 23. septembri}

un tīrraksts (22921/406). Šajā izdevuma iespiests pēc tīrraksta,

369. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 265. nr., 16. Ipp. šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

370. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 271. nr.( 15. Ipp , šādā

redakcijā: «Jums teikt?: «Ir pamats visums, kas aptver vis i un no kura

cilvēks ir tikai niecīga dala » — Es saki.;: «Ši niecīgā daja uz mūs >

zemes lodes izaugusi par spēku, ka' pats noteic sev? un sāk noteikt ari

zemes likteni. Dala izaug par pretstata visumam. Vienmē1; bija dievs,

un dala top par dievu.»»

Saglabājies melnraksts (22921/121, datēt?, ar 1922. g. 26. oktobri".

Šajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

371. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 269. nr., 15. Ipr.

Saglabājies melnraksti (22921/499, datēts ar 1922. g. 26. oktobri;.

Šajā izdevumā iespiest;, pec melnraks-!-

-372. Pirmpublicējum-: žurnālā «Atpiita», 192 '■>, 265. r\r , 16. Ipp. Saj.i
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējir

373. Pirmpublicējums krājumā «Kalnā kļpējs». R, 1940, 100. !pp.

Saglabājies melnraksts (2308f,/128, datēts ar 1922. g. 5. novembri}.

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksti*. '

374. Pirmpublicējums žuirāla «Atpūta», 1929, 263. nr., 18. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/509, datēts ar 1922. g. 5. novembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

375. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», Ī933, 284. nr„ 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/4/3, datēt ;ai 1922, g. 8. novembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta

376. Saglabājies melnraksta (2)089/165. datēts ar 1922. g. 18. decem-

bri) vācu valodā: «Die Lmbe ist elne Enttāuscbung als Glūck, sovvohl vvie

als Erkenntnis». Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta, kas pārtulkots

latviešu valodā.

377. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 265. nr., 16. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/299. datēts ar 1922. g. 24. decembri),

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.



323

378. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr, 15. Ipp, kut

atorisms kļūdaini datēts ai 1923. gada 4. novembri.

Saglabājies melnraksts. (22921/354, datēts ar 1923. g. 4. janvāri).

379. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 271. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/135. datēts ar 1923. g. 5. martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc melnraksta.

380. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 270. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/103, datēts ar 1923. g. 5. martu). Sajā
izdevumā iespiests pēc melnraksta

381 Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, ?32. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/58, datēts ar 191G g. 23. jūliju un

1923. g. 18 augustu). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

382. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 289. nr., 15. Ipp. Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

383. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 281. nr, 15, Ipp.

Saglabājies melnraksts j22921/405, datēts ar 1923. g. 3. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

384. Saglabājies melnraksts (23089/167, datēts ar 1923. g. 25. ok-

tobrin Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta

385. Saglabājies melnraksta (23089/167, datēts ar 1923. g. 25. ok-

tobri) Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

386 Saglabājies melnraksts (23089/167, datēts ar 1923. g. 25. oktobri).

Sajā izdevuma iespiests pēc melnraksta.

387. Saglabājies melnraksts (23089/166, datēts ar 1923. g. 25. ok-

tobri). Šajž. izdevvimā iespiests pēc melmaks'.a.

388. Saglabājies melnraksts (23089/166, datēts ar 1923. g. 25. oktobri).

Šajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

389. Pirmpublicējums žurnālā Atpūta», 1929, 257. nr., 2. Ipp'.

Saglabājies tīrraksts (22921/151, datēts ar 1923. g. 6. novembri). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta

390. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 289. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/516, ciaiēts ar 1923. g. 6. novembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

391. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 282. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts .'22921/411. datēts ar 1»23. g. 12. novembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc ti/raksta.

392. Pirmpublicējums krājumā Kalnā kāpējs». R, 1940, 50. Ipp.

Aforisms kļūdaini datēts ar 1923. gada 3. janvāri.
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Saglabājies melnraksts (23089/132a, datēts ar 1923. g, 3. decembri)

Melnrakstā pirms pēdējā vārda «garlaikoties» nosvītroti vārdi «nestrā

dēt un». Sajā izdevumi iespiests pēc melnraksta.

393 Saglabājies melnraksts (23089/133—134, datēts ar 1923. g. 6. de-

cembri). Sajā izdevuma iespiests pēc melnraksta

394. Saglabājies melnraksts (23089/1 <6--137. datēts ar 1923. g. 6. de-

cembri). Sajā izdevumā iespiests pēc mebuaksta.

395. Saglabājies melnraksts (23089/1323, datēts ar 1923. g. 11. dc

cembri). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

396 Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1939, 276. nr.. 15 Ipp.

Saglabājies melnraksts (124063) Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

397. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 265. nr, 16. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/219, datēts ar 1923. g. 20. decembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc meln'āksta.

398. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22v21/143. datēts ar 1924. g. 26. janvāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta

399. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr, 15 Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/142; datēts ar 1924. g. 27, janvāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

400. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 276. nr, 15. Ipp. Šajā
Izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

401. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 263. nr., 18. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921 483, datēts ar 1924 g. 1. maitu). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta

402. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 283. nr., 16. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/30--31, datēt? ar 1924. g. 3. martu) Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

403. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 283. nr., 16. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/351, datēts ar 1924. g. 3. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

404. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 283. nr, 16. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/25, datēts ar 1924. g. 3. martu). Sajā iz-

devumā iespiests pēc tīrraksta

405. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 283. nr., 16. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/276 datēts ar 1924. g. 3. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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406. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 283. nr., 16. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/488, datēts ar 1924. g. 3. martu). Sāja

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

407. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 276. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/277, datēts ar 1924. g. 7. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

408 Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 282. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/403, datēts ar 1024. g. 17. jūliju). Sajā
izdevumā iespiests pēc melnraksta.

409. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 264. nr„ 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/278, datēts ar 1924. g. 28. augustu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

410. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 264. nr., 15. Ipp. Pir-

mais teikums šādā redakcijā: «Ko man palīdz atbilde kā pretjautājums?»

Saglabājies melnraksts (22921/278, datēts ar 1924. g. 28. augustu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

411. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 284. nr., 15. Ipp. Sajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma. Novērsta kļūda — «piepūlē»

labots par «piepūlēt».

412. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 276. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/230, datēts ar 1924. g. 11. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

413. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 268. nr, 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/75, datēts ar 1924. g. 10. oktobri). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta. Tīrraksta sākumā Rainis svītrojis tek-

stu «Gaidi, bet vēl labāk cīnies vai, vislabāk, — strādā»

414. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1939, 274. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/306. datēts ar 1924. g. 8. novembri). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

415. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 275. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/317, datēts ar 1924. g. 8. novembri). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

416. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 268. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/37, datēts ar 1924. g. 12. novembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

417. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/321, datēts ar 1924. g. 12. decembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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418. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 282. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīriaksts (22921/44, datēts ar 1925. g. 4. martu). Sajā iz-

devumā iespiests pēc tīrraksta.

419 Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930. 275. nr., 15. Ipp, kā

četri patstāvīgi aforismi.

Saglabājies mci nakst? (22921/125- 126, datēts ar 1925. g. 2. aprīli).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta

420. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 270. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/279, datēts ar 1925. g. 6. aprīli;. Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

421. Saglabājies melnraksts (23089 140, datēts ar 1925. g. 2. jūniju).

Sajā izdevumā iespiest-, pēc melnraksta

422. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 267. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/280 datēts ar 1925. g. 8. novembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta

423. Pirmpublicējums žurnāiā «Atpūta», 1930, 276. nr, 15. Ipp

Saglabājies melnraksts (22921/3?.". datēts ar 1926. g. 18. janvāri). Sajā
izdevumā iespiests pēc melnraksta.

Melnraksti abās reizēs vārd.; «sakn publika» vietā sākumā bijis

«saka labi pazinās». Pēc tam Rainis ši i vārdus pārlabojis par «saka

publika». Aforisma pēdējie vārdi, kas rakst'ti pašā lappuses stūri, kur

papīrs- beidzas, ir — «pa* labiem pa/.iuām» un palikuši neizlaboti. Tā

kā aforisms līdz ar to kļūst neskaidrs un Rainis nepārprotami gribējis

šos vārdus labot, vārdi «par labiem pazinām» šajā izdevumā aizstāti ar

«par publiku». Sādā redakcijā aiorisms bijis nodrukāts ari pirmpubli-

cējumā.

424. Saglabājies tīnaksts (123559, datēts ai 1928. g. 1. jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

425. Pirmpublicējums krājumā «Kainā kāpējs». R., 1940, 143. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/110. datēts ar 1928. g. 20. septembri).

Sajā izdevumā iespiest- pēc pirmpublicējuma.

Novērstas kļūdas — «asiem» labots par «ašiem», «mierina» —- par

«mieriņa».

426 Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 271. nr., 15. Ipp. Tajā

vārda «vecuma» vietā nodrukāts «vecu».

Saglabājies melnraksts (22921/135, datēts ar 1928. g. 25. decembri).

Sajā izdevumā iespiest-: pēc melnraksta

427. Pirmpublicējums žurnālā• «Atpūta», 1929, 267. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/282, datēts ar 1929. g. 2. janvāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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428. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 260. nr., 26. Ipp., kui

aforisms kļūdaini datēts ar 1929. gada 14. februāri.

Saglabājies melnraksts (22921/281, datēts ar 1929. g. 14. janvāri). Sajfi
izdevumā iespiests pēc melnraksta.

429. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 274. nr., 15. Ipp, kur

aforisms kļūdaini datēts ar 1929. gada 14. marfu.

Saglabājies melnraksts (22921/510) un tīrraksts (22921/494), abi da-

tēti ar 1929. gada 14. janvāri. Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

430. Pirmput'icēji ms žurnālā «Atpūta», 1930, 274. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/498, datēts ar 1929. g. 14. janvāri). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

431. Pirmpublicējums ?umālā «Atpūta», 1330, 276. nr, 15. Ipp.

Saglabājies r.elnraksts (22921,34, datēts ar 1929. g. 20, janvāri). Šajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

432. Pirmpublicēj' ms Žurnālā «Atpūta», 1930, 276. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/34, datēts ar 1 -29. g. 20. janvāri). Sajā
Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

433. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 260. nr., 26. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/314, datēts ar 1929. g. 15. februāri), Saja
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

434. Saglabājies melnraksts (23089/144, datēts ar 1929. g. 23. jūliju).

Šajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

435. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 261. nr., 14. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/457, datēts ar 1929. g. 14. augustu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

436. Pi-mpublicējunis žurnālā «Atpūta», 1930, 275. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/327, datēts ar 1929. g, 18. augustu).

Šajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

437. Saglabājies melnraksts (?r.039/143, datēts ar 1929. g. 19. augustu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

438. Pirmpublicējnms žurnāli Atpūta», 1930, 273. nr, 15. Ipp. Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

439. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273. nr., 15. Ipp. Sajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

440. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 263. nr, 18. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/6). lespējams, aforisms sacerēts 1922. gadā,

jo tīrraksts rakstīts uz tāda paša veida papīra kā vairāki 1922. gadā

sarakstītie aforismi. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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441. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 278. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/4). lespējams, aforisms sacerēts 1925. gadā,

jo tīrraksts rakstīts uz lapiņas, uz kuras ir ar 1925 gada 5. un 6 aprīli

datētas piezīmes. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

442. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 284. nr., 15. Ipp

Saglabājies tīrraksts (22921/24). Šajā izdevumā iespiests pēc tinaksia.

443. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 258. nr., 26. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/24f) un mašīnraksts ar kopiju

(22921/50 —51). Šajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

444. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 280. p?„ 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/45), Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

445. Pirmpublicējums žurnālā «Atņf.ta», 1930, 270. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/68). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

446. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 263. nr., 18. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/74). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

447. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273. nr., 15. Ipp., kur

aforisms kļūdaini datēts ar 1929. gada 25. septembri. Sajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

448. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273. nr, 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23089/170). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

449. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 263. nr., 18. Ipp.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

450. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 288. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22°21/115). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

451. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 257. nr., 2. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/77). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

452. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 265. nr., 16. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/166). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

453. Saglabājies mašīnraksts ar kopiju (22921/187—188). Sajā izde-

vumā iespiests pēc mašīnraksta.

454. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 268. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/141). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

455. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 273, nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/133). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.



456. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 270, nr, 15. Ipp.

Saglabājies mašīnraksts ar kopiju (22921/184—185). Mašīnrakstā Rai-

nis izdarījis labojumus. Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

457. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 286. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/256). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

458. Pirmpublicējums krājumā «Kalnā kāpējs». R„ 1940, 120. Ipp.

Saglabājies mašīnraksts (22921/336). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

459. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 290. nr„ 15. Ipp. Sajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

460. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 261. nr„ 14. Ipp.

Saglabājies mašīnraksts ar kopiju (22921/372 —373). Sāja izdevumā

iespiests pēc mašīnraksta.

461. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 279. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/361). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

462. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 261. nr., 14. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/362). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

463. Saglabājies tīrraksts (23089/232). Sajā izdevumā iespiests pēc

tirraksta.

464. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 259. nr., 30. Ipp.

Saglabājies mašīnraksts (22921/417). Sajā izdevumā iespiests pēc

mašīnraksta.

465. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 270. nr., 15. Ipp. Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma

466. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 265. nr, 16. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/439). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

467. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 284. nr., 15. Ipp. Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

468. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 266. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22921/477). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

469. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 284. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22921/505). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

470. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 268. nr., 15. Ipp. Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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PERSONU RĀDĪTĀJS

Aberbergs Jānis (1878—1941), skolotājs, vēsturnieks un sabiedrisks dar-

binieks — 13

Aberberģis, skat. Aberbergs Jānis
Ābola Mirdza (dz. 1923), literatūrzinātnicce — 262

Adlers Fridrihs (1879—1960), revizionistisks austriešu sociāldemokrātu

vadonis — 137

Aishils, skat. Eshils

Alberts (Alberts I, 1875—1934), Beļģijas karalis no 1909. g. — 135

Aleksandrs Lielais jeb Maķedonijas Aleksandrs (356—323 p. m. ē.),

Maķedonijas valdnieks, karavadonis — 269

Aspazija (ist. v. Elza Pliekšāne, 1065—1943), dzejniece un dramaturģe,
Raiņa dzīvesbiedre — 7, 13, 14, 16—18, 22, 23, 25, 27, 28, 30—34,

38, 42, 43, 45, 47, 51, 53, 54, 58, 59, 61, 68, 69, 74, 91, 96, 113,

119, 186, 187, 261, 263—265, 272, 279, 285

Austriņš Antons (1884—1934), rakstnieks
— 88

Badoschi Onofrio, skat. Badoskis Onufrijs
Badoskis Onufrijs (1752—1794), poJu politisks darbinieks — 43, 44

Rakuņins Mihails (1814—1876), krievu politisks darbinieks, anarhists —

33, 47

Bekere Žozefīne (dz. 1906), amerikāņu estrādes dziedātāja un dejo-
tāja — 135

Bernšteins Eduards (1850—1932), vācu politisks darbinieks, revizio-

nists — 38, 47

Bertrane Aija (1891—1978), baletdejotāja — 101

Rija Augusts (1872—1957), tēlnieks — 136

Bindings Rūdolfs (1867—1938). vācu dzejnieks — 111

Birkerts Antons (1876—1971), literatūras kritiķis, LPSR Nopelniem ba-

gātais kultūras darbinieks — 285

Brands Jirgens, vācu dzejnieks —
272

Brusubārda Ernests (1880—1968), mūzikas kritiķis un kordiriģents — 88

Brusubārdis Ernests, skat. Brusubārda Ernests

Bušs Vilhelms (1832—1908), vācu rakstnieks, zīmētājs, gleznotājs — 18

Cartuštra (Zaratustra, starp 10. un 6. gs. p. m. ē), senpersu reliģijas

dibinātājs — 91, 270

Cattaneo Carlo, skat. Kataneo Karlo

Ceretelli Iraklijs (1881—1959), gruzīnu politisks darbinieks, labējais
sociālists — 135, 138

Costa Andreo, skat. Kosta Andreo

Cukmaiers Karls (dz. 1896), vācu rakstnieks — 271

Dans Fjodors (ist. v. Fjodors Gurvičs, 1871—1947), krievu politisks

darbinieks, labējais sociālists — 137

Dante Aligjēri (1265—1321), itāliešu dzejnieks — 93

Darvins Čārlzs (1809—1882), angļu dabaszinātnieks — 119
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Dodē Alfonss (1840V-1897), fianču rakstnieks — 92, 270

Donatello (1386—1466), itāliešu tēlnieks — 254
Dunkans Raimonds, amerikāņu baletdejotājs un mākslas teorētiķis —

101, 135, 138

Eliass Kristaps (1886—1963), publicists, mākslas zinātnieks, sociāldemo-
krātu partijas laikraksta «Sociāldemokrāts» vadītājs (1919—
1929) — 93

Kngelss Fridrihs (1820—1895), viens no zinātniskā komunisma pamat-
licējiem — 73

Eshils (525—456 p. m. ē.), grieķu dramaturgs — 206

Foscolo, skat. Foskolo Ugo
Foskolo Ugo (1778—1827), itāliešu dzejnieks — 36

Gapons Georgs (1870—1906), krievu garīdznieks, cara ohrankas
aģents — 48

Garibaldi Džuzepe (1807—1882), itāliešu tautas varonis, viens no itāliešu
revolucionārās demokrātijas vadoņiem nacionālās atbrīvošanās

cīņās — 173, 268, 281

Garibalds, skat. Garibaldi Džuzepe
Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 110, 118, 119,

266, 272

Goethe, skat. Gēte Johans Volfgangs
Grakhs Gajs Sempronijs (153—121 p. m. ē.), senās Romas politisks dar-

binieks — 242, 269

Grakhs Tibērijs Sempronijs (162—133 p. m. ē.), senās Roma3politisks
darbinieks — 242

Grāvītis Aleksandrs (1883—?), žurnālists un sabiedrisks darbinieks — 135

Greste Jānis (1876—1951), skolotājs, LPSR Nopelniem bagātais, kultūras

darbinieks — 13

Grēviņš Valdis (ps. Dr. Orientācijs, 1895—1968), dzejnieks un satirt-

ķis — 88

Grīniņš Ferdinands (1884—1906), 1905.—1907. g. revolūcijas .cīnītājs,
viens no kaujinieku organizētājiem un vadītājiem Rīgā, Liepājā

un citur —
27

Gudriķe Biruta (dz. 1928), literatūrzinātniece — 263

Gulbis Ansis (1873—1936), rakstnieks un grāmatizdevējs. Izdevis art

Raiņa kopotus rakstus «Dzīve un darbi» — 12, 263

Gulbis Laura, skat. Neiberga Laura

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — 26, 108, 109, 112, 127,

271, 280

Heisrrians, skat. Hismans Kamils

Herders Johans Gotfrīds (1744—1803), vācu filozofs, dzejnieks, litera-

tūras kritiķis —
99

Hindenburgs Pauls (1847—1934), Vācijas militārs un politisks darbi-

nieks — 108

Hismans Kamils (1871—1968), beļģu politisks darbinieks, viens no Beļ-

ģijas sociālistu partijas vadītājiem — 133, 135, 136, 130

Homērs, leģendārs sengrieķu dzejnieks, senatnē un vēlāk uzskatīts par

poēmu «Iliāda» un «Odiseja» autoru — 206

Ibsens Henriks (1828—1906), norvēģu dramaturgs — 280

Igo Viktors (1802—1885), franču rakstnieks — 135

Jansons-Brauns Jānis (1872—1917), literāts un publicists, latviešu mar-

ksistiskās literatūrkritikas nodibinātājs — 19

Jaures, skat. Zoress 2ans

Kahans Luijs (dz. 1907), J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Va-

lodu un literatūras katedras docents — 262
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Kaizers Georgs (1878—1945), vācu dramaturgs — 118

Kalniņš Pauls (1872—1945), viens no latviešu meņševiku ideologiem un

līderiem, buržuāziskās Latvijas saeimas priekšsēdētājs — 92

Kants Imanuels (1724--1894), vācu filozofs — 68, 99
Kārkliņš Jānis (1891—1075), dzejnieks un teātra kritiķis — 88
Kārlis I (1600—1649), Anglijas karalis 1625.—1649. g. — 218

Kataneo Karlo (1801 —1869), itāliešu tautas atbrīvošanās cīņu dalībnieks,

politisks darbinieks, zinātnieks — 10, 30, 33—38, 47

Kaupiņš Hermanis (1891—1971), sabiedrisks darbinieks, rneņševiks —

137, 266

Kliģere Olga (dz. 1898), Raiņa tuva paziņa, skolotāja —
283

Klinklāviņš, skat. Pūriņš Nikolajs
Korovins Konstantīns (1861—1939), krievu gleznotājs — 135

Kosta Andreo (1851—1910), itāliešu strādnieku kustības darbinieks, pub-
licists — 47

Košuts Lajošs (1802—1894), ungāru tautas atbrīvošanās cīņu dalībnieks,

politisks darbinieks — 47

Krilovs Ivans (1769—1844), krievu rakstnieks — 104, 271

Kulišova Anna (1853—1925), krievu politiska darbiniece — 47

Kurts-Mālere Hedviga (1867—1950), vācu rakstniece — 110

Ķempe Mirdza (1907—1974), LPSR Tautas dzejniece — 269

Lamarks Zans Batists Pjērs (1744—1829), franču dabaszinātnieks — 119

Langevičs Marions, poļu sabiedrisks darbinieks 19. gs. — 47

Lasāls Ferdinands (1825—1864), vācu strādnieku kustības darbinieks,
sīkburžuāzisks sociālists — 121

Lankgals Ilmārs (dz. 1927), literatūrzinātnieks — 262

Lazdiņš Jānis (1875 —?), diplomāts, buržuāziskās Latvijas ģenerālkon-
suls, vēlāk ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs Briselē — 101

Leohars (4. gs. vidus un otrā puse p. m. ē.), grieķu tēlnieks — 282

Livšics Berka Boriss (1872—1933), .Raiņa draugs un mājas ārsts dzīves

pēdējos gados — 92, 103, 104

Līziņa, skat. Pliekšāne Līze

Luijs Filips (Ludviķis Filips, Ludviķis XIX, 1773—1850), Francijas ka-

ralis 1830.—1848. g. — 218

Madzīni Džuzepe (1805—1872), itāliešu revolucionārs, viens no Itālijas
tautas atbrīvošanās cīnu vadoņiem, buržuāziskais demokrāts — 36,
37, 40, 47, 268

Madzīni js, skat. Madzīni Džuzepe
Malons Benuā (1841—1893), franču labējais sociālists, Parīzes Komūnas

valdības loceklis, žurnālists — 47

Masnē Zils Emīls Frederiks (1842—1912), franču komponists — 137, 273

Massenet, skat. Masnē Zils Emīls Frederiks

Mazzini Giuseppe, skat. Madzīni Džuzepe
Meierovics Zigfrids (1887—1925), latviešu buržuāzijas politisks dar-

binieks — 136

Mickevičs Ādams (1798—1855), poļu dzejnieks — 73, 99, 269

Mikel-Andžells, skat. Mikelandželo Buonaroti

Mikelandželo Buonaroti (1475—1564), itāliešu tēlnieks, gleznotājs, arhi-

tekts, dzejnieks — 184

Mīlenbahs Kārlis (1853—1916), valodnieks — 279

Mistrāls Frederiks (1830—1914), franču dzejnieks — 93

Mopasāns Gijs (1850—1893), franču rakstnieks — 157

Morandote Frančesko, Raiņa dzīvokļa saimnieks Kastaņolā — 33, 34,
51—53, 184—187, 189—193

Mozers Lūkass, vācu gleznotājs 15. gs. — 113
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Neiberga Laura (dzim. Gulbe, 1886—1949), medicīnas darbiniece, Raiņa
paziņa — 27

Neuberga Laura, skat. Neiberga Laura

Nikolajs II (1868—1918) Krievijas cars 1894.—1917. g, — 218
Nlmanis Jēkabs (1892—1979), ārsts, Raiņa draugs — 92

Nīna (Ņina), skat. Priedite Anna Marija Natālija
Orientācijs (Dr. Orientācijs), skat. Grēviņš Valdis

Ozoliņš Vilis, Mangaļu pagastskolas skolotājs, literāts — 31, 268

Pačeks. skat. Morandote Frančesko

Perikls (ap 490—429 p. m. ē.), seno Atēnu valstsvīrs, demokrāts — 242
Pēteris Lielais (1672—1725), Krievijas cars no 1682 g, — 102

Pilsātnieks Jēkabs (1838—1879), skolotājs un literāts — 271

Pindars (518 vai 522 — ap 442 p. m. ē.), grieķu dzejnieks — 123

Platons (ap 428 vai 427 — 348 vai 347 p. m. ē.), grieķu filozofs — 206

Pliekšāne Līze (1854—1897), Raiņa vecākā māsa — 68, 279

Polikleits (ap 480 — ap 400 p. m. ē.), grieķu tēlnieks — 271

Porietis Jānis (1886—1968), žurnālists — 134, 266

Prande Alberts (1893—1956), gleznotājs un mākslas kritiķis — 11, 12,
15, 53, 55—57, 263, 267

Priedīte Anna Marija Natālija (ps. Nīna, ari Ņina, 1874—1941), jaun-
strāvniece, Raiņa paziņa — 16, 17

Priedītis Brencis (Boriss) (1869—1944), Raiņa paziņa, Annas Priedītes

vīrs — 16

Priedkalns Andrejs (1873—1923), ārsts, publicists, Raiņa draugs — 92

Purapuķe Jānis (1864—1902), rakstnieks — 104

Pūriņš Nikolajs (ps. Pūriņu Klāvs, Dr. Smaidonis, 1858—1935), žurnālists

un rakstnieks — 143, 278, 279

Rabelais Francisks, skat. Rablē Fransuā

Rablē Fransuā (1494—1553), franču rakstnieks — 94, 270

Reiters Teodors (1884—1956), diriģents — 75, 269

Rembrants Harinens van Rems (1606—1669), holandiešu glezno-

tājs — 69

Ritimeiers Ludvigs (1825—1895), šveiciešu dabaszinātnieks — 184

Rodenbahs Zoržs (1855—1898), be|ģu rakstnieks — 136

Saltikovs-Sčedrins Mihails (1826—1889), krievu rakstnieks, satīrl-

ķiš — 272

Schleich, skat. Sleihs Karls Ludvigs
Sirmais Jānis (1863—1895), Raiņa draugs, valodnieks un folklo-

rists — 28

Sleinis Indriķis (1888—1953), skolotājs — 14

Smaidonis, skat. Pūriņš Nikolajs
Sofokls (ap 496 — ap 406 p. m. ē.), grieķu dramaturgs — 206

Sokrāts (470—399 p. m. ē.), grieķu filozofs — 35, 206

Strindbergs Augusts Juhans (1849—1912), zviedru rakstnieks —
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