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1.

P. DAUGEM

Cīrihē 1912. gada 3. janvārī

Mīļo, dārgo, nupat saņēmu Tavu kartiņu un redzu, ka

Tu neesi dabūjis manu sūtījumu: mūsu ģīmetnes, 1 jo

esmu tās aizsūtījis uz Bordigheru 2
poste restante. Tas lai-

kam ir itin tuvu no Ospedaletti, aizej turp un saņem manu

rekomendētu vēstuli. Arī māju uzņēmums 3 izdevies itin

labi, sevišķi Tu iznācis labs. Drīz Tev ari tos aizsūtīšu, cik

eksemplāru gribi? Vai sāki jau veseļoties? Topi nu aši

sveiks un esi skūpstīts no sava [paraksts].

2.

Ž. PELISJĒ

Cīrihē 1912. gada 9. janvārī

9. 1. 12.

Mans kungs!

Jusu uzaicinājums iestaties Offļice] Centrļal] des Natio-

nalitēs komitejā ir priekš manis ļoti pagodinošs, un es to

pieņemu ar lielāko prieku. Franču tauta stāv visu kultū-

ras tautu priekšgalā ne vien kā visaugstāk attīstītā un ar-

vien progresīvākā, bet arī kā augstsirdīgākā; un viņai

vislielākā tiesība uzņemties vadību arī šinī svarīgākā vis-

pasaules jautājumā: visu tautību federācijas nodibināšanā,
lai nodrošinātu katrai no viņām patstāvību. Lielākās ilgas
pēc šādas federācijas gadu tūkstošus ir bijušas visdziļāk
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mazajām tautībām, kuras var smelties spēku tikai kopībā
un visaugstākā kultūras attīstībā un kuras visos grūtos

brīžos, kad cietušas pārvarīgu apspiešanu, ir guvušas līdz-

jūtību un saprašanu, morālisku un materiālu pabalstu lie-

lajā un skaistajā franču tautā. Viena no vismazākām tau-

tām ir latviešu tauta, bet viņas dzīvības spēks ir tik liels,
ka viņa reizē ir arī viena no visvecākām tautām Eiropā
un pasaulē, vistuvākā dzīvā radniece sanskritam, un ka

viņa reizē ir arī viena no visjaunākām un progresīvākām
kultūras tautām.

Kā šīs latv. tautas loceklis izsaku Jums, mans kungs, lie-

lāko gandarījumu par O. C. d. N. spožo iniciatīvu un solī-

jumus viņas man tik simpātiskos mērķus pabalstīt, cik būs

manos spēkos, uz vislabāko.

Vēstules 1. lappusē virs teksta rakstīts:

labums mazajām tautām, kuras vienmēr atraduš[as] pa-

balstu augstsirdīgā franču nācijā, reizē visprogresīvākā

3.

P. DAUGEM

Cīrihē 1912. gada 10. janvārī

Dārgo Pauli, steidzos Tev uzrakstīt šīs nedaudzās rindi-

ņas par mīļās vēstules un kartiņas, kā ari «J. Dīcgena» sa-

ņemšanu
1, un piesūtu reizē fotogrāfijas, cik bij gatavu

2-
Garāki šobrīd nevaru rakstīt, biju darīšanu dēļ Castagnolā
un saaukstējos, tā ka nejūtos vesels. «Dīcgenu» taisni ta-

gad būs laiks ātri izlasīt, jo rakstīt netīkas. Diemžēl ne

«Klus. grāmatas», ne «Ug.un nakts» man še nav; Castagnolā
gan ir no katra pa eksemplāram, bet tad ir jābrauc pakaļ. 3

Tādēļ labāk aizrakstīju Zeltiņam, un viņš «U. v. N.» par

nedēļu atsūtīs. «Klus. grām.» varbūt Tu pats sameklētu,

kad, mājās braucot, iegrieztos Castagnolā. — Tava iepriek-

šējā piezīme «Dīcg[enam]» ir ļoti pareiza; tā bij jau pil-

nīgi nebūšana, ka vienmēr tulkotājs priekšā sagremoja la-

sāmo oriģinālu. Tavs stāvoklis ir gluži patstāvīgs un cie-

nīgāks pret sevi pašu un pret oriģinālu. — Mēs abi prie-
cājāmies, ka Tev dienvidi dara tik labi un Tev cerības

drīz pilnīgi atspirgt un ar jaunu spēku stāties savā darbā.
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Bet šis prieks tad arī ir puslīdz vienīgais, kādu mēs šim-

brīžam baudām. — Celms domā labi, nākamu reizi rak-

stīšu par lietu Tev plašāk, ja vien viņa nebūs galīgi at-

riebusies. Atteicies no līdzdalības partijā es nekad neesmu,

es domāju, par to Jiecina diezgan lielā bibliotēka, ko es

sarakstījis; bet kaut kādiem Švābiem nav jāiedomājas, ka

nepatika ar viņiem tikties jau nozīmē atsacīšanos no par-

tijas darba.4 Tad man, ir labākas domas par partiju. Pa-

liec mīļi sveicināta un skūpstīts no Tava [paraksts].

4.

A. DEGLAVAM

Cīrihē 1912. gada 11. janvārī

Laimīgu jaunu gadu!

Veselību un visu labu izdošanos Jums abiem! — Kā

redzi no vēstules 1
,

atrodos arī Cīrihā; kopš mēneša pār-
nācu arī sanatorijā, biju pārņēmies ar to lugu

2. Bet no

veseļošanās un atpūtas nekas daudz neiznāk, jo Elzas lieta

velkas garumā. Kamēr es biju Castagnolā, viņa bij aiz-

rakstījusi Aronam; es par visu dabūju tik zināt, kad lasīju
jau nodrukāto vēstuli «Dz[imtenes] V[ēstnes]ī» 3. Nevaj-
dzēja Elzai arī vēlāk atbildēt uz mļarksistisko] studentu

uzbrukumu, bet viņa citādi par daudz uztrauktos.4 Bet to

studentu muļķība un rupjība nebūtu vēl tik ļauna, kad

visas t. s. progresīvās avīzes nebūtu klausījušas to muļķu

pavēlei; tas rāda, cik zemu stāv mūsu t. s. progresīvā prese

un partijas._ Tiešām, viss izsijāts, tikai sēnalas vien pali-
kušas. Ka Arons nelietīgi izlietoja privātu Elzas vēstuli,
vēl saprotams kā avīžnieka paņēmiens, bet, ka progresīvie

paši apkaro un atraida progresīvos šinī laikā, tā ir gan
lielāka muļķība, nekā klājas pat latviešiem. — Lai nu tie

muļķi paliek. Strādā Tu dūšīgi tālāk un neliec arī traucē-

ties no muļķiem kritiķiem. — Atsūti man Dīcgena «Ak-

vizītu» 5. — Drīz D[auge] laidīs savu ievadu par Dīcg[enu] 6
.

— Par abiem dzeju krājumiem, «Vļeja] nļestas] l[apas]»
un «Tļalas] nfoskaņasj», kad jāpagaida, tad jāpagaida. Pa-

lūko pie Golta, kā iet ar «Zelta zirgu», vai tur kas ir

ienācis? Paliekat abi no abiem mīļi sveicināti un skūpstīti.
Tavs [paraksts].
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5.

K. ĶIRPĒNAM

Cīrihē 1912. gada 11. janvārī

Laimīgu jaunu gadu, mīļo, dārgo, turies vesels un lūko

neuztraukties, tas ir tas pats, ko arī es sev pašam Vēlu.

Vecais gads beidzās un jaunais sākās ar lieliem uztrauku-

miem par to partijas vīru muļķību un rupjību. 1 Bet, galu

galā, visas cīņas jau iet pret to vien un visa dzīve aiziet

ar tādām sīkām cīņām. Tas pats ir Tev un man. Izturi taču

savā vietā arī Tu, tāpat kā arī es gribu izturēt; taču mēs

esam vajadzīgi lielajai lietai, kad arī ne mazajiem ļaudīm.
Teātra komisija man rakstīja, un es arī nupat atbildēju;
viņi prasa, lai rakstot tieši2. Labi, bet tādēļ es Tev, savam

vecu vecajam, mīļajam draugam, kas man bijis uzticams

visos laikos, lai kādi būdami, nevaru atteikt līdzdalībā un

līdzzināšanā par visām lietām. Visu es Tev rakstīšu, arī

par teātri, es zinu, ka Tu man vienmēr labu vēlējis un vē-

lēsi. Nekādi jauni gadi neārdīs veco draudzību. — Pēc

3—4 dienām sūtīšu «Ind. un Ar.» strīpojumu priekš izrā-

dēm. «Pusideāl.» lai atstāj vien nākamai sezonai, lai būtu

vairāk telpas «Ind. un Ar.». — Atraksti, kas tās_par bau-

mām, ka gribot strļadnieļki boikotēt «Ind. un Ar.» izrā-

des?3 Vai tiešām grib rīkot karagājienu pret mani un

teātri tādēļ vien, ka es arī neuzbrūku savai sievai? 1 Vai

viņi gluži apmulsuši no pastāvīgām intrigām? Vai partija

tik dziļi grimusi? Vai tik stipri izsijāta, ka sēnalas vien pa-

likušas? Vajga gādāt, ka nāk atkal pilnīgi mūsu cilvēki

orgāna vadībā. Atvaino, mīļo, labo, ka šoreiz rakstu tik

īsi, nejūtos visai labi. Paliec vesels un stiprs.

Atklātnes mala rakstīts:

Esi mīļi, sirsnīgi sveicināts no mums abiem. Sveiks!

6.

A. GULBIM

Cīrihē 1912. gada 16. janvārī

Mīļais, dārgais draugs!

Daudz paldies Tev par Tavu mīļo rūpību par mani šinī

nepatīkamajā laikā. Tu redzi, ka es esmu turējies pēc
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Taviem padomiem un nekā pārsteigta neiesācis. Tagad
gribu vēl nogaidīt, vai tiešām strādnieki spers kādus so-

ļus un pieņems kādas rezolūcijas, kā piedraud «Jaunā

L[aika]» jaunie biedri. Varbūt tie būs apmānījuši, kādu

lielu politisku muļķību tie ir izdarījuši, un neies to vēl

pārspīlēt. Protams, ka «Dz[imtenes] Vļestneša]» loma nav

patīkamā; daudz kas man arī bij nezināms, un es par to

dabūju zināt tikai no Tevis, piem., par Sk[atuves] b[ied-
rībjas denuncēšanu, par biedribļu] sludinājuma lietu, par

to, ka «Dz. V-im» nebūt nav jāpateicas par pabalstu A[s-
paziļjai, caur ko viņa jutās saistīta. 1

— Visa lieta jau bij
tik maziņa: _A. bij rakstījusi pāris laipnu rindiņu «Dz.

Vļestneša]» Aronam un paziņojumu, ka drīz iznāks viņas
dzļejoļu] krājums, piemetinādama aiz laipnības, ka arī

nepiekrīt tam, ka rakstniekiem jāklauvē pie birģeļu dur-

vīm, par ko tanī brīdī taisni bij pārrunas. Protests un vēl

vairāk viņa uzņemšana no visām progresīvām avīzēm,

bez mazākā pieprasījuma pēc izskaidrojuma no manis vai

A. (bij priekš tam laika gandrīz mēnesis), tad bez kādām

piezīmēm, kas būtu aizrādījušas, ka avīzes nav pilnīgi
mierā ar protesta rupjo formu, — tas padarīja šo nieku

par lietu. Turklāt A. visas tās progrļesīvās] avīzes bij
pabalstījusi un skaitījās tur par līdzstrādnieci, bet tomēr

visi tie viņai uzbruka kā lielākam ienaidniekam. — «Jļau-

nais] Lfaiks]» pat trijos numuros ņēmās par A. jokoties,

nenogaidījis nemaz viņas paskaidrojuma. Tā ir mežonība,

kura pilnīgi līdzās stādama muļķībai. Un kāda nu ir po-
litiskā jēga visiem progr. laikrakstiem sarīkot šo vajā-
šanu taisni tad, kad vēlēšanās2 jāturas visām opozīcijas
grupām kopā? Tad taisni atšķelt ar varu vienu daļu, un

labāko, no demokrātijas nost? Ko lai es vēl saku, ka tāda

nekultūrība, kuru vienmēr pārmet reakcijai, parādījās
manā, kreisā pusē, kuru es vienmēr turēju par kulturālu,

vismaz vienmēr aicināju ar saviem darbiem uz to. Ka

«Dz. V.» izturas netaktiski Roziņa, Upīša3
v. d. c. lietās,

tā arī še, izlietodams A. privātvēstuli, tas ir saprotams,

bet mūsējie? — Bet pietiks. Lai lieta izvēršas vēl ka, lai

pat tik tālu, kā Tava mīlestība un rūpība baidās, tad iz-

šķirošas nozīmes priekš mums tai nav, es palikšu sļociāl]-

dļemokrāts] kā bijis, un A. — demokrāte, arī kā bijusi,

un, galvenais, no darba tūdaļ es neatteikšos, lai arī pub-
lika būtu pret mani, es iešu kultūras ceļu, ko esmu gājis
līdz šim. Publika acumirkļa uzbudinājumā var nogriez-

ties no šī ceļa, bet, ja viņa grib tikt uz priekšu, viņai
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taču jāiet uz kultūru. — Man žēl par vienu, ka šī lieta

var kaitēt Tev, gluži nevainīgam, kad mazāk pirktu lugu,

bet uz ilgu tas nevar būt. Un honorāru neņemšu par visu

lokšņu skaitu, bet par tik, cik apm. būtu bijis bez personu

saraksta drukāšanas virs rindām, tātad apm. par 10 lok-

snļem].4
— Vienu es turpret atkal esmu ieguvis šinī ne-

patīkamā lietā: pierādījumu par Tavu draudzību un

viņas sirsnīgo un pareizo izturēšanos pilnas taisnības teik-

šanā un apstākļu nesaudzīgā attēlošanā. Tas man vaja-

dzīgs visur, jo tā tik es varu pareizi spriest par lietām.

Tagad, mīļais draugs, par Tavu laikraksta projektu
5
.

Es Tev jau telegrafēju: Abweisen Konkurenz6 «Domām».

Šinī brīdī visādā ziņā uzņemtu to kā konkurences izde-

vumu «D[omām]»( un mums būtu jācīnās pret publikas
aizdomām, nelabvēlību, varbūt pat boikotu. Bet lieta pati

ir ļoti laba. To darbu «D.» nevar izpildīt, kaut gan vēlas,

jo gribot paplašināt taisni kritikas un bibliogrāfijas] noda-

ļas (tā būtu tā konkurence). Veikalisku konkurenci arī

nevarētu pārmest, jo tur . 12, te 4 burtn[īcas] gadā, t. i.,

cits raksturs. Programma, kā «L[iteraris]che Echo», laba

un vajadzīga. Dzejas varētu būt arī ļoti izmeklētas un

maz; tāpat beletristika. Vairāk paraugu veidā. —Redak-

tors Antons7
man būtu ļoti pa prātam, arī ar Upīti8 es

būtu mierā, kaut gan ar viņu grūtāk sadzīvot, toties viņš

atkal populārāks, bet atkal ar ļoti daudziem ienaidnie-

kiem, kas uzstātos arī pret visu žurnālu. Redakcijas bu-

džets būtu 2000 r., bet cik druka, papīrs v. t. 1.? Ar cik

abonentiem tiktu cauri? — Vai varētu pastāvēt blakus

«Domām», jo publika puslīdz tā pati. Plašas masas lai-

kam neiegūtu. — Vai Tu daudz nesaistītu viņā no kapi-
tāla, kurš Tev tik vajdzīgs tagad U. B-ai? — Un nu vēl otra

ieruna: vai Tu neupurē ar to par daudz priekš manis? Jo

Tava mīlestība priekš manis nodomājusi visu to projektu.
Es to pieņemtu tikai tad, kad žurnāls pats atmaksājas un

kad neatvelku vajdzīgo sulu U. B-ai. Man ir vajdzīgs or-

gāns, kur es varētu pats sevi pilnīgi izteikt, jā — bet

varbūt to var lētāk panākt. Piem., ne «Lit. Echo», bet

«Zukunft» veidā. Tik «Zukunft» izsaka tikai M. Hardena

publicistiskās domas, kamēr man būtu izsakāmas vairāk

literāriskas, kaut gan arī publicistiskas. Tās būtu manas

«Domas». Tur būtu iekšā arī tikai no manis: dzeja, uz-

skati par dienas jautājumiem], cik tāļu tie ir kultūras

jautājumi, mākslas tehniski jautājumi, fragmenti un pa-
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raugi no darbiem. Piem., tagad būtu atskats uz A[spazij]as
lietu. Iznākšanas veids arī nebūtu stingri saistīts, pa 3,

pa 4 vai pa 2 mēnešiem reiz, vai ik mēnesi, vai arī bez

noteiktas kārtības. Varētu būt līdzīgāks žurnālam vai grā-

matai, pēdējā gadījumā maksātu maz, kā katra maza grā-

matiņa, risks arī nebūtu liels. Vislabākais veids: žurnāls,

ik pār[i]s mēnļešu] pa I—31 —3 nelielām loksnēm. Ko Tu domā

par to? Un cik tas izmaksātu un vai publika pirktu? Pa-

liec daudzreiz mīļi sveicināts no Tava [paraksts].

7.

P. DAUGEM

Cīrihē 1912. gada 19.-23. janvārī

Dārgo Pauli, saņēmu šodien Tavu laipno atgādinājuma
kartiņu un pasteidzos pabeigt Tava darba izstudēšanu;

līdz ar šo nosūtu rokrakstu 1, apdrošinātu. Nebiju labi ve-

sels, tādas reizes kūrā gadās šad un tad, laiks še ari ne-

lāgs, mitrs un miglains, ko neesmu paradis. Toties mēs

priecājamies, ka Tev ar veselību iet uz labo pusi un Tu

drīz būsi atguvis vecos spēkus un varēsi vēl vairāk strā-

dāt vispārības labā. Šis darbs, sevišķi otrā daļa, ir ļoti

spirgti un skaidri rakstīts un ievērojams ar savu sirsnību

un dziļo līdzdalību pie lietas. Šī vispārības lieta ir reizē

arī Tava personiskā lieta; D[īcgen]ā Tu esi atradis pats
sevi un caur viņu atraisījis sava paša attīstību. Tev nav

jāatvainojas, ka Tu runā arī par sevi, jo, pirmkārt, Tu

jau esi dzīvs piemērs par Dīcgena filozofijas spēku un,

otrkārt, Tu pats arī atklātības darbinieks, par kura dzī-

vesgaitu atklātībai tiesība dabūt ziņas. Mani Tava dz[ī-

ves] gaita vēl sevišķi intresēja, jo Tu. mans vecu vecais

draugs; ar izbrīnīšanos un zināmu žēlumu redzu, ka Tev

visi iespaidi nākuši tikai no krieviem un vāciem un ka

«īstā dzīve Tev sākusies tikai Maskavā». Bet raksturiski

tas ir ļoti, un visi to lasīs tāpat ar lielu intresi. Tavs

polemikas veids arī ir patīkams un kulturāls, kas priekš
mūsu ļaudīm būs kas uzkrītošs. Blakus minot: Tev vajdzēs
dot arī latviski to atbildi Pļehanovam 2, jo tur jau gatava
viena laba daļa no polemikas, kura sacelsies arī pie mums.

Bet jau ar šo pirmo rakstu Tu gandrīz esi uzvarējis, un

tur sevišķi palīdzēs viņa veids: ka saausts kopā D-a uz-



14

skatu popularizē jums un tālāk izvedums ar Tava paša
dzīvi, kas dod dziļāku saprašanu un intresi. Ar prieku
redzu arī Tavu draudzību pret mani, ka, garām ejot, mini

arī «Ug. v. N.», — tiešām — mana dzeja ir universāla

un proletāriska tādā pat mērā, kā D. savu loģiku sauc

par proletārisku (I daļā, 11. lp.), tādēļ, ka viņa domāta

universāla. — Kas mūsu biedriem visvairāk dursies acīs
r

būs tas, ka Tu uzsver visu parādību relativitāti, jo pie
mums bij jau nodibinājies pilnīgi dogmatisks uzskats par
mūsu mācību. Pats galvenais: attīstība tika aizmirsta.

Protams, es to partijai nepieskaitu par grēku, jo zinu ļoti
labi, ka veciem biedriem bij pārāk daudz darba ar pa-
matmācību iekalšanu jauniem un darbu vešanu, masām

vajadzēja īsu noteiktu formulu, bet tām pašām vajadzēja
būt spējīgām uzņemt attīstību. Nu vajdzīga formulu lau-

šana un spēkus aprijoša cīņa, lai dabūtu vietu proletā-
riska filozofija. Tikpat vainīga arī lielā izsijāšana

3
,

kura

atstāja darbā tikai vājākos, nepiedzīvojušos spēkus, —

kā Tu un Jūlijs 4 sakāt: puikas. Protams, viņu dēļ ne man,

ne kuram citam nenāks ne prātā atteikties no darba par-

tijas labā, kā jau Tev teicu izgļajušo] reizi. Bet vai tad

vienīgā iespēja un vieta darbam ir tikai tā prese, kura

atrodas neveikļu rokās? Vai tad mums vairs «Cīņas» nav?

Es domāju taisni tagad vairāk ņemt dalību pie «Cīņas».
«Jļaunajam] Laikam» es palīdzēju i materiāli, i ar sava

vārda reklāmu, i ar savas lugas došanu nodrukāšanai,,
bet viņi atbildēja ar skandāla sarīkošanu, par lietu ne-

pieprasīja man iepriekš paskaidrojuma, manas lugas no-

drukāšanu pārtrauca pēc pirmā, numura,
5 tā ka man vaj-

dzēja rakstīt, lai sūta lugu atpakaļ. Nu viņi to iztulko, it

kā es pirmais būtu licis nedrukāt un caur to atteiktos

gluži no partijas darbības. Bet viss tas neko nenozīmē

pret to politisko netaktību, ko viņi izdarīja, konstruēdami

konfliktu, kur tāda nemaz nebija, un vēl tādā laikā, kad

opozīcija jāapvieno. Veci ienaidnieki, kā Akuraters un

Skalbe, tiek klāt pievilkti un aizstāvēti [starp rindām rak-

stīts: «Domās» viņus izsludina kā līdzstrādniekus]], un

vecs draugs, īsts demokrāts, kā Aspļazija], tiek vajāta.
Jo nepietiek «J. Laikam» ar studentu protestu vien, viņš

trijos numuros turpināja joku kaktos Asp. vajāšanu. Un

tanī laikrakstā lai es strādāju mierīgi līdzi! Un, kad es

nepalīdzu pats vajāt savu sievu, tad arī pret mani draud

celt skandālu! — Ko Tavs Dīcgens uz to teiktu? Viņu

pašu vajāja dzīvē un vēl tagad neatzīst tāpēc, ka viņš
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nebēga gļēvi prom un nevajāja vajātos anarhistus. Tu

man liec līdzi strādāt taisni tanī pašā «J. L.», kuru pats
atzīsti par pagrimušu. Caur manu strādāšanu tur jau pa-
grimšana tiktu tikai vēl veicināta. Bet pareizi laikam būs

strādāt pacelšanas darbus citos partijas orgānos vai vie-

nam pašam, kā es līdz šim esmu darījis. Par patmīlību to

saukt nāktos grūti. — lesāku šo vēstuli jau 19. 1., bet ne-

jutos vesels, un lieta arī nav tik patīkama, tātad atvaino,
ka tā novēlojos. — To t. s. «pagrimšanu» es neņemu tik

traģiski. Paši «J. L.» vīri arī gan ieskatīs, ka ir pārspīlē-
juši, un sāks runāt pieklājīgākā tonī — «Arodn[ieks]»r
cik redzu no 1. N6, izrādās jau laipnāks un draudzīgāks
pret mani. Arī «J. L-am» es neiešu dusmot dēļ dažu biedru

neveiklības; ja viņi izturēsies pret mani atkal draudzīgi,
dūs atkal labi. Personiski man pret viņiem nekā nav, es

viņu nepazīstu; man riebjas tikai tā lielā nekultūrība,

politiskā beztaktība un tā nesaprašana, kas spriež tikai

pēc ārišķībām, neskatās uz pamatu un garu. No Asp.
rakstiem taču vienmēr varēja redzēt, ka viņa ir nepoli-
tiska rakstniece, tikai demokrātene; nekad nē, ne ar vienu

rindiņu nav bijusi s[ociāl]d[emokrāte]. Tāpat agrāk visi

dekadenti tika ieskaitīti par s. d., vispār redzams, ka

trūkst jebkādas mērauklas, nav proletāriskas loģikas, kā

D. sacītu. Nav arī brīnums, jo mūsu presē strādā tikai

gadījumā un gadījuma cilvēki. Pārejas laiks un pārejas
ļaudis. Pamazām tik izstrādāsies ciets pamats no pašiem

strādniekiem, tas derēs arī presei. Sākumi jau tagad re-

dzami, un drīz gan jau ies. Bet pa šo mazo brīdi ir riebums

ne man vienīgam, ne pirmām, ne pēdējam, — tā gāja
pārejas laikā Dīcgeņam, tā arī Marksam, kurš galā atrā-

vās gluži no t. s. praktiskās darbības, bet uzcēla toties

«Kapitāla» pamatus. D-s saka, ka neviena daļiņa neaiziet

"bojā attīstības gaitā, neaiziesim arī mēs. Paliec vesels,

mīļais draugs.
Tavs [paraksts].

Atsūti man, lūdzams, Jūlija adresi; viņa vēstule Tev ir

tik sirsnīgi rakstīta, viņa uzskats tik prātīgs un godīgs,
ka man gribētos viņam pašam rakstīt pāris rindiņas. Pro-

tams, Tu vari ari no šīs vēstules viņam rādīt, cik gribi. —

Pa to starpu lasu «J. L.» 1. nr. pēterburdznieku atbildi7,
kura ir jau itin cilvēciska, pielaidīgā tonī rakstīta. Uz

tādu varētu es arī atbildēt. — Lai tagad Aspazija izskaidro

vēlreiz, ka viņa nav atbildīga par «Dz[imtenes] Vļestneša]»
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virzienu, uz ko «Dz. V.» grib aizrādīt, saukdams viņu

par savu līdzstrādnieci, kas viņa nav. Tad varbūt lietu

varēs izbeigt, bez kā es iejauktos. — Man gribētos ļoti

zināt, kā Jūlijs iedomājas, ko lai es darītu šai lietā. Iz-

skaidrot manu stāvokli? Bet tas ir zināms un redzams no

katras rindiņas, ka es esmu s. d., ne demļpkrāts] vien,

kopš paša tā laika, kad devu iniciatīvi s. d-ai pie latvie-

šiem. Ka es skatos uz mākslu kā uz šķiru mākslu, arī ir

zināms. Jeb vai tas ir aizmirsts, vai nav pamanīts? Man

būtu no svara zināt prātīgu cilvēku domas, ko saka Jūlijs?

Sveiks, mans mīļais, un sveicini Jūliju! Vesels!

8.

A. BIRKERTAM

Cīrihē 1912. gada 24. janvārī

Dārgais draugs, saņēmu Jūsu sūtīto eksļemplāru] «Do-

mas» (drīz pēc tam arī no ekspedīcijas), daudz paldies!
Jūsu sirsnīgo un skaisto apcerējumu 1

pārlasīju ātri, ātri

ar savādām, kaunīgām un bailīgām jūtām. Ir taču bries-

mīgi izrakt no zemes zārkus. Par laiciņu lasīšu vēlreiz,

un mierīgāk. Tad rakstīšu, kas būtu piezīmējams. Tagad

tik vienu: ka tā, kas devusi Jums dažus datus, ir jau-

nākā, ne vecākā māsa. Nākļamo] reizi rakstāt atkal uz

veco adresi, jo drīz man še jābeidz veseļoties, mani ap-

stākļi man neatļauj vairāk veselības. Esat mīļi sveicināti,

daudz paldies, [paraksts].

9.

K. IEVIŅAM

Cīrihē 1912. gada 30. janvārī

30. 1. 12. Kārl[im] leviņām.

Dārgo darba biedri, Jūsu sirsnīgās rindiņas mani ļoti

iepriecināja, jo vairāk vēl, ka pašlaik atrodos sanatorijā.

Ja drīz aiziešu kā izveseļojies, tad <līdzi pateikšos) Jūsu

valdzinošai atzinībai. Vēlu Jums visu labāko Jūsu skais-

tajā dzejas gaitā.



10.

A. BERTOLJO

Cīrihē 1912. gada janvārī

Cienītā kundze! Mani ļoti iepriecināja Jūsu dāvana,

dārgā piemiņa no Kastaņolas. Es tagad rakstu, turēdams

vienā rokā spalvu, otrā — kastani no Kastaņolas. Manai

sievai klājas labi, un arī es jūtos labi, be_t esmu noguris

no daudzajiem draugu apciemojumiem. Ārste grib mūs

atstāt šeit ārstēties uz diviem vai trim mēnešiem, pēc
tam sūtīt kalnos. Tagad atgriezīšos mājās varbūt nākošo

otrdien. Pastu esmu saņēmis ļoti kārtīgi. Ļoti pateicos

Jums, kundze, un Bertas jaunkundzei. Telegramma ne-

bija pārāk steidzama. Ārstes tālrunis ir: 4612. Mēs ce-

ram, ka Jums visiem klājas ļoti labi, arī Ritas jaunkundzei.

Sirsnīgi sveicieni visiem no manas sievas un Jūsu [no-
beiguma nav].

11.

P. DAUGEM

Cīrihē 1912. gada 4. februārī

Dārgo Pauli, nupat tik saņemu Tavu vēstuli un sabīs-

tos, ka neesi manējo dabūjis. Izsūtīju Tavu darbu1
ap-

drošinātu 19.1.12. un vēstuli līdz ar Celma vēstuli, atkal

apdrošinātu, 25. janvārī; adrese: Ospedaletti. Kvīts man

ir uzglabāta. Tātad, mīļo, aizej uz pastu, izlamā labi un

paņem to vēstuli. Ja vajga, es aizsūtīšu Tev kvīti; vai at-

kal es še Cīrihā sūdzēšu par apdroš. vēstules nenodošanu.

— Man ļoti žēl, ka Tu velti izgaidījies un baidījies. Ne-

patīkams tas laiks priekš mums jau bij, es pazaudēju labi

daudz svarā, bet nu jau iet atkal labāk. Mēs arī gribam

še palikt tikai līdz 15. febr. Kad Tu Cīrihā arī neuzturē-

sies, tad tomēr es ļoti vēlētos Tevi vismaz redzēt; atrak-

sti vēlāk dienu un stundu, kad es varētu Tevi vakzālē

satikt. Mēs priecājamies, ka Tev iet uz augšu, Tev daudz

būs jāstrādā. Par. Dubois biju dzirdējis, ka tā grāmata
esot ļoti laba. 2 Sveiks, mīļo! Esi mīļi skūpstīts no Tava

[paraksts].

17
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12.

P. DAUGEM

Cīrihē 1912. gada 5. februārī

Z[ūrich] 5. 2. 12.

Mīļo, labo, vakar aizrakstīju Tev karti un šodien sa-

ņemu Tavu ziņu, ka beigās pienākusi mana vēstule pēc

gandrīz 2 nedēļām. — Neko es nesaprotu nepareizi no

Tevis, mīļais; es Tevi pazīstu ne no vakardienas par mī-

ļāko, sirsnīgāko cilvēku. Varbūt es tik ātrumā ko» uzrak-

stījis, ko Tu varēji pārprast. Starp mums ir labākā sa-

skaņa. Veseļojies un spēcinājies tikpat sekmīgi joprojām,
lai tad ietu atkal plašuma darbā. Piebrauc vai paziņo, ka

varu Tevi vēl redzēt stacijā. Esi mīļi sveicināts un skūp-
stīts no sava [paraksts].

13.

A. LŪKINAI

Cīrihē 1912. gada 13. februārī

Dārgā draudzene, Jūs man ar il Nilo1 taisījāt ļoti skaistu

komplimentu: tikai tie mazie bērniņi nav kritiķi, bet

bērniņi — pēcnācēji. 2 Un, ja ar ņem vēl dziļāk, tad iznāk

vēl pareizāk: arī Nils ir satecējis kopā no tām mazām

upītēm, tās viņam ir visas dārgas, un viņš pats tik viņu

priekšstāvis. Jūs sapratīsit, cik man liels prieks, ka Jums

abiem patīk «Indulis». Domāju jau rakstam priekš dau-

dziem vai visiem, bet patiesi domas taču tikai uz nedau-

dziem draugiem un tuviniekiem; tie ir tā mēraukla. — Vai

Jūs vēl atpūšaties, vai jau atkal strādājat? Jums vaja-
dzētu darbu un atpūtu labāk sadalīt, tad Jums būtu vai-

rāk prieks no darba un arī redzamu panākumu.
Es pats pret šo mācību esmu stipri grēkojis, tādēļ

viņu varu tā ieteikt. — Mēs nu drīz nobeigsim atpūtu

sanatorijā, vēl kādas 2 nedēļas. — Esat abi daudzreiz

mīļi sveicināti; un Jūs, mīļā draudzene, strādājat.

Jusu R.
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14.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Cīrihē 1912. gada 20. februārī

Sirsnīgi sveiki!

Saņēmām ar lielo paldies visus trīs naudas sūtījumus

uz dakterenes vārdu. Turpmākā adrese būs atkal tā pate
vecā Castagnolā. Par divām nedēļām ārstēšanās še būs

jābeidz. A[spazija] ir diezgan atpūtusies, kaut arī vēl ne

pilnīgi; arī man gribētos vēl palaiskoties, bet nav vairs

laika. Atrakstāt, kā Jums iet ar veselību un ar darbiem.

Paliekat nu [teksta bojājums].

[Paraksts .]'

Atklātnes malas rakstīts:

Priekš nedēļas rakstīju vēstuli. Kā iet manam draugam
Baltodim] 1

? Vai ir dabūjis darbu? Sveiki!

15.

B. SKUJENIECEI

Cīrihē 1912. gada 22. februārī

Vizbulītes lomu Tu esi viscaur sapratusi ļoti skaisti. 1

Te būs atbildes uz sīkfākiem] jautājumiem. Vizbulīte nav

bērnišķīga, 16 g. meitenes mēdz būt daudz vairāk attīstī-

tas nekā tā pat vecuma zēni. Vļizbulīte] ir kā dabas

bērns — veikla, gudra ķirzatiņa. Smieties par viņunneva
r

tik priecāties.

Jāuzsver: «Ne tev par prieku, ļaunu mīlu, nīstu,» jo

Vizbulīte jau instinktīvi jūt, ka Ārija ir viņas pretniece;
Ārija viņai mīļa ne kā tāda, bet kā Induļa mīlēta sieviete.

II c. sākumā, «Nu atkal labi būs, kad pārnāci», labāk

nekrist Vizb. ceļos, būtu raksturam pārdroši un tehniski

par agri.
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16.

J. DAMBEKALNAM

Cīrihē 1912. gada 22. februārī

Dārgo Janīt!

Ka tik ilgi neatbildēju uz Tavu mīļo, sirsnīgo vēstuli,

tur vainīga tā pate neveselība un «Jļaunā] L[aika]» lieta,

kura neļauj tikt pie veselības. Nu jau esmu še divus mē-

nešus, vairāk maksāties nevaru, pēc nedēļām divām eju

atpakaļ uz Castagnolu tāds pats, kāds atnācu šurp. Rūti-

ņas un Tava līdzjūtība darīja ļoti daudz laba, bez tās

grūti būtu kur likties no riebuma. — Solījos Rūtiņas vēs-

tulē Tev rakstīt jau otru dienu, bet pat šodien vēl rakstīšu

tik visvajadzīgāko; vairāk, kad jutīšos labāk. Vispirms
izskaidrošu vienu pārpratumu, kuru ar nodomu sacēluši

pret mani «J. L.» tagadējie vadītāji: es esot atstājis
«J. L-u» un atteicies no līdzdarbības partijā. Nenāk man

ne prātā. Patiesība ir tāda: es aizsūtīju «Ind. v. Ar.»

«J. L-am» nodrukāšanai (liku priekš tam norakstīt se-

višķu eksemplāru); viņi nodrukāja vienu pašu mazu ga-

baliņu un, kad cēlās pēterburdznieku lieta, — uzreiz pār-

trauca «Ind. v. Ar.» nodrukāšanu! Tad, pēc tam, es rak-

stīju, lai nedrukā vairs un atsūta man lugu atpakaļ, jo
tūliņ vajdzēja iznākt grāmatai un mani aizskāra drukā-

šanas patvarīgā pārtraukšana. Tātad patiesība tāda, ka

nevis es atstāju «J. L-u», bet «J. L.» mani izstūma ārā,

sodīdami par Aspļazijas] soli. Turklāt vēl visu to darīdams

ne aiz savas iniciatīvas, bet uz pēterburdznieku uzrādī-

jumu un uz studentu uzrādījumu strādniekiem! 1
—- Pate

cīņa pret Asp. tika vesta memsimtnieciskā veidā: pirms

vēl A. bija atbildējusi, viņa tika jau trijos numuros joku-
kaktā vajāta. Un to darīja tas pats «J. L.», kurš man ta-

gad pārmet, ka es viņu atstājis, atņemdams savu lugu!
Tas pats, kuram es palīdzējis materiāli un ar savu vārdu.

— Bet es par to tagad negribu vairs runāt — vēlāk —,

tagad par daudz riebjas, un tad, lasot «J. L.» 1. nr., man lie-

kas, ka arī viņš, vai vismaz pēterburdznieki, būs ieskatījuši

savu kļūdu, jo viņu atbilde Asp-ai ir rakstīta jau cilvē-

ciskā tonī. Uz to tad var sarunāties. A. tagad rakstīs šo-

dien vēl «Dz[imtenes] V[ēstnesim]», novērsdama vienu

jaunu pārpratumu, ka «Dz. V.» dēvē viņu par savu līdz-
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strādnieci. Tā kā līdzstr[ādniek]s tiek pa lielākai daļai

saprasts kā atbildīgs par virzienu, tad viņa izskaidros,

ka nav līdzstrādniece, bet ir neitrāla.2 Protams, bij kļūda
no A. pate pirmā vēstule «Dz. V-im», ko viņš izlietoja

sev kā ieroci. — Atraksti, mīļo Jānīt, kādā veidā, kāda

satura Tu domā būtu derīgs kāds paskaidrojums atklātībā

no manis visā šinī lietā; jeb vai tagad nobeigsies arī tā!

Mani iepriecināja arī Jūlija vēstule; atsūti, ja iespējams,
viņa adresi. Palieciet mīļi sveicināts un skūpstīts.

Rūtiņai viens vārdiņš: Vai jāraksta man vēl Amtma-

nim arī, jeb vai pietiek ar manu oficiālo vēstuli Teātra

komisijai Vizbulītes dēļ. Mīļi sveiļcinu].

17.

J. DAMBEKALNAM

Cīrihē 1912. gada 23. februārī

Dārgo Jānīt, nupat saņemu A. Ķibuļa brošūru 1, kurā

izteikti pārmetumi «J[aunā] Lļaika]» redakcijai vai tml.,

ka rīkojuši pret mani boikotu. Kas ir tas A. Ķibuls, kurš

par sevi saka, ka esot redakcijai «diezgan labi pazīstams

cilvēks, kurš arī pats diezgan daudz pūlējies pie «J. L.»

nodibināšanas un nostiprināšanas»? Cik patiesības viņa

apgalvojumam un kādā veidā, cik plaši un kādas perso-

nas būtu rīkojušās pret mani? Man tas jāzin, lai es va-

rētu sargāties. Sīkas intrigas es nevaru pārredzēt tāluma

dēļ un vēl vairāk aiz riebuma, bet mani draugi var man

dot aizrādījumus. Izdari nu Tu to, mīļo Jānīt, un teic man

patiesību, kas no visas tās lietas ir. — Saki man ari, vai

ir novērojams tagad kāds sevišķs aizliegums minēt izrī-

kojumos manu vārdu? Jeb vai «Laboremus» gadījums
2 ir

atsevišķs gadījums?
Daudz mīļu labdienu!

18.

J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1912. gada februārī

Manu dārgo Janīt, ceru, ka nu A[spazijas] lieta bus lai-

mīgi "galā. Negribas nemaz vairs uztraukties, pietiek jau
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arī, jo viss laiks, kas mums bij nolikts atpūtai un ārstē-

šanai, aizgāja tikai ar uztraukšanos, tā ka veselībai ne-

kas nepalika pāri. Un nu vairāk nav laika atpūtai, jāsāk
atkal strādāt. 2ēl tikai, ka būs atkal jāstrādā ar tiem pa-

šiem vājinātiem spēkiem un atkal pārstrādāšanās iz-

nāks. — Bet nu vismaz nebūs jaunu uztraukumu. Tava

vēstule, mīļo Jānīt, izskaidroja daudz pārpratumu. Būtu

Tu agrāk aizrādījis par uzskatu uz «Dz[imtenes] Vēst-

nesi]» un A. dzejoļu drukāšanu tur, nebūtu viss noticis.

Bet drukāt A. dzejoļus «J[aunajā] L[aik]ā» nebija iespējams
tādēļ, ka «J. L.» saprot savu programmu tik šauri, ka dod

vietu tikai publicistikai. Reiz ir arī liter[ārā] nodaļa, vaj-
dzētu turēties apm. kā «Gleichheit». — Vislabākais, ko»

Tu tagad saki, ir tas, ka tas «J. L.» redaktors gribot man

rakstīt un atsūtīt arī strļadnieļku rezolūcijas, — tā ir

zīme par savstarpēju uzticēšanos un gribu saprasties..
Priekš tam nevajga nemaz lielas un garas, laiku kavējošas

korespondences, to var izdarīt ar īsām kārtīm: paziņot
man īsi, kad vēlas, lai es ko izdarītu vai lai ko novērstu.

Līdzšinējā izturēšanās bij nepareiza, jo es redzēju tikai

vai nu pilnīgu klusēšanu, atstāšanu neziņā, vai atkal ne-

biedrisku rupju polemiku, kā pret A. Kaut arī ienaids ir

pret «Dz. V.», tad to nevajdzēja izgāzt pret A., kura, lai

arī demokrāte, taču stāv mums tuvu. Pārpratums bij ari

tas, ka viņu visādā ziņā grib ieskaitīt par s[ociālļd[e-
mokrāti], kur taču katrs varēja redzēt no paša gala līdz

šai dienai, ka viņa ir un grib būt tikai djemokrāte]. Varu

lietot vismazāk der pret pārliecību; visas valdības to da-

rījušas un dara, bet mums taču nav jālieto viņu līdzekļi,
kurus mēs tā apkarojam, kad tie griezti pret mums. Mūsu

lielā lieta pārcels mūs pāri visiem maziskumiem ta-

gad un nākotnē. Nevajga jums arī domāt, ka es lieku

tik lielu svaru uz dažādiem ieteikumiem, man taču pašam
savs uzskats. Daudz ko izstāsta ļaudis nepareizu arī:_tā r

piem., es nekad neesmu pieprasījis, vai boikotēs «I. v. A.».,

Man turpret G[ulbis] tik rakstīja, ka esot bijusi tāda

runa.
1 Bet es tādas domas atraidīju; es nekad neesmu

zemi domājis par strļadniekļiem. Arī visa A. lieta mani

nav varējusi pārliecināt, ka par str[ādniek]iem jādomā
zemi. Viena redaktora pārsteigšanos es nevaru pierēķināt
str[ādniek]iem. Man tika rakstīts, ka, atsacīdamies no

«I. v. A.» nodrukāšanas «J. L.», es esot vispār atsacījies

no iīdzstrādāšanas partijā. Tā ir tāda pat aplamība: «J. L.»

nav vēl visa partija. Bet arī pret «J. L.» es nebūt neiztu-
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tos naidīgi, es strādāšu arī pie viņa līdzi, es pat atzīstu,
ka vietējam orgānam lielāka nozīme nekā ārējam, kad

tik viņš pret mani neizturēsies naidīgi. Un ka tas neno-

tiks, no tā esmu pārliecināts, jo arī vispārsteidzīgākie
biedri ir taču biedri un kā tādi man mīļi, nekad mums

nevar kaitēt lielāks kultūrīgums un savstarpējs sirsnī-

gums [teksta bojājums] tas arī lielās lietas viscienīgākā.
Mīļi sveicieni [biedriem?].

Vēstules malās rakstīts:

P. Roberta brošūras2
mums nav, ļoti labprāt lasītu tā

apdāvinātā rakstnieka darbus, «Lāstu» tāpat. — Kas ir ar

O. Mucenieci?3 Gribētu sūtīt kādu mazumiņu, kā to vis-

labāk izdarīt? Vai «Jļaunajamļ Lļaikam]» arī nevajga? Pa-

liec pats mīļi, mīļi sveicināts, [manu?] Jānīt. Sveiks!

19.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Cīrihē 1912. gada marta sākumā

Dārgais draugs!

Tā kā A[spazija] par visu pārstāstījusi, tad runāšu es

tikai par veikalu. Mums nez kā nevedas ar manu kop.
rakstu izdošanu. Norunāts viss bij jau gadu atpakaļ. Do-

māju, ka jau uz ziemsvētkiem 1911. g. iznāks kā pirmā
burtnīca «Ug. v.. N.» (ko Jūs bijāt meklējušies sākumam);
Upīts bij arī sarakstījis ievadu, ko likt šai pirmai burt-

nīcai; man no malas ziņoja arī, ka «Ug. v. N.» esot jau iz-

pārdota un kad gaidot jaunizdevumu; jaunizdevums būtu

arī ļoti vietā, jo februārī sāka to lugu atkal izrādīt, un

pirktu. Bet «Ug. v. N.» vēl līdz šim nav iznākusi, Jūs jau-
tājat, vai es jel maz gribot, un man jājautā, vai Jūs jel
maz gribat. Norunāts jau viss bij galīgi. — Še man bij
sava vēstule jāpārtrauc kā jau tādam, kas pēc amata ir

slimnieks; citkārt nemaz nerakstījis. Šoreiz vainīga bij

operācija, kuru man izdarīja pie kakla un kura izdevās

labi. Man bij, jau sen tūkums pie kakla, t. s. lipoms. — Kop.
rakstu lietā es biju domājis, ka mans plāns prasa no Jums

par daudz naudas līdzekļu, ka tik daudz Jūs nevarat

ieguldīt kapitāla un ka risks par lielu; varbūt arī, ka

Jums nav ērti sūtīt ik mēnešus palielinātu summu par
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mari[iem] kop. rakstiem, jo tos ikmēn[eša] 50 r. ierēķina,

par jau iznākušām grāmatām, kā tagad «Ziedu klēpi», un.

saņem tagad Asp[azija]. Tā kā par «Z[iedu] kl[ēpi]» viņa

skaita 500 r. un «Saul[ainu] stūrīti» Jūs laikam gribēsat

drīz izdot II izdevumā, tad viss šis gads un sākums no

nākamā būtu jau aizņemts ar A. rakstiem. Arī tālāk viņai,

būtu jaunas grāmatas priekš Jums, un tā arvien tiktu

atlikts laiks, kad Jūs varētu sākt izdot un maksāt par
mļaniem] kop. rakstiem. Tādēļ, dārgais draugs, pārkal-

kulējat un atrakstāt man noteikti, vai Jūs varat ielikt

lielu kapitālu, izdodot mļanus] kop. rakstus (bez 2—3 ga-

diem tie neatmaksāsies), un vai Jūs varat sūtīt blakus tiem.

50 r., kas iet par Asp. jaunizdotām grāmatām, vēl tikpat

daudz vai mazāku summu arī par mļaniem] kop. rak-

stiem. (Šīs divkārtējās summas 50 +50 r. sūtīšana turpi-
nātos 2 gadi, jo tad būs izmaksāti 600+600 r. par mļa-

niem] kop. rakstiem.) Par šo rakstu izdošanu es ne ar

vienu izdevēju neesmu vēl runājis, kaut gan mani ap-

stākļi uz to sen jau dzina; es arvien domāju, ka Jūs vi-

ņus ņemsat. Es pie cita izdevēja griezīšos tikai tad, kad

saņemšu no Jums atraidošu atbildi. Par sīkumiem būtu

viegla sarunāšanās: ģīmetni es sūtīšu, formātu un papīru,

ņemat, kāds Jums ērtāks, ar grāmfatas] cenu tāpat; Upīša
ievadu liekat klāt, kurai burtnīcai gribat. — Mēs līdz šim

esam saņēmuši no Jums 1908.—1911. gados 4655 fr.; grā-
matas izdotas: «Spoži sapņi», «Laupītāji», «Ave sol!»

r

«Stūrīts», «T[ie], kļas] neaizmirst», «Ug. v. N.». Atsūtāt,

lūdzu, tad arī pierakstu, kā Jūs par to aprēķinājāt. Pa-

liekat daudzreiz mīļi sveicināts. Mana kakla kaite iet uz-

labo pusi. — Sirsnīgi sveiki.

20.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 5. martā

Manu mīļo sirdsdimiņ, esmu atkal vecā istabā, vecais

Milier sveicina, visi Bertoglio sērās, 90 gadu vecais vec-

tēvs miris, pastafreilene sola rīt atnest brāļa naudu, Ma-

rija ar maigo roku izkāva un izšķīra divus dzērājus, kas

piekliedza visu Castagnolu, māju puika pieteicis, ka šo-

dien pēdējo reizi izkliegšoties dikti stipri un no rītdienas
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klusēšot, zvirbuļi un callas 1 dzīvi, tāds klusums, ka nāk

miegs. Nu lielā atpūšanās un darbs. Atpūties un sāc strā-

dāt arī Tu, mīļo sirsniņ. Šodien Tev lielā diena2, no lielā

pūka li, li, li! Manu mīļumiņ, manu dārgumiņ, lido.

21.

J. JANSONAM(BRAUNAM)

Kastaņolā 1912. gada 5. martā

Mīļo, labo, saņēmu Tavu vēstuli un kartiņu un vienmēr

taisījos atbildēt, sūtīt arī dzejoļus
1, bet uznāca man no

jauna grūtāk. Taisīja man operāciju
2
, augoni pie kakla

izgrieza, gāja viss labi, bet drīz pēc tam sāku zaudēt

svaru un justies vājāk. Tagad tik man saka, ka operācijā

es esot pazaudējis par daudz asiņu. Tas ir: operācija iz-

darīta neveikli un man jāsamaksā ar vājumu. Tagad nu

es aizbraucu no Cīrihas atpakaļ uz Castagnolu un gribu
tikt atkal pie spēka. Termiņš maija dziesmai, 10 dienas,

gan nav garš, bet, ko solījis, to arī gribu izpildīt. Saņēmu
arī vēstuli no Merķeļa. Kad būšu ticis galā ar maija
dziesmu un atpūties, tad lūkošu tā ierīkoties, ka varu iz-

pildīt Tavu uzaicinājumu un dot ik numuram pāris dze-

joļu3. lepriekš es Tev rakstīšu vēl tuvāk. — Tev, nabaga
draugs, kā redzu, neiet nemaz labāk par mani, 4

un es biju

cerējis, ka Tu esi nu reiz pie miera, ko esi papilnam pel-

nījis. Bet revolucionāra dzīve laikam nekad nedod miera,

un mūsu paaudze liekas vēl sevišķi nelaikā dzimusi. Nu,
bet mēs sataisīsim ceļu. Turies nu, mīļo, turies. Vai va-

saru dabūsi atpūsties? Kā iet mīļiem mājiniekiem? — Mana

adrese: Castagnolā, Suisse. — Paliec sirsnīgi sveicināts no

Tava

[paraksts].

22.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1912. gada 5. martā

Mīļo, labo, saņēmu Tavu vēstuli vēlu, esmu jau še 1.
Varbūt šī karte Tevi sasniedz vēl Bernē. Labi, ka esi nu

izveseļojies un varēsi atkal stingri strādāt. Man ar vese-
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lību atkal iet vājāk, pēc operācijas neatlabstu, esot par

daudz zaudējis asiņu; to ārsts man ilgu laiku neteica. El-

zai iet labāk, viņa palika vēl mēnesi Cīrihā; man jāsāk

jau strādāt. Paliec mīļi, sirsnīgi sveicināts un skūpstīts no

Tava [paraksts].

23.

JAUNĀ RĪGAS TEĀTRA KOMISIJAI

Kastaņolā 1912. gada 6. martā

6. 2. 12.1 Cien. Teātra komisija!

Siltais apsveikums «Ug. v. N.» jubilejā mani sirsnīgi
aizkustina. Tik mīļš draudzības pierādījums dod labāko-

liecību par mūsu līdzšinējo kopdarbību un drošāko cerību

par viņas jo sekmīgu turpināšanu. Visu mūsu demokrā-

tisko skatuves darbinieku un iestāžu, preses un sabiedrī-

bas, un sevišķi strādnieku šķiras līdzdalība ir nepiecie-
šama, lai sasniegtu kopējo mērķi: nostiprinātu demokrā-

tisku skatuves mākslu, jo tikai tautas māksla ir īsta māk-

sla, kurai nākotne.

24.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 7. martā

Manu siltumiņ, dzīvībiņ, dvēselīt! Cik labi ir atkal, kad

Tu esi mīļa! Tā ir arī zīme, ka Tu sāc atpūsties, un es arī

atkusīšu. Gan tad Tev nekādas peles neko nespēs padarīt.

Garajā brīnummīļajā vēstulē no šārīta Tu mani pūlies
mierināt par Teodora kritiku 1

,
lai viņš [1 nesalasāms vārds]

sev! Es jau sāktu mazāk erroties, tikai vēl tāds riebums

ir un bailes kā no operācijas. Man tagad lielākas rūpes,,

ka pabeigtu partijai dzeju un varētu ātrāk tikt pie Jāzepa..
Liecies Tu atkal pie sava labā darbiņa; strādāsim abi labie

pūkas. — Tavi sapņi tiešām pareģi: pēc Tavas vēstules

Bertoglio sāk stāstīt, ka sestdien Giusepina fuggita 2
ar

kādu tedesco3, laikam to, par ko stāstīja agrāk. Tad viņa

pie Tevis domājusi. — Nupat bij še kāda Svirlovska kdze.
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no Ektera, apciemot, — rit brauc tālāk. Nožēloja, ka Tevi

jiesatikusi. — Andr[eja] Up[īša] kritika 4 tiešām ļoti laba,

un es ļoti priecājos. Tu jau visu izmeklē priekam, Tu

mans prieciņš, bez Tevis jau es nemaz nezinātu, kas

prieks ir. Bet nu es- zinu. — Avīzes es Tev sūtīšu un Iva-

novam, lai tūliņ izgriež piestrīpoto. — Esi vesels un mīļš,
mans prieciņš, mana dzīvība. Lido, lido.

25.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 9. martā

Manu sirdsziediņ, tie jau ir visi mūsu zvirbuļi, tik

svētku apģērbā kā jau konservatorijā. Tad tāds tas vecais

Diamantkehls1
, un, kas pie auss klāt, tas ir Goldstimchen2

.

Tiem jau nu iet labi, ne tā abiem pūķiem. Man tik tas

labums, ka neerrojos, bet vēl nevaru strādāt, tāpat kā ma-

zais sirdsdimiņš. Izskraidies nu vien, gan jau sāksi ar

labu dūšu strādāt. Aizsūtīšu Tev «Dzīvīte» un Cielenietes

kartiņu. Sūti man tāpat «D[ienasj Lļapu]» un «Dz[imtenes]
Vļestnesi]» ar to pašu bandroli. Atnāca liels dubultvezums

siena — avīzes; izrādīšot «Gunu» un 2 reiz «Faustu». Pau-

līne raksta, ka tur, Nervi, istabas dārgas — 25—30 fr.,
1

_

cits ka Lugana, pansijas 6-j fr. — Vecene3 dod kaut tūliņ

augšējo stāvu; gaidu dikti Tevi. Mūsu istabās bij, nupat

iziet kāds vācu rakstnieks Tentenberg, izbankrotējis Casa

Rossa4, kauj sievu, kam tā maksājusi Terezai par darbu;

paliek vecenei parādā 30 fr., un tā jau 2 naktis neguļ. —

Rīt gribu braukt uz Agno «lielo sasmiešanos».5 Kopies,

mīļo, dārgo draudziņ, ņem vannas, esi labs, stiep un velc,

ņem darbiņu, manu mīļo dvēselīt, lido.

26.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 9. martā

Manu mīļo sirdsactiņ, gaidīšu Tavu kasti ari, ka vēst-

nesi, kas viena pate negrib palikt [pakūzī?], kā tas mazais
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pūks ari. Neiet jau vērabiem, šodien pavisam noslinkoju,
aizvadājās kaimiņi un atstāja vecus žurnālus, kurus nu

skatīju cauri. — Par Tavu kartiņu bij jāpiemaksā 5 san-

tīmi, jo esot rakstīts par daudz uz malu, drīkstot tikai līdz

strīpai. — Vai Tu ņem vēl bādes? vai cepli un masāžu

arī? — Ar ēšanu man iet labi, tikai augļu nav. Man sāp

auss, zobi un vaigi, jo te velk cauri. Onkuls 1 izbrauca te

cauri, es par vēlu dabūju ziņu un nevarēju tikties. Kopies,

mīļumiņ, lido, lido.

27.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1912. gada 10. martā

Mīļā Anna! Saņēmu Tavu kartiņu un redzu, ka Elza vēl

nav Tev rakstījusi, laikam viņa nav vēl apēdusi Tavu sal-

dumu. Viņa veseļojas atkal Cīrihā, te ir ar par karstu.

— Kad atbrauc Brencis, tad paziņo ekstrā, izrunāsimies

tad par satikšanos. Daudz par maz gan viņam ir tās na-

badzīgās trīs nedēļas par tik daudz darba. Paliekat abi ar

Pauli 1 sveicināti un skūpstīti no Jūsu

[paraksts].

28.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, pēc 10. marta

Manu mīļo sirdsiniņ, saņēmu Tavu vēstulīti līdz ar pie-
likumiem: še Zeltiņa vēstļule] iet atpakaļ. Atbildi viņam

par fotogrāfiskiem uzņēmumiem ātrāk; Tu redjzi, ka viņš,
kā veikalnieks, ķeras pie lietas nopietni. — Aronam jā-

raksta pašam, un laikam arī Kalniņam. Raksti Tu arī; ne-

iejauc politiku un pēdējos strīdus, — avīžnieks un perso-

nisks draugs no «Dļienas] Lļapas]» laikiem. 1
— Avīzes

man pienāk, bet ne sevišķi kārtīgi, pēdējais otrdienas N.

— Sveicini dakterieni un, ka es apprasos par veselību. Uz

Agno negāju, vakar nebij laba dūša, un šodien līst. Ar

nerviem mocās arī Rita; ēd limoni3, bet gulēt

negrib; visu māju ceļot nemierā. — Aboļus beigās atnesa:
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maziņi un 50 cent[ime]4 kilā. Vai Cīrihā nav lētāki, tad

IvanFovs] varētu atsūtīt. — Uzmeklē un atsūti man tās pa-

mācības par kefīru un jogurtu; es še neatrodu. Kefīrs,

nerūgst, laikam ir par aukstu. Šodien līst arī lietus. Arī

rūgušs piens nav vēl sarūdzis līdz šim. — Vai Tu dabon

vannas? Manu sirdsiniņ, pumpūkiņ, lido.

29.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 11. martu

Mīļo sirds pinekliņ! Te būs tā vēstule Aronam, 3./16..
martā viņam ir tā jubileja. Uzraksti no savas puses, bet

itin īsi, Tev jāatturas, raksti tikai oficiālu apsveikumu.
— Es arvien vēl netieku vaļā no visvajadzīgākām vēstu-

lēm, un maija dziesma1 jādod jau rīt parīt, man vēl nav

nekā. — Te tas svarīgākais notikums arī ir ķirurģisks, kā

dakterienei: divas vistas klibo pa pagalmu, vienai kājās
arthritis, otrai kājas no žurkām nograuztas. Žurku ir ar

ģifti nomaitāts 150, pāri vēl 3 lielas, kuras no ģifts vairs

nesprāgst. Tās tikšot šautas ar revolveri, bet nav vēl tāds-

sadabūts no ārpagasta. Citādi viss labi. Lido, sirdspūkin r

lido.

30.

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1912. gada 12. martā

Mīļo Matīs, veco darba biedri!

Vienu cilvēka mūžu Tu esi cītīgi, cītīgi nostrādājis lat-

viešu rakstniecībā un avīžniecībā, — kas to spēj, tam tik

var vēlēt: sāc nu reiz spirgts un vesels vēl otru mūžu!

Kur tie laiki, kopš mēs kopā veselu gadu piecatni sa-

strādājām pie «Dienas Lapas»? Nu ir arī jau 22 gadi, te-

pat klāt jubileja, bet tad Tu biji jau strādājis pusjubile-
jas laikmetu šinī nežēlīgajā darbā. Latviešu avīžniecība —

tas vārds skan labi, kā gaisma un kultūra, bet viņas dar-

biniekiem tas" nozīmē puslīdz to pašu, ko mocība." Es biju
laimīgs, Tevi toreiz iegūdams par palīgu: Tu biji ideāls
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avīžnieks — gandrīz neaprobežota darba gatavība un spēja
strādāt vai no miega trūkstoties, neatlaidīga uzcītība un

mīlestība uz šo rijīgo, nekad rokrakstiem nepiebarojamo
zvēru — avīzi. Kad mēs visi citi pa reizei grēkojām, no-

kavējāmies vai nemaz neatnācām redakcijā, mūs uz to

pavedināja arī apziņa, ka avīze taču iznāk — pate no se-

vis, to pa nakti pierakstīs viens rūķis — vārdā Matīss.

Tu esi palicis uzticīgs savai jaunībai un viņas ideā-

liem, un, kad uznāk cita jaunība un sāk darboties plaši
slāņi, tiem jāatzīst tautībnieku paveiktais kultūras darbā,

uz kuru arī tie balstās. Kad [vakar?] arī esam aizgājuši katrs

savu ceļu, es ar sirsnību pieminu pagātni. Cik ir runa

par labākiem pēctečiem Taviem, ne velti iemīļotiem Val-

demāram un Kronvaldam, tik domā uz Tevi. Tu esi bijis
darbīgākais un pašaizliedzīgākais, Tu krāji mūsu kultūras

dokumentus (jāatminas tik «Dienas Lapas» etnogrāfiskais

pielikums), bet Tu ar savu tautas dziesmu izdevumu darīji
tos arī pieejamus tautai, un to Tev nekad neaizmirsīs, jo
Tu veldzēji tautu ar viņas pašas saldo dzērienu. Visur Tu

palīdzēji un atsaucies; jo neredzamāks un klusāks kāds

darbs, jo naskāk Tu viņu darīji; Tu darbojies biedrībās,

Tu rakstīji grāmatas un avīzes. Kur Tu to visu paspēji? —

bet ne velti Tu esi Aronu Matīss.

Sveiks savā goda dienā!

Tavs [paraksts].

C[astagnola] 12.3. 12.

Uz atsevišķas lapiņas ar zīmuli rakstīts:

Par citu rakstīšu Tev vēlāk, neesmu labi vesels, bij man

■operācija (bet neliec to avīzē, [2 nesalasāmi vārdi]). Avīž-

nieku valodām par Tevi es neticu, es Tevi pazīstu no citas

puses un daudz tuvāk un labāk.

Sveiks un sveicini savējos!
Tavs [paraksts].

31.

ASPAZIJAI

Ruviljanā 1912. gada 12. martā

Manu mīļo sirds uguntiņ, šodien saņēmu reiz lielo

kurvi un pūralādi, bija jāpiemaksā vēl labi par stiepšanu
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freilenei. — Avīzes arī dabūju. — Krāmēju kurvjus, sa-

kāru skapī, ko mācēju. Nu atkal pilna istaba kā piebāzta,
— Liels paldies par krādziņiem; izliekas lieli, bet būs

labi. — Ar saimnieci šodien bij pirmais rēķins: ir dār-

gāka par 3 frankiem. — Atsūti kefīra un jogurta pamā-
cības. — Vakar lija, šodien saule, bet mitrs. Nedaru neko,

jo krāmēšana ļoti nogurdina. — Vai dakterienei pirkstus

jāgriež nost?1 Tas jau ir briesmīgi. Man operācijas tagadl
liekas dikti barbariskas.

Par kādu piemaksu Tu raksti?2 Sirdsmīļumiņ, lido.

32.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 13. martā

Manu mīļo zeltapumiņ, esi mierīga, nebēdānekā. «Ziedu

klēpis» ir brīnišķs darbs, Tavs vislabākais, un tādas:

skaistas sievietīgas poēzijas vairs otras nav pasaulē, Tu

esi še pati sevi atradusi.1 Ka nav pietiekošas atzinības, tas;

viegli izskaidrojams. Rakstīšu par to plašāk vai šovakar,
vai rīt. Man pēdējais termiņš maija dziesmai. Nupat no

Jansona un rīdziniekiem lūgums: teātrs sarīkošot man ju-

bilejas izrādi, bet visu ienākumu lai es dodot partijai

priekš vēlēšanu fonda. lenākums būs liels, un, otrkārt,

citas jubilejas man vairs nevar tad būt. Kad mēs varētu

dabūt vismaz Bisnieka fondu2. Atraksti, sirsniņ, ko domā,

lai daru. Un nu, mīļo dārgumiņ, sirds dvēselīt, nebēdā par

sevi, viss ir labi; man Tu vari ticēt, es to zinu. Lido, sirds-

actiņ, lido.

33.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 13. martu

Mīļo sirdsiniņ, es priecājos, ka esmu Tev atkal vaja-

dzīgs un varu Tev palīdzēt. Un ir tik viegli palīdzēt: atdot

tik to, kas ir tavs. Kā šorīt rakstīju: «Z[ieduļ klļepis]» ir

labs darbs, Tavs labākais un Tavs īstais ceļš. Tu saki, viņu
neatzīst pietiekoši: prēmija izpaliek, — bet tikai tādēļ, ka
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vēstnešnieki domā, Tu atsakies no viņiem tanī lielajā po-

lemikā1. Tomēr tagad, pēc manas apsveikuma vēstules

Aronam, arī tas viss būs labi. Varbūt pat prēmija vēl nāks.

Tad: avīzēs netiek dzejoļi pakaļdrukāti, — bet atkal tik

tās polemikas dēļ, jo neviena puse nezin, kurp Tu iesi,

un pretnieka dzejoļiem taču netaisīs reklāmu. Tad vēl:

Duburs nesarīko vakaru, — bet faktiski viņš ir sarīkojis
vakaru un deklamējis Tavus dzejoļus; viņam kritikas vēl

pārmeta, ka to taču viņš nespējot un viņa skolniece de-

klamējot tos labāk. Tikai sarīkojums šoreiz bij Izglītības
biedrībā, un ne uz paša Dubura vārda, tādēļ nav tā izcelts

kā Tavs vakars, jo bij arī citi (mūzikas) priekšnesumi. Tie

ir tie Tavi punkti. Tad vēl kritikas: no Niedras2
,

kam

svars, bij ļoti laba, es priecātos, ja man tāda reiz būtu

bijusi vai varējusi būt. Neraksta viņš, kā solījis, tālāk

tādēļ, ka ir nupat slims un bij nepatikšanas ar dēlu (ģim-
nāzistu), kurš sašāvis kādu skolnieci. Atveseļosies, viņš

rakstīs. Upīts3 pats jau nožēlo, ka nav rakstījis diezgan
labi. Bārdām4 ir tikai romantikas arods, un, kad Tu viņam
to atņem, tad viņš ir gluži bešā, Tev ir vēl cits, viņam

nav. Kā tāds lai raksta par Tevi labi. Un tad viņam sīku-

mos ir arī taisnība. Taisni tur, kur Tu pati biji par sevi

šaubījusies. Tas nu ir tas svarīgākais, ka Tu pati atzīsti

fiasco. Bet kas tas par fiasco? Kad ir fiasco di Chianti5,

nav nelaime, nopērc vēl kādu. Es varu jokot tādēļ, ka tie

fiasco iemesli, kādus Tu atrod, nav pareizi. Vispirms, Tev

nav jāturas pēc manām darba un citām regulām, bet pēc
savām. Nichts umkommen lassen6 atmet nākotnē, dod

tikai labus dzejoļus, — kaut gan šoreiz nebūt nav kaitē-

juši neizstrādātie dzejoļi, viņi piedod fonu, pret kuru at-

ceļas labie, un saskaņu kritika ne meklē, ne atrod. Pie-

mērs — «Tie, kas neaizmirst», kur taisni saskaņojums ir

galvenais, vēl vairāk izstrādāts nekā «Z. klēpī», un kurš

izkrita cauri vēl daudz vairāk nekā «Z. kļ.». Tātad pēc

saskaņojuma dzīties nav vērts un, man liekas, nav arī

Tavā talantā. — Otrais iemesls jau svarīgāks, — ka Tu

strādāji kā Handwerķi 7. Nedari vairs tā, tā ir mana, ne

Tava regula. Turies pie savām: strādā pa nakti, ja nevar

citādi, visādā ziņā: strādā ne tik sistemātiski, ka var saukt

par Handwerķi, nestrādā kā drāmu. Priekš Tevis Hand-

w[erķis] ir bezbēdība. Arī es to labāk būtu pielicis pie liri-

kas, jo prasa pārāk lielu koncentrāciju, kura nokauj spē-
kus. — Bet arī tad pie «Z. kl.» Handwerķim nav liela

vaina, izņemot tik dažus sīkumus, kuriem varēja pieķer-
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ties Bārda. Nelabāks jau ir ievads ar polemiku, kurš ne-

saskan ar krājuma garu, bet arī tas nekait tik daudz,

piem., atkal «Tie, kas neaizmirst», kur ievads pilnīgi or-

ganiski saskan ar saturu un taču izkrita cauri. ■— Galvenais

iemesls ir Tava lielā polemika, tātad blakus apstāklis. Un

tas pats varbūt visā klusībā palīdzēs pie grāmatas rekla-

mēšanas un ātras izpārdošanas. — Par iekšēju lūzumu

ļaunā ziņā Tu nevari runāt, ja ir lūzums, tad uz labu: Tu

esi uztikusi uz jaunu un uz savu ceļu. Tādus darbus ne-

mēdz tik aši atzīt, tas būtu pret labi nodibinātām vecām

parašām. Gaidi, manu sirsniņ, Tev laika diezgan, — gan

Tu tiksi cauri. Saņemies vien un strādā, un laid jaunus
asniņus. Un, kad Tu jel gribi likt svaru uz blakus ap-
stākļiem un kritikām, tad liec vispirms svaru uz lielo

pūku, un tas saka labu. — Tu priecājies, mīļo prieciņ, par
Induli: labi, tad jau taisni man pašam nav jāpriecājas;

es esmu laimīgs par katru darbu, ko man kāds noņem, jo

esmu pārāk apkrauts un paša spēku nepietiek. Mans

prieks ir citāds nekā Tev. Bet to tā grūti izteikt. Viens

prieks būtu, kad man būtu vairāk palīgu, kas man no-

ņemtu to, kas nav tiešs radošs darbs. Bet tā vēl nav un

laikam arī nekad nebūs, un tātad nav arī vēl prieka priekš
manis. Man būs jāliekas uz sevis paša stiprāku izmanto-

šanu, kad tikšu reiz vesels. Bet ar to nu ir kā ir. Nupat
ir briesmīgas zobu sāpes, un tādēļ neiet labi rakstīšana.

Tātad tik vēl to vienu: nebēdā, mīļo dvēselīt, nav par ko.

Kopies labāk un veseļojies un tad sāc mierīgi strādāt.

les. — Tagad iešu uz pilsētu, — neesmu vēl bijis —, pir-
kšu Tev veronāli, lai būtu pēc šī garīgā miera pulvera arī

miesīgs. — Ābolus sūtot, apprasies pirms pastā, kādas

maksas ir par kādiem svariem; laikam par 5 kiliem viena

un, ja pāri, tad tūdaļ tik liela kā par 10 kil. Nemaksā par

velti naudu prom, kā, piem., par kurvi un lādi, kur lieki

maksāti 8 franki. — Kad ģīmetnē esmu vecs, tur nav

vainīgs Rufs, bet mazais pūks, kura dēļ toreiz kreņķējos
1

un visu laiku; tur gads bagātīgi atsver 10 gadus. Bet

nu taisīšu tiem kreņķiem arī galu. — Andrejam Upītim

rakstīšu, bet esmu pārāk aizņemts, neesmu pat Ķeniņietei
atbildējis un vēl 10 citiem. Nu vēl partijas darīšana. Un

ar partijas maija dziesmu arī netieku galā. Bet tā mēdz

iet, tiklīdz vienā vietā aizņemts, tad saskrien darbi no

visām malām virsū. Li nu, mīļo sirdsziediņ.

Lido.



34

Vēstules sākuma pierakstīts:
Nosūti tūliņ Āronam vēstulīti, lido.

34.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 15. martā

Mīļo sirdsprieciņ, te Tev būs Tava tašiņa atpakaļ un

iekšā dzeltenītes uz 4./17. martu ar lido. 1 Būtu sūtījis īstā

termiņā, bet svētdien pakas neiznēsā pasts. — Zobs man

vēl sāp, bet jau parādījies uztūkums, un tātad laikam drīz

pāries. Un vēl labāk, ka tā mana garā vēstule ar zobu sā-

pēm nav Tev darījusi ļaunu. Celies, mīļo dvēselīt, gan

jau ies. — Vai Tu avīzes dod priekš izgriešanas projām?
— Drīz rakstīšu viņam2 ar.'— Jubileju, kā liekas, iekusti-

nājusi partija, un, ja viņai nedod naudas, tad varbūt ne-

būs arī jubilejas. Man priekš partijas tagad jāraksta maija

dziesma, un es nevaru tiem vēl atbildēt. Raksti man aši

savas domas. Lido.

Atklātnes malā rakstīts:

mīļo sirdszelta ziediņ, mimiņ. Lido.

35.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 16. martā

Manu mīļo dzīvības dvēselīt, kur Tu tik dziļu mīlestību

nes iekš sevis, tādu lielu laimi un spēku, kā tur lai va-

rētu vēl noskumt vai rūpēties, vai kā rēķināties. Ir tikai

viens liels labums un mīļums. Neuztraucies, nebaidies, esi

mierīgs, kad tā ir, tad mēs gan uzvarēsim. Dabūsi Tu arī

savu ērtību; mēs pēc dabas esam ļoti savādi, tipiski sie-

viete un vīriets, tas daudz ko izskaidro, tādēļ grūti sa-

prasties. Bet tad vienīgais, kas dod saprašanu, ir mīlestība.

Tā nu ir, tad arī būs. Ar «U. N.» naudu ir tā: es biju pār-

skatījies, nosaukdams to par jubileju, laikam tāpat teātrs
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izrādi dotu kā dāvājumu man. Varbūt tomēr paliek iespēja
uz jubileju. Jāraksta teātrim, lai tā iekārto, citādi neiet.

Sāp "gan tas viss, ne tās naudas dēļ, bet tās lielās pārestī-
bas dēļ, kas notiek caur to Tev un man. — Zini ko: šorīt

atnāk no manas Doras 100 fr.! Tā atkal izlīdzina pāres-
tību kaut cik. Manu sirds augstumiņ, cik Tu liels un

skaists, un labs cilvēks. — Jā, kas tā par hipnotizēšanu? 1

Tu par to nebiji nekā teicis. Atraksti. Kad būs drusku

vairāk vaļas, par vienu atbildēšu uz Tavu mīļo vēstuli

[1 nesalasāms vārds], esi mierīgs, lido.

36.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 17. martu

Manu mīļo zelta sirdsdraudziņ, tik skaista atkal Tjavaļ
Feurbach kartiņa! 1 Es jau nu pavisam apkaunējies, ka man

tik švakas. Vismaz nu gribēju kārtīgi nolikt Tavas skaist-

iniņas. Sen jau mani nospieda, un es nevarēju strādāt,

ka neesmu izpildījis Tavu uzdevumu: ierīkot albumu.

Kopš svētdienas tad nu pie tā strādāju un pabeidzu, tikai

vēl tās svešās nē. Tad arī šodien tūliņ pastrādāju kādu

gabaliņu. — Aizsūtu Tev to pases kvīti un arī mazo ro-

kas tašiņu. Atraksti, vai sūtīt arī raibo tašu un čemodānu?

Varbūt būs taču vieglāk, un arī vešana izmaksā mazāk

nekā ar tiem lielajiem kurvjiem un kastēm vien. — Man

jau nu liels prieks ir, ka Tev cilājas tie spārniņi, — bet

auksts te arī ir, 12°. Lietus nav, bet apmācies. Tavai is-

tabiņai maziņa krāsnīte, tikai rores pārlabotas, ka var

regulēt un aizslēgt. Augšā ir atkal kokiene2
un klepo.

Pusdienas jau ir pie Armidas un Smita; es ēdu tik

pienu un augļus. Man atkal briesmīgi bail, kā Tev te ies.

Un, kad Tev jāceļas būs projām, atkal kavēsi laiku, ka-

mēr iedzīvosies citur. Ak, nabaga sirsniņ, kā lai es Tevi

izturu? — Dakterienei izrunā to beletristiku, 3
par daudz

nežēlīgs amats. Par jaku nebēdā, bet aizej un paņem;

viņa tiešām aizmirst vien. Manu mīļumiņ, mīļumiņ. Strādā

labi. Lido.
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37.

J. JANSONAM(BRAUNAM)

Kastaņolā 1912. gada 18. martā

Mīļo, labo, nupat nosūtīju to maija dzejoli, raugi nu

Tu, ka viņš netiek aizturēts. Aizkavējos tādēļ, ka neiet

ar veselību nekādā jēgā, organisms no asinszaudējuma
1

laikam vēl lieki vājināts un nu pret visiem nelāgurniem
jo ieņēmīgs. Varbūt nāksies kādu laiku atkal likties uz

gultas. Rakstu Tev tagad tik šīs rindiņas. Uz Rīgu arī

neesmu vēl atbildējis, bet tam jau nav steigas. Naudu

jau es došu, kā arvien esmu devis.2 Paliec vesels, mīļais,
un sveicini mīļi savējos!

[Paraksts.]

38.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 19. martā

Mīļo zelta sirdslabumiņ, priecājos Tev līdzi Tavā vārda

dienā un vēl šodien arī nestrādāju. Nosūtīju nu reiz to

maija dziesmu, kura rakstīta pašā marta lietū. Līst jau
trīs dienas no vietas, šodien pat sniegs parādījās uz Sal-

vatora; izskatās gan smuki, bet auksts: ne ārā iet, ne is-

tabā sēdēt. Krāsns nav. Rīt likšos pie vēstulēm, kuru nu

atkal pāris desmitu. Gaidu Ķirpja vēstuli. Viņi taču iz-

nīcinājuši Bisnieka fondu, 1 ko Tu nu domā darīt? Visas

viņu vēstules publicēt? Neviens neraksta, ne Hertels, ne

Krepliņš. Teātrs arī nesūta naudu, bet jubileju lai es at-

dāvinu. — Zobs varbūt mitēsies, bet otrs grib atkal sākt,

Lido, sirds zvaniņ, sēkliņ, lido.

39.

ASPAZIJAI

Ruviljanā 1912. gada 20. martā

Mīļo zelta āboliņ ar dimanta sēkliņu, tas Tu esi; tiec

tik vēl labi sarkaniem vaidziņiem, nebrauc šurp, kamēr
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neesi vesels izmērcējies. Par to lielā miera sasniegšanu
nepareģosim nekā, mēs esam diezgan tur ņēmušies, lai

nu viņš pats redz, kā tiek galā. 1 Nesteidzies arī ar šurp-
braukšanu; Tu esi vēl uztraukta, kaut arī laba, bet uz-

traukta, un mieram vajga miera. Paliec vēl tās 2 nedē-

ļas līdz galam. Es priecājos ļoti par tp Liliju, — ne drusku

vien, bet gluži patiesi viņa Tevi mīl.2 Tāpat bij ar [Sēju?],
ar Mariju. Tā ir liela lieta, ka sievietes Tevi mīl. — An-

tons atsūtījis 3. «Druvu», Teodors saka, ka neesot nebūt

gribējis Tev pāri darīt.3 No Dubura ir par Induli. Laikam

Tev arī «Druvu» būs aizsūtījusi Lilija. Kad nē, tad nosū-

tīšu šo. — Man ir tik 2 pāri vasaras zeķu, 4 pāri būs pa-

likuši Cīrihā; palūko, pūkiņ. — Zobs sāpēja 6 dienas,

tagad angīna un klepus, kādas 4 naktis stipri svīdu, ne-

spēks. Labi, ka Tu mazgājies silti. Lido, lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Vai varbūt Tev atsūtīta nauda no Upīša vai teātra?

Lido.

40.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 20. martu

Manu sirdsmīļo zeltiniņ, te nu Tev nosūtu atslēdziņas

no čomiem, un čomi paši arī reizē iziet. Te arī tā maija
dziesma, kurā manāms viss marts. — Bet nu nesteidzies,

mīļo sirsniņ, neuztraucies, izvannojies vēl labi, izkopies,
un tad redzēs. Ar steigšanos Tu būtu pat 26. izbraukusi, 1

un kur tad paliktu visi abcheni2? Te vēl ir samērā auksts,

jo krāsns nav. Vakar gan bij saule, bet šodien atkal līst,

un priekš tam lija no vietas 3 dienas. Kad Tu iebrauksi

mitrumā un vēsumā, Tu jutīsies ļoti nelaimīga. Peski3 arī

vēl gan gaidīs, tikai viens ir jau kopš 2 nedēļām ziedos,

citi vēl nogaida; tā arī Tu dari. Kad dakteriene paliek
turpat vēl līdz jūlijam, varbūt Tu arī, paciemojies še,

brauksi atkal pie viņas atpakaļ. Visādā ziņā dari un ap-

domā lēnām, neuztraucies. Tā Tu nupat uztraucies, kad

nedabūji kartiņas, un manas slimības arī visas, lai arī

daudzas, Tev zināmas. Tevi būs uztraukuši Huberiete ar

savu hipnozi; to gan dakterienei nevajdzēja atļaut. Nu
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Tu visu pārspīlē. Nebaidies, palēnām viss būs labi. — An-

tons par Jansonu laikam būs jau nodrukājis, jo 3. burt-

nīca iznāks 6./.19. martā.4 Bet es viņam arī tā rakstīšu

tūlīt, jo viņš atsūtīja «Druvu». Raksti arī Tu Lilijai. —

Marku noņemšanu un izgriešanu, cik ļoti mīļi tas arī ir,
Tu tomēr esi pārspīlējusi, — Tev jāzin, ka tas ir ļoti no-

gurdinošs darbs, mīļo sirdsiniņ. — Kur Tu liksi grāma-

tas, kas ir pie Tevis? Atstāsi Ivanovam, tāpat bez parak-
sta? Un kad nu gaist? Tu zini, ka grāmatas neskaita par

mantām, bet Tev viņas būs taču ļoti mīļas. Vai nu sarak-

sti pati, vai lai viņš sataisa katalogu. Bet no viņa taisī-

šanas es daudz neceru; viņš par lēnu, izgriezumus nav

vēl paspējis. Varbūt Tu liec visas šurp sūtīt, vismaz tās,

kas Tev vajdzīgas; ja domā pie dakteriem palikt, tad

atstāj tur. — Fotogrāfijas noņemt no visām nav vērts, jo
II taču gluži nesmuka; ņem no tās tikai priekš sevis

vienu, zināšanas dēļ. Tāpat no I tik sevim vienu. Citas

liec visas taisīt no III; neizdali arī pats, bet aprunāsimies,
kam jādod. Kolonijai

5 tiem, kurus es minēju, vai vēl kam?

Manai Dorai arī būs jāsūta. — Jāsteidzas uz pastu. ■— Ne-

uztraucies, mīļo sirsniņ, kopies un li. Lido.

41.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1912. gada 21. martā

Mīļo, dārgo, ļoti priecājos, saņemdams Tavu vēstuli,

biju baidījies, vai arī neesi nevesels, jo atklātībā par

Tevi avīzēs neko nedzirdēju; labi, ka tik mazāka saauk-

stēšanās bijusi. Man bij tā: no «Induļa» biju ļoti nostrā-

dājies, iegāju sanatorijā atpūsties; pret beigām man lika

priekšā izgriezt to bumbuli pie kakla, būšot 15 min. darbs.

Bet izrādījās, ka strādāja apkārt 1 x h stundas un es zau-

dēju daudz asins. Nu nevaru labi atspirgt, visas kaites:

nervi, reimatisms tiek stiprāks. Nevaru labi strādāt. — At-

raksti man, ko nu darīs tālāk ar Bfisnieka] fondu? Vai tā

it vienkārši nolaupīs tos 800 r.? Vai nekāda gandarī-

juma nebūs? Kugam dod prēmiju 200 rbļ,, un man jau

piespriesto atņem? Lai nu līdzi strādāju pie «Domām»,

Man arī teātrs nedeva «Ug. N.» benefici, bet Kugam

gan. Es ar mieru dot pēdējam, bet lai man nu ari kas tiek,
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jo no gaisa nevar dzīvot, lai man vēlāk sarīko. Paliec

mīļi sveicināts no

[paraksts].

Atklātnes malā rakstīts:

Man teātrs nesūta naudas, apprasies Krepliņam, kas

tas ir.

42.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 21. martā

Manu mīļo zelta silverziediņ, aizsūtīju Tev vakar čo-

mus, un bij iekšā arī divi mimiņu zariņi un hiacintes no

saimnieces. Viņa gaida un cerē lielas lietas no Tevis,

taisa jaunu ūdensvadu. — Man zobs sāka pa otru lāgu
sāpēt. Laiks ir mainīgs, pēc dienas saule, nāk atkal lie-

tus, un tad tūliņ reims un zobi. Ko Tu te tādā laikā da-

rīsi? Tu tik vārīgs un smalciņš, Tu gluži nonīksi. Arī pie
Millera vai Šmita liels glābiņš nebūs, jo viņi savu cen-

trālkrāsni nekurina, tikai parāda, ka ir rieres. Ar to vā-

ciešiem pietiek, Tev nē. — «Druvu» aizsūtīšu, neesmu

vēl lasījis. — Vēstuļu man sakrājies tāds daudzums, ka

steidzīgo vien ir 20, un nevar vēl pārvarēt pretīgumu

pret rakstīšanu. Taču šo mēnesi 20 ir jau rakstītas. —

Nez kas ir, ka teātrs nesūta naudas. Rakstīju Ķirpē-
nam.— Šodien saulīte, iešu ārā. Ko dara Tavi gailīši? —

Kopies un barojies pats arī, mīļo baltumiņ, lido.

43.

A UPĪTIM

Kastaņolā 1912. gada 21. martā

Cienīto darba biedri un

mīļais draugs!

Es_ domāju, ka varu Jūs tā uzrunāt pēc Jūsu «Induļa

un Ārijas» kritikas 1
, jo tā ir ne vien, kā parasts, spīdoša

un literārisks notikums, ne vien atzinīga, bet — es

jūtu — arī draudzīga un sirsnīga, un tas mani aizkustina.
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Es vēlējos Jums to izsacīt tūliņ, atbildēt vismaz tūliņ

uz Jūsu laipno uzaicinājumu līdzstrādāt rakstu krājumā2
,

bet mani aizkavēja neveselība. Lai šīs rindiņas tagad ap-
liecina Jums, ka Aspazija un es ar prieku piedalīsimies
Jūsu izdevumā; visādā ziņā termiņā, jūnijā, Jūs jau bū-

sat saņēmuši mūsu sūtījumus, laikam gan jau aprīļa sā-

kumā.

Novēlu visu labāko Jūsu jaunajam pasākumam un

Jūsu pašu tik spilgti vestai rakstnieka gaitai.

Paliekat sirsnīgi sveicināts no Jūsu

[paraksts],
Cļastagnola] 21.3.12.

44.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 23. martā

Manu mīļo sirdsnākumiņ, šodien atkal saule pēc va-

karējā lietus, un tad var atpūsties; kad tur arī līst, tad

jau viss viens, kur ieaukstēties. Izārstējies ar labi kar-

stām vannām un tad brauc. •— Par zīda blūzēm priekš
saimnieces nemāku nekā prātīga teikt; viņa Tevi dikti

gaida, tā ka būs laba visādā ziņā. Bet, tā kā Tu ēdīsi ār-

pusē pie Šmita un liela peļņa no Tevis viņai nebūs, tā

kā arī no manis nav lielas peļņas, jo ēdu maz, tad labāk

pērc gan kādu krietnu dāvanu. 5 franki jau vismazā-

kais. — Ar tām pastāvīgām laika maiņām es nekā nevaru

strādāt; kad nāk saules diena, tā iziet, atpūšoties no lie-

tus dienas. Ko Tu saki uz Ivanova projektu atclāvāt vi-

ņam tiesību uz pastkartēm.
1? Mums taču savā ziņā pār-

dots Slavinskam. 2 Jāsarakstās ar brāli. Lido, manu sirds-

gabaliņ, — lido.

45.

A. PRIEDKALNAM

Kastaņolā 1912. gada 24. martā

24.3.12.

Mīļais draugs un biedri. Saņēmu ar lielo paldies Jūsu

ievērojamo Baltijas guberņu pašvaldības projektu. Gri-
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bēju Jums tūlīt un plašāk atbildēt, bet arī tagad vēl nāku

tikai ar šīm nedaudzām rindiņām; savas neveselības

dēļ. Jūsu projekts izsaka gaišā formulācijā vispārējos
vēlējumus un prasības; man simpātiski, ka ievērojat arī

seno demokrātu prasību pēc divgubernības un ka Jūs

nostādāt pareizā gaismā mūsu muižniecības kulturālo

zemumu (savā laikā Šillingam netika pietiekoši atbildēts).
Projektam ir liela vēsturiska nozīme un literāriskas īpa-

šības, un Jūs izpelnītos plašu aprindu pateicību, ja šo un

citus darbus un runas likumdošanas laukā izdotu kopotus

grāmatā. Jūs ar tiem esat pierādījuši savas tiesības uz

tautas ■ deputāta amatu; atliek tik vēlēties, lai Jūs nā-

kamā sesijā nākat atpakaļ, uz ko, kā dzirdu, esot labākās

cerības. Novēlu Jums visu labāko.

Sirsnīgākos sveicienus Jums un mīļai kundzei tāpat
un vēl sirsnīgu darbošanos zinātnēs, un abiem izturīgu
veselību.

Uz pieprasījumu no Rīgas atbildēju apstiprinoši; Jūs

varat to paziņot.

46.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 24. martā

Mīļo sirdsdraudziņ, dārgumiņ, taisījās šodien atkal līt,
bet vēl noturējās. Norunājām ar saimnieci, ka liks krās-

nīti Tavā istabā, kurā es tagad dzīvoju; to izdarīs jau rīt.

Saimniece ļoti laimīga; it sevišķi viņa pateicīga par ma-

zam piemaksām. Es maksāju tagad par apkopšanu, ēst-

taisīšanu 20 sant. par dienu, par zābakiem vēl ik svēt-

dien pa 20 s. Tas patīk visvairāk. — Šorīt beigās atnāca no

teātra nauda, bet tikai 300 r., un nu taču ir jau 20 izrādes

bijušas. Man nemaksā, bet es lai dodu jubileju citiem. Tā

nu ir. Mani tā netaisnība, par kuru neviens nebrīnās un

neuztraucas, uztrauc gan; par nozagto Bisnieka fondu

arī neviens nemin ne vārda. — Es staigāju šīs dienas tā-

pat, darbs neiet, kad nospiestība. — Izbarojies un izpel-
dies krietni un tad brauc. Lido, sirdspūkiņ, lido.
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47.

J. JANSONAM(BRAUNAM)

Kastaņolā 1912. gadā, ap 29. martu

Sveiks! Te būs pāris pantiņu. Baidos, ka tik nav par

vēlu, jo tās 10 dienas tepat jau apkārt. Tie panti ir no

agrāka laika, ja atzīstat par vajadzīgu, tad nolaižat nost

2 un 3 pantus, es tā jau dažus pats nolaidu un lūkoju visu

pārtaisīt. — Citādi dzejoļi būtu man, bet taisni uz 1. Maiju

nav, un arī nepatīkas runāt par vielu, kurā nekā jauna
vairs nevar atrast; pārgrozītos pate maija svinēšana, tad

cita lieta. — No Freiligrāta 1
man pašam nav tulkojuma,

bet ir cits tulkojums no Nātres2
.

Kad domājat, ka es

drīkstu to dot bez viņas ziņas, tad jums aizsūtīšu.

Par citu visu vēlāk, tagad tik daudz sveicienu visiem.

[Paraksts.]

Dzejolis iet bez vārda vai pseidonīma.

48.

Ž. PĒRKONAM

Kastaņolā 1912. gada martā

Ļoti cienīts sekretāra kungs!

Ar šo atbildi nokavējos tādēļ, ka man tika taisīta ope-

rācija. — Klāt pieliktā vēstulē teātra direktoram īsas

piezīmes par «I. un A.» lomām. —• Daudz paldies tļeātra]

komisijai par līdzekļu netaupīšanu inscenējumam un rū-

pību, ar kādu stājās pie «I. un A.». — Mani ļoti apmie-

rina t. kļpmisijļas un sabiedrības smalkās takts jūtas sav-

starpējā satiksmē, kas droši liecina par turpmākas, vēl

sekmīgākas kopdarbības iespējamību. Kad tik vienmēr

varēs saskaņot vadību ar sabiedrību, tad par Jļaunāļ te-

ātra nākotni nekādos apstākļos nebūs jābaidās, bet tikai

jāpriecājas.
— Vai izrādījās par ekonomiski pareizu ņemt paaug-

stinātas cenas «U. un N.» atkārtojumos? Vai publika spēj

tās samaksāt? Vai teātrim nav kādi statistiski novērojumi,

no kādām šķirām ir apmeklētāji? Vai to nevarētu izdarīt?
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— Vēl jautājums: kad man šovasar nāk gatava jauna
luga, vai tad būtu teātrim_ērti izrādīt jauno lugu līdzās

«Ug. un N.» un «Ind. un Ar.» (kuras laikam arī vēl ies)
reizē tikai sezonas otrā pusē, kā tagad notiek ar «U. N.»

un «I. A.»?

49.

T. AMTMANIM.

Kastaņolā 1912. gada martā

Ļ. c. direktora k.!

Nosūtu Jums dažas īsas piezīmes par galvenam lomām

«Ind. un Ar.»; dot pilnīgus raksturojumus ļoti grūti, jo

šinī acumirklī man liekas, ka viss vajadzīgais jau izteikts

pašā tekstā. Turpret es ļoti labprāt dotu paskaidrojumus
uz Jūsu vai lomu tēlotāju pieprasījumiem par vietām

(raksturos vai situācijās), kuras saceļ šaubas. Bez Jūsu

aizrādījumiem es paskaidroju varbūt to, kas Jums jau tā

ir skaidrs, un atstāju bez atbildes neizprasto. — Es ļoti

priecājos, ka Jūs pats esat uzņēmušies samērā mazo, bet

man ļoti mīļo Uģa lomu, kura jaunības pilnumā Jūs

ieliksat ļoti daudz sava. Privātas un lietpratēju atsauk-

smes par Jums kā māksienieku —■ aktieri un režisoru —

man rakstītas vislabākās, un Jūsu lielo rūpību pilnam at-

zīst komisija. Kad īsts mākslenieks ņem lietu ar visu sir-

snību, tad nav jāšaubās par spožiem panākumiem. Es

Jums esmu jau pateicīgs par sveicinājumu teātra māk-

sienieku vārdā, es būšu vēl vairāk pateicīgs par Jūsu

mākslas darbu: šīs lugas izrādi. Sveicināt sirsnīgi manus

biedrus aktierus un līdzstrādniekus.

Induls domāts kā jauneklis, ap 25 g„ humāns raksturs,

garīgi daudzējādi apdāvināts. Viņa spēki gaidījuši uz

raisīšanu, stipru dvēseles iekustinājumu; to dod reizē tē-

vijas pametums un mīlestība. Viņa garīgā spēkā viņa
pārākums par visām citām lomām, arī Ārijas un Min-

tauta (kas aktierim jāizceļ 111, rsp., IV c), bet arī viņa

traģika: viņa jaunība, gars, parastā tikla nespēj tik

piepeši attīstīties, lai panestu garīgo spēku eksploziju.
Šī loma prasa no aktiera visvairāk: ne vien stipru iedzi-

ļināšanos ar jūtām, bet arī ar inteliģenci, aktierim jāsa-

prot daudzējādās I. domas un tieksmes. Indulim jāuzvar
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elementāri spēcīgais Mintauts ar jūtu un prāta smalkumu

un domu tālumu; jo vairāk viņš atšķirsies no Mintauta,

jo vieglāk būs to uzvarēt arī skatītāju priekšā, arī IV c,

neprasot Mintauta tēlojuma pavājināšanu. Bet visādā ziņā
ir vajadzīga šāda uzvara.

Ārijas raksturā jāsargās no sentimentālības. Straujība,

vaļība, patvarība, dēkainība (Abenteuerlichkeit
1
), uzva-

rošs humors. Grūti pārvarams un pārvēršams raksturs.

Jāizceļ šī pārvēršanās un augšana.
Mintauts —- elementārs lieliskums pretī Induļa garīgam.

M. raksturs spilgts, tā ka viegli tēlojams un pateicīgs,
kad aktiers spēj izcelt šo lieliskumu. Indulim reizē pret-
spēks un atspulgo jums; praktiķa pret teoriju, reālisms

pret fantāziju. Viņa traģika, ka nevar saprast brīvību un

atduras kā Napoleons pret [iluminatoriem?] un Eiropas vis-

pārības domām.

Pudiķis grūti iekustināms vecs pīlārs, apaļš raksturs.

Tipiski latvisks. Bagātam izvedumam derīga loma.

Vizbulīte, ap 16 g., jāsargās izrādīt no bērnišķuma,

vientiesības. Dabas bērna liela veiklība, gudrība, sirsnība,

pusneapzināta mīlestība. Viņai būtu jāmirst, ja pilnīgi

apzinātos, tādēļ viņai nāve nav iekšējs gadījums.
Uģis līdzīgs un pretstats Indulim. Aizturēta sirsnība.

Jaunības pilnums, lomā var ielikt ļoti daudz.

50.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1912. gada 2. aprīlī

Mīļo, dārgo, priecājos, ka Tu ar pilnu sparu esi atkal

sācis strādāt, bet baidos, vai būsi diezgan sasmēlies ve-

selības priekš sevis, lai varētu to atkal izdot atklātības

darbā. Atraksti atkal kādas īsas rindiņas, kā Tev klājas

ar veselību un kā kundzei. —- Man liels prieks, ka Saša

taisās šurp braukt: 1 Montē Brē sanatorijā ir ļoti daudz

viesu, cauru gadu vaļā, katru gadu paplašina telpas, at-

sauksmes ir labas. Cena 7—B fr. par dienu; speciālmaksa

par vannām, elektriskajām] vannām, saulesbādi, masāžu

v. t. t. Maijā, un jūnijā ir ļoti jauki; nav karsts, tas nāk

tikai jūlijā. Bez tam Montē Brē ir augstāk par Castag-
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nolu un tātad vēsāk". Diloņu slimnieku tur nav. Ja taptu

par karstu, var uziet vēl augstāk pašā kalna galā. Sir-

snīgi sveicini Sašu un teic, ka gaidām viņu; paliec pats
mīļi sveicināts un skūpstīts no Tava [paraksts].

51.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1912, gada 2. aprīlī

Sirsnīgi sveiki, saņēmām mīļo vēstuli un naudu. Esam

tagad atkal Castagnolā, un lūdzu turpmāk visas vēstules

un sūtījumus adresēt tikai uz Castagnolu, jo Cīrihā (Dr.

Farbstein) ir jau zudušas dažas vēstules, tur laikam ne-

ņem pretī mūsu korespondenci, tā kā mēs aizbraukuši.

Mums še bija pašlaik ciemiņi 1
,

tādēļ novēlojamies atkal

ar rakstīšanu. Par veikalu rakstīšu drīz vēlāk, tādēļ ka

Gulbis izdod manus kopotus tulkojumus. Par mūsu no-

ruņu pārmainu es Jums taču būtu vispirms rakstījis. 2
—

Aspļazijas] veselība tagad labāka. Paliekat daudzreiz mīļi
sveicināti.

52.

J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM)

Kastaņolā 1912. gada 2. aprīlī

Bērziņ[am]. 2.4.12.

Uz Jūsu laipno vēstuli pagūstu atbildēt tikai tagad,
man pa to laiku tika izdarīta operācija, un es biju neve-

sels. Ka Jūsu plānu 1 labprāt pabalstu, par to rakstīju jau
agrāk Vecozoiam. Jauno rakstnieku darba krājumi ir

Baltijā iznākuši jau vairāki, un tā arī Jūsējs, bez Šau-

ļi jām], atradīs sev izdevēju. Krājuma raksturs — emi-

grantu un jauno rakstnieku — tiešām vislabāk tiek no-

turēts, kad to neapgrūtina un nesaraibina par daudz ar

veco darbiem, ņem no šenes tikai tik, cik nepieciešams;
citās literatūrās jaunie mēdz uzstāties pat gluži patstā-

vīgi. — No mūsu laikrastiem tagad «Strādnieks» stipri

paplašinājis savu feļetonu, laiž pie vārda gandrīz vie-

nīgi jaunos; tāpat «J[aunajāļ Lļaikāj» sastopami jaunie
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vien. Un arī šis drīz paplašināsies. Abos es redzu tikai

Jūs; b. Vecozfolam] varbūt ir personiskas grūtības; bet

b. Straujāns varbūt tikai kautrējas, kas būtu nepareizi.
Visādā ziņā arī tā krājums papildinās rakstīšanas iespēju,
ir ļoti vēlams arī no publikas stāvokļa, un tam var novē-

lēt tikai vislabākās sekmes. Svfeiki]!

53.

J. JANSONAM (BRAUNAM)

Kastaņolā 1912. gada 3. aprīlī

Mīļo, labo, aizrakstīju Tev un aizsūtīju uz drukātavu

maija dzejoli, vai ir saņemts? Atbildi par to visādā ziņā,

un, kad drukā, lai atsūta korektūru. Vārdu lai neliek

apakšā. — Tad: es Tev rakstīju, ka dodu «Ug. v. N.»

izrādi priekš partijas vēlēšanu fonda, 1 vai Tu par to pa-

ziņoji uz Rīgu? Man nav nekādas atbildes par to ne no

Tevis, ne no Rīgas. Tik daudz laipnības taču varētu pa-

rādīt tam, kas arī priekš jums ko dara. Tagad varu vēl ko

darīt priekš tā paša vēlēšanu fonda vai «Cļīņļas». Cīri-

hieši grib pagatavot Aļspazijas] un manas ģīmetnes un

cerē tā dabūt līdz 250 fr. Varbūt es vēl kaut kā varēšu

palīdzēt, bet lai nedara man to pārāk grūtu, sevišķi mūsu

Rīgas ļaudis neliekas apdāvināti ar takta jūtām vai ar

citu, jā, to es neesmu manījis. Politika tur neredzas. «Cī-

ņas» 120. N.2 dabūju. Varu saprast, ka Tevi arī sarūgtina

diezgan. Kā iet ar veselību Tev un tavējiem? Man vēl

vāji. Cerēsim. Sirsnīgi sveiks!

54.

Ž. PĒRKONAM

Kastaņolā 1912. gada 4. aprīlī

4.4. 12.

Cienītais sekretāra kungs!

Jūsu paziņojuļmu] un aprēķinu par jfanvāraļ un febrļu-

āra] mēn. saņēmu ar daudz paldies. 1 Labi, ka neatliek

ilgāk «Ind. v. A.» izrādes, bet taisa vienu dekorāciju
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šimbrīžam mazāk; nākamu sezonu var skaitu papildi-
nāt. — Nākamgadam būs visādā ziņā viena jauna luga,
varbūt divas; bet, vai tas būs «Imanta», vēl nevaru pa-

teikt, jo arī citas ir darbā. Par «Uriel Acosta» tulkojumu2

tiks tūdaļ rakstīts Lļatviešu] biedrībai; bet vai tikai tur

nesadega teātra arhīvs un tulkojums līdzi? Ibsena «Brands»

ļoti labs, vai tik nebūs grūtības un dārgums? Prieks gan
būtu, kad varētu tos pārvarēt. Vieglāk un lētāk ietu

«Svētki Solhaugā», lai palūko teātrs to. Tolstoja trilo-

ģija
3 gāja pie krieviem viena sevišķa apstākļa dēļ, vai

pie mums būs tai tādi panākumi, par to jāšaubās, bez tam

3 lugu dārgums un risks, un vēl tulkojums. No maniem

tulkojumiem varētu aizrādīt uz «Salameas tiesnesi» (Kal-
derons); tagad cenzūra to laidīs cauri. — Teicami, ka

par direktoru paliek T. Amtmanis [starp rindām rakstīts:

par kuru derētu vislabāk] un režisors A. Mierlauks; iz-

saku arī še vēlreiz sveicienu uz viņa godadienu 4
, kuru

apstākļu dēļ nepaspēju ievērot, kā gribēju.
Vai Jelgava nebūtu jau tik tāļu attīstīta, ka spētu sa-

ņemt veselu mūsu teātra nedēļu?

Man liels prieks dzirdēt, ka doma par teātra namu sāk

pieņemt reālāku veidu; tā labākā liecība par viņa panā-
kumiem.

Beigās vēl: esmu pilnā mierā, ka «U. v. N.» viena izrāde

manā vārdā tiek dāvāta labdarīgam mērķim
5.

55.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1912. gada 4. aprīli

Mīļo, dārgo, saņēmu Tavu vēstuli ar labām ziņām un

sirsnīgo draudzību. Saņēmu arī naudu no Krepliņa. Esmu

tagad atkal vecā vietā. Arī Asp[azija] atbrauca atkal šurp,
un mums bija še jau viena viešņa 1

,
kuras dēļ būtu gan-

drīz pilnīgi palaidis garām Mierlauka benefici, jo nepa-

spēju avīzes izlasīt pa to laiku. Man žēl, ka nu aizsūtīju
tikai telegrammu, ne vēstuli. Par manu benefici es esmu

laikam Tev neskaidri rakstījis; tur ir cēlies kāds pārpra-
tums: patiesībā, kā Tu būsi Rīgā dzirdējis, ir priekšli-
kums, lai teātrs vienu «U. v. N.» izrādi it kā dāvā man.

bet nauda ies par labu kādam labdarīgam mērķim. Es
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ar to esmu ar mieru, tikai piezīmēšu to pašu, ko Vilis, ka

neveikli būs rīkot benefici. Lai iet labāk tā, kā Tu saki:

lai noliek tikai vienas izrādes ienākumus priekš tā mērķa.
Tad arī iet runa ne par «Ind. un Ar.», bet par «Ug. v. N.».

Man pašam arī tā ir labāk, kad nerīko tagad tam labda-

rīgam mērķim manu benefici, jo tad jau man nevarēs

vairs dot otru benefici, piem., «Ug. v. N.» 100. izrādē,

kura varētu notikt vai šoruden, vai nākamu pavasaru
2.

Bet, kad nerīko taisni benefici tagad tam labdarīg. mēr-

ķim, tad mums abiem ir labi. Kad Nik. Alunāns grib be-

nefici no «Ug. v. N.» (kam es principā piekrītu, aizrādī-

dams tik, ka nav vēlams blakus «U. v. N.» un «Ind. un

Ar.» izrādes) un dabūjuši jau Mierlauks, Kuģa, koris un

skatļuves] biedrības tad jau man arī tādu varētu

dot; arī vēlāk no «Ind. v. Ar.». Bet tagad vispirms ir jau-

tājums ne par mani, bet par labdarīgo mērķi; palīdzi,
mīļais, to pareizi nokārtot. — Bļisnieka] fonds nu ir iznī-

cināts un jau piespriestā prēmija nolaupīta. Kā nu Gus-

tavs
3
,
kuram visā tanī kauna lietā ir iniciatīva, domā savu

stāvokli pret mani? Vai nekāda gandarījuma nebūs par

Ajspazijas] atklātu apvainošanu? Un Gustava «Domās» 1

Pīpis sludina mūs par viņa līdzstrādniekiem, pēc tāda ap-
vainojuma. —■ Kā Tev, mīļo, stāv ar veselību? Man ne-

iet visai, nu vairāk vārgstu es, bet jāstrādā atkal; šoreiz

gribu agrāk beigt lugu, lai varbūt vasarā jau varētu iz-

cenzēt. Ir divas puslīdz vienādi gatavas. 5
;

Paliec mīļi, sirsnīgi sveicināts no Tava [paraksts].

Cļastagnola] 4.4.12. '

56.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1912. gada 6. aprīlī

Mīļo, labo, saņēmu visas labas lietas: ka ar pastu viss

ir kārtībā, saņēmu izgriezumus, saņēmu fotogrāfijas, par

visu liels paldies. Bet uz lieldienām nu vēl mums lūgums:
dod mums mūsu dienišķu maizīti! Aiztec pie Loritz'a, Zeug-
haustr. 65, un nopērc, un atsūti šurp: Mūnschener Rog-

genbrot1 vienu prāvu kukuli.

Tās būs tās lieldienas še, un Tev un biedriem vēlu vēl

labākas lieldienas. Sveiki!
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57.

J. BUŠEVICAM

Kastaņolā 1912. gada 8. aprīlī

Skābargfam]. 8. 4. 12.

Sveiciens uz atjaunos, politiku un nodod to arī tam, kurš

negrib tikt minēts un tomēr min, kurš tik skaisti domā

un tik skaisti izteic domāto. Tu zini viņu un zini ari, ka

viss skaistais ir traģisks. Katra dzīve top traģiska, -kad

viņa grib tikt skaista. Tāds vēl ir mūsu laiks. Visstrau-

jākā dzīve traģiķim, kas vienmēr nodarbojas ar skais-

tumu. Viens tik mierinājums, ka viņu mīl tie, kas negrib
tikt minēti, un otrs, ka traģiķi, nevarēdami būt bez tra-

ģikas, tomēr grib viņu lauzt un darīt citu laiku, kas nav

mūsu.

58.

J. JANSONAM (BRAUNAM)

Kastaņolā 1912. gada 8. aprīlī

Mans vecais draugs, Tava mīļā vēstule mani dziļi aiz-

kustināja; gandrīz par maz teikts, ka der Freiheit

Dienst ist ein schwerer Dienst 1

,
šī kalpošana ir gandrīz

traģika. Visā viņa smieklīgumā tas fakts taču ir briesmīgs,
ka jāizlabo tas pats raksts, kurš mūs apvaino. 2 Un tas tā

ir visur un visiem. Tie diletanti slēpj savu nespēju aiz

lietas, un lieta tomēr parādās tikai viņos. Tā ir arī tra-

ģika, bet tā vismaz pāries; mūsējā nepāries. Nu lai! Mēs

tomēr esam optimisti, tikai es šķiru: optimismu priekš

lietas, traģismu priekš darbiniekiem. — Kā mani arī aiz-

kustina: tā jau ir tā atpūta, kad Tu aizbrauc turēt priekš-

lasījumu3! Turies, veci!

— Mana izrādes darīšana ar rīdziniekiem padarīta. Es

jau neņemu ļaunā formas jautājumu, bet pašu saturu. —

Bet ļaudis pāriet, un lieta paliek. — Kad Tev vēlāk būs

vaļas, atraksti par sevi, es nekā nesaprotu. — Par naudu

vēlēšanu fondam lūkošu vēl gādāt. Visu labu un veselību.

Tavs [paraksts].
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59.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1912. gada 9. aprīlī

Mīļo brāli, pirms runāju par veikalu, gribu vēl vienu

vārdu teikt par to Upītu 1
, par kuru jau Elza minēja. Tas

nav tas pretnieks, ar kuru var runāt objektīvi, ar filozo-

fiju un humanitāti. Tie jēdzieni priekš viņa neeksistē,
kā jau priekš mūsu dienu modernista. Polemika tagad
nenozīmē domu noskaidrošanu un pārliecināšanu, vār-

diem nav vairs kvalitatīva, bet tikai kvantitatīva nozīme.

Tev laika pagaidīt, kamēr tādi apnīk publikai; Tev ir

liels pozitīvs darbs, dari to. Neļaujies no viņa novilkties

uz blakus lietām, viņam jau patīk un priekš viņa veikala

vajadzīga tāda polemika, kā reklāma. — Bet nu lai tas

paliek. Man viens liels lūgums: uzmeklē vecos «Zelteņu
kalendāros» manu tulkojumu no Heines «Nordseebilder»,

laikam 2 gadagājumos,
2

un atsūti man šurp. Tāpat man

vajdzēs, bet vēlāk, «Bimini», kurš laikam ir iekš «Mē-

nešraksta». '■— Tad parunā ar Slavinski, vai viņš izlaiž

arī jaunas skatkartis? Tagad še ārzemēs izlaidīs vairākas

mūsu jaunas ģīmetnes; ar varu noturēja, lai nelaiž tās

iekšā Rīgā, jo Slavinskim. it kā pārdota tiesība uz tām. Bet

kad Slļavinskis] pats nemaz nerūpējas, tad jau citi viņam

noņem, kur es varbūt nekā nevarēšu padarīt. Tagad laiks

būtu, ka viņš izdod ko jaunu. — Un nu lielo paldies par

Tavām visām padarīšanām, rēķiniem un ziņojumu, un at-

bildes: ar «Kapitāla» tulkošanu šogad laikam vēlēšanu

dēļ nekas neiznāks, jo nebūs brīvas naudas. Vispār, lai-

kam no visa nekas neiznāks: nesadzīs naudu un, otrkārt,

var arī cenzūra aizliegt, tā kā «Sievieti»3, kura taču ma-

zāk kaitīga. Tātad nogaidīsim. — Par «Mariju Stuart»

laikam ar godu nekā nedabūsim, būs man jāraksta caur

Tevi Brigaderam vēstuli. Tagad vēl otra vajadzība pie

viņa: lai Vecļais] teātrs atdod atpakaļ Elzas «Uriel Acosta»

tulkojumu un manu «Zalameas tiesnesi». Varbūt ka Tu

varētu arī par tiem viņam personiski pieprasīt. — Lūko,

mīļo brālīt, arī citur iekasēt naudu, kas vēl nākas; es

jau zinu, cik tas grūti, bet labi būtu, kad kas nāktu, jo
Jaunfais] teātrs šogad līdz šim ir mazāk izrādījis un tā-

tad arī maksājis nekā pērn, bet izdevumi mums šogad
•bij daudz, daudz lielāki tās sanatorijas dēļ. Mana ope-

rācija izgāja gan ļoti labi, bet es zaudēju daudz asins un
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atspirgstu ļoti lēni. Elzai arī neiet nebūt kā vajdzētu: nervi

neklausa labi un klimatu še nepanes. Ceram nu uz labo-

šanos no ceļojuma, bet viss lielā nezināšanā. Tāda mūsu

būšana, un līdz ar to maza strādāšana. [Speries?] Tu tikai

ar savu «Rīgu» jo sparīgāk; tā būs labākā atbilde uz vi-

siem pretniekiem, ar to Tev ies labi. Paliekat mīļi svei-

cināti un skūpstīti no Jūsu

[paraksts].

60.

P. PEKMANIM

Kastaņolā 1912. gada 11. aprīlī

Adata. 11.4.12. Mīļo biedri! Rakstīju «U. N.» izrādes

lietā b. Jjansonam] un teātrim, ne tieši minēdams, vēlē-

šļaņu] fondam, bet tik «labdarīgam mērķim»; bet, kad tas

Jums vajdzīgs, tad še pielieku zīmīti. Es domāju, ka Jūs

lietu uzskatāt par nesteidzamu tādēļ, ka, rakstīdami ar

gariem aplinkiem un ne tieši, kā otro vēstuli, nokavējāt
varbūt kādu mēnesi. — «Sēklu»1

labprāt pabalstu un no-

sūtīšu kādu dzejoli itin drīz šinī ceļā. Ar Aļspazijuj par

to nevaru runāt, jo ar viņu «Jjaunaisļ Lļaiksļ» pārrāva
visas saites visnaidīgākā veidā ar pilnīgu apziņu. 2 Pie

manis tanī lietā negriezās, un rezolūcijas līdz šim vēl

man atsūtītas nav; parūpējieties, lūdzu, lai to izdara. Ta-

gad man rūgtuma vairs nav, es zinu, ka ļaudis pāriet,
bet lieta paliek. Man ir cerības, ka varēšu vēl sagādāt,
kādu pabalstu vļelēšanu] fondam. Man patiktu zināt, vai

«Sēkla» nodomāta aši, vai cenzūrai piemērota. Kad es

varētu vēl kaut ko pakalpot, paziņojat man. Vislabākās

sekmes «Sēklai» un vēlēšļanām]! Vai Jūs esat tas pats

biedrs, kuru pazīstu tik labā ziņā no literatūras?

61.

H. GREILIHAM

Kastaņolā 1912. gada 11. aprīlī

11.4. 12.

Cienījamo biedri, atļaujiet pievienot savu nokavējušos
sveicienu tiem tūkstošiem, kas Jūs gavilēdami apsveikuši
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Jūsu 70. dzimšanas dienā, Izjūtu lielu cienību pret Jums

kā pret cīnītāju. Jūsu mīļais paraksts, pašrocīgi rakstīts

uz kādas atklātnes1, man ir visdārgākā piemiņas velte un

arī mīļš atgādinājums — visiem spēkiem ņemt no Jums

priekšzīmi.

62.

J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1912. gada 24. aprīlī

Dārgo Jānīt, rakstu Tev diezgan steidzamā lietā —- par

to nodomu dāvāt no J[aunāļ teātra puses labdarīgam
mērķim (Tu taču par to zināsi visu tuvāko) vienas «Ug,
v. N.» izrādes ieņēmumus uz manu vārdu. Es esmu ar

mieru. Es par to jau vairāk nekā 2 nedēļas atpakaļ rak-

stīju uz dažām pusēm 1
,

bet ne no vienas vietas neesmu

saņēmis atbildi, vai dabūts manas piekrišanas izsacījums.
Tā ir gan savāda rīkošanās tik svarīgā lietā. Jau pats
lietas ievadījums bija man nesaprotams savu lielo ap-
linku dēļ, jo varēja visu izdarīt ērti un bez liela laika

tēriņa caur Tevi. Tagad rakstu Tev un lūdzu Tevi izvest

to lietu galā, jo «Jļaunais] Lļaiks]» bieži stājas un maina

adreses un es negribētu, ka vēstule zustu, un, bez tam,

es Tevi pazīstu — savā ziņā un vislabākā ziņā — perso-
niski. — Vajdzēja, lai teātrs zinātu manu piekrišanu:

par to es aizrakstīju sekretāram. Tikai man neoficiāli no

teātra kāds saka, ka nebūtu ērti nosaukt par benefici;

labāk tāpat nodot vienas izrādes ienākumu tam labda-

rīgam] mērķim. Man arī liekas, ka tā būtu ērtāk teātrim,

tam mērķim un arī man; man tad varētu vēlāk, nākamu

sezonu, sarīkot tiešām benefici, kas vairs nebūtu iespē-

jama, ja šo sauktu par benefici. Bet tā ir rīdzinieku pašu
lieta. Novēlu labas sekmes. — No «J. L.» redaktora ne-

esmu saņēmis nekādas vēstules, ne rezolūciju, kaut gan
man būtu labi paticies zināt rezolūcijas Ajspazijas] lietā.

— Pret «J. L.» administrācijļu] tagad pavisam ārkārtēji

sparīgi uzstājas,
2 tā vēl laikam nav līdz šim bijis. Vēlē-

šanas ir tuvu. Bet tad taisni jāpabalsta «J. L.». Žēl, ka

neesmu un neesmu vēl vesels, nevaru nekā laikam pie-
mērota jauna uzrakstīt, bet sūtīsim ko vecu — gatavu,
rīt vai parīt. — Uz dzejoļiem administrācija sevišķi ska-
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tās, tur vajga ārējo mēru prast; to pāris dzejoļu dēļ ne-

bija vērts «J. L-am» nest tik lielu sodu; vajdzēja drusku

koriģēt. — Es redzu, ka ar lieiu sajūsmu met naudu die-

nas avīzes dibināšanai, 3
es arī labprāt piedalītos, bet vai

tagadējos ādminiistrācijas] apstākļos jel maz iespējams

dienļas] avīzi riskēt? Zaudējums taču daudz lielāks. —

Viss spars tagad jāpieliek vēlēšanām, «J. L.» var to līdz

šim veikt gluži pietiekoši, tik cilvēku daudz jāupurē. —

Pētersonu es pazīstu kā taisni skaistu un mīļu cilvēku

vēl no veciem laikiem, sirsnīgākais sveiciens viņam. Es

tik nezināju, ka redaktors ir viņš.4 — Par «Lāstu» man

teica, ka uzvēdīšot. — A propos, vajadzētu arī «J. Lai-

kam» aizrādīt uz «Ind. v. Ar.», tā luga taču visa rakstīta

no partijas gara un stāvokļa, tas ir vēsturiskais] materiā-

lisms, pielikts vēsturei un drāmai. «Ug. v. N.» bij vēst.

materiālismā vēstures teorētiska uzbūve. «Ind. Ār.» ir

konkrētā laikmetā teorija, praksē izvesta. — Palieci nu

daudzreiz mīļi sveicināts, dārgo Jānīti, un nebaraties Jūs

abi savā starpā, Jūs zelta cilvēciņi. Sveiks!

63.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1912. gada 26. aprīlī

Mīļo brālīt, aizvakar mums pienāca no Doriņas tele-

gramma, ka māmiņa esot ļoti slima, lai Elza braucot. Šo-

dien pēc divkāršiem pieprasījumiem saņemam atbildi, ka

«vājas cerības». Elza uzreizi nevar dabūt vajadzīgos pa-

pīrus, un katru acumirkli var pienākt ziņa, ka nav vairs

jāsteidzas. Turklāt pati Elza ir visu laiku, kopš pārbrauca

šurp no sanatorijas, vārguši vien un bij jau sataisījusies
braukt atpakaļ uz Cīrihu, kad nāca ziņa par māmiņu.

Tādos apstākļos mēs nu dzīvojam. Darbu nestrādājam ne

viens, ne otrs; arī par darbiem jāiztur pašlaik uzbru-

kumi mums nu abiem. Prieks nav liels, bet, lai aizmirstu

tās pārestības, jāstrādā kāds mehānisks darbs, jātulko
tas «Kapitāls». Visā drīzumā paziņošu Tev par termiņu,
kad aizsūtīšu sākumu, un Tu atkal paziņo par naudas

apstākļiem. — Uzbrukumi Tev tagad tāpat jāiztur, visi

melnie spēki apmetušies sarkaniem mēteļiem un nu pa-
māca mūs, kas ir sarkans. Pēc Tavas vēstules saņemšanas
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es pilnīgi piekrītu Tavai taktikai pret Upīti
1
.

Tikai lasī-

jis es Tavus tālākos rakstus neesmu, jo Hermans vai Pīpis

nepiesūta man no 1. aprīļa vairs «D[ienas] Lapu». Apstellē

viņu no 1, aprīļa par naudu, un lai atsūta numurus, no

1. aprīļa sākot. Ka Upīts, tepat uzbrukdams Tev, aicina

atkal Tevi līdzstrādāt, tas Tev, mīļo brāli, kā godīgam cil-

vēkam ir liels brīnums.2 Tagad liekas, tas ir kas parasts. Tā-

pat partijas ļaudis aicina Elzu līdzstrādāt, kad to izlamājuši.
Upīšam biju solījis uz viņa lūgumu līdzstrādāt jau labi

sen atpakaļ, laikam 5 nedēļas. Bet nu nezinu.
3 Man visa tā

tagadējā paaudze, tie sēnalu un padibeņu ļaudis līdz kak-

lam apriebušies; visi, kas bija spējīgi un godīgi, tie iz-

vētīti un izsijāti, un tie ašķugali saucas par graudiem
un grib no sevis izcept maizi. —- Tu saki: protestēt.

4 Labi;

tas nozīmē ielaisties garās polemikas ar visādiem mēs-

liem, samaitāt sev visu vēl atlikušo nervu spēku — Tev

jāzin, ka es pa šiem gadiem esmu ticis diezgan slims —,

un kur tad paliek pozitīvais darbs? To es vairs nevarēšu

vismaz gadu. Vai tas ir vērts? Tu nupat pabeidzi tik liela

darba I daļu5
, Tu turi vecu, pelnītu, izstrādātu slavu, es

vēl tiklab kā neko neesmu 'devis no sava darba. Mēs

esam pozitīvi cilvēki, un mums jāuzvar ar pozitīvu darbu.

Man pat ir plāns: strādāt klusībā un nekā nelaist vairs

klajā; — tad nevajdzēs slāpt no tagadējās sabiedrības

nelabās smakas. — Tavs plāns par sava paša rakstu krā-

juma izdošanu ir ļoti labs; raksti par to plašāk. Mēs

esam līdzi. Tur reiz būs skaidrs gaiss. — Bet lai nu pa-

liek visas tās neķītrības. Viņas saraujas pret lielām bē-

dām, kuras tagad mums uznākušas dēļ mīļās māmiņas.
Elza Tev jau vakar aizrakstīja kartiņu. Aizbrauc turp,

mīļo brālīt, apraugi, kā stāv, palīdzi Doriņai apkopt, lai

kā beigtos. Izzini tuvāk par slimību. Naudu es aizsūtīju
40 rubļ., dod vēl, kad Doriņa prasa. Paliec mīļi, mīļi

skūpstīts Tu, mūsu mīļais, labais, vecais brālīt, līdz ar

mīļo Emmiņu. Sveiks!

Vēstules malas rakstīts:

Saņēmu nupat «Zelt[eņu] kalendļaru]» no 1904. g., bet

tur ir «Nordseebilder» tikai II cikls. 6 Man vajga arī I

cikla, tas būs laikam 1903. g., atsūti, mīļo brālīt, arī to

un tūlīt. Sveiks!

Kada slimība ir māmiņai? Atraksti! Sveiks!
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64.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 26. aprīli

Mīļā, dārgā draudzene, Jūs ar savu smalko būtni un

mākslinieces dvēseli, ar cēlo un reizē uzticības pilno sa-

tiksmi, ar saviem darbiem, vēstulēm, ar visu esat man

tikusi tik tuva, ka katra parādība no Jums ir man drau-

dzība, ka es visu varu no Jums pieņemt. Tās dārgās, ar

tādu gaumi izvēlētās mantas, tās mīkstās zīda segas ir

tikai zīmes draudzībai, kurā es tik mīksti un silti tinos.

Un, ak, mums vajadzīga tāda draudzība, mūsu amats mūs

dara vārīgus, un mēs esam tik laimīgi, kad rodam tādas

jūtas kā Jums, dārgā draudzene. Šo pat brīdi mums at-

kal liels apmierinājums, ka varam Jums rakstīt par savām

bēdām. Lūk, tik tuvu es Jūs skaitu, ka varu Jums arī

sūdzēties. Elza ir atkal nevesela, viņa še vārgo visu laiku,

un nu jābrauc atkal uz Cīrihu ārstēties. Bet vēl tas nav

viss. Dabūjām telegrammu, ka mammiņa, kuru Elza tik

ļoti mīlē, ir «ļoti slima», lai Elza braucot. Jūs varat iedo-

māties, mīļā draudzene, to uztraukumu. Papīri nav kār-

tībā, slima ir, kā lai es laižu? Ziņas ir grūti dabūt no mā-

jām. Bet Jūs esat tik mīļa un tik sirsnīgi laba, apprasā-
ties pie sava kunga, cik bīstams ir nieru iekaisums, kurš

esot, pēc ārsta teikuma, mammai, un ko nozīmē sāpes la-

bajos sānos un gūžā. Varbūt Jūs par to aizrakstītu arī

Elzas māsai Doriņai (mammiņas adrese: Jelgavā, Dobeles

ielā 10, sētā) un paziņojat arī mums šurpu. — Te nu

Jums mūsu bēdas. Bet Jūs strādājat tik dūšīgi tālāk, ne-

ņemat plašus jaunus tematus, bet lūkojat vispirms izsis-

ties cauri ar drāmu. Nemāt to sabiedrisko vielu no strād-

nieku dzīves. Esat mīļi, mīļi sveicināta no mums abiem.

Jūsu R.

65.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1912. gadā, ap 26. aprīli

Deglavam priekš Doras.

Drosmi. Palīdzēsim.

Nagliņš.
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66.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1912. gada 2. maijā

Mīļā, dārgā draudzene, saņēmu nupat Jūsu dziļas mī-

lestības pilno vēstuli Elzai, līdz ar dārgo matu piemiņu
no māmiņas. To varēja iedomāties tikai tik sirsnīga dvē-

sele kā Jūs. — Rakstu es, jo Elza jau kopš vakardienas

atkal Cīrihā, sanatorijā tā pati adrese: Turner Str. 22,
Dr. Farbstein. Elza krīzi še pārlaida, bet jūtas tik vāja, ka

aizbrauca lietot atkal mehāniskus līdzekļus, kas viņu pa-
darītu stiprāku bez psihikas un nervu spēka piepūlēm.
Jo tāda saņemšanās ~— būt stipram —- maksā ļoti daudz

nervu un nogurdina. Elza baidījās ļoti, ka neaprok mā-

miņu tik pamirušu; rūpējaties par to, dārgā, ka apraktu
tikai tad, kad nepārprotamas nāves zīmes, pūšana. — Es

arī vēlētos, lai māmiņu nofotografē; es domāju, arī Elza

to gribēs. Tātad darāt to vien. — Man ļoti, ļoti rūpētu,
ka Elzas pēdējo vēstuli māmiņai norakstītu un atsūtītu

kopiju. —Mīļu, lielu paldies par visu, visu; arī tas mūs

ļoti apmierinās, ka varat pie sevis uzglabāt mūsu mantas,

kas bij pie māmiņas. Man sevišķi rūp grāmatas; tās Jūs

varētu mums atsūtīt vai nu pie vienas reizes šurp, vai

aizvest pie sevis un sūtīt tad man, kad mums būs palie-
košs dzīvoklis, laikam Bernē. Paliekat daudzreiz mīļi,
sirsnīgi sveicināti no Jūsu Jāņa.

67.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1912. gada 2. maijā

Mīļais draugs, rakstu Jums pirmajam ziņu, ka Aspa-

zijas] māte nomirusi1
. Aspazija viņu ļoti mīlēja, un šis

zaudējums viņu tā satrieca, ka viņa, pavadijuse Castag-
nolā vienu mēnesi, atgriezās vakar atkal uz sanatoriju
Cīrihā (adrese tā pate). — Viss šis laiks aizgāja vienā

sirgšanā un uztraukumos, tā izskaidrojat un atvainojat
arī manu ilgo klusēšanu. Uz Rīgu sūtu šinīs dienās caur-

skatītos rakstus; sen jau bija rakstīts arī jauns priekš-
vārds, piem., «Vētr. sējai», bet vienmēr gadījās nopietni

traucējumi. Paliekat mīļi sveicināts un esat vesels! Jūsu

[paraksts].
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68.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 2. maiju

Mīļo sirdsiniņ, sūtīšu Tev šo kā ekspresvēstuli, ja vien

tā ies: es gribu, lai Tu nepaliktu visu dienu bez ziņas, jo
vienkārša vēstule laikam nonāks tikai otru rītu. Gribēju
izlaist kartiņu jau V27 vakarā, bet pārnācis atlikos drusku

atpūsties un biju aizmidzis un aizgulējis laiku. Tā gāja
man pirmo dienu. Toties atkal biju pie Mazza, evvivanno

i piselli
1 ! laipnība bija, bet runāšanās nē, norādīja tikai

ar pirkstu uz cantiņu2
. Nopirku arī vēl 1. maggio3 kar-

tes — ir tas pats maggio, kas 5 gadus atpakaļ —, noklau-

sījos Agliati garu un steidzīgu nostāstu par 86 g. vecu

veceni, kas pate taisījusi tā Carlo Cattaneo gultu, kuru

Romolo nopircis — una cosa famosissima, tutt' il mondo

parlera 4
—,

konsuls devis jau 1000 lire, bet tas vēl nekas.

Viņš bij sajūsmināts līdz apreibumam, steipuļoja un oda

pēc nostrano
5. —Konu es vēl izdarīju? Piekopu istabu,

ienesu sev garkāju galdu un nu pēc mangiāšanas 6 iešu

gulēt mazā pūka gultiņā. Kā nu tik ies tam mazajam pū-

kiņam? Vai konduktors būs palīdzējis pārstiept tās man-

tas? Vai tik nebūs auksti bijis? Vai būsi tūliņ dabūjis
siltu vannu? Turies, mans mīļais dārgumiņš, lieto tos

mehāniskos līdzekļus, zini, ka lielākais ļaunums jau pār-

gājis, nu nāk tik noviļņojums, un tas ies aši uz labo pusi.
Domā tikai uz veselību, cits viss nāks par sevi. Ni trau7

,

mēs li, mīļo dvēselīt, lido.

69.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 2. maiju

Mīļo sirdsdziļumiņ, sūtu Tev šo arī «ekspres», Tev jā-
atbild Lilijai. Viņa raksta ļoti mīļi, un vēstule arī no-

pietnāka un skaidrāka. Skaistas iedomas viņai: atsūtīt

matu šķipsniņu — es arī paņēmu mazu drusciņu — un

ielikt māmiņai līdzi «Ziedu klēpi» un Tavu vēstuli. 1 Tavu

vēstuli vajadzētu norakstīt, kad tik nu nebūtu par vēlu.

Lilija arī neko neatbild uz to, ka jāgaida un jāpārlieci-
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nājas, vai tiešām mirusi. Fotogrāfiju vajdzētu likt no-

ņemt; taču ir piemiņa. Vai par to Tu netelegrafētu Do-

riņai? Vismaz fotogrāfijas dēļ. — Ļoti apmierinoši, ka

Doriņa tikai ar telegrammu atsaukta un tātad nav vai-

nīga. — Lilija raksta, ka paglabās arī pie sevis māmiņas
mantas; varbūt atsūtīs arī grāmatas, vai nu šurp, vai jū-
lijā uz Bērni, kad tur būsim noņēmuši paliekamu dzī-

vokli. — Es Lilijai aizrakstīšu īsu kartiņu tikai ar patei-
cību, bet raksti Tu drīz viņai pate. Tas Tevi arī novilks

no domām, manu mīļo dvēselīt. Kad tāda novilkšana Tev

dara labi, tad nopērc un liec atsūtīt man šos Reclamus2.

Arī 2 mazākus kārtu albumus pa 1 frankam vari man

atsūtļt, kad Tev patīk pastaigāties pa pilsētu. Un nu ņem
kurvi un vannas, un masāžu, pilnu kūri kā pērn. Turies,

mīļo sirdsziediņ; par mani nebēdā, man iet labi; rakstīšu

vēstules. Lido, lido.

70.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 3. maijā

Manu mīļo zelta sirsniņ, es nedomāju, ka Tev būtu tas

brauciens tik grūts, ka vajdzēs likties gultā. Nebūtu Tevi

vēl laidis. Kurvja un vannas Tu arī neesi vēl dabūjusi,
jā, kādēļ tad Tu turp brauci? Izgulēties Tu varēji arī še;

paliek tik vienīgi tā sabiedrība. Izskatās, it kā es būtu

gribējis tikai no grūtībām tikt vaļā. — Es brīnos arī, kā-

dēļ Tu neesi vēl saņēmusi nevienu manu vēstuli, kuras

bij sūtītas express, pirmā vakar, 2. maijā, pulkst. 8

pr[iekš] pusd[ienas] un otrā 11 pr. psd. Neaizmirsti at-

zīmēt, kad Tu viņas saņem, lai zinātu, par cik ātrāk noiet

expressa vēstules; maksā viņas 40 santīmus. — Še vēstule

no Lilijas, un iet arī vēl kārts. — Manu vēstuli brālim

Tu laikam paņēmi līdzi; aizsūti viņu vienu, arī bez savas

vēstules, kuru Tu vari rakstīt vēlāk. — Labi, ka dakte-

riene Tevi apmierināja meningīta dēļ; 1 biju rakstījis tās

dēļ arī Lilijai, lai gaida ar glabāšanu.
2

— Es tagad rakstu

vēstules. — «Dzfimtenes] Vļestnesļī» Līgotnis vēlreiz iz-

tirzā3
un konstatē, ka «Induli» uzņemot vēsi, vaina esot:

«traģēdijas filozofiski rezignējošais raksturs, Indulis prāto

uz katra soļa, uz skatuves prasa ne tikai notikumus, bet
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cēlonisku dramatisku darbību». —- Gulbis raksta, ka esot

slims, izmaksājis ārstiem, par mēnesi 300 r., naudu sūtīšot

man tikai no Rīgas jūnijā. Turies, mīļo sirdsiniņ, lido.

71.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 4. maijā

Manu mīļo sirdsdzīvībiņ, kā Tu vēl vienmēr ciet un

vārgsti! Tev nedod mehāniskos līdzekļus grūtuma no-

ņemšanai, ne kurvju, ne vannas! Kas tā par briesmīgu
bezbēdību no dakterienes! Vai tas ir skopums, vai vien-

kārši vienaldzība? Izturēt Tu kurvi varēsi labāk nekā tās

briesmīgās bēdas, tā tik izruna, lai Tev nedotu, kas vaj-

dzīgs. Atstāj Tevi gluži vienu, arī tā Paulīne aizvelkas

prom. Varēji tad labāk palikt še, vairāk jau es būtu Tevi

izkopis. Bet uzstājies taču un ņem ar varu kurvi! Kad

man rīt nebūs ziņa, ka tas izdarīts, es telegrafēšu dakte-

rienei, ja nelīdzēs, braukšu pats. — Express vēstules, kā

redzu, nonāk pat vēl vēlāk nekā parastās; arī to švindelē 1.

Atzīmē, kurā stundā saņēmi. — Doriņa ielikusi «Dfienas]
L[apā]» māmiņas nāves ziņu. Apraka 20. aprļīlī] (v. st.)
pulkst. 6. Ko nu velti nokauj ies ar pašpārmetumiem So-

mijas dēļ2,
labāk pielūko, ka dabū vannas. Turies, mīļo

sirdsiniņ, lido.

72.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 5. maiju

Manu sirdssaulīt, dabūju Tavu kartiņu, bet nepaspēju
atbildi šodien svētdienā, kad pasts iet retāk. Še būs līdzi

arī Lilijas vēstules, kuras rakstītas agrāk, un Doriņas slu-

dinājums «Dz[imtenes] Vļestnesī]». — Lilijas sirsnība lie-

kas taču īsta, tik ilgi viņa uzturas un tik patīkami nomie-

rinoši to lasīt. Labi, ka Tu viņai gribi aizrakstīt. — Bet

Tava dakteriene —• vai tas pieder pie ārstēšanas meto-

des, ka Tevi atstāj vienmēr vienu? Nu beigās sāk dot
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vannu, kad Tu jau nomierinājusies, un vannai vajdzīgs
pašai būt nomierināšanas līdzeklim, lai Tu nemocītos tik

daudz ar psihisku pārvarēšanos, kas taču prasa lielu

nervu tēriņu. Manu sirdsdārgumiņ, man tik žēl, ka ne-

braucu Tev līdzi, būtu Tev ceļā vieglāk bijis un būtu

tūliņ dabūjusi vannas. Es Tevi noturēju par stiprāku, nekā

Tu esi, un man gluži nelabi ap dūšu. Darbu jau es arī te

neesmu nekādu pasteidzis, kūļos ar tām briesmu vēstu*

lēm, vēl 20, kārtoju un lasu «Imantu», nodomāju izgrūst
episko, bet publikai tik patīkamo līgošanu un staigāšanu
laukā iekšā garākā prologā vai priekšspēlē, gluži ārpus

drāmas, pat ārpus skatuves. — Simsons atrakstījis mīļu
karti, Biruta un līdz ar viņu ducis aktieru. Cita nav nekā

ievērojama. Šodien gran festa1
, no pīkst. 4 [Gigia?] 2 iet pa

augšu ka rīb vien, tutti a Munt Brē3
.

— Kurā istabā Tu

dzīvo, mīļo sirsniņ? Vai esi jau bijusi savā priežu mežā?

Lido, sirdsiniņ, lido.

Vēstules malā rakstīts:

Gulbis prasa pēc «Nordseebilder», jādod būs. Lido.

73.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1912. gada 6. maijā

Mīļo brāli, uz Tavu vēstuli atbild Elziņa par visu, kas

attiecas uz māmiņu. 1 Es runāšu tikai par blakus lietām. —

No «Zelteņu kalendāra» man atsūtīti vēl IX gadagājumu

1901. g., kur ir «Nordseebilder» I cikls. — Ar Brigādēm

izdarīšos pats;
2

neej ar pie viņa. — «Kapitālu» nevar

spēt izdot pirms vēlēšanām — drukātavas dēļ un arī ma-

nis dēļ, jo es tik ātri ne domāt nevaru sasteigt manu-

skriptu. Bet var varbūt izdot burtnīcām, pa 2—3 loksnes,

kā bij arī mans pats pirmais plāns. Tad vienu burtnīcu

varētu gan izdot pirms vēlēšanām, kas būtu no svara. Ja tā

esat ar mieru, tad atraksti aši. Tādā kārtā būtu arī daudz

mazāks risks konfiskācijas gadījumā un arī pārdošanā. Pēc

pirmām burtnīcām redzētu, kā pirks. «Taurļetājsj» nav.

piespiežams viens pats sagāzt visu savu kapitālu viena

grāmatā, kura varbūt ilgi gulēs, pa kuru laiku «Tļaurē-
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mūsu teorētiskās grāmatas. — Bet man ir vēi cits vārds

sakāms: «Kapitāla» tulkošana nav pielīdzināma kaut-ku-

ras, lai cik zinātniskas, grāmatas tulkošanai. <<Kap[itālam]>>
ir priekš mums vienīga, vēsturiska nozīme; tā necieš, ka

viss tiek izdarīts ikdienišķā kārtā, sasteigtā, savazātā,
kaut kādā veikala tulkojumā., kā diemžēl arī «Taur.» tul-

kotļas] grāmatas, piem., K. Mjarksa] ekonomiskās mācī-

bas. Un nu pašreiz Marksa grāmatai tuvojas vēsturiska

diena: viņa Vācijā top brīva no autorlikuma un vācu

partija [tai?] reizē izdod 1. janv. 1914. «Kapitāla» Volks-

ausgabe
3
, tautas izdevumu, populāru, papildinātu ar ieva-

diem un reģistriem. Es nu varu stāties sakarā ar vācu

Volksausg[abe] izdevējiem, dabūt viņu manuskriptu pirms
drukas un izlietot to pie latv. tulkojuma, lai tādā kārtā

1. janv. 1914. gadā nāktu klajā līdz ar vācu V[olks]A[us-

gabe] arī mūsu latv. «Kapitāla» tautas izdevums! — Te

būtu reizē svarīgs vēsturisks moments un tanī parādītos
tautu solidaritāte vienlaikus «Kapitāla» izdevumos dau-

dzās valodās. Tas sajūsminātu arī mūsu publiku uz nau-

das samešanu darba izdošanai un uz pašas grāmatas pirk-
šanu! — Kad izlaistu iepriekš vienu burtnīcu, tad tas

būtu sagatavojums uz lielo darbu, — ievadā minētu par

1. janv. 1914. g. Liec šo priekšā, mīļo brāli, un atbildi

aši, — Vai Vigdorčiks nav bīstams cenzūras ziņā?4 Vai

līdz tam nebūtu labāk izdot tikai mazākas grāmatas, kas

aši atmaksājas? Es ieteiktu tā rīkoties. —- Atbildēt Upī-
tim un galīgi viņu nostādīt īstā gaismā man pēc Tavas

vēstules izlikās taču tas pareizākais; arī tagad, kad Tu

saki, ka neatbildēsi, man liekas taču, ka reizi vēl būtu

galīgi izrēķināties labāk. Bet dari, mīļo brāli, kā zini; po-

zitīvais darbs tas augstākais. Priecājamies, ka Tava «Rīga»
sokas labi. — Ar «Induli» darīju nelabi, likdams to uz-

vest šo pavasari; labāk būtu pavasar' gājis tikai «Ug. v.

N.», un rudeni tad «Induls». Citādi teātrs nekad neuzved

manas lugas, kad ļaudis vēl iet teātrī, bet tad, kad pava-

sarī visi jau sēd dārzos un ne ar pātagu nav iedzenam!

teātrī. Tā man zūd nauda un reklāma. — Beigās vēl: ne-

ļaunojies, mīļo brālīt, par to naudas sūtīšanu no šenes; es

tagad pats redzu, ka tā bij muļķība; es tik gribēju, lai

Doriņai ir ātrāk ar ko rīkoties; gribēju sūtīt pa telegrāfu,
bet nepieņēma, tad laidu tāpat. Paliekat nu abi mīļi svei-

cināti un skūpstīti no Jūsu [paraksts].

61
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Vēstules malā rakstīts:

Kad nu ar Raņķi aprēķinājāties, tad lai maksā vien; 5

man tagad naudas izgājis un iziet ar tām slimībām bries-

mīgi daudz, bet šogad pelnu daudz mazāk, no teātra arī

ienāk mazāk par kādiem veseliem 1000 rubļiem. Tā iet,
mīļo brālīt. Sveiksi

74.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 6. maiju

Manu mīļo saulīt, ir man Tava garā mīļā vēstule. Tu

vēl mocies ar problēmu, ka saule var mehāniski, nekā

nedomādama, panākt, ko Tu nodari ar visu mīlestību. 1

Es ar to nomocos, tur nevar nekā darīt, nav mūsu arods,

kā politika vai veikals, kā es nevaru sev nopirkt kreklu. Mā-

miņai Tu esi visu labu darījusi, ko varējusi, ne velti

viņa pamirusi mirkšķināja vēl ar aci, ka grib rokā turēt

Tavu mīļo vēstuli. Un mēs viens otram arī nevaram nekā

pārmest par bijušo. Man cits problēms, kā darīt un veikt

to, ko mēs gan spējam. Mēs viens otram pāri darām

katrs ar savādu patvarību. Tu ar savu mātes egoismu un

es ar straujumu. Bet tā ir labi, kā Tu šinī vēstulē neuz-

spied savu^padomu, bet arī neatrauj. Jo arī Tu mācīji —

ko Tu man pārmet —, jā vēl vairāk, vai apsīki gluži. Un

es ar savu straujumu esmu Tevi nomocījis visu mūžu,
vienmēr bez apstāšanās rāvis un rāvis uz priekšu, pirms

pa savu ceļu, tad Tevi tikpat strauji dzinis pa Tavu ceļu.

Un tas nav bijis untums vien vai skaidrs nolūks. Pus

mūžu biju sevī audzis un rūdzis, nu sāka muca pāri iet

no nestrādāšanas. Ka es nopūtojies staigāju un visu plēšu

un rauju, — tas ir stīpas tai -mucai. Man visur vajga

tādu apstākļu, ka varētu strādāt, es pats un Tu arī, tikai

apstākļi. Un ies pušu abi divi, kad netiks ārā tas sakrā-

jies rādzējs — spēks. Tev nav tādas nelaimes steigas kā

man, Tu nevari sekot tik ātri, kā man vajdzētu, un, kad

Tu beigās atnāc turp, kurp Tevi vilku, tad man jau ir

par vēlu. Tā mums bijis visu laiku, bet tam tā nav jā-

būt, — tas ir mans problēms. Un, kad es ar to netieku

drīz galā, tad man nav labi un Tevi es saplosu galīgi.
Ka Tu neredzēji pērn māmiņu, tur galā es vainīgs. Izeja
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tā — ka man vairāk jāstrādā. Pašam darbam spēka lai-

kam būtu — visi darbi taču rakstīti pa pāris mēnešiem

vien —, es varētu laikam pat divas lielas lugas veikt

vienā gadā, kad tik varētu ierīkot blakus apstākļus: ve-

selību, mieru, kopdzīvi. Aras uzbrukumi man nevarētu

tik daudz padarīt, kad mēs paši nesagraustos. Tādēļ man

vajdzīgs, ka Tu tieci vesela, nāc uz savu ceļu un topi

pate sava. Tikai tas pats savs nepastāv ārējā un svešā

aiziešanā. Tās gan tik manas domas. Dari pats savu prātu.
Tu ņēmi ļaunā, kad teicu: Tu piederi pie manis. Es do-

māju, ka bez šīs piederības vai saderības zūd kopības

ideja, tad gan paliek vēl divi patstāvības, bet kopspēks
tas nav. Ari tās tik manas domas. Ej, kad Tev vajdzīgs,
gluži pats savu ceļu, lai tas kur aizvestu. Es vairs ne-

aizturēšu, neaizrādīšu uz kopību, ar to es Tev esmu tā-

pat pāri darījis kā ar mācīšanu. Man laiks ar prātu ap-

raut savu straujumu, kad arī temperaments vēl nav no-

rimis. Es Tevi aizlauzis, un tas nav tā, it kā būtu sevi

aizlauzis. Manas jūtas pret Tevi Tu sauc par mīlestību;

man nav vārdu, tas man liekas par mazu. Es Tevi turu

kā sev līdzīgu, kā sevi, un jūtas pret sevi nevar saukt —

mīla; tās ir vienkārši dzīvības spēks. To nevar lauzt. Es

domāju, ka var locīt; Tu saki, arī to nē. Ej savu ceļu,
Tev taisnība. Ari no zara atplēš pusi un iedēsta, aug
abi. Es Tev, mana mīļā, dziļā sirds, negribu pāri darīt;

es gribu, ka Tu augtu. Es Tev nepārmetīšu nekā, ne mā-

cīšu, ne dzīšu. Kad prasīsi, došu padomu un palīdzēšu.
Tev jau vairs otra tik tuva cilvēka nav kopš māmiņas.
Tā apziņa lai Tev paliek, ka Tu velti sev pārmet, it kā

man nebūtu devusi laimes un spēka. Tu man esi devusi.

Tik pie manis tā neredzas kā pie citiem; tā vārda laime

es arī nesaprotu, jo tā, man liekas, pieder pie dzīvības

spēka tāpat kā enerģija pie matērijas. Un dzīvs es esmu.

Bet es gan Tev nebūšu devis laimes, kā Tu to saproti, un

tas man sāp. Varbūt šī rakstīšana Tev ko līdzēs. —■ Es

piekusu. Bet viens paliek: lido, liels siltums no pašiem
dziļumiem, kad uz Tevi runāju vai domāju. Lido. — Pau-

līne ir slinka un zoss. Es viņai rakstīju joku: «Wer sei-

nen eigenen Vater mit «F» schreiben kann, der ist zur

allem fāhig, — nur nicht zum Gedruckt werden.»2 Es arī

teicu, kad viņa tūliņ nesāks mācīties vāciski, tad es nekā

negribu vairs zināt. Un viņa prasa: vai drukāt to grā-

matu, vai pārrakstīt? — Zoss! — Lai viņa parāda Tev

manu vēstuli.
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75.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 6. maiju

Manu mīļo spožumiņ, manu sirds dārgumiņ, ar to garo

rakstīšanu aizmirsu Tev atbildēt uz vajdzīgo. Pasprūk
vaļā reizēm spunde. Par «Imantu» uzraksti gan, ko Tu

domā par sākumu, un tad, kā solījies, to dramatisko galu.
Neesmu vēl visu Merķeli izlasījis un būvējis pa cēlie-

niem. Pēc pāris dienām tik varēšu Tev par to ko teikt.

— Atsūti man Heines «Buch d. Lieder», jātulko Gulbim

«Nordseebilder». Bet drīz. Tad paņem Reclama reizē:

Fingal 168, Temora 1496, S. Pierre 309, Dainos 3694.

— Arī: Inez d. Castro 3814, Jul. Caesar 9 un 2495-6, Perik-

les 170, Demetrius 3438.1
— Kurā istabā Tu dzīvo? Vai

biji jau savā priežu mežā? — Vai tik Tev pašai nav jā-
taisa pusdienas? Kur ēdat, un kā ir? — «Indulim» iet tā,
ka laikam uzvedīs tikai 19 reizes. Brigaderietei vismaz

neiet labāk, arī jau beidz izrādīt, jo nāk sludinājumos jau
cita luga. Eglīts «Vēstnesī» teic, ka es esmot uz pareizā
ceļa lielā drāmā. — Romolo nopircis Carlo Cattaneo gultu
par 30 fr. no bagātās Rosa Polletti; visi par Polletti sme-

jas, ka esot pārdevusi savu slavu tik lēti, būtu labāk

dāvājusi muzejai. Romolo rakstot uz visām pilsētām, pie-

dāvājot muzejiem, solot 1000 fr. — Man ar ēšanu iet

labi; gaļas neesmu pircis, lūkošu rīt ar pienu vien. Man

tikai krusts sāk atkal sāpēt, sēdēju ārā. Lokos un vingroju

kā tārpiņš. Divas dienas lija, varbūt nu iestāsies saule,

tad būs labi. Lido.

Vēstules malā rakstīts:

Manu sirdsmīļumiņ, manu nesamo klēpīti, saudzies,

manu dārgumiņ. Lido.

76.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 7. maijā

Manu mīļo sirdszaļumiņ, sidsāboliņ, neesmu šodien vel

dabūjis Tavas kartiņas. Nosūtīju Tev avīzes. Pūlos ar
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vēstulēm un ar materiālu lasīšanu «Imantam». Neesmu vēl

izšķīries, ko ņemt: Imu vai Ilu. Gribu pirms pārredzēt
lina plānu. Jālasa Alunāns un briesmīgi negribas. Grūti

saskaņot Merķeļa pagātnes notikumus ar Pumpura nākot-

nes cerībām, fabula gluži nederīga nākotnes cerību tēlo-

šanai. Varbūt taču ņemu īlu. Ims tik būtu īsāks. — Vai

Tu nu dabū visas bādes un cepļus? Vai tik Tev nav jā-
taisa pusdiena? Atraksti par to. — Pašlaik priecīgi svilpo
Betina: sempre allegra

1
.

Šodien visi puikas visā kantonā

ir brīvi, neviens nezina, par ko. Laikam iemesls būs sva-

rīgs, ka tāds noslēpums. Tad es svinu līdzi citiem puikām.
Ka Tev arī izrakstītu tādus svētkus, manu mīļo, mīļo sirds-

iniņ! Lido.

77.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 7. maijā

Manu mīļo sirdsdziļumiņ, manu zelta stariņ, dabūju
Tavu mīļo garo vēstuli un atbildēju jau vakar, bet ne-

pūlies tik gari rakstīt, Tu vēl nogursi, pastaigājies labāk

pa savām priedītēm, apraugi baltos gailīšus, pastaigā uz

pilsētu. Aizsūtu arī avīzes, kad. izlasi, saliec pakā un sūti

man atpakaļ. Izgriezīšu pats, Tevi nogurdinās. No Līgotņa

bij smuki, ka ielika par māmiņu avīzē. Brālis atkal kroni

nolicis arī manā vārdā, arī ļoti skaisti. Tu redzi, mīļo

sirdsiniņ, ir tiem cilvēciņiem arī savs labums sirdī, tikai

maziņš un bailīgs, kā viņu sirds arī. Netaisni būtu prasīt

no viņiem vairāk. — Es priecājos, ka ar saimnieci tiku

galā bez kādas runāšanas, es esmu pats savā pansijā; to

dara krāsns, otrā, mazajā istabā man nebūtu kur vārīt

un vajdzētu ņemt Asuntas pansiju. Vienu dienu ar

Asuntu aprunājām visus pa kārtai: Carolina ha la lingua

runga
1, pat Milleriete ir no viņas stanca

2. Signor Romolo

ē come un avvocato
3, par vienu lettera4 uzrakstīšanu Teo-

doramņēmis 5 franki, ma era scritta forte — forte5. La Dacei

ē come un diavolo6, ņemot nost skroderēšanu, bet gan

par to viņas casetinai7 pie pirmā lielākā lietus gadījuma
uzbrukšot virsū akmeņu gruvums no Munte. Līdz tam

vēl viss labi. Lido.
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78.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1912. gada 8. maijā

Mīļo zelta brālīt, Tu esi mīļas un. labas sirds un visu

tik skaisti izrīkoji, aizvadīdams mīļo māmiņu un teik-

dams vēl mīļos, aizgrābjošos piemiņas vārdus. Arī par

vainagiem no mūsu puses esi domājis un visu- izpildījis,
ko māmiņa bij vēlējusies un ko mēs nevarējām. 1 Esat

abi ar Emsīti mīļi, sirsnīgi skūpstīti. — Rakstu šim brī-

žam es, jo Elza ir jau atkal Cīrihā, kur sanatorijā ātrāk

atpūtīsies. Vēstuli aizsūtu viņai. Es Tev rakstīju jau kopš
nedēļas, bet Elza laikam Tev nebūs vēl nosūtījusi. Galve-

nais: 1. janv. 1914. g. iznāk jubilejas izdevums, Volksaus-

gabe, no «Kapitāla». Reizē varētu tad izdot latviski un

lūgt jauno tekstu iepriekš. — Grāmatas un skapi ved pie
sevis; kad Tev nav vietas un ir laiks, tad grāmatas visas

sūti man šurpu. Ja nē, tad noliec pie Dr. Lukin kdzes. Vi-

ņai telpu esot daudz, un gan arī laika priekš sūtīšanas.

Sīkāk Tev rakstīs Elza. Esi mīļi sveicināts un tūkstots

paldies par visu. Sveiks, mīļais!

[Paraksts.]

79.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 8. maijā

Mīļo zelta iniņ, še būs brāļa un Doriņas vēstules ar

aprakstiem par bērēm un rēķinu. Brālis ļoti mīļi pūlē-

jies, es viņam līdz ar šo aizrakstu karti. Bet raksti Tu

arī viņam tūliņ un neaizmirsti, pieliec klāt manu viņam

rakstīto vēstuli, kuru Tu paņēmi līdzi. Es rakstīju tagad

tikai, lai grāmatas ņem vai pie sevis, vai noliek pie Lili-

jas. Par citu, par gultu, kažoku, sudraba spoguli, raksti

Tu, lai tos ar uzglabā, sevišķi spoguli, kā piemiņas. — Bē-

res ir bijušas skaistas, un mīļai māmiņai vismaz tas ir

dots, ka viņa pēdējos gadus nodzīvoja, uz augšu ejot,

manam tēvam, mātei bij jāmirst, uz leju ejot. Vienu tik

Tu nepaspēji — redzēties; tā būtu kā ārēja zīme aplieci-
nājusi, ka Tu viņu labi turējusi, bet Tu jau pate nenēsā
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sēras drēbes, arī ārēju zīmi. Nebēdā un nedari sev grūti.
— «Buch d. Lieder» un Reclamus no Tevis dabūju. Tul-

kojumu brālis atsūtīja; tie drukātavas sušķi nekā nespēj
izdarīt/Tagad nu tulkošu. 1 Atsūti «Balticas»2

vēstuli. — Sa-

tiekos ar augstiem vīriem, vakar ar Gorkiju, šodien

ar Anunzio, sapņos tikai, bet man pilnīgi pietiek. Pie tām

krievietēm vēl neesmu bijis. 3 Jāiet jau ir. Lido.

Vēstules malā rakstīts:

Atsūti man īniņberga vēstuli, tur bij pieprasījums arī

par maniem kop. rakstiem. Lido.

80.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912, gada 9. maijā

Mīļo sirdsiniņ,, šodien tik. vien, jo vakar bij garāka ar

brāļa un Doriņas vēstulēm un gan jau nāks atkal kas

sūtāms, tad rakstīšu garāk. Tu ļoti nopūlējusies, tik dikti

gari rakstīdama 18 Ipp. Lilijai. Vai tas bij vajdzīgs? At-

sūti man to solīto «Balticas» adresi, IniņbļergaJ vēstuli;

aizsūti brālim manu vēstuli. Visas Tavas kartiņas esmu

saņēmis. Sirdsmīļumiņ — lido, lido. Vļēstuļu?] vairāk

Tev nav.

81.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1912. gada 10. maijā

Mīļā draudzene!

Saņēmu Jūsu vēstuli, kuru Jūs nobeidzat ar šaubām,
vai es atbildēšu. Jūs redzat, es atbildu un lietoju ari ag-

rāko uzrunu. Nevar skaisties uz to, kuras mute pārmet

man divdabību, bet kuras viena roka dod dāvanu, kamēr

otra rāda dūri, — it sevišķi vēl, kad dāvanā tik mīļi do-

māta un dūrīte tik maza un no baltpiena saspiesta. Bet

neņemat arī Jūs lietu pārāk nopietni un esat pārliecināta,
ka draudzība nebūt neuzliek tik smagu nastu — spriest
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un palīdzēt ari tur, kur apstākļus nepārvalda.1
— Kad

es atbīdu nost zariņu, kas man karājas acīs, tad par dus-

mām to nevar saukt.

Paliekat daudzreiz sveicināta no

Jūsu

Cļastagnola] 10.5.12.

82.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 10. maiju

Mīļo sirdslabumiņ, še iet līdzi Zeltiņa vēstule; atnāca

vēl viena vēstule no Lilijas, bet to sūtīšu Tev rīt, kad

būšu uz viņu atbildējis. Viņa pārmet, ka es Tevi atturot

pie sevis un nedodot brīvības. Puslīdz tas pats, ko Tu

arī šinī vēstulē saki, ka manis dēļ nebraukuši pie māmi-

ņas.
1 Kad ar Tevi runāju, tad Tu to noliedz un runā par

citiem iemesliem. Tā es nezinu, kuram Tavam vārdam

ticēt. Tas būtu lielākais pārpratums, ja Tu manis dēļ ne-

brauktu. Un es atkal iedomājos, ka Tevis dēļ palieku
Šveicē, jo man taču, kā Tu zini, ir gluži citādi plāni uz

Ameriku vai vismaz uz Romu. Tā mēs aiz tām lielām

labdarībām nelabu vien panākam. Saprašanās tā visādā

ziņā nav. No Tavas vēstules jādomā, ka es Tevi tagad
citādi saprastu, labāk nekā senāk. Bet es to citādumu

nemaz neapzinos. Atsūti man manu vēstuli, lai es tieku

skaidrībā. — Ja Tu domā, ka Tev labāk braukt jau šo

vasaru, brauc; drīz jau būs Skubiķis, tas gādās pasi. Ja

labāk vēl palikt, paliec, un kur vien Tev labāk tīk. Vi-

sādā ziņā zini to vienu: ka esi gluži brīva darīt, ko gribi.
Tikai viens man nepatiktu, ka Tu darītu man labu, tā

Tu darītu man pāri. Tur vēl var pienākt klāt tas, ka kāds

rupjš cilvēks jaucas iekšā. Ka taču labāk norakstīšu Lili-

jai tūliņ un pielikšu viņas vēstuli arī še klāt, lai Tu ne-

mocītos velti, nezinādama, ap ko runa. Par Imu Tu raksti

ļoti li, tikai manas domas sākušas iet gluži uz citu pusi.
Bet tagad es nedomāju nemaz uz lugām. Man ļoti jāstei-
dzas ar Heini, un tas man patīk, jo novada domas. Tas

ir ļoti skaisti, ka atradi tādu mīlestību pie tās vecenītes,
2

taisnība viņai ir, li, [būs?] li, un lido.
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Vēstules malā rakstīts:

Mīļo iniņ, mīļo iniņ, ko lai es vēl priekš Tevis daru?'
Saki skaidri Tu pate. Es varu visu. Lido.

83.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 11. maijā

Manu mīļo, mīļo galviņu, kas tad tas ir, ka nogurums
no Tevis arvien vēl neatstājas, ka Tu netiec nemaz vairs

vesela? Man tas briesmīgi sāp. Es nezinu nemaz, kur

likties, ka, manis dēļ še palikdama, Tu to slimību dabūji
un nu netieci vairs vaļā un aizej postā. Vai tad Tavs

posts man vajdzīgs? Kad Tev Cīriha arī vairs nepalīdz,
dabon tūliņ pasi, kādu ārzemnieces, kā, piem., dakterie-

nes, lai kolonija Tev sagādā, tas viņai jādara, lai studen-

tienes dod, ar varu vajga dabūt, un brauc tūliņ uz So-

miju vai ar savu pasi uz Zviedriju; padzīvo tur, tā pate

Rīgas jūra arī tur, klimats līdzīgs, pilsēta smuka, tāpat
apkārtne. Kalnu gaiss arī tuvumā sasniedzams. Tur Tu

atspirgsi, būsi brīva no uztraukumiem, varēsi sākt strā-

dāt. Nebēdā par mani, man iet labi, un, kad atkritīs uz-

traukumi, ies vēl labāk un es arī varēšu sākt strādāt.

Tagad pat tulkojums nepalīdz labi, pat vēstuļu sakrājies
tik daudz, ka nesaiet mapē. — Šodien no ārpuses priecīga
parādība: tiek svinētas lielas kāzas, piena vīra meitai,

60 Munte Brē vīri ēdīs vakariņas, tādas mantas, kādas

nav ne sapnī redzējuši. Mūsu cuoco
1 vāra par 12 fr. no

paša rītus. Piedeguma smaku jau še manām. — Iniņ,

Iniņ, mīļo dvēselīt, lido.

84.

ASPAZIJAI

Ruviljanā 1912. gada 13. maijā

Mīļo sirdsiniņ, mīļo sirdsiniņ, vai Tu arī zini, ko Tu

dari, tā aizsviezdama projām dziedēšanos, priekš kuras

mēs tik daudz rūgtus gadus esam upurējušies? Vai tiešām

mūsu divu dzīvību vērts dakteriene? Un pat viņa jau ne-
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jjrasa Tavas dzīvības, viņai vajga tik bezmaksas dienešt-

Viieces, tātad vienkārši piemaksā viņai klāt par dienest-

nieci 3 stundas pa 30 sant. 1 • Negribi Tu maksāt, es to

daru. Es nevaru izdomāt, kādēļ Tu tā nedarīji tūlīt? Kā-

dēļ Tu man slēpi tik ilgi un ļāvi man tā ciest? Kādēļ Tu

nestrādā labāk savu darbu? Un tulkojumu? — Visu dienu

rakstu Tev vēstuli, kamēr pilnīgi nokusu, un nu runāju

mierīgi. Ilgi es tā gan vairs nevarēšu. Vai Tu vismaz

tagad neņemsi savā vietā meitu? Vai man atbildēsi un pa-

ziņosi, kā Tu ierīkojies? — Atsūti man atpakaļ Lilijas

vēstuli un manu 6 Ipp. garo vēstuli! — Skaidrības dēļ

man vajdzētu Tev sūtīt arī manu šodien rakstīto vēstuli,

bet Tu esi nokususi. Turies vesela! nevaru Tev vairs

teikt. Ko lai saku? Lido.

85.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 13. maijā

Mīļo zelta dzīvībiņ, saņēmu Tavu mīļo kartiņu, bet

nesaprotu, par ko Tu tā uztraucies, kas tas [par?] rūgtumu,

naidu un saltumu pret visu cilvēci? Es biju domājis, ka

Tevi pārvalda lielas sāpes par māmiņu un Tev vajga tik

atpūsties, bet ir vēl kādas citas, lielākas sāpes. Tās Tevi

būs nomākušas tā, ka Tu padevies pirmām labsirdības

instinktam un sāki dakterienei palīdzēt ķēķī, neapdomā-

dama, ka viņai labāk būtu paticis, ka Tu būtu 250 fr.

vietā maksājusi 300, lai tura meitu. Dari tagad tā un no-

ņem man tās lielās bažas Tavas veselības dēļ, kas man

neļauj strādāt. Un man taču jāpelna. Tu laikam nedabū

vēl masāžas, ne kurvja. Tu man nekad par to neraksti

kā agrāk. Vai Tavs krams atkal ieradies un ir kārtīgs?
Nekā es nezinu, kā vistāļākais svešnieks. Vai tad arī [ar]

jautājumiem par veselību es apspiežu Tavu savpatības

garu? Es varu atteikties arī no tā, bet labāk saki man

to pate; minēšana ir tik grūta. Bet es nesteidzinu Tevi,

raksti, kad neesi nogurusi, kad gribi. — Vakar pasta

Berta, nabadzīte, lauzusi kāju; būšot jāguļot 3 mēneši.

— Lido, mīļo dzīvībiņ, lido.
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88.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 14. maijā

Sirdsdraudziņ, zilo ziedu putniņ, tas, kurš grib pašlaik
laisties, — tik. skaista kartiņa, taisni kā priekš mazā pūka
taisīta.1 Redzēs, ko teiksi par šo Lugānas kartiņu. Kāds

prieks, iniņ, ka Tu raksti drusku spirgtāki, man arī at-

krīt nost lielās bēdas. Kad pieņemsi savā vietā meitu, tad

gluži atspirgsi un varēsi atkal tur dzīvot un veseļoties.

Kad Tu atbrauktu šurp paciemoties, tā jau būtu skaidra

laimīte; bet nu jau te karsts, 18°. Pāri dienas pabūsi,
brauksi atkal. Izrunāsimies, varbūt tomēr es varu Tevi

kaut kā pamierināt. Piena sieva meitas kāzās dikti ēdusi

un raudājuse, kas nu govis slaukšot. Bet znots bagāts,
lai ņemot dienestnieci. Jā, bet tad vajgot vairāk govju;
beigās nodomājusi pirkt daudz govju, ņemt dienestnieci

un meitu arī likt pie govīm. Pastarpām asarām vienmēr

uzēdusi nepazīstamus saldumus. — Mācītājiņu — kura-

tinu
2

uzrunāju, krievietes3
pazaudējušas jakas, lai slu-

dina baznīcā; bij ļoti mīlīgs un sirsnīgs vecīts. Lido. Mīļo

laimesziediņ, gāju putniņ zelta spārniņiem. Lido.

87.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 14. maiju

Mīļo zelta dzīvībiņ, manu sirdsspožumiņ, nosūtīja Tev

saimniece šodien puķes, pēc pāris dienām laikam mana

neļķe būs tik tālu, ka varēšu Tev vienu ziediņu aizsūtīt;

Gailas jau noziedēja, bet kamēlija, ko Tu man dāvāji,
laiž jaunas zaļas lapiņas. «Saulainais stūrīts» iet. labi;

Upīts 1
prasa jau pēc II izdev.; atbildi viņam, vai ko pār-

labosi. «Ziedu klēpis» tāpat ļoti labi, publika neskatās

uz kritikas muļķībām, ir viņā taču rokām taustāmi daudz

vairāk nekā «Sļaulainā] stļurītī]» un lielāka, skaistāka

māksla. Strādā tik atkal vien, laid 111 krājumu, kad Tev

jau tik daudz gatava. Pa starpām arī vari spēt biogrāfiju.
Kā būs ar tulkojumu? Es varu palīdzēt. IJpfīša] vēstuli

atsūti man atpakaļ. Vai brālim aizsūtīji manu vēstuli?
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— Es nogaidu, ko Tu teiksi par tām 2 Lugānas karti-

ņām2
,

kad patiks, aizsūtīšu Tev visu sēriju, 6. Man patīk

ļoti. — Manu zelta stariņ, manu iniņ, iniņ, gaidu, ko Tu

rakstīsi, kā es vara Tev palīdzēt. Ar visu garu Tev palī-
dzēt, bet man bail, ka nepadaru ļauni, ka neaizskaru,

neaizrauju atkal kā tramīgs zirgs, kurp Tu negribi. Es

nesaprotu nekā, jo nezinu pat, ko kartiņā [esmu] Tev

labu rakstījis. Saki man, ko, un es darīšu visu. Bet, kad

Tu nogurusi, neraksti, es varu gaidīt. Iniņ, lido.

Doriņai es biju aizrakstījis un arī teicis,- ka Tu esi

Cīrihā, tad labāk sūti pate S. Petersbourg, TpoHiļKaH N2,

npnc. noB. īl. M. bet galvenā adrese: Mmc

D. Stoutschka. Mīļo dārgumiņ, lido.

83.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada maija vidū

Iniņ, dzīvībiņ, dvēselīt, nav šorīt Tavas kartiņas! Vai

Tu atkal apslimuši? Vai es Tevi aizskāru? Vai pārstrādā-

jies? Kad vakarā vēl nebūs kartiņas, tad telegrafēšu. Va-

kar atlabu un atlaidu vaļīgāk nervus pēc lieliem uztrau-

kumiem, un šodien viss atkal klāt. Vai tad nav nekādas

iespējas tikt pie miera, dot Tev mieru? Vai Tu gribi, lai

es Tev nerakstu nemaz? Es esmu minējis tanīs kartiņās,
ka Tevis dēļ, Tavas veselības dēļ uztraucos, — varbūt

tas dara Tev ļaunu? Kā iejaukšanās Tavā patstāvībā?
Es nespēju piepeši visu veco sajūtu atmest, kas rūpējās

par Tevi un cieta līdz, kad Tu cieti. Es apjūku, jo vairāk

tādēļ, ka eju pa tumsu, nezinu vēl, ko Tu prasi no manis,

ko darīt, kā palīdzēt. Saki, es varu visu. — Šodien nav

arī nekādu citu ziņu. No «Dfienas] Iļapasļ» izgriežu un

pielieku še klāt brāļa rakstu par māmiņu 1. Beigās arī

«D. L.» uzņēmusi, es jau biju stipri uztraucies par ne-

cilvēcību, ka nemin nekā, Bet nu labi, ka ir. — Zeltiņš

atsūtījis antoloģiju «Jūtu pasaule»
2
, vai sūtīt to Tev

turpu, jeb vai pagaidīt? — Mūsu dakterīts Solari ir no-

pircis to dārzu, kuram ejam garām uz spico kalniņu, un

salicis iekšā vienu govi, vienu veceni un 40 vistas, un

pats vienmēr tur sēd; kad slimniekam vajga, tad neiet

pie ārsta mājās, bet govs stallī.

Iniņ, mīļo dvēseles kodoliņ, lido!
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89.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 18. maijā

Manu mīļo sirdsspožumiņ, manu skaistumiņ, atnāca pa-

rastā laikā Tava zilputniņu kartiņa, ko Tu ar mīļām, čak-

lām kājiņām uz vakzāli nesi, manu zelta dārgumiņ. Sūtu

Tev telegrammu, lai gaidi, nav jau Tev tā ko steigties,
pāris dienas ilgāk neko nekaitēs, nogaidi brāļa atbildi.

Nauda jau mēdz iet ilgāk nekā vēstules. Rakstu tādēļ
vēl šo kartiņu, Tu viņu saņemsi svētdien no rītus. Paliec

vien, kamēr saņem to naudu; lielais Pūks gaidīs. Sirds-

draudziņ, nebēdājies un neuztraucies nu atkal To, es

mierīgs. Sirdsdziļumiņ, lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Exp. A. Naglin, Castagnola, pr. Lugano.

90.

H. un V. DERMAŅIEM

Kastaņolā 1912. gada 25. maijā

25. 5. 12.

J. Dermļanei]. 1 Jūsu tik sirsnīgi pasniegtās ziņas mūs

dziļi aizkustināja. Katra mūsu mīļo sāpe sāp mums tagad
jo vairāk, kad jau nervi no gadu ilgās turēšanās sākuši

atlaisties. Nu atkal Saratova.2 — Mēs varam iedomāties

arī Jūsu ciešanas par visu to laiku. Kad es biju cietumā,

vēl ne pilnu gadu, man visgrūtākais bij zināt, kādu bries-

mīgu nastu nes Aļspazija], kurai vajdzēja par mani gā-

dāt; ar to salīdzinot, mans stāvoklis izlikās man apkau-

nojoši viegls. Un cik daudz, daudz grūtāks un gadiem

ilgāks ir bijis Jūsu uzdevums. Bet Jūs nesat to ar tādu

vienkāršību un stiprumu. Jūsu mums tik dārgās vēstules

ir tik spirgta gara, ka atliek tik apbrīnot sievietes kluso

varonību tādā pat klusībā, kādā viņa to izrāda. Es arī

tagad nebūtu to teicis, kad nebūtu tā aizkustināts, iedo-

mājoties Jūsu abu stāvokli. Kad slogs noveļas, tad tik

jūt īsti viņa smagumu; to mēs nomanījām paši, kad bei-

dzās mūsu laiks. — Tagad Jums būs mīļš uzdevums —
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atdot atkal visu fizisko spēku atpakaļ mušu Vilim, lai

viņi mūs varētu apdāvināt ar sja vieni] garīgiem spfē-

kiem]. Viņš tik ļoti vajadzīgs mūsu laikam, kurš palicis

sekls un vājš. Viņš vajadzīgs, lai atvērtu atkal avotus,

kas aizsērējuši, —- Kad mēs runājam par cerībām, tad

skatāmies, vai atvērsies drīz tie mūri. Aiz tiem 'tagad
vairāk garīgi strādā nekā ārpus viņiem. Laba griba dau-

dziem ir, bet nav to spēju; —- 1000" ilgojas pēc mūsu

Viļā; es • neesmu viens tanīs jūtās, es tik esmu laimīgs,
ka' Vilis tik mīļi min arī mani. Sakāt to viņam, manam

dārgfajam] draugam, kurš teicis man vislabāko, ko var

teikt: ka es viņu sapratis. .Un viņa saprašanu atrast nebij
tik grūti: vajdzēja tik meklēt cilvēku vislabākās jūtas.

Ceru3
,

ka mēs ari Tevi satiksim Mfaskavā?] un kopā
ar Tevi dosimies tālajā ceļā, lai Sibīrijas ziemā Tev at-

gādinātu dienvidu vasara un karsto draudzību, kura kar-

stāka par dienvidu vasaru. Domās visus šos gadus bija
pie Tevis tie, kuri Tevi mīl; Tavā šaurajā, vientuļajā
cellē iespiedās mūsu cerības un domas, un mēs bieži

bijām pārliecināti, ka tajā ir vairāk patiesas dzīves nekā

ārpus tās.

Dzīve atvaļinājumā arī aizritēja Sibīrijas vasarnīcā. Es

dzirdēju, ka Tu, kurš tik daudz bēdu panesis stiprs miesā

un garā, pēdējos mēnešos biji stiprs vairs tikai garā, bet

es zinu visu Tava gara spēku, es zinu, ka tas no jauna
radīs sev miesu, tāpat kā tas radīja jaunu garu tur, kur

tā nebija. Tu kļūsi atkal možs, ķersies pie sava lit. darba

un darbā atradīsi spēku, — Tur Tevi jau kā saule sa-

gaida Tavas draudzenes mīla, bet no nakts Tev sveicie-

nus sūta zvaigznītes —- draugi, klusi izdzisdamas. Bet

Tu zini, ka šī izdzīšana ir tikai šķietama; mēs vienmēr

paliekam savā vietā,,tāpat kā ari neizmalnās mūsu mīla,

— Vēl biežāk Tevi apciemosim vēstulēs. Aizsūtīšu ari

savus darbus un plānus.

91.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1912. gada 26. maijā

Nupat pienāk Tavs mīļais, skaistais dzejolīts
1
, un, cik

Viņš arī skaists un kādu prieku man deva, mah tomēr

žēl, ka es Tev pāri darījis un Tevi spiedis nekaunēties.
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Man tik bieži sevi jāsastop, kur es ar savu straujumu
citiem pāri daru, taisni tiem, kurus mīlu. Bet taisni Tev

es vismazāk gribu pāri darīt ar varu, Tev nebūs baidī-

ties no manis, tad vien es varēšu Tev ko palīdzēt. Tu

esi tik laba, kā es saku, es to zinu; Tev arī te nav jābai-
dās. Kad Tu domā, ka neesi tik laba, tad tā ir tikai zīme,

ka Tevī ir stipra dziņa uz priekšu, un tas, man liekas, ir

tas visulabākais dzīvē, jo ved uz lielumu, mana mīļā
Rūtiņ. Sveiki!

92.

V. PLŪDONIM

Kastaņolā 1912, gada 1. jūnijā

1. 6. 12.

Mīļo, cienījamo kolēģi! Saņēmu šodien Jūsu laipnās

rindiņas kā dārgu sveicienu no dzimtenes. Jūsu nodoms

Izdot daiļliteratūras hrestomātiju vidusskolēniem ir ļoti
teicams; 1 tāds darbs taisni nepieciešams, un Jūs viņa
labākais veicējs. Par Jūsu darba principiem — sniegt
nevis daudz īsu izvilkumu, bet divus trīs sacerējumus
pilnīgā veidā —. es neesmu kompetents spriest. (Man
tur liekas grūtības. Kad vāciets grib iepazīties ar Goethi,

tad viņam būtu jādod viss «Fausts».) Kā ir tad, kad rakst-

niekam raksturiski nav īsi rakstiņi, bet gari vien, ku-

rus nevar ielikt hrestomātijā un kuri zaudē no saīsinā-

šanas? •«

Man Jūsu vēstulē ļoti simpātisks vēl arī tas, ka Jūs

kā pirmais pieprasāt pēc atļaujas -nodrukāt kopizdevumā
kādu Aļspazijas] un manu darbu. Tik reizi senāk gadījās
arī pieprasītājs, bet tas nodrukāja pretī neatļaujai. Jums

atļauju došu ļoti labprāt, tikai lūdzu paziņot man, kurus

darbus esat izvēlējušies. Ja Jūs, piem., nodrukātu visu

kādu rakstu, kāds iznācis atsevišķā izdevumā (piem.,
«Ave sol!»), tad iznāktu man konflikts ar izdevēju, jo
tad būtu visas grāmatas pakaļdrukāšana. Jūs, mīļais ko-

lēģi, pratīsat novērst [mums?] nepatikšanas*un paziņosat

par savu izvēli.

Vislabākās sekmes darbā un sirsnīgus sveicienus] no

tālumniekiem.

Visā cienībā

Adrese: Uz saul[aino] tāli.
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93.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1912. gada 1. jūnijā

Mīļo Robi, daudz paldies par sūtījumiem, abus saņēmu,

Zaļais albums ļoti patīk, — No Baloža neprasi atpakaļ

priekšlasījumu par «U. N.», jo es jau biju domājis uz

to pašu Baku Birznieku kā izdevēju Balļpža] un Tavam

rakstam. Par «Ind. v. Ar.» es gan labprāt lasītu. — Nu

par Asp[azijas] pastkartīm 1. «Buku šāva» «J[aunais] Laiks»

un «Dļienas] Lfapaj», uzbrukdami Asp-ai, bet arī visa Cī-

rihas kolonija piedalījās pie šaušanas. Kad nu vajga
naudas priekš vēlēšanām, tad atzīst, ka greizi nošāvuši;
lai tagad nu dod naudu un, vēl vairāk, lai dod reklāmai

ari vārdu. Kad būs pārgājis vēlēšanu laiks un nauda un

reklāma saņemtas, tad varēs atkal šaut, un tad jau gan

trāpīs itin pareizi, tā, ka jutīs gan. Tā, ka jutīšu es ari,

kā jau jutu šo pusgadu. — Bet tagad nauda tiks dota,

Aļspazijas] vārds reklāmai vairs nē: A. ir demokrāte.

Kad viņas vārdu izlieto oficiāli s. d. reklāmai, tad sa-

groza patieso stāvokli. To viņa negrib. Kam tad arī vaja-

dzīga tāda oficiāla sludināšana? lekš kā viņa pastāvēs?
Atraksti man aši, kāds būs tas rakstiskais paziņojums

pulciņu sekretāriem2
.

Vai tur būs teikts, ka ģīmetnes

izplatītas ar autoru atļauju? Tas varētu A-ai kaitēt. Viņa

grib vēl šogad braukt mājās, un oficiāla iestāšanās par

labu vēlēšanām to darītu neiespējamu. — Eka man nu-

pat atrakstīja, ka pēc trim nedēļām būšot mājās, Cīrihā.

Atsūtīja uzņēmumu no mana bijļušā] dzīvokļa Slobodskā,

Vjatkā. Novelc vēl uz pastkartīm Tauļriņa] uzņēmumus
no mums Cīrihā, tos, kuri vēl nav novilkti. — Daudz

mīļu sveicienu no mums abiem. Tavs [paraksts].

94.

B. FARBŠTEINAI

Kastaņolā 1912. gada 6. jūnijā
6.6.12.

Ļoti cienīta doktora kundze! Kā atbildi uz Jūsu vēstuli

es Jums līdz 1. jūlijam aizsūtīšu 500 fr. Varbūt Jūs va-
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rat šo cipara pieņemt kā mātes vērtības pārbaudītu mēr-

auklu pretī sievas vērtībai un pielietot šo mērauklu, lai

Kellera kungu tā īsti novērtētu, viņš to. ir pelnījis. Elza

šeit piemetina kalendāra aforismu, %.as attiecas tieši uz

Kellera kungu. To redzot, es par Kellera-'kungu priecā-
jos. Mani iepriecināja, redzot, ka tas, kas Jums ir aug-
stākā nicināšanas pakāpe, mammai — 'līgums, viņam.

Nesāpinieties tik ļoti, mājās dzīvojot, doktora kundze.

Ļaujiet labāk savam īgnumam parādīties atklātībā. Vēs-

tuļu rakstīšanu es šeit neskaitu, bet gan brošūru rak-

stīšanu.

95.

A. ĶĒNIŅAI

Kastaņolā 1912. gada 6. jūnijā

6.6.12. Ķeniņļaiļ. Ļoti cien. kundze! Jūs varat iedomā-

ties, kā es priecājos par Jūsu sirsnīgo piemiņu, par drau-

dzīgām jūtām, kas Jums iztēloja it kā par pienākuma
rakstīt man par «Induļa» izrādi, par Jūsu laipniem sprie-

dumiem, par cerību Jūs varbūt atkal redzēt. Kuģa, no

kura es ar vairāk tiesībām varēju gaidīt kādas ziņas par

lugas dekorācijām, pat fotogrāfijas, — bija arī solījies —,

nav nekā rakstījis. Es apmierinājos ar to, ka viņš nav

rakstura cilvēks, un arī tagad palieku pie tā, kaut gan

tagad nu būtu domājams arī cits izskaidrojums, jo, pēc
mūsu ziņām, daži sakot, «cik Kļugaļ stāvēja augstāk un

Rļainis] zemāk» 1. Man šis izskaidrojums liekas neticams

tādēļ, ka man neticams, ka rati varētu būt augstāki par

braucēju. Man jau arī rati nav nepieciešami, varu iet

kājām vai braukt ar mašīnām; mašīnu meistari drama-

tiķiem vienmēr bijuši vajadzīgāki par dekoratoriem. Žēl,
ka ļaudis, kas nekur nekā nejēdz, jaucas še iekšā. Es

Kuģu, personiski tiekoties, ļoti iemīļoju, un jūtās es esmu

liels konservators. Viņš man palīdz, bet, ka aktieri ne-

sparojas, to esmu dzirdējis no visiem. Tādos apstākļos
es izlaižu savus darbus kā apaļus bāriņus bargos kun-

gos. Kas lai par viņiem rūpējas? Es nekā nevaru darīt,

lai viņus glābtu. Es zinu, ka arī labus darbus var no-

gremdēt, cerība tikai, ka tad tie nāks uz augšu pēc ilgiem
laikiem. Ja man dzīve koncentrētos manos darbos un
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viņu panākumos vien, Kā Jūs sakāt, dārgā Kundze, tad

es būtu gluži nabags. Varbūt tikai .1% dzīves var pār-
vērst darbos. Es gan gribu panākumus, jo tie var veicināt

manu Idejas uzvaru, bet ideja neatkarājas no šiem pa-

nākumiem vien un es arī nē. Bet, lai kurinātu darba,

krāsni, pietiek ar drusku riebuma par laiku un ar mī-

ļiem vārdiem, kādus dzirdu šad tad no draugiem, kā no

Jums.

96.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1912. gada 14. jūnijā

Dārgo Pauli, saņēmu Tavas rindiņas ar ziņu, ka iera-

dīsies še Tavs brālis Emīls. Mēs viņu saņemsim tik mīļi
kā vecu paziņu un draugu. Laiks visu gabalu bija diez-

gan vēss, 15°, tagad sāk iet uz siltumu, un gandrīz visi

viesi pansijās ir projām. Bet sanatorija, kā jau rakstīju,

paliek atvērta visu vasaru, — Tavs plāns dzīvot ārpus

pilsētas 1
man liekas ļoti labs, derēs visiem veselībā. Tik-

sat visi atkal uz kājām. Es rakstīju uz Tavu veco adresi

vēstuli b. J. D[erma.nei?ļ, Tu par saņemšanu nekā nemini.

Ja nebūtu saņēmis, tad visādā ziņā tūliņ to paziņo. Daudz

mīļu, sirsnīgu sveicienu visiem no mums abiem. Sveiks!

97.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1912. gada jūnija vidū

Mīļo, labo, mums pa šo laiku bij bēdas, Elzas mātes

nāve, par ko jau būsi lasījis avīzēs. Eflzaļ atkal palika
vājāka pēc otrreizējās ārstēšanās, un nu jābrauc trešo

reizi uz Cīrihu. Visu laiku ne viens, ne otrs netikām

pie strādāšanas, bet nu ir pēdējais laiks un vismaz man

jāstrādā, lai apstākļi būtu kādi būdami, lai ari priekšā
stāv man tāda pārstrādāšanās kā ar «Induli». 2ēl man gan,

ka ar «Indfuliļ» negāja labi; es biju gan to zinājis, kad

strādāju, bet vēlāk labās kritikas lika man cerēt, ka pub-

lika arī sapratīs. Nu vilšanās dod zināmu smagumu un

nepatiku uz nākamo darbu. Tā, ar ārējiem un iekšējiem
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šķēršļiem, tomēr jāstrādā, lai parauj velns, bet es jau

nepadošos. — Nu jau runa uznākusi uz teātri: Tavas zi-

ņas man vienmēr vajadzīgas, lai arī visi citi rakstītu,

faktiski jau es dabonu maz ziņu, un tik aiz gadījuma.
Tādēļ raksti vien, mīļo, — Vai zināmā izrāde 1 ir jau no-

tikusi? Kur un kāda? Vai bijuši labi panākumi? Man ne-

kas nav ziņots, Teātrs varēja dot vienu no agrākām iz-

rādēm tādējādi, ka visu lenākumu, arī manu honorāru,

dod prom. Vai: var sarīkot ekstrā Izrādi pa vasaras laiku,

piem., uz Jāņiem vai pa Zinību komisijas sapulcēm, vai

pa koru koncerta laiku: ienākums tam mērķim būtu ļabs.

—• Atraksti ko par šo lietu tālāk. — Kas tas ir, ka te-

ātrim atkal sāk aptrūkt dzīvības? Sēdes reiz par mēnesi

ir par maz. — Aktieri prasa" pārāk lielas algas un pāriet

uz veco teātri, bet, kā daži raksta, «Indulī» visi, izņemot
tik direktoru Amtmani un Birutu, esot spēlējuši vāji.2

— Jelgavas izrādes3
nebij avīzēs aizrādītas, un arī pēcāk

nebij korespondencēs ziņots, kā izrādes izdevušās. Tāda

neminēšana ļoti kaitē nākamām izrādēm. Tā ir nolaidība.

— Šoruden ceru tikt galā ar «Imantu», otra luga
4 būs jā-

atliek, jo traucēkļu bij un laikam būs vēl pārāk daudz.

— Atraksti nu Tu, mīļais, par teātri to, kas avīzēs ne-

mēdz būt lasāms. Kā tika salīgti aktieri? Kuri aiziet?

Vai Kuģa paliek cietā algā, vai dabū maksu no cēliena?

Kādas lugas ir nodomātas uz nākamu sezonu? Kā iet ar

ienākumiem? Kas darīts teātra nama būves lietā? Vai

tāds nams jel maz iespējams bez lielām naudām? Vai Ar-

veds Bergmans viesosies?5
— Vai tas ir tas pats «Lāsta»

Roberts, kas man uzbrūk «Domās»?8 Un kādēļ Pīpis uzņem

tādus uzbrukumus? — Vai Hertels rīkojas vēl tāpat kā

sākumā? Viņam taču būtu laika, jo veikals vēl jau ne-

var aizņemt pārāk daudz laika? — Vai rakstu krājums,
kas esot iznācis, ir no Filistru biedrības7? — Pastāsti arī

par sevi pašu, kā labi iet, kādā amatā tagad esi? Paliec

vesels, mīļo, labo, un esi sirsnīgi no mums sveicināts.

Vēstules malās rakstīts:

Ir laikam kādas fotogrāfijas vai pastkartis no «Induļa

un Ārijas». Teātrim vajdzēja man atsūtīt, lai es jel cik

zinu par savu lugu. Ja teātris nav izdevis pats, tad at-

sūti, lūdzams, Tu pats.

Sveiks, mīļais!
_

Vai par «Ind. Āriju» bij kādas kritikas krievu un vācu

avīzēs? Atsūti! Sveiks!
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98,

JAUNĀ RĪGAS TEĀTRA KOMISIJAI

Kastaņolā 1912, gada 19. jūnijā

19. 6. 12.

Cien. Teātra komisijai. Man jāraksta par lietu, kura

ļoti nožēloju. Mēs bijām ar teātri vienis prātis, ka auto-

ram pašam jāatbild par savu lugu, tātad arī par strīpo-

jumiem. Es aizsūtīju teātrim rūpīgi izstrādļatu] strīpo-

jumu, piesolīju vēl strīpot uz viņu pieprasījumu, bet, at-

bildes nesaņemdams, lasīju avīzēs, ka izrāde būšot ar

strīpojumiem] un pārgrozījumiem] no autora. Ar to

apmierinājos, bet nu izrādās, ka tā nav un es esmu ticis

maldināts. Caur gadījumu man bija iztrūcis viens «J[au-

nās] Dfienas] Lļapas]» N. (tik vāji referē citas avīzes)

— dabūju tikai nupat zināt, ka «Ind. v. Ar.» izdarīta ve-

selu cēlienu pārcelšana: abi vilku gravas skati (IV un V

cēl.), kuri ar nolūku ir šķirti, izrādē tikuši savilkti kopā,
tā ka nu iznāk viens pats pārmērīgi garš un nogurdinošs,
turklāt vēl beigu cēliens, kurš varbūt ka top pārtraukts
uz dažām minūtēm no priekškara, varbūt arī nē. Katrs

nelietpratējs vien jau varēja pateikt, ka tā ir nepiedo-
dama kļūda, nemaz nerunājot par to dramatisko neveik-

lību, ka pēc 111 c. pārtrauc intresi par galveno personu,

aizejošo Induli, nerāda viņa tāļāko darbību, bet otrās

personas — Ārijas. Ārijas darbību varēja rādīt bez in-

treses pārtraukuma gan tad, kad Induls nogrimst do-

mās [starp rindām rakstīts: (t i., bezdarbībā)] IV [cēliena]
1. ainas beigās. Kad pēc šī Ārijas skata Induls tad parā-
dās V c. tanī pat vietā un pozā, tad ar to izteikta viņa

garā domāšana, kura nu arī redzami izrādās dramatiska,

jo skatītāju acu priekšā Indulī doma pamazām izcīnās

pret apstākļiem, novērojot dabas parādības (lietu), atrod,

kā šo dabu pārvarēt un kalpināt savam mērķim. Laikam

šī domas augšana un cīņa cilvēkā, visvairāk iekšējās dar-

bības radīšana, būs izrādē izlaista, kā to jau izlaida Du-

burs, jo tāds dramatisks problēms vēl nekad nav ticis

risināts un ir par jaunu. Teātrim šo nevar ņemt ļaunā,

bet gan to, ka cēlienus pārcilājis pret autora un pa au-

toritātes (Dubura) prātam. Radošam autoram savā darbā

jābūt arī autoritātei, pretim visām citām. Par šādu lielu
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lugas pārgrozīšanu vajdzēja autoram vismaz paziņot

Tad es būtu paskaidrojis stāvokli un teicis, ka 1) ska-

tuves tehniskie iemesli, uz kuriem aizrādīts «Djienas]

L[ap]ā», nekrīt pret drāmas tehniskiem iemesliem; 2) un

ka 15 minūtes varēja ietaupīt arī citā, nekaitīgā vietā,
kuru es būtu līdzi pūlējies atrast, un, ja tas nebija ie-

spējams, tad labāk bij zaudēt 15 min. nekā publikas pa-

cietību. «V[ilhelmā] Tellā» ir divtik ainu kā «Indulī», un

tomēr J[aunais] teātrs tehniski tiek galā. Nevajga par

zemu domāt par J. teātra tehnisk. spējām. Tātad galā.
Lai man būtu iespēja kaut cik iepazīties ar savu lugu,
lūdzu man paziņot, kādi strīpojumi ir vēl izdarīti. Tāpat.

tad lūdzu atsūtīt fotogrāfijas vai skices no Kugas kostī-

miem un skatiem «Indulim», jo tādi man būs vajdzīgi
arī «Imantā». Un pašā galā — pēc lielās sūdzības man

jāizsaka vēl lielāka pateicība teātrim un režijai par lu-

gas spožu inscenēšanu un direktoram vēl par masu skatu

izveidošanu, kas no visiem top atzīti par teicami izves-

tiem un kas man ir no lielākā svara. Ari «Imantā» masu

skati ieņems lielu lomu. Bet par «īmfantu]» rakstīšu vē-

lāk, varu sūtīt ainu un cēlienu sarakstu — kad būs bi-

jusi sapulce un pārruna par reāliem nodomiem nākamai

sezonai. Kādas lugas nodomātas? Vai uzvedīs manas ari?

Sūtu [sveicienus?].

99.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 21. jūnijā

Mīļo dvēselīt, sirdsprieciņ, nosūtīju Tavas mantiņas,

samaksāju 10 fr., Tu kurvi sapakāji ļoti smagu, labāk

būtu bijis ņemt divas vai trīs mazākas pakas. — Farina

neatnāca. Vēl man ir mājās, ko ēst. Pārnācis nogulēju
IV2 stundas. Nogurums, tā ka pēc atkal aizlasījos, neno-

sūtīju nevienas vēstules. Tev, nabadziņam, būs gan karsts

bijis, jo istabā 20°; lai nu dakteriene Tevi salāpa. Gan

jau ies atkal uz labu, nebēdā, mīļo iniņ. Lido.
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100.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 22. jūnijā

Mīļo sirds zaļumiņ, rakstu, Tavas kartiņas vēl nedabū-

jis, drīz iešu viņu pārnest, kā spīgulī!!. Vakar vairākus

redzēju, bet kāzu dancošanas pa gaisti' ar svecītēm vēl

nav, laikam vēl nav diezgan silts. Es vakar saulē izmē-

ģināju to bādi, izlikos uz Tava lielā papīra tik garš kā

levadraksts, bet visādi kukaiņi, skudras un mušas

nāca brīnīties, sievas gan nevienas neizbiedēju kā matto

danese1
.

Bet pēc pusdienas sāka stipri niezēt, domāju, ka

skudras noēdušas, bet tā bij saule; gluži sarkans nodegu.
Žēl būtu, ka Tavs skaistais baltumiņš nodegtu arī sarkans.

Bet varbūt Cīrihas saule nav tik kodīga. Saņēmu Tavu

kartiņu. Turies, mīļo, mīļo dārgumiņ, lido.

101.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 23. jūniju

Manu mīļo sirdsprieciņ, dabūju šorīt Tavas mīļās kar-

tiņas. Nebiju vēl nemaz gaidījis. Laikam Tu būsi vakar

iemetusi vēl pirms 8. Ar visu lielo nogurumu Tu taču

paspēji vēl uzrakstīt lielajam pūkām. Labi, ka Tu taču

vēl tik stipra izrādījies, jo vakar karstums pēc pusdie-
nas bija pirmo reizi 20°. Es atkal nekā vakar nepastrā-

dāju. Šodien eju laukā. Šo kartiņu gribu nodot vēl pirms
10, lai Tu dabūtu šovakar. Atraksti, kad Tu saņem šo karti

un kad vakarējo. — Vienas tējkarotītes trūkst: vai Tu

varbūt paņēmi līdz? Vecenei teicu, tā gluži bailīga palika,
tātad nav vainīga. —■ Tavu ziņu liels pulks un visas la-

bas, diezgan; man nav tādu, tikai šodien redzēju curato 1

un Miķelsons atsūtīja savas dzejas, bet man negribas
baudīt. «Domas» atnāca. Manu mīļo zelta dvēselīt, ko-

pies un lido.
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102.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 24. jūnijā

Manu mīļo dimfanta] kodoliņ, kādēļ Tu nedabū kārtīgi
manas kartiņas? Katru dienu esmu rakstījis, saņemu no

Tevis visu. Farinai neraksti! lerīkošu. pieodienu sistēmu

un iešu uz Cassarati 1 vai Lugānu reizi pa nedēļu. 5 die-

nas darīs labu. Tagad neiet, tādēļ, ka bij atmesta labā

kārtība. Tad arī vēl ir diezgan karsts, 20° istabā. Tikai

šodien sāk līt. Tas arī dara nogurumu. Bet gan jau tik-

sim abi vaļā no sliktuma, un tad ies. Nebēdā, sirdsprie-

ciņ, ej pa pilsētu bodēs paskatīties, izklaidējies, un tad

sāksi strādāt. Es pāris dienas aizlasījos tik briesmīgi, ka

ne izgāju vakarā staigāt, ne ēdu. Tagad jau sāku vēstu-

les. Tās mani vairāk moca nekā viss cits. Kad nogrūdīšu
tās, tad ies darbs. — Vai Tu neatradi rakstāmā mapē

kādu puķīti? Spīgulīši liek sveicināt. Lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Atsūti man Homer «īlias» Reclam2! Lido.

103.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 24. jūniju

Mīļo sirdsspožumiņ, saņemu Tavas kartiņas kārtīgi
katra ritu; nez par ko manas nenonāk laikā. Te izgriežu
līdzekli priekš miega. Plūdoņa vēstuli atsūti atpakaļ. Var-

būt Tu «Zeltīti» varētu dot par velti, bet «Ave sol!» bez

Upīša ziņas neiet, un nelaimīgais «Zirgs» lai arī tagad

otrreiz iet par velti! Varbūt likt-viņam priekšā, lai tulko

tos abus gabalus krieviski, tas mums būs tas honorārs.

Izrādes tiesības paliktu mums. — Ar ēšanu tagad esmu

apmierinājies, nav vairs apetītes; ja vajdzēs, ņemšu vai-

rāk piena; sviestu un sieru var dabūt še, pēc augļiem
aiziešu reizi nedēļā uz Cassarati. Tātad Farinai neraksti!

Atraksti, vai Tu paņēmi līdz vienu tējkarotīti, citādi jā-

domā, ka vecene noņēmusi. Nebēdā, ka neesi vēl atpū-
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tusiēs, gan jau ies. Es ari vēl nevara strādāt. Pie mums

ir istabā 18—-20°, «Domas» aizsūtu. Lido.

104.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 25. jūnijā

Manu mīļo sirdssiitumiņ, saņēmu Tavu vēstīti un Plū-

doni atpakaļ. Man taču dusmas par to Plfūdoni]; viņš
pats ņem gan naudu par saviem darbiem

,
bet mēs lai

viņam savus dāvinām. No Gulbja šodien ir klāt vēstule

un nauda, 400 r., vēstule ļoti mīlīga, tātad viņam iet

labi. — Ļoti labi, ka apraksti visas savas darīšanas. Rei-

matisms gan jau nāk no šī dzīvokļa, un redz, kur aši.

Es arī jūtu galvā, citur gan ne visai stipri, jo vingroju.
Gan Tev dakteriene izdzīs visus nelabumus. Rokas tu-

rēšana virs galvas arī ir nervozības zīme. — Pūlos tagad
ar vēstulēm melnās miesās, bet nevedas. — No J[aunā]
teātra nav vēl naudas. — Lietus še bija tik vienu pus-
dienu, nu ir vēss un saule. Es neeju uz kalnu, bet sēdu

mājās ar vēstulēm. Lido, sirdsiniņ, lido.

105.

R. PELŠEM

Kastaņolā 1912. gada 25. jūnijā

25. 6. 12.

Mans mīļais draugs un biedri! Jūsu sirsnīgo vēstuli

turu rokā kā pārsteidzošu dāvanu, viņa mani dziļi ieprie-

cināja, daudz dziļāk, nekā mani bija bēdinājis tas raksts 1.
Un šis pats no manis pārprastais raksts jau tādēļ vien

man bij tik sāpīgs, ka es biju paradis Jūs turēt par savu

mīļu draugu. Jo tik dziļu saprašanu, kādu Jūs izrādījāt
savā spožajā rakstā par «U. v. N.»2

, spēj dot tikai īsta

draudzība, kura ir gaišredzīga un kura Jūsu plašās zi-

nāšanas vēl padziļinājusi. Es rakstu Jums tūdaļ ar visu

nevaļu un neveselību, lai Jūs ne acumirkli ilgāk nesā-

pinātu. Nelaimīgo pārpratumu mēs darīsim par laimes
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gadījumu: viņš mums netīši rādījis» cik sāpīgi mēs abi

sajūtām draudzības trūkumu, un viņš mūs savedīs perso-

niskā sakarā, kas savstarpējo intresi un draudzību darīs

vēl dzīvāku [1 nesalasāms vārds]. Jūs, kas nupat iesākat

vilka dzīvi, varat man, vecam vilkam, ticēt, ka sirsnība

un draudzība ir reti atrodamas, ka es viņas protu cienīt.

Bet mani Jūsu raksta ī daļā aizskāris bija taisni tas, ka

Jūs — likās — apvainojat varonību un uzupurēšanos

vispār un 1905. g. sevišķi, [starp rindām rakstīts: neskai-

tīdami to līdzīigu?] 1789. [jā, pat?] 1848. [gadam]3] un mums,

trimdiniekiem, tas ir visdārgākais un augstākais. Mēs

viņu nesām, un mūsu uzupurēš[anās], mūsu gribas pilnīga
atdošana lietai (kā Antiņš) tagad uzvar, jā, pat attaisno

mūsu būtību. Mūs sarūgtina, ka jaunā paaudze jau pēc
7 gad[iem] runā ar līdzcietīgu smieklu par to gadu, kurš

arī latviešu vēsturē paliks dārgākais un augs[tākaisj. Jau

grāmatā «T[ie], k[as] nfeaizrnirstj» es sāku vairāk cerēt

uz 3. paaudzi nekā otro, un Jūsu raksts diemžēl apstip-
rina, ka es nemaldos. Otrā paaudze sāk cildināt mierīgas
ikdienas un [paplātīšanās kustības?] vīrus par ērgļiem un

lauvām un atsaucas uz Spīdolu, bet Sp[īdola] ir tā pati
varonība kā Antiņš, tikai cita daba. Bet visu manu rūg-
tumu un šaubas noņem Jūsu sirsnfīgā] vēstule. Kad sirds

laba, tad viss var iet uz labu. Par mani maz, ko teikt.

Man tikai dīvaini, ka Jūs izsakāt man kā pārmetumu,
ka es cēlies no mazpilsoņļiem]. Dīvaini tādēļ, ka Jūs

pats no mazgruntniekiem], un vēl tādēļ, ka es atkal

neesmu mazpilsonis dzimis, es dzimis lielgruntnieks un

aristokrāts, kā tanīs pat «Domās» bij rakstīts 4. Tomēr

es nebūt nenicinu ne <mazpils[oņus]>, ne viņu psiholo-

ģiju. Man svešādi nicināt kuru katru kārtu, ne vēl savu,

ne vēl tos, kas izauguši no savas un ieauguši progresī-

vās strādnieku šķiras ideoloģijā.

106.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 25. jūniju

Tu manu mīļo zelta dzīvībiņ, es vēl priecājos par Ta-

vām vakarējām kartiņām, šodienas vēl neesmu saņēmis.

Vakar nestrādāju, biju Lugānā naudu saņemt, tad reizē
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arī iepirkos netto par veseliem 7 frankiem un visai ne-

dēļai. Vai Tu esi jau nolikusi savas mantiņas bankā?

Kad atspirgsti, aizej nolikt, būs Tev pašai mierīgāks
prāts. Pamēģini gan ar tām skujiņām, viņu smarša Tev

taču patīk un ļoti var būt, ka palīdz ari iemigt. Mana

māmiņa lika sev pagalvjus no visādām smaršīgām zālī-

tēm. Ar saimnieci dzīvojam mīlīgi; puķes atnesa uz Bel-

giano,l bet kāds tad es būšu? lešu uz ieto istabu. Otrs

posts vecenei, ka 27 vistas par dienu izdēj tik vienu

olu; es atkal ņemu ļaunā, kad tā, un tad es atkal tā.

Piena vecenei ari nelaime, govs izspērusi pienu. Meitene

ar vienu aci bēdīga, šodien tik puspiena, ar otru sme-

jas, ka tas gadījies pašai vecenei un nav uz ko bārties.

'— Tie ir tie vislielākie notikumi; Lina bēdīga, bet tas

jau parasts,; no si puo trovare
2
.

— Šodien vēsāks, 16°.

Lūkošu atkal rakstīt vēstules. — Nupat saņēmu Tavu

kartiņu. Neuztraucies, mīļo sirdsiniņ, darīšu visu, ko

gribi. Lido. Groziņu arī dabūju, dikti li. Lido.

107.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 25. jūniju

Mīļo zelta sirdsprieciņ, pie mums nu arī bij lieli prieki,
nolija krietni lieti, apmetās auksts laiks, vecene noteica,

ka tāds nu, paldies dievam, būšot visu vasaru, pate un

visa māja stipri nošķaudījās, sagulēja ar reimatisma gam-
bēm1

un tad sāka priecāties, sarīkoja tādu mielastu, ka

pie galda bij 19 personas, bērnus un skuķus nemaz nerē-

ķinot. Vēršu onkuls Bertoglio atnesis gaļu, bet īrnieki

vēl nav atnākuši. — Es arī esmu sev iztaisījis puslīdz
vacances

2

, jo no teātra nav vēl ziņas, vai vajdzīga jauna
drāma, vai nē. Vienīgam pelēnam Līnai neiet labi; māte

vēstules grib bruciat3
un pašu likt pie zemes darbiem

par lauku peli. — Ar visu to ar nevienu neiet tā, kā

vajdzētu, dažreiz nevar saturēt; bet tad atkal pāriet.
— Še lūkošu ielikt neļķes nupat iznākušu ziediņu. Un

divas kartiņas priekš man. atrakstīšanas; es stipri kārtoju
albumus, un tādu man trūkst. īstā vietā.
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108.

A. ROLAVAM

Kastaņolā 1912. gada 26. jūnijā

A, cien. A. Rolavl

Daudz paldies" par «Strādnieka» 22. N, piesūtīšanu un

par A[spazij]as lietas aplūkošanu labvēlīgā garā.

Daudz labu dienu!

[Paraksts.]
Cļastagnoia] 26. 6. 12.

109.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1912. gada 26. jūnijā

28.6. 12. Ivanovfam]. Kad pa laikam un ilgam laikam

cauri viss apriebjas un apnīkst no mūžīgās nesaprašanās
un .no maziskās adatudūrēju politikas, tad viens labs

vārds var piepeši atdzīvināt. Tev tādi vārdiņi bez vēlē-

šanās, katrs vārds tāds, jo Tu esi mans draugs. Man Te-

vis ļoti trūkst, kad Tu nu aizej tālāk; 1 ne tik vien palī-
dzības dēļ, tāpat patīkami, kad Tevi šad tad redzu.

■— Ej pastrādā, drusku papelnies, darba pārmaiņa darīs

labi. Pārrakstīsi. Vajdzēs sekretāra.

— Tu mani iepazīstināji ar Balodi, par to Tev liels

paldies, tas ir reiz sapratējs, liels darba spēks un, gal-
venais], gluži patstāvīgs domātājs, kurš nebaidās ne no

jaunuma, ne skaistuma. Tāda mums gandrīz nemaz nav;

turklāt tik jūtīga drauga sirds. Kad man atriebsies atkal

šis un tas, es domāšu uz viņu un būs labi. Sveicini viņu

uz sirsnīgāko. — Par pēterb[urdzniekiem] bijusi taisnība

rakstītļa] «Dļzimtenes] V[ēstnes]ī», man kāds biedrs rak-

sta privāti. Man ņemot ļaunā to. ka es apsveicu Aronu

un O. Ezerlauku jubilejās.
2 Nu jāzin, ka Ar[ons] ir mans

ilgu gadu šmoks3, apakšredaktors pie vecās manas «Die-

n[as] Lapas», tāpat O. Ezeriļaukaļ «Djienasļ Lļapasļ» to-

reizējā līdzstrādniece, A[spazij]as draudzene, vēlāk Jļauna]
teātra aktrise, tad pārgājusi uz vfeco] teātri. Abi godīgi
cilvēki, tikai: citas pārliecības. Un tādēļ lai es viņus ne-
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sveicinu? Tie pārmetēji sveicina katru blēdīgu bodnieku,
kas dod viņiem uz parāda, lokās priekš katra neģēļa,
kura dēlam dod stundas, bet, kad es sveicinu, savus biju-
šos apakšniekus, tad vai! Apakšniekus var nicināt. Karš

tas pats -pret mani kā savā laikā pret Freiligrātu 4
,

kuru

nu pēc viņa nāves partija grib pieskaitīt sev, kā lūko

dabūt arī Strindbergu. Tas pats bij pret Gorkiju. Te nu

atkal ir tas riebums par jaunās paaudzes nekultūrību

un domu nepastāvību. Lai, nāks cita paaudze ar Balodi

un Tevi, un draugu būs daudz.

110.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 26. jūnijā

Ak, Tu mīļo, mīļo dvēselīti, kādas skaistas mantiņas
Tu man esi atsūtījusi!' Nupat, mājās pārnācis, attaisu un

apraugu, un rakstu ar pilnu garšu; bet Tu tik rīt dabosi

kartiņu. Tavas kartiņas arī tik brīnumskaistas, Šo paņēmu

vakar, Lugānā būdams, Gandria2
,

bet Tev tie mūri gan

nepatiks. Aizsūtu arī «Domas» un «Strļadniekuj» no Ber-

līnes; ir tur par Tevi, labi.3 Aizsūti pēc atpakaļ. Es jau

aizrakstīju un pateicos. —- Piezīmes pie Antona raksti

vien. Viņš laikam dara to aiz muļķības; bet ļoti nelabi

priekš manis, ka mana paša biogrāfs mani tā nomelno.4

Kas tad vēlāk lai mani nomazgā baltu? — Vai braukšu

pie Tevis ārstēties, vēl nezinu; norakstīšu vēstules un

lūkošu vēl strādāt, varbūt ies, — Atsūti, mīļumiņ, Rec-

lam, Homer, Ilias: gribu izlasīt Hektora—Andromahas at-

vadīšanos, varbūt man derēs. —
Šī kartiņa iet ārpus

skaita, sajūsminājos pie albikokiem5
,

un no pārpilnības
arī kartiņu skaits pārpilns. Lido, manu sirdsiniņ, nebēdā,

neuztraucies, lido.

111.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 27. jūnijā

Manu mīļo sirdszeltumiņ, manu dārgumiņ, visas man-

tiņas dabūtas un iesmēķētas, un drīz kurvīts nāks atpa-
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kaļ pilns ar garšīgām pateicībām, Kartiņas esmu rakstījis
ik dienas, šī jau ir devītā, bet freilenes kāja vēl nav ve-

sela, nevar aši aizklibot. Vakar sarīkoju vienu pārēšanos
ar albikokiem, bet ar to vēl nepietika, netīšām uzdūros

uz veciem kartupeļiem, izvārīju un pārēdos. Nu, zināms,

cita darba vairs nevarēju darīt. —Es savus papīrus
nolikšu bankā nāk. pirmdien; labi, ka Tu noliki. — Cik

Tev aši atkal resnā zarna satūkusi! Vajdzēja ātrāk braukt.

Vai korteli jau sameklēji? Ivans 1 solās palīdzēt. Dabūju
no dakterienes vēstuli, sveicini viņu sirsnīgi, es drīz rak-

stīšu. Manu mīļo sirdspūkiņ, manu ziediņ, lido, lido.

112.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 28. jūnijā

Manu mīļo zelta dvēselīti, kādu mīļu un skaistu kar-

tiņu atkal Tu man atlaidi. Tādi dziļi vārdiņi paliek, un

viņu krājas arvien lielāks pulks. Cik Tu tāļi kombinē

un tomēr tik pareizi, kā nupat par manu ārējas saules

mīlēšanu aiz iekšēja prieka nepazīšanas dzīvē. 1 Bet Tu

jau esi mana otrā saule, un tā iesilda līdz pat galējam
dziļumam, kur pirmā nevar iespiesties ne lielākā saules

bādē, ne ar skudru un mušu palīdzību. No Tevis, mīļo
saulīt, sāk jau augt prieciņš kopš tā laika, kad Tev teicu.

Es sāku. arī ārēji mazāk bēdāties. Li, mana dvēselīt. Nu

tik Tevi jādara veselu un jāuztura veselu. — Šodien sa-

ņēmu vēstuli no Ķeniņiet[es], ir muižu pārdevuši, un no

Nīnas tēju ~ mārciņas un saldumus. Versohnungstb.ee
2
.

Daugis arī jau kopš nedēļas te sanatorijā, bet. tik vakar

atradis. Netraucēs mani. Homēru dabūju. Kopies, mīļo
dvēselīt, lido.

113.

A. PRIEDĪTEI

Ruviljanā 1912. gada 28. jūnijā

Mīļā Anna, saņēmu Tavu rūgto vēstuli un nupat Tavu

saldo sūtījumu
1
. Nobaudīju, un tiešām tas saldums, un
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vēl no tēvijas, pārsver.. 2ēl tikai, ka Elza nav še, kas

Ildzi nobaudītu; sūtu viņai tos ciema kukuļus uz Cīrihu,

Turnerstr. 22,, un Tev sūtu lielos paldiesus un sveicie-

nus. Atraksti, kā klājas ar veselību! Daudz labu dienu

[paraksts],

114.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 29. jūnijā

Manu dārgo dvēselīt es gribēju nebaidīties par Tavu

kājiņu, bet vai tik nav taču nopietnāk, nekā domāju.
Man gandrīz jau bail domāt, ka Tu brauc ar tramiem.1

Es arī tā jau sāku bez iemesla baidīties; un nu vesela

Tu arī netieci ar visu dakterienes rūpību. Te vēl dabonu

vēstuli no Gulbja, būs Tev jāraksta Voišeliem vai man

Plātesam. Plātesa firma aizliedz caur notāru Gulbim dru-

kāt manus tulkojumus un draud ar tiesu. Nekad neesmu

Plātern pārdevis savus darbus uz visiem laikiem; kon-

trakta viņam nav. — Hadlaub iela ļoti skaista un klusa,

un tuvu. Tur Tev būs labi.2
— Vakar bij Daugis; tas nav

nācējs, kas traucēs; laikam vairāk nemaz nenāks. Tur

es velti baidījos. — Aizsūtu Nīnas kukuļus. Iniņ, manu

dzīvībiņ, manu laimīt, kopies un turies! Lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Atraksti savu un dakterienes jauno adresi! Lido.

115.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 30. jūnijā

Manu mīļo sirdsprieciņ, manu draudziņ, to Tu labi da-

rīji ar dzīvokli Hadlaubā, kad turpu -pāriesi? Rakstu šo-

dien vēl uz dakterienes adresi. Pie manis pašlaik kopš
vakardienas ciemiņš, dakterienes milānietis; domāju, dak-

terienes dēļ, bet, izrādās, tāpat tik: neesot neviena, ar

ko parunāt. Ļoti piekļāvīgs, maigs cilvēciņš. Vakar to-
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mēr izputēja man diena, bij jāraksta Gulbim. Es gan

kreņķējos, bet taču drusku mazāk nekā agrāk citām rei-

zēm par to Plātesa nekaunību. Labi, ka Tava šodienas

kartiņa apmierina kājiņas dēļ. Hadlaubā Tev patiks, qui-
sisana 1

,
lido, sirdsprieciņ, lido.

116.

A GULBIM

Kastaņolā 1912. gada 30. jūnijā

Dārgais draugs, es taču stipri uztraucos par to Plātesa

veikalību un nekaunību. Tā ir tā firma, kura sevi re-

klamē taisni ar lielu literatūras pabalstīšanu, ar «Pausta»

izdošanu kā ar varoņa darbu, un nu man tas varoņdarbs

jāsamaksā. Taisnība Tev, ka taisni man ar Aspaziju bija
jāiznes «M[ājas] Vfiesa] Mļenešrakstsj» uz saviem ple-
ciem, un nu Plātess mani izsūks arī pēc tam un visu

mūžu cauri. Vēl ilustrācija: mēnesi atpakaļ Plātesa firma

lūdza Aļspaziļju pēc Carlvla «Arbeiten und nicht ver-

zweifeln» tulkojuma; A. atteicās slimības dēļ. Faktiskais

ir tā: par maniem tulkojumiem man ar Plātesu nekāda

līguma nav; viņš nevar pierādīt, ka es viņam esmu pār-
devis visas tiesības uz tulkojumiem, bet tikai nodrukā-

šanu «Mļenešļ Rakstā». Par «Paustu» bij taisni līgums
par izdevumu grāmatā, kas jau norāda, ka viņam arī

citi tulkojumi bij doti tikai nodrukāšanai «M. Rakstā»

«Fausts» arī pārdots ar to līgumu tikai vienreizējai no-

drukāšanai grāmatā. Tātad to drukāšanu U. B-ā viņš ne-

var aizliegt. Liec sev rādīt šo līgumu (piem., ar to man bij

jāuzņemas segt visi izdevumi par ilustrācijām, tātad es

pats samaksāju jau toreiz «Fausta» izdošanas varoņ-

darbu!). Kad nu nav sevišķa līguma, ka es pārdodu visas

tiesības uz saviem tulkojumiem, tad paliek spēkā likums,
un tas atļauj man pēc zināmiem gadiem, man liekas — 2,
izdot savu grāmatu no jauna. Bet no periodiskiem izde-

vumiem, kāds bij «M. V. M. Raksts», laikam ir brīv auto-

ram pārdrukāt tūliņ bez kāda termiņa. Aizej pie kāda

advokāta, draugs man ir Čikste Marijas ielā Nr. 10, bet

nezinu, vai viņš šos jautājumus labi pārzin. Apklausies

pie citiem arī. Un visādā ziņā nopērc jauno likumu par
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autoru tiesībām — man liekas, tas jau ir spēkā —, ap-

skaties pats, kā ir ar termiņiem, un vienu likuma eksem-

plāru, vislabāk ar komentāru — tāds ir jau iznācis —

atsūti man. — Kad Plātess uzsācis pret mani tādu lau-

pīšanas karu, tad ļoti var būt, ka to pašu dara arī Derīgu
grāmļatu] nodaļa, kaut gan viņai nav veikalisku intrešu

un tie tulkojumi, kurus viņa izdevusi, ir jau sen izpār-
doti. Ja viņa arī gribētu aizliegt, tad tā būtu tikai ši-

kane1
; es biju viņai solījis «VVallenstein», bet vēl neesmu

paspējis dot. Tomēr vari teikt, ja nāk par to runa, ka

es došu gan. Bet arī pret Nodaļu man taisnība, jo ir jau
pagājuši 2 likumā prasītie gadi un viņa nevar man aiz-

liegt izdot otrreiz un turklāt vēl «Kopotus rakstus». Tā

ieruna der arī pret Plātesu. ■— Kontraktu es uzrakstīju,
bet, vai Plātess ar to apmierināsies, par to šaubos. Tev

vajdzēs laist, lai lieta iet līdz tiesai. Tomēr ej vispirms
miera ceļu. Runā ar Puseli — veikalvedi, bet, ja vien

var, arī ar pašu Plātesu un ķer viņu aiz goda jūtām.
Tā lieta jau ir kliedzoša, ka viņš tā grib aplaupīt rakst-

niekus; piemini viņa veco nelaiķi tēvu, kurš pats veici-

nāja rakstniecību, — viņš no nelaiķa tura lielas lietas

Un nu dēls grib caur tādu aizliegumu rakstniekus mate-

riāli iznīcināt! Es ceru visu no šādas izrunas. Viņš nevar

gribēt vēl tagad, pēc tik daudz gadiem, kā dēle sūkt

rakstniekus. Tad viņš jau nav aizliedzis otrā izdevumā,

grāmatā, nodrukāt J. Asara rakstus, kuri arī bij pirmo
reizi drukāti «M. V. Mēn. Rakstā». Es ceru, ka ar to

lieta mierā izbeigsies, ja nē, tad paliek pāri preses cīņa

pret tādu izsūkšanu, un tad Plātesa firmai visi sakari

ar latviešu publiku ir beigti uz laiku laikiem. Kad šī

preses cīņa nelīdzētu, tad paliek vēl tiesas prāva. Bet

preses cīņa panāks visādā ziņā mūsu morālisku uzvaru;

arī uz vēlēšanām (pils. domē) tas darīs iespaidu. Tur

Tev vispirms būs jāgriežas pie H. Asara un «Dienļas]

Lapas». Un varbūt Tu pats raksti pirmo artiķeli; Tev

ļoti labi izdevās cīņa pret Pīpiņu Aspļazijas] lietā.
2 Tavam

vārdam liels morālisks svars. H. Asļars] visādā ziņā mūs

pabalstīs ar prieku. Arī Arons «Dz[imtenes] Vļestnesļī».
— Bez tam es rakstīšu Deglavam, tam ir vēl tagad sakari

ar Plāt[esa] firma, un Asp. rakstīs Plļatesa] veikalvedim,

ar kuru nupat bij runa par Carlvle. (Tā ir grāmata, kura

labi ietu arī U. B.) Es esmu pārliecināts, ka Pl. piekāp-
sies un ka mēs visādā ziņā uzvarēsim. Varbūt Pl. lūgs,
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lai Tu viņam piemaksā ko par atļauju izdot'; -ja niecīga
summa, tad vari pieņemt, citādi nē. Būsi jau dzirdējis,
ko saka likums un advokāts. Lieta ies. — Ja būtu zaudē-

jumi, tos nesīsim uz pusi. «Ziemeļjūra» ir jauntulkojums,,

tātad gar to Plātesam nav daļas nemaz. Plātesa bijušos

tulkojumus tagad nedrukā tūliņ, ņem tos, kuri bija citur;

«Dantona nāve», «Zalameas tiesnesis», Gētes darbi. — les.

ies. — Tu izgājfušāj vēstulē baidījies, vai jel maz uzņemt

U. B-ā tāļākus darbus no manis, tādēļ ka paliec pakaļ
ar maksāšanu. Tā lieta nav tik bīstama. Pirmkārt, parāds

sakrājies visvairāk caur «Induli», ne caur tulkojumiem.
Tad: es varu gaidīt, tad, ja nevari maksāt, beigās nauda

var palikt veikalā iekšā kā dalības nauda, atmini, mums

reiz bij plāns kompānijā strādāt. Par naudu nebaidies,

bet turpini tulkojumu izdošanu, citādi izskatīsies savādi,
it kā Tu negribi vecos klasiķus un dzenies pēc moderni-

bas. Bet U. B. nevar būt cits pamats kā vien klasiķi, kā

jau Reclamam; neizārdi pats ēku, kurai liki labu pamatu,
Tu redzi taču, ka publika pērk labi arī klasiķus, kad par

1 gadu iziet 6000 eks.; tātad publika nav nemaz tik traka

uz modernību, kurai arvien ir bazāra un lētas fabrikas

preces piegarša. Neļaujies novilināties nost no savas dro-

šas pozīcijas ar modernības pārāku uzsvēršanu; līdz šim

nav par daudz modernības, drusku vairāk var. Tu vari

aši vien iebraukt bankrotā un jau agrāk izglītotu cilvēku

zemākvērtēšanā. — Man ir vēl lieli plāni ar U. B„ par

to vēlāk. — Vai nelaidīsi savu Merķeļa «Imantu» U. B.?

Tikai Būmaņa tulkojumi neiespējami vāji. Bērziņam labs

tulkojums. — Ko saki — pēc 2 gadiem «Kapitālu» izdot?

— Vari ņemt tūliņ manu «Zelta zirgu». Tāds gadījums:
kamēr Plātess laupa no vienas puses, no otras lūgšus
lūdzas, lai dod par velti Golta—Plūdoņa hrestomātijai

«Zelta zirgu». Lai ņem viņš, bet tad arī Tu, un mans pir-
mais izdevums tad ir beigts, jāatdod kā makulatūra. Redz,

kāds ir rakstnieka materiālais stāvoklis. — Par citiem

no Asp. un maniem oriģinālrakstiem, kuri varētu iet U.

B-ā, runāšu nākļamajā] vēstulē. Uzdod tik savu nāk,

adresi.

— Remiķi satiec un runā ar pašu. Viņš baidīsies lai-

kam, ka nav tikumība aizskarta, ka nav Potivarienes te-

mats
3

,
apmierini, ka par to nemaz nebūs runa, ka temats

gluži cits, un tad, man liekas, viņš laidīs cauri. (Temats
būs: attiecības starp Jāz[epu] un brāļiem.) — «Imantu»
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sāku jau rakstīt, bet labprāt atpūstos, kad tik man būtu

nodrošināti tie paši ienākumi no teātra arī bez jaunas

lugas. Teātrs man pašam par to nav nekā teicis; man

jādomā pat, ka viņš gaida jaunu lugu. — 400 r. saņēmu

ar lielu paldies. — Vēl īsumā atbildes uz Taviem jau-

tājumiem:
Plūdeņa un Skalbes minētos rakstus 4

ņem,- labi. Bet

Kronvalda «T[autiskiej c[entieni]» nopērc gan, bet ne-

drukā šogad, Pārmest ar tiesību jau neko nevarētu, bet

slepens ienaids būs, un Tev nevajga to tagad uzņemties.

Tu redzi, ka man ņem_ ļaunā pat to, ka es apsveicu savu

vecu apakšredaktoru Aronu. Un viņiem no viņu stāvokļa

sava taisnība, kaut gan es protestēju pret tādu nekultū-

rību. Tava doma par pretējo rakstnieku savienošanu

vienā sērijā ir laba, bet pagaidi drusku. Ar laiku viss

būs labi. Kopies veselībā, tas vissvarīgākais. A. tagad
arī kopjas Cīrihā, iet vēl ļoti lēni uz priekšu. Paliec ve-

sels, mīļais, neuztraucies ari Tu, ies vēl viss labi. Sveiks!

No KepcHOBCKa paziņojuma
5 atsūti man kopiju, gribu

uzglabāt kā dokumentu literatūrā, bet pats šodien nepa-

spēju norakstīt. Sveiks!

117.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1912. gada jūnijā

[Vēstulei nav sākuma] runāt vienaldzīgi. Uzraksti viņus,

kad viņi nāk, neatraidi ziediņus, ko Tev sniedz Tava

pati daba; nebaidies arī še ne no sevis, ne no manis. Visu

sevī vajga kopt, kas vien ir no apdavinājuma; katram

mēdz būt daudz apdāvinājumu, un prāta uzdevums au-

dzēt visus, lai cilvēks taptu plašs un dziļš, apspriest vi-

sus, cik kurais dos dzīves pacelšanai, cik izdaiļošanai,

cik savas dabas dziļākai un tiešākai izteiksmei. Un te

nu es domāju, ka Tev dziļākā un tiešākā Tavas dabas

izteiksme ir skatuves māksla. Pārbaudi pati sevi vienmēr

un ļoti nopietni, un, ja Tu atrodi arī joprojām kā līdz

šim, ka man taisnība, tad kop šo mākslu visvairāk, dari

visus savus citus apdāvinājumus par palīgiem šai mākslai,
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i dzeju, i mūziku, kuru Tu arī labi spēj. Ka Tupati dzejo,
tas Tev ir jau palīdzējis izprast tik labi dzejnieku domas,

kā citi aktieri nespēj. Tu vari sava dzejas dziļuma dēļ
izjust un izprast raksturus tik labi kā neviens cits; to

es zinu no Tavām vēstulēm, kur Tu analizē Vizbulīti un

citus. Ka Tu sevišķi mani tik dziļi saproti, tur ir vēi

cita vaina, — Tu mīļā Rūtiņa, to Tu zini —, bet arī Ta-

vas dzejas dāvanas. Un, galu galā, dzeja pati nav nekas

cits kā simpātijas jūtas, kā mīla, kā draudzība. Un šīs

simpātijas jūtas dod dziļāku saprašanu i prātam pašam,
asina prātu vai aptver bez viņa. ■— Tu redzi, es esmu

aizrakstījies, tik daudz man būtu ko teikt uz katru Tavu

teikumu. Te tik vēl to: piekop vienu dāvanu sevī, kuru

Tu laikam nemaz neesi manījusi: Tu vari ļoti skaisti un

dziļi apspriest savus skatuves mākslas jautājumus ar

mākslas prātu. Raksti esejas par teātra lietām, piem.:
ka ar jūtām un acumirkļa iedvesmu nevar tēlot, ka tas

ir diletantisms, bet ka vajga sevi pašu pārvaldīt un zi-

nāt, kā izsaka savas jūtas. 1 Kad gribi, es Tev aizsūtu, tās

Tavas vēstules, kur, piem.., par to tik skaisti runāts, ka

žēl būtu, ja tās guļ un es tik vēlāk to laižu klajā ar Tavu

ziņu. — Atbildi man uz šo! Te Tev arī būtu gara laika

darbs un labs. Žēl, ka man tagad jāstrādā pie «Imanta»,

citādi es Tevi nelaistu tā mierā un pats liktos klāt.

118.

A. GULBIM

Kastaņolā 1912. gada jūnijā

Dārgais draugs, nupat saņemdams Tavu mīļo vēstuli,

redzu ar lielu nožēlumu, ka Tu atkal esi slimojis. Tev gan

vajaga reiz saudzēties, Tu vari tā galīgi pārpūlēties, un

kur tad latvieši lai ņem sev vairs Reclamu, vairāk nekā

Reclamu, jo Tevis veiktais un vēl veicamais kultūras

darbs priekš mūsu tautas nesamērojami svarīgāks nekā

Reclama darbs priekš vāciem. Tāda jau ir mazo tautu

traģika: maz viņai rodas ideālistu darbnieku, tiem tad

ir jāpārpūlas, un tā zūd arī tas pats mazais skaits. Bet

ir daudz ekonomiskāk priekš mums un priekš Tevis, ka

Tu strādā lēnāk un neizdodies uz ārstēšanos — lāpīšanos.
Kad jau ārstēties, tad atkal ņemt sev laiku un izdzīt pa-
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rnatīg! visus nelāgumus. Ļoti Tevi gaidu, varbūt Tev

Izdodas šurp atbraukt. Mēs še nodarbojamies jau pus-

gada tikai ar ārstēšanos, un vēl nav tai gals. Apstākļi
no āras arī pārāk nelabvēlīgi, uztraukumi visu ziemu

un nu atkal Afspazijas] mīļotās mātes slimība un nāve.

Mira 30. aprīlī.
1 A. bij jālaiž atkal uz sanatoriju, laikam

būs tur ilgi jāpaliek; maksā gan daudz mazāk nekā Tev

Krievijā, bet tomēr grūti mums ir tas, bet galvenais:
nevar tikt pie darba. Arī es vēl neesmu ievilcies darbā,
tomēr līdz rudenim jau jātiek gatavam; baidos, ka arī

es steigdamies tad nepārpūlos, kā jau bij ar «Induli».

Mūsu mīļais «Induls», tas Tev jāzin, ir puslīdz izkritis

cauri. 2 Es negribēju viņu rakstīt jau tagad, baidījos, ka

izkritīs; tad labās kritikas mani samulsināja un es devu

viņu uzvest. Būtu bijis jāgaida gads. Tagad man publi-
kas vēsums maitā sajūtu, nevaru labi izšķirties, kuru nu

rakstīt; būs jāņem «Imanta», bet varbūt arī tas nepatiks,
jo ir vienkāršs. — Es Tev jau reiz prasīju, un Tu atbil-

dēji ar nē — par Jāzepa tematu. Bet vai nevarētu šo

bībeles tematu pārcelt uz Ēģipti, pārmainot tikai ebreju
vārdus pret ēģiptiskiem? Ja tad dramļatiskā] cenzūra

laistu cauri, tad es rakstītu vislabāk to vielu. — Ikgadējā
jaunā luga, kā «Induls», nāks Tev; «Dzirciemniekiem»

būs no mums diezgan citu rakstu. Arī «Jāzeps» vai

«Imanta» būs Tev, — Par U. B. aši uz priekšu iešanu

man lieli prieki. Zeltiņš man piesūta, bet pēdļejo] —

«Liru»3 atsevišķā izdevumā nē. Ir taču iznācis? — «Kopo-

tus tulkojumus» Tev vajga arī sludināt kā tādus, atse-

višķi. — Uz U. B. vāka vajdzētu N būt redzamākā vietā

un augšpusē. — Par «Nordseebilder» man nav sūtītas

ziņas no tipogrāfijas, rakstīju arī citam uz Rīgu, bet rī-

dzinieki vispār laikam lepni tikuši. Dabūju rokās tikai

«Bimini» un «Nordseebļilderļ» II ciklu, I vēl nav. Speršu
vēl soļus, sper Tu arī, kam pienākas. Adresi «Hanza»

dabonuarī tikai še no Tevis zināt.

Vēstules malā rakstīts:

Priecājos, ka Tu nodomājis skaistus vākus no savas

firmas. —• Teodors kritizē U. 8., grib vairāk oriģinālu;
4

neliecies no nemākuļiem mulsināties; nedzenies arī pēc
modernitātes un dienasslavenām grāmatām. Paliec ve-

sels, saudzies un esi mīļi, sirsnīgi sveicināts no Tava

[paraksts].
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119.

ASPAZIJAI

Lugāno 1912. gada 2. jūlijā

Manu mīļo sirdsdimiņ, nu saņēmu uz reizi visus Tavus

sūtījumus, 2 kartiņas, 8 Lumieri1
, 4[l nesalasāms vārds]

un 1 jaunkundzi. Tiku Tev jau vakar rakstījis uz jauno

dzīvokli, ja neesi saņēmusi, tad pameklē. Es redzu, ka

esi saņēmusi pakiņu un tēju, bet manu kartiņu nē, te

paskaidroju, ka tas nāk no Nīnas kā izlīdzināšanas upu-

ris. Viņai aizrakstīju, bet, ja gribi arī Tu rakstīt, tad

adrese: Dr. VVolfers Sanatorium, Davos-Platz. — Ja laika,

raksti Voišelim vai Plātesam, jo Tu jau biji viņu līdz-

strādniece. Es rakstīju Gulbim un rakstīšu brālim. — Kā-

dēļ milāniets bija, nezinu, bet zinu, kādēļ apnika man,

Eju tagad uz Lugānu iepirkties un pavadu reizē Pfolītes]

jkdzi. Vai Tu kuponus izņemt neaizmirsti 15? Sirdsiniņ,
lido.

120.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 3. jūliju

Mīļo sirdsdvēselīt, rakstu, vēl nesaņēmis Tavu kartiņu.
— Gribēju jau sākt baidīties, ka Tu nekā neraksti par

saviem raustītājiem, drebinātājiem, mādzeniekiem un kāj-

laužiem, bet Pfolītesļ jļaunkundze] stāsta, ka Tu izskato-

ties itin vesela, drusku vājāka nekā mājās; laikam būsi

bijusi sasarkusi no pukošanās. P. j. paliek še trīs dienas

un taisīs 3 ceļojumus pa 3 ezeriem. Tas ir mīlīgs bērns,

kas neapgrūtinās; stāsta gluži neticamas lietas,, ka Kon-

rāds esot bēdīgs. Bēdīga arī mana saimniece, bet tas ir

ticami, una famiglia disgraziata
1

, atstāj mani tanī pat is-

tabā un nolaiž cenu uz 20 fr.; es atkal piepelnu viņai

ar saviem viesiem par istabu. — Vai šo dzejoli dot Upī-
tim «Vārdā»? Jeb vai sataisīt tādu vairāk, lai netaisītu

tūliņ pakaļ? Tas ir tikai uzmetums. «Imantu» neesmu nemaz

strādājis. Gulbis saka, lai es nesteidzoties, teātrs uzvēdīšot

I sezonas pusē manas vecās lugas. Bet vai tas būs? Labi

jau gan būtu, un uz tā labuma es tagad slinkoju. Redzēs,
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kā būs. — Nupat saņēmu Tavu mīļo kartiņu. Cerēsim,

ka Paulīnei nekas neko nekaitēs. Viens nu gan, vajdzēs
vairāk strādāt. Savu ciemiņu aizlaidu uz Como2

uz visu

dienu, vakar gan vadāju apkārt. Ar Konrādu esot sabā-

rusies. Skaisto Tomasa eņģelīšu kartiņu
3

dabūju, bet Tu

neesi dabūjusi manas kartiņas, kur ziņoju, ka Nīna sūta

saldumus kā izlīdzināšanu. Lībknehta sarkano kartiņu4 arī

dabūju jau vakar reizē ar eņģeļiem. Lido. Lido.

121.

ASPAZIJAI

Lugāno 1912. gada 4. jūlijā

Manu mīļo sirdsgaišumiņ, rakstu Lugānas pastā, nesa-

ņēmis Tavu kartiņu. Nupat aizvadīju Pļolītes] jkdzi; vienu

nevarēju laist, tādēļ ka vakar, kad bija viena Lugānā,
nomaldījās. Vakar visu dienu lija lietus, palika mājās,

un tā nu traucējums iznāca uz 3 dienām atkal. — No

Tevis tagad gaidu ziņas, kā ierīkojies ar masāžām v. c,

cik reizes par nedēļu eji uz dakteriem un cik maksā. Un

tad, kādi panākumi? Ko dara kāja? Te pa šo laiku nekas

nav noticis. No Jļaunāļ teātra saņēmu naudu. — Tagad
eju mājās uz lielu gulēšanu, jo jau vakars, tāpat šorīt

bij agri jāceļas. Lido.

122.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 5. jūlijā

Mīļo sirdslabumiņ, saņēmu Tavu vakarējo un šodienas

kartiņu. Manu zudušo karti pameklē turpat, kur saņēmi

paciņas; laikam daktere būs nozaudējusi. — Upītim («Vār-

dam») jāsūta itin drīz; dod no biogrāfijas, kad ir gatavs,

ja nē, kādu dzejoli. — Kurvīti aizsūtīšu rīt. — Avenarius

«Balladu» krājumu vari atsūtīt man palasīt. — Strādāt

es vēl nevaru, bija arī daudz traucētāju. — Saulītē ne-

esmu vairs gozējies, jo netieku galā ar vēstulēm, kuras

jāraksta mājās. — Gulbis raksta, ka Ķemeros labi atpū-

ties, Univ. bibliotēka ejot ļoti labi esot pārdotas jau



99

100000 mazās grāmatiņas. Mani tulkojumi būšot jau
nākamgad otrreiz jāizdod. — Raksti arī par savu ārstē-

šanos, cik reizes ej pie dakterienes, ko ņem: kurvjus vai

masāžu. Es Tev esmu uz visu atbildējis. Lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Tavas kartiņas ļoti skaistas. Lido.

123.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 6. jūlijā

Manu mīļo sirdsavotiņ, rakstu, Tavu kartiņu vēl nesa-

ņēmis. Kad būs kas svarīgs jāatbild, tad pastā vēl pie-
metināšu. Šodien aizies kurvīts, vakar aizkavēju. — Mī-

nas adresi, biju Tev uzrakstījis, bet tā kārts nozudusi: Dr.

Wolfers Sanatorium, Davos-Platz. — 'Ķēniņi savu muižu

pārdevuši, avīzēs teikts, ka vinnējuši 60 000 r. Raksta,
ka ruden braukšot uz ārzemēm. Kuģa gribot vasar precē-
ties. — Mana Dora braukšot šovasar uz Angliju pie Kun-

dziņiem. Esot Pēterburgā ļoti karsti. Še diezgan vēss,

16-18°. — Vakarnakti ieraudzīju gaišumiņu zem savas gul-
tas: mazs spīgulīts tur iekortelējies. Laukā viņu diezgan
maz, viņš palikšot te. Lido. Visas kartiņas saņēmu. Lido,

sirdsiniņ, lido.

124.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1912. gada 6. jūlijā

Līgo! Liels paldies par Jāņu sveicieniem, tas man būs

par iemeslu svinēt otrreiz Jāņus, jo savu Belgiano
1

jau

nosvinēju uz saimnieces iniciatīvi un ar viņas puķu pa-
līdzību. Ja būtu laikā atminējies, būtu paturējis vēl dienu

še savus latviešu ciemiņus, kas vakar aizbrauca. Bet man

tagad kas cits jāatminas, man lūgums: vai nevar Davosā

kaut kā protežēt vienu diloņnieku, divkārt diloņnieku:

latviešu dzejnieku un skroderi. Apdāvināts cilvēks, bet

sevi ārstēt bez naudas neprot.2 Vai varbūt var kaut kā
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aizlikt par viņu labu vārdu? Kad ir iespējams, aizrakstīšu

tuvāk. Esat abi mīļi sveicināti no Jūsu

R.

125.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1912. gada 6. jūlijā

Mīļo brālīt, te būs tā vēstule, kuru Tu vēlējies; tā jau
ir otrā 1. Labi būtu, ka varētu ko priekš vēlēšanām izdot,
ko īsāku. Par «Kfapitāluļ» nebēdā, lai arī nāk vēlāk, būs

ļaudis toties labāk sagatavoti uz saņemšanu. — Man glu-
ži negaidot gadījās arī personiska lieta: Plātess aizliedz

man pārdrukāt mana paša darbus, tulkojumus; kuram

viņš piedūries, tas piederot viņam uz mūžīgiem laikiem.

Turklāt viņš tik bezkaunīgs: izdara to manis aplaupīšanu
gaišā dienā un tanī pat laikā lūdz Elzu itin draudzīgi,
lai tulko Carlvli. Parunā taču Tu ar viņu vai ar Puseli,
kas tā par traku lietu? Pēc likuma man brīv jau pēc 2

gadiem izdot savus darbus no jauna, un viņš grib liegt
pēc s—lo5—10 gadiem. Turklāt konsekvences nav nekādas.

Asara darbi ir izdoti atsevišķā kopotu rakstu izdevumā,
kaut gan ari bij agrāk drukāti «Mēn[eš]Rakstā». Mans

«Ug. v. N.» arī bij agrāk drukāts «M. R-ā», bet toreiz

nekā Plātess neprasīja. Man viņa tagadējā rīcība jo ne-

patīkamāka, ka es Gulbim pārdevis savus tulkojumus, un

nu tas domā, ka tiešām es blēdis un ne Plātess. Ar Plā-

tošu man nekādi kontrakti par tulkojumiem nav bijuši.
Tikai «Faustu» izdodot ar ilustrācijām, man bij jāpa-
raksta, ka es pats uzņemos visu ilustrāciju samaksu. Liec,

lai Tev parāda to kontraktu, un noraksti to, un atsūti

man.
2 Ja Plātess, tas reklamētais literatūras pabalstītājs,

literātus tā domā izsūkt, atņemot viņiem viņu darbus,

tad tur prese necietīs klusu un visa latv. publika viņam
zudīs. Parunā ar viņu mierā. Gulbim jau rakstīju. Es ceru,

ka tur Plātesa veikalā būs izdarīta kāda muļķība un ka

viss izskaidrosies un nokārtosies labi. Paliec mīļi sveici-

nāts un skūpstīts no Tava

[paraksts].

Vēstules malā rakstīts:

Elza ir atkal Cīrihā, Hadlaubstr. 15, Frau Michel. Jū-

tas vāja, nevar panest šenes karstumu. Sveiksi
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126.

KOMANDITSABIEDRĪBAS «TAURĒTĀJS»

DARBINIEKIEM

Kastaņolā 1912. gada 6. jūlijā

Dārgie biedri! Taurētāji! Es tiku rakstījis jau labu laiku

atpakaļ, bet tā vēstule būs nogājusi neceļu. — Manu

priekšlikumu izdot «Kapitāla» tulkojumu pēc vācu jubi-
lejas izdevuma Volksausgabe, 1914. g., Jūs atraidījāt, bai-

dīdamies, ka sindikālisti un cenzors nepārmet «Kapitāla»
viltošanu. Bet, vienkārt, mans vārds jau varēja galvot, ka

es nebūtu viltojis, bet devis īsto tekstu, kurš man vienmēr

bijis dārgāks par visiem paskaidrojumiem; es būtu tikai

izlietojis paša autora papildinājumus un jaunākos datus.

Otrkārt, mans uzskats, ka, labu darbu darot, nav jālūkojas,
ko teiks ļaudis, bet gan, ka darbu padara labi. Un taisni

tas šoreiz nav viegli, jo Marksa valoda nav lēto brošūru

valoda un nav katram pa spēkam. Es tulkojumu uzņemtos
ne viegli, un mans galvenais noteikums būtu: dot pietie-
koši laika. Es uz tautas izdevumu nepastāvu; lai iet pirm-

izdevums, būs arī cenzoram vieglāk ap dūšu. Tikai ter-

miņš ne pirms 1914. g. Tas tādēļ, ka varu tulkot tikai bla-

kus saviem oriģināldarbiem, no kuriem man jādzīvo. Ja

tie man nav jāpārtrauc, tad es varu honorāru ņemt no

Jums itin lētu, man neparasto, Jūsu parasto (laikam 15 r.

par loksni); varbūt pat iztieku bez. Pirmo burtnīcu šogad
izdot būs, vienkārt, par agru pirms visas grāmatas iznāk-

šanas, otrkārt, šogad ir citi, steidzamāki uzdevumi: vēlē-

šanas. Izdodat kaut ko, kas zīmējas uz vēlēšanām; tas būs

jo labāks darbs tādēļ, ka nav pašlaik legālas patstāvīgas
strādnieku preses. Ja negribat naudu velti mājās turēt,

izdodat nākamgad ko citu, kas Jums bij jau agrāk no-

domā; «Kapitāls» nenovecosies. Man tik vajdzīgs, ka kaut

kādā ceļā krājas drošība, ka «Kapitālu» vard j izdot. —

Daudz sekmes Jūsu labajā darbā! Ar mīļu biedra svei-

cienu Jūsu [paraksts].
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127.

V. PLŪDONIM

Kastaņolā 1912. gada 7. jūlijā

7.7.12.

Mīļais draugs, Jūs esat dzejnieks — vairākā ziņā, nekā

Jūs domājat, Jūs dzīvojat svešā pasaulē, ja Jūs būtu s[o-
ciāl]d[emokrāts], es teiktu — nākotnes valstī, jeb vai Jūs

pat esat ne Plūdons, bet Prudons, un neatzīstat īpašumu.
Es noskatījos vien, cik eleganti Jūs izvedāt manu Zelta

zirgu no manas sētas un ievietojat to Golta vai savā. 1 Un

mans zirgs taču brāļu starpā vērts vismaz 300 r., jo ir

zelta.

Jūs gan sakāt, ka zirgam Jūs ar to sagādāšot reklām-

pušķi uz galvas, bet ko līdz man pušķis, kad pats zirgs

nav vairs mans? Kad zirgu ieliktu Jūsu hrestomātijā,
manu grāmatu taču vairs nepirks, un ka viņa nav vēl iz-

pirkta, to Jums pateiks visskaidrāk pats Golts. Kāda man

intrese vai pienākums atdot savu darbu Goltam par velti?

Tik bagāts kā miljonārs Tolstojs es neesmu, ka varētu

savus darbus dot par velti, un, kad es tāds būtu, i tad es

nedotu vien Goltam, bet visai tautai. Jūs dzīvojat no sko-

lotāja algas un līdzi «Sprīdīša» mātei, kura arī ir pārti-
kļusi] ne no rakstniecības, nevarat iedomāties, ka rakst-

nieks ņem naudu par savu darbu, lai no tā dzīvotu. To-

mēr arī Jūs, kā es dzirdējis, ņemot naudu par savu darbu,
varbūt pat par to pašu hrestomātiju, kurā zirgs ies par

velti. Darīsim tad tā: Jūs brīnum skaisti tulkojat krieviski,

es gluži sajūsmināts par Jūsu «Eme 3HMa», tik ļoti sajūs-
mināts, ka Jums jātulko arī «Zelta zirgs». Kā honorārs

«Zirgs» nāk hrestomātijā, un lai Golts Jums samaksā ho-

norāru, kurš būtu nācies man. Bez tā Jūs dabūsat parasto

daļu no mana honorāra, kas nāktu no krievu izrādēm. Vai

Jūs tā ar mieru? Tulkot vajdzētu gada laikā. «Zeltīti»

hrestomātija dabū par velti, kad jau Zeltiņš pats to ļauj.
Arī to Jūs varētu tulkot. «Ave sol!» pieder «Dzirciem-

[niekiem]», vēl nav izpārdots, tātad nav dabūjams. Kad

izpārdos, varēsat drukāt hrestomātijas] otrā izdevumā.
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128.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1912. gada 8. jūlijā

Mīļais draugs, saņēmu Tavu vēstuli ar ziņām, daudz

paldies par tām, jo citādi dabonu maz ko zināt. Vai tais-

nība, ka nevarēs nākamu sezonu II pusē uzvest lielu de-

koratīvu lugu? Man to stāstīja kāds draugs
1. Ja tā, tad es

«Imantu» tagad neturpināšu, vismaz kamēr dabūšu ziņu

no paša teātra. Lai Rļītiņš] atraksta. 2 Vai reāla luga bez

dekorācijām būtu iespējama? Vai vecās lugas, «U. v. N.»

un «Induli», uzvedīs arī sezonas I pusē vai tik II? Tad man

mazāk ienākumu nekā parasts. — Ajspazijaļ nepanes še

karstumu un ir Cļīrihļā. Par sapulci
3 atraksti atkal. Paliec

mīļi sveicināts no [paraksts].

129.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 8. jūliju

Manu mīļo sirdsdieniņ, mans dzīvais ūdentiņš, es taču

baidos par Tevi, Tu tik maz raksti par savu veselību, tā

kājas vaina arī būs lielāka bijusi, nekā es domāju. Un

tad, kādēļ Tu vēl nesāc strādāt, — vai krams vēl nav atkal

iesācies? Tas laikam neļauj nākt pie veselības? Man ir

cits iemeslis, tās nebeidzamās, nolādētās vēstules; to dēļ
nevaru iet ārā. Un, kad parakstu cik necik vairāk, tad

jūtu, kā pārstrādājos. No darba nekad tik ātri un stipri

nepārstrādājos kā no šīm. Tagad nu laidīšu, lai iet pār-

strādāšanās. Kad tik jel vienu reizi topu brīvs. Kad no vi-

ņām tikšu slims, tad braukšu uz Cirihu. Es sapnī dzirdēju,
ka Tu mani stipri sauci, pamodos un vairs neaizmigu,
— Tavas kartiņas, tik skaistas un izmeklētas, man ļoti

patīk; apskatu ik dien un priecājos. Man trūkst albumā:

2 guļu, vienkāršu ainavu kolorētu un 1 melnas stāvu kārts,

— Vakar beigās aizgāja kurvīts ar magnoliam, Agleatiene

deva par velti, būs jāiet, jāatdzēš parāds. Lai Tev iet la-

bumā, mīļo sirsniņ. Par Zinību komjisiju] ir «DfienasJ

Lļapļā», Teodors: ka Tu atmetusi demokrātiju un tendenci;
vislielākā parādība lirikā. 1 Krūza: ģeniāla, bet «Ziedu
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klēpis» ne tik labs kā «Saulfains] stūrīts». Bružā: «D. L.»

esot pieņēmusi «Induļa» programmu un partijā esot lū-

zums.
2 Zin. kom[isijā] maz intreses, vēl mazāk nekā līdz

šim. — Sūtu Lilijas vēstuli atsevišķi. Kartiņu nodod Amā-

lijai Ritter. Tantiņai atbildi, viņa gluži bēdīga; ieprie-
cini. Lido, mīļo sirsniņ, lido.

130.

R. PELŠEM

Kastaņolā 1912. gada 9. jūlijā

9.7.12.

Mīļais draugs, mēs tik aši sapratāmies, kaut gan, pēc
Jūsu vārdiem, mēs lielākie pretstati, Jūs[u] dabā esot naids

un dusmas, man esot vairāk sirds. Un tomēr mēs draugi

esam un būsim, un taisnība manam instinktam, man lasot

Jūsu «U. N.» (tāpat tagad Jūs) kritiku 1
, teicu, ka Jūs sirds-

cilvēks. To liecina atkal Jūsu tik cilvēcīgā atklātā vēs-

tule, kādas raksta tikai īsti, t. i., sirdscilvēki, Jūsu ilgo-
šanās un meklēšana pēc sirdīm, Jūsu uzskats, ka ievēro-

jamam literātam jābūt arī sirsnīgam jeb viņš nav ievēro-

jams. Jūsu naids nav Jūsu, nāk no āras, no dzīves, varbūt

tikai no politikas, kad Jūs 4 gadus viņu sējat, kamēr viņš

ieauga Jūs pašā, tā ka Jūs varat runāt tik naida valodu.

Šī naida valoda ir arī tā, kas daudziem lika pārprast Jūsu

«Afntiņš] v[ai] Spfīdola]» rakstu2
,

viņi tik man uz to aiz-

rādīja. Un šī naida lietošana par vienīgo ieroci politikā
un dzīvē ir arī tā, kas dara naidīgus un rūgtus arī pašus
biedrus, arī sava paša satiksmē dod tik vērmeles. Nega-
tīvo naida spēku vērtē par augstu, pozitīvo un humani-

tāti — par zemu; tas atriebjas, sevišķi nākotnes partijai,
kura grib augstāko humanitāti. Es arī biju naidenieks aiz

parašas, bet, jo prāts man attīstījās, jo aizgriežos no tās.

— Jūs minat dusmas, bet tās nav naida, tik temperamenta
zīme, dusmīgs arī es esmu ļoti. — Jūs sakāt, mums vēl

daudz starpību, varbūt Jūs kādreiz tās minēsat, labi ir

zināt. — Ka Jūs no mazgruntniekiem, zinu no Jūsu lugas

«Lāsts». — Jūsu par «Indļuli]» 3
man viss patīk, taisni pār-

steidzošs, mīļi, ka uzsvērta sirsnība, vai varu runāt izde-

vēju par viņa izdošanu kādā krājumā?
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131.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 9. jūliju.

Manu mīļo sirdszaļumiņ, rakstu Tev atkal pirms Tavas

kartiņas saņemšanas, tā tagad ir tā kārtība. Kad saņemu

Tavu kartiņu, tad vajdzīgāko piemetinu atbildei še klāt

un citu nākamā vēstulē. Šī kartiņa iet par uzmudinājumu
«Rutei». Vēl ir tādi žīdiņi, bet nav stāvenieki. 1 Tad vēlāk

sūtīšu Tev kartiņas vienmēr sērijās, pa četrām kopā sa-

derīgām; esmu tā jau četrniekus sakārtojis. — Šo klāt

pielikto nodot Līvam, kā atbildi uz kolektīvo sveicienu

karti; pie Līva jau viņi visvairāk tiekas, bet nezinu adre-

ses. —- Sūtu arī izgriezumus par Zin[ību] kom[isijasļ sa-

pulci; izlasi un atsūti atpakaļ. Neaizmirsti! — Saņēmu nu-

pat Tavu mīļo, skaisto kartiņu. Kā tur nu ir, ka mēs abi

divi, katrs savā kartiņā, bēdājamies par otru. Par mani

nebēdājies nemaz, mīļo sirdsdraudziņ, Tu jau man tik tāli

esi palīdzējis, ka es tagad varu tikt galā viens pats. Tā ir

tik nervozitāte, kura kavē aši pabeigt tos blakus darbus,

un tad patiešām ir arī liels darbs tā vēstuļu rakstīšana,

nav nemaz iedomāta grūtība vien, es esmu ikreiz taisni

noguris no vēstuļu rakstīšanas; arī pēc rindu skaita iznāk

daudz. Labi, ka Tev magnolija patika, nu būs man parāds

jāatdzēš pie Romolo. — Tur tev bij prieks tas pušķīts no

māmiņas2
.

Uzņem to ne kā bēdas, bet tikai kā prieku.
Manu mīļo sirdsdraudziņ, lido.

132.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 10. jūliju

Mans mīļais sirdsprieciņ, ko tad Tu gribi man vēl prieku
darīt, kad Tu jau pats esi mans prieks; es cita prieka ne-

maz nepazīstu, kas nāktu no āras, un iekšējs prieks man

vēl nav pieaudzis. Tādēļ es Tevi nevaru tik labi turēt, kā

gribētu, nevaru Tev vēl atmaksāt to prieka un mīlas pa-

rādu, kas pie Tevis sakrājies. Arī pat šo iekšējo prieka

uzņēmēju Tu man esi audzinājusi un ik rītu aplaistījusi kā

kamēliju. Un nu jau es sāku pamazām priecāties. Jau šo
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garo nestrādāšanu es šoreiz nesajūtu tik rūgti kā agrāk;
slimības vīrus es tā neuzņemu ar nepacietību, nu jau vai-

rāki saradušies: pirmais nāca sliecenieks, tad topenieks
un neguļnieks, tagad ir jau klāt galvasdūrējs un mutes-

neģēlis. Tikai to lielo vēl nav, ne nogurdnieka, ne krust-

lauža. Gan jau ar visiem tikšu galā, kad tās vēstules reiz

nogrūdīšu; un jau iet uz to pusi, gan ies. — Nupat pienāk
Tava mīļā kartiņa un tie albumi, viens taisni pārdabiski
skaists un visi dikti mīļi. Kartiņas beigās pienāca visas

21. Neraksti garu vēstuli, nepūlies, sirdsiniņ, — neapdro-
šini — būšu tāpat mierīgs un dikti li. Lido.

133.

J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM)

Kastaņolā 1912. gada 11. jūlijā

11.7.12.

Ļoti cienīt[ais] biedri un draugs. Jūsu vēstule man ir

draudzības un uzticības zīme, un tādas man vienmēr pa-

tīkamas, es arī to vienmēr ievēroju, kad apsveru, ko darīt.

Tas labākais veids saprasties un zināt.

Man ļoti žēl, ka Jūs atsakāties no sava krājuma izdo-

šanas. 1 A. Upīša «Vārds» gan būs labs, bet taču ne tas, ko

gribējāt Jūs vien un jaunie rakstnieki, un par to ir žēl.

Izdevēju dēļ vien nevajadzētu atteikties, jo krājums nav

pārāk liels, es domātu atrast izdevēju; tad Jums darbs arī

atmaksātos, tikai Jūsu veselība? Man žēl. Un tik agri

krietnam jaunam strādniekam jāsūdzas par nervu pārpū-
lē jumu, to vajdzētu atstāt mums, veciem. Paziņojat man,

lūdzu, kādi raksti Jums jau ir un cik liels viņu apmērs?
«Tautu biedr[ība]». «Annales des Nationalitēs» un viņu

orgānu «Annales» es uzskatīju par tiešu pēcteci no Biern-

sona «Courrier Europien», kurā tika izteiktas tās pašas ide-

jas par tautu apvienošļanosļ un viņu tiesību aizstāvēšanu;

daudzi līdzstrādnieki tie paši.2 Lieta ir liela un laba, mēr-

ķis iet mūsu virzienā. Es domāju līdz ar dažu [1 nesala-

sāms vārds] izlietot mūsu labā, sevišķi «Annales» un kon-

gresiļ, un iedabūt tur mūsu elementu. Bet, kā liekas, lieta

nav īstās rokās, konference nerāda nekā ievērojama, un,

kā Jūs sakāt, visu apņēmuši politiķi un baņķieri, kas grib

vest reakcionārā garā. Korespondence ar Office des Na-
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t[ionalitēs] man gāja caur Simsonu. Nacionālisms mūs ne-

baida — mēs jau abi s. d. biedri esam nacionāli rakst-

nieki —, bet gan, kad tas iet reakcijas garā. Tas še ātri

izrādīsies; vienas saites ir itin īsiņas, 6 burtu garumā. Par

tālāko Jums paziņošu. Viņa ideja nodibināt tiešus tirdz-

nieciskus sakarus ar Franciju un no turienes arī dabūt ka-

pitālu, kurš vajadzīgs Latvijas rūpniecībai, kas gluži plau-
sible. 3

Antiestētisms mūsu kritikā un arī literatūrā man ir

pretīgs, bet mani nepārsteidz; viņš bij sen priekš «Veca-

jiem] elk[iem]» un ticis un tiek neatlaidīgi piekopts no

mūsu aprindām, jo neprasa daudz garīga spēka.
4 Man bij

gadiem cauri jācīnās pozitīviem līdzekļiem, lai dzejai un

dzejniekam atzītu jel maz būtības tiesības, atminaties, kā

Jansons apkaroja Aspaziju, kā vēl «Ug. v. N.», kā nupat
atkal pret Afspaziju] bij vesels kara gājiens no visas pre-

ses, no visiem biedriem, kā vēl tagad katru darbu ap-

spriež tikai pēc viņa propagandiskās un dienas vērtības;

nav lieluma un ilguma mērauklas. Roberta «Antfiņš] v[ai]

Spļīdola]» 5 kā šāda gara kritika man arī ir pretīga, un es

ilgus mēnešus gaidīju, vai tad neviens neizteiks citādus

un pareizākus uzskatus, bet tādas cerībasi atmetu arī šo-

reiz, nevienam partijā nav citādu uzskatu. [Starp rindām

rakstīts: arī Jūs vēl nesen «T., k. n.» pārmetāt nepietie-

košu propagļandas] [stāvokli?].] 6 Nu Jūsu vēstule mani prie-
cīgi pārsteidz, ir taču cerības. Pa to laiku man Roberts

pats atrakstījis sirsnīgi un draudzīgi un ir man draugs, bet

viņa uzskati un viņa «A. v. S.» caur to nav grozījušies.
Jūs darīsat labu un jauku darbu, atbildēdami un apkaro-
dami pretestētismu partijā. Vaina tā, ka nav pie mums

sajūtas priekš lieluma nekur, arī mūsu pašu lielajā lietā

nē, visu piepilda sīki dienas jautājumi un strīdi. Pats so-

ciālisms nav vairs filozofija, māksla, ētika, bet tikai poli-
tika, un katra politika ir maza. Kas liels, tas jau tādēļ

vien tiek uzlūkots par neproletārisku un nemarksistisku,

visi ir aizmirsuši, ka proletariāts un Markss taisni ir liefi.
Es par to daudz esmu runājis, no tā varētu grāmatu sarak-

stīt, bet nev[iens] no manfiem] klausītājiem to nav darījis.
Rakstāt Jūs kādu apcerējumu, lieta ir svarīga, cieš parti-

jas loma kultūras un humanitātes priekšstāvībā. Par kā-

dām problēmām Jūs neesat skaidrībā? Uzzīmējat, es Jums

atbildēšu īsumā. Es galu galā arī tomēr rakstīšu, tikai tie

nebūs gari apcerējumi; priekš tiem man nav vaļas. Es

mierinu sevi ar to, ka pozitīvi darbi — tikai par ilgāku
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laiku — izdara ari to, ko kritika un teorija. Manus uz-

skatus dažā ziņā izsaka F. M[ērings] brošūrā par Freilig-

rāta] un Marksa sarakstīšanos.

134.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 11. jūliju

Manu mīļo sirdsprieciņ, Tavs lielais albums man ļoti

patīk, nevaru noskatīties vien tanī rozē, un tad tāds lep-
nums — balts papīrs. Viena nelaime, sāku tūliņ likt iekšā

un aizlikos tā, ka pagāja visa priekšpusdiena. 1 Tā man ga-

dās, kad esmu noguris vai nepatīkams darbs, tad gribas

atpūsties un izdaru to neviļus un nevietā, un iznāk pēc

vēl lielāks nogurums. Vēl man ir desmit grūtas vēstules

jāraksta, tad tik varēšu nākt pie darba. Redzēju šodien

reizē sapni un izskaidrojumu: nodegušas mājas, un it kā

Līziņa teica, tas esot zaudējums. Bet tad_atkal puķes.
— Lai neaizmirstu: nupat nomiris vecais Ad. Alunāns.2

— Atnāk smaršodama Tava mīļi garā vēstule, bet, mīļo

sirdsdvēselīt, nepūlies vairs, gari rakstīdama, man gan

ļoti mīļi visu zināt, kā Tev iet, bet aiz garām vēstulēm

Tu netiec pie darba. Liels žēlums, ka Tavs skaistais dzī-

voklis tomēr ar caurvēju un mitrumu tāpat kā šis un pa-

dara Tevi tikpat slimu. Ko nu domā darīt? Ilgi tur neva-

rēsi palikt, lai taču Ivanovs Tev pagādā citu, vai aizej un

apskaties, kā ir Alkoholfrei uz Cīrihberga
3. Tur mežs vēl

tuvāk un māja jauna, nebūs no sosiem 4
.

Jaunu māju taču

arī tik daudz turpat ap Hadlaubi5
,
vai tad nu nav kur bez

mitruma un caurvēja. — Dabūju Avenarius un vakar vi-

sus albumus, pārdabīgi skaistus. Mīļo, mīļo dvēselīt, kad

jau nu Tu tiktu reiz pie miera un veselības. Manu sirds

medutiņ, lido, lido.

135.

D. un P. STUČKĀM

Kastaņolā 1912. gada 12. jūlijā

12.7. 12.

Nu, mīļie ziemeļnieki gulētāji, — slinks esmu es rakstī-

tājs, pārāk daudz man ir jāraksta, — bet kāds tad ir Jūsu
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slinkums! Un nu vēl Paulis! 1 Ak tu, Leviatana gulēšana, 2

viņš tik pusrindiņas piemetina klāt pie Jūsu kartiņas, tikai

ar vienu muguras spuriņu pakustina par apsveikumu!
— Sāku jau gaidīt, kad nu nāks tā solītā garā vēstule,

bet tas jau viss velti. Jāatbild vien uz šo Jūsu kartiņu, jā-

ņem tā par pilnu. Un tad nu tūliņ ar lielu mīlestību jāat-
zīst tas drauga prāts, kas mani brīdina nesveicināt vēst-

nešniekus.3 Būtu tā Paulis kādu vārdu ieminējies pērn,

pēc pārbraukšanas mājās, kad redzēja, kāds garastāvoklis
ir mūsu ļaudīs, tad visas Aļspazijas] lietas nebūtu bijušas
un viņa tagad sen jau būtu tik vesela, cik viņa tagad ir

slima. — A-s slimība nu nāk pilnīgi uz partijas nekultā-

rības rēķina. Ka toreiz bij tāds garastāvoklis mūsu aprin-

dās, to mēs, normāli cilvēki būdami, nevarējām iedomā-

ties, jo rēķinājāmies tikai ar prāta, ne ar neprāta apstāk-
ļiem. Kas līdzīgs ir tagad ar manu lietu. Nu vēlēšanu laiks

ir vēl tuvāk, un nu Jums ir laiks atkratīties arī no paša

pēdējā drauga. Bet vai nebūtu ekonomiskāk saņemt pirms

dažādus labumus no manis (tādi tiek gatavoti diezgan re-

ālā skanošā veidā) 4
un tad tik laist mani pa ratu? Jāpie-

zīmē, ka pat veikalā tagadējie vadītāji ir galīgi neveikli;

vajadzēja notikt beneficizrādei priekš lietas, mēnešiem

cauri viņi aplinkiem rakstīja, kaut gan zināja tieši rak-

stīt, un, kad nu reižu reizēm es biju devis visādas rakstis-

kas oficiālas un neoficiālas atļaujas,
5

beigās, kā nupat
dzirdu no malas, izrādes nav nemaz bijušas! Ko nu par

tādiem rīkotājiem lai saka? —- Nu tā apsveikuma lieta.

Jūs, visādā ziņā Paulis, un visi, kas pazīst veco, t. i., manu

«D[ienas] Lļapuļ», zina, ka Arons bij visus gadus mans

šmoks, apakšredaktors, tāpat O. Ezerlļauka] — līdzstrād-

niece. Un es lai nesveicinu savus bijušos apakšniekus,
kad viņiem ir vēsturiska diena? Kāda morāliska nejēdzība
to prasīt no izglītota cilvēka! Jo, kaut gan es esmu s[o-
ciāl]d[emokrāts], tomēr es palieku izglītots, un, pēc mana

prāta, s[ociāl]d[emokrātij]a ir taisni kultūras un izglītības

partija, lai tagadējie nemākuļi kā pūlas pierādīt pretējo

ar savu personu demonstrēšanu. Viņu personu neizglītība
nepierāda neko pret partiju, jo šīs personas pāries, bet

pļartija] paliks. Tos tagadējos ļaudis es gan saprotu, tas

nav grūti izzināt, no kurienes nāk viņu garīgā līmeņa ze-

mums: no krievu dekadentās partijas. Tā tik izčākstējusi,
ka nemaz vairs neskaitās par dzīvu, un tāpat vēlēšanas!

Savu tiesu darījusi tā mēslu māksla — tie Andrejevi un

Arcibaševi, kuri tika izcelti no pašu partijas laikrakstiem.
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Pēdējā laikā jau zīmju bij diezgan daudz: A. lieta bij
taču domāta pret mani, jau toreiz bij runa par boikotu,

tagad atkal vismaz runāja «Induļa» dēļ.
6 Mani boikotē

kā kaut kādu drēbnieku meistaru! Pats pēdējais laiks vi-

ņiem boikotēt Marksu, jo tas tagad nevarētu būt par
biedri. Nē, ne sveicināšana vien vainīga. Vainīgs tas, ka

es esmu kultūras cilvēks un eiropiets un turu partiju par

kultūras partiju un darbojos tādas labā. Karš pret mani

ir tas pats, kas savā laikā bij pret Freiligrātu
7
,

kuru nu

oficiāli dievina, kad ir par vēlu. Bet Mfarkss] zināja jau
cienīt Freiligrātu un Heini pretī toreizējās partijas nekul-

tūrībai. Nu pietiks. Apnīk par to gari runāt, kad visa

mana darbība to liecina. — Še pielikti panti — nododat

jaunfajam] žurnļalam] [«Sēkla»?] 8
jeb kā viņu sauks; man

bij adrese, bet tā tagad laikam neder, kā lasu avīzēs. Bet

neaizmirstat nodot. — Un nāk[amo] reizi, pēc gadiem, kad

rakstāt, tad pastāstāt arī, kā iet savējiem, kā Paulim. Līdz

tam paliekat visi veseli! Veselību vēlu labi daudz, lai pie-
tiktu ilgam laikam, jo drīz jau nerakstīšu. — Kad nu

visas dusmas izkratītas, tad redzu, ka arī jūsu jūtas ir sa-

protamas un saudzamas, es viņas saudzēšu, es atturēšos

no visa, kas jūs varētu sāpināt un aizskart, man jau jūsu

jūtas ir manējās un tuvas un dārgas. Bet saprotat un sau-

dzat arī manas jūtas un to kultūrību, bez kuras visai mūsu

lietai nav uzvaras. Gribēju atbildēt mīļajam Pētersonam,

bet — vai nevar caur jums nodot viņam vismaz manus

sirsnīgākos sveicienus.

136.

J. JANSONAM (BRAUNAM)

Kastaņolā 1912. gada 12. jūlijā

Mīļo, labo, dabonu nupat tik, un tad arī no malas tikai,

zināt, ka tā beneficizrāde priekš vēlēšanu fonda nemaz

neesot notikusi! Ko nu par to lai saka? Mēnešiem ilgi viņi
aplinkiem rakstīja man, kaut gan zināja manu adresi, un,

kad nu reižu reizēm es biju devis visādas rakstiskas ne-

oficiālas un oficiālas atļaujas, tad viņi — neizrāda! — Lai

tagad vismaz prasa tāpat-no teātra pabalstu, lai tas dod no

kādas izrādes ienākumu līdz ar manu honorāru, es do-
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māju, teātrs arī tagad vēl būs ar to mierā. Būtu labā nauda,

un, man liekas, vajadzīga ir un pārāk daudz nav. Atrak-

sti, vai labi ienāk vēlēšanu fondā un cik jau ir, un cik

vajga!
1 Es arī atsūtīšu kādu drusku. — Arī šo dzejoli var-

būt vari kur izlietot.
2

— Atraksti, kā pašam iet! Es strā-

dāju pie «Imanta», kā Tev patīk tas temats? Vaibiedriem

tāda drāma patiktu, un vai Tev? Vai Tu ar «Uguni un

Nakti» esi jau samierinājies, vai arvien vēl izturies ne-

gatīvi? 3 Un ar «Induli»? Paliec sveiks un sveicini savē-

jos; daudz labu dienu no

Tava [paraksts].

«Cīņas» N. saņēmu.

137.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 12. jūliju

Manu skaisto dvēselīt, manu Lididi, cik skaistu vārdiņu

Tu atradi tam skaistajam dimiņam un reizē lido; 1
lielajam

pūkām tad gan jāņem lidido. Lielais pūks bieži sēd, un

uznāk tāds silts vilnis, gluži aizraujas no li uz miņu ar

skaidro lielo sirdi, it sevišķi tad tas notiek, kad kas labs

gadās, tā tagad atkal, kad sāku just kā brīvību no vēstu-

lēm — vēl jau visas nav galā, bet vismaz jau redzas gals.
— Bet tad atkal reizē ar prieku nāk bēdas, ka Tu arī vēl

nestrādā, ka Tev dzīvoklis tomēr nav labs, ka Tu tomēr

neesi un neesi vēl atspirgusi. Es jau gan sevi visādi mie-

rinu, bet iekšā paliek taču bailes. Iniņ, manu zelta iniņ,
uzturies no dieva puses; tās jau taisni briesmas, ka tāds

cilvēks kā Tu, vienīgais pasaulē, kāds nav vēl bijis un

diezin vai būs, ka tas nevar atrast sev vietas un iespējas
dzīvot un attīstīties. Tagad nu atkal nav jau nekas noti-

cis, vēstule no Tevis tikai nav laikā atnākusi, un taču

bailes. No bēdām ēdu tās gardās kūkiņas, lai dievs uztura

to cepēju, bet vēl vairāk to atradēju un atsūtītāju. — Va-

kar mums bij liels notikums: visa ģimene bija cirkā ska-

tīties cavalli2
,

vecais Giuseppe no prieka rekšina vien,
neko nesaka, bet acis spīd. Vecene proprio bello3, bet

quanto costa4, quanto costa. — Upīts prasa manuskriptu.
Lidido.
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138.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 13. jūlijā

Mīļo, mīļo sirdsgaišumiņ, saņēmu Tavu kartiņu un nu

gaidīšu uz to rundrundes Korbchen1
.
Kā nu izgāja Tev ar

to koncertu? Ko darīsi ar savu dzīvokli? Vai neiesi uz

Jakobsburg, vai baidies, ka tur nedabūtu Ungeziefer
2?

Es atkal baidos, ka tur man nebūtu miera tāpat kā no Un-

geziefer. Vai Tu varbūt neietu atkal pie dakterienes dzī-

vot tur lejā? Ar tramu jau var aši tikt uz Cīrihberģi 3
,

arī

Utliberg
4 ir tuvu. Varbūt tur labāks dzīvoklis, bez caur-

vēja un mitruma. — Es nu jau sāku drusku paredzēt galu
tām vēstulēm. Vai Tu savus zobiņus esi no jauna likusi

ielikt? Ja nē, tad dari to aši. Mīļo sirdslididi, lido.

139.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 14. jūlijā

Manu mīļo sirdsputniņ ar pilno knābīti, kā krauklīts,
kas baroja Eliasu; 1 man tikai skaistāks, pats Lididi. Visas

mantiņas jau saņēmu un apsmeķēju vakar vakarā, būs

dikti jāsteidzas ēst, lai nemaitātos. Maitātas nekam nevar

dot: Līna aizgājusi par cavallo 2, Dante par fabbro3
, par

riktīgu kalēju, kas pelna par dienu veselus 15 santīmus,

Rita ir padrona4
un caur to tikusi vesela. — Lielais pūks

tagad ņemas ar vēstulēm un sapņiem: šorīt redzēju, ka

rāda «Rīgļasļ Avļīzesļ» feļetonu ar karikatūrām, un tad

redzēju Līziņu, par galvu lielāku par mani, izpucētu, un

viņa un Doriņa, un māmiņa nesa ceriņus; ar mamu bučo-

jos. —- Es Tev jau prasīju par zobiņiem: ej, liec tagad
vasarā ielikt, reiz taču būs jāliek. — Kur paliec dzīvoklī?

Kad izej un kurp? Atraksti arī dakterienes adresi, kad

nobeigšu vēstules pēc pāris dienām, gribu aizšauties pie

Lididi. — Vai Tu priekš And. Upīša ko sagatavoji? nu

jau būs jāsūta. — Pie manis ir tagad 20° istabā. — Manu

mīļo zelta Lididi. Lidido.
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P. SĒJAM

Kastaņolā 1912. gada jūlija vidū

Mīļo Mārtiņ, ko Tu kā āpsis ievilcies savā alā? Ne zi-

ņas no Tevis, ne miņas. Lai Tu iznāktu ārā, paķircināšu
Tevi ar vienu jautājumu: es strādāju pie «Imanta», Mer-

ķeļa teikas. Ar Tevi reiz par to runājām. Saki man savas

domas, ko Tu turi no tā temata? Vai tas der mūsu idejai

un kā apstrādājams? Kādas mūsu idejas tur var ielikt?
— Vai biedriem tāda drāma varētu patikt? Es gribu rak-

stīt ar biedru ziņu.
Atraksti man savas domas labi drīz, tas man būs se-

višķi intresanti. Sveiks!

141.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 16. jūlijā

Sirdsiniņ, dārgumiņ, vai vēl gaidīt uz vakzāli, es Tev

rakstīšu skaidri, kad, un telegrafēšu arī vēl, kad izbraukšu.

Neej tagad velti tik lielu gabalu; Tu jau tā esi noguru-

šām mazām kājiņām, kad nu vēl iespriežas kādā sliedē,

pieduras pie kāda akmentiņa. — Saņēmu šodien tik abas

kartiņas reizē, citādi Tev laikam šodien būtu jau vero-

nāls. 1 Nu iešu pakaļ tagad. — Tās saldās muļķību banānes

man ļoti smēķēja, 2 bet bij jāēd ar [1 nesalasāms vārds],
tā nu pārēdos. — Vakar pārvadājos mazajā istabiņā, ve-

cene izīrēja lielās kādai milānietei. Uz tiem priekiem visi

bij cavallos skatīties un Edoardo ar veci pat aplaida giro3

ap Vareses dievmāti
4
.

— Tev atnāca nauda no Upīša un

vēstule no Zeltiņa, ka arī izsūtījis [80?] rubļ. Lidido.

142.

A.LŪKINAI

Kastaņolā 1912. gada 16. jūlijā

Mīļā draudzene, daudz paldies par ziņām, kā ierīkoties

Davosā; to pašu raksta arī man no citas puses. Davosā

113
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mani mazāk pazīst nekā Rīgā, no Rīgas man ieteikšanas

raksts nepalīdzot. — Brauciens uz Ēģipti būtu gan ļoti
jauks, bet pat uz tuvāko Romu netikām vēl aizbraukuši,
kaut gan to vēlējāmies arī. — Mums vēl ir laika diezgan.
— Elza pašulaik atrodas Cīrihā un laikam būs Jums jau

rakstījusi.

Daudz labu dienu no Jūsu

R.

143.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 17. jūlijā

Mīļo zeltiniņ, ko tad viņi no Tevis grib? Kad Tu dzīvo

policista mājā, tad jau viņi redz vislabāk, kā Tu dzīvo, ko

tad viņi vairāk dabūs zināt, ar Tevi runādami. 1 Ko tad

Tev prasīja? Atraksti arī par to. Par braukšanu rakstīju
Tev jau vakar, kad vēl nezināju neko par streiku. Vēl

neesmu galā ar vēstulēm, jo jāsūta arī daži dzejoļi: Upī-
tim, «Domām» laikam arī, Amerikai visādā ziņā. Tā aiz-

ies vēl nākamā nedēļa. Gribu pie Tevis justies gluži brīvs

un drusku paārstēties. Bet nu Tev kūre pārtraukta. Kas

tad tas ir ar to daktereni? Vai tad beidzas visa viņas

prakse un viņa liksies tikai uz mīlestību? — Veroiiālu

aizsūtīju vakar. Tie emigranti ar svilpšanu izdarījuši at-

kal lielu barbarību.2 Tā iet. Mīļo sirds lididi, lido.

Atklātnes malā rakstīts:

No kartiņām atsūti vienu sarkanu magonīti. Lidido.

144.

A. UPĪTIM

Kastaņolā 1912. gada 18. jūlijā

Godāto darba biedri!

Še būs solītās dzejas. Nokavējāmies dažu neparedzētu

gadījumu dēļ — bij nāve mūsu ģimenē.1 Arī neveselība

vainīga, bet tā nebij neparedzēta. Tik iznāca, ka nevarē-



jām pasteigt nodomātos darbus, tādēļ ņemat par labu šos.

—- Jūsu apcerējumu 2
es ļoti vēlētos redzēt, bet tiem dzir-

ciemniekiem ļoti lēnas tās dzirnas, toties ļoti godīgas.

, Daudz labu dienu

no Jūsu [paraksts].
Čļastagnola] 18. 7.12.

145.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 18. jūlijā

Mana mīļā sirdsdzīvībiņ, mans sirdsilgumiņš, kamēr vēl

nav atnākusi Tava kartiņa, pastāstīšu par jaunākiem še-

jienes notikumiem: vecene arvien vēl dzīvo hosianna1
,

šonedēļ jau divas reizes kafija vārīta; bet tas dzīvotājs
diezin vai nāks, tik 10 fr. rokas naudas. Cūkas arī bij iz-

laistas pastaigāties pa nedēļas vidu, kas citādi gan neno-

tiek. Terēza aizdota kostē pie resnā miesnieka, un vietā

Asuntai atkal jābaro 2 miesnieka bērni, kas zog bumbie-

rus. Rozālija no ausu sāpēm vaļā, bet nu sēd mājās ar

stomaco2
, pārstrādājusies; ārstējas ar badu. Bet nu būs

diezgan jaunu ziņu, citādi Tev galva sāks rūkt. Jā, —

Biruta 5 nedēļas nerakstīja, nu ir gluži satraukta: es biju
teicis, lai labāk spēlē, ne dzejo. — Naudu Tev streika dēļ
labāk nesūtīšu, bet aizvedīšu pats. — Par pusdienām bij
pareizi rēķināts. —- No teātra dabūju 780 fr. — Vai Tev

netrūkst naudas? Vai sūtīt? — Lidido.

146.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 18. jūliju

Mans mīļais sirdsziediņš. mans zelta sirdslididiņš, Tavas

mīļās kartiņas mani gluži apmierināja. Nu varu vieglām

kājām skriet pēc miega zālēm arī priekš Tevis. Norakstu

šo mājās un tad skrēju. Es nezināju, ka Tu sev atļaujies
vacanze

1, cik ļoti es Tev viņas novēlu pēc visiem tiem

lielajiem uztraukumiem un spēka tēriņiem. Un, kad Tu

būsi cik necik atpūties, tad uzpūtīsi to biogrāfiju gan; bet
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varbūt taču labāk «Ruti»? Kā Tev gribēsies. Es par «Ruti»

tādēļ runāju, ka es pie viņas nerakstīšanas vainīgs, ka viņa

bij man sveša, bet es ar nodomu pie viņas pieradinājos

un tagad varēšu palīdzēt. Ar tām vakancēm man pašam
neiet daudz labāk nekā Tev. Gribēju arī lielu ko pastrā-

dāt, bet nekā. Tagad ņemu sev par iemesli to, ka teātrs —

kā Gulbis saka — nevarēšot nākamu pavasar izrādīt

«Imantu». Tad es varētu atpūsties un dot kādu citu grā-

matu Gulbim vai Upītim. Ko vieglāku. Tādēļ arī domāju
braukt pie Tevis uz Cīrihu, tikai baidījos, vai Tu jau

būsi pietiekoši atpūtusies no manis. Tādēļ ari nerūpējies
tā par istabu, es kaut kā iztikšu, un nezinu, cik ilgi pa-

likšu. — Vēl jau vēstules arī nav galā; gribu kādus dzejo-

ļus nosūtīt And. Upītim un «Domām» arī, jo esot divi pret-
raksti pret Roberta rakstu2. Dzirdēšu, ko Tu teiksi, ko

dakteriene, — man gan topi ir nelabi un citas nervozitā-

tes zīmes. Varbūt uz augustu, ir tik 2 nedēļas. Bet lido, to

es zinu, sirdsiniņ, lidido.

Vēstules malās rakstīts:

Sūtu divas porcijas. Lidido.

Zeltiņa naudu aizsūtīšu Tev tieši, Upīša aizvedīšu. Li-

dido.

147.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 18. jūliju

Lieka lapiņa.

Viss vajadzīgais veikaliskais izteikts lielajā lapiņā, te

tikai li. Šodien man atpūtas diena. Lieku Tavas kartiņas

albumā, vecais pilns. Pēc vakarējās lielās iebarošanās

gribēju sākt ar lielu mākti strādāt, bet nu Tu esi atkal

trau
1
, un tad es arī. Mēs abi labu gribam viens otram, bet

katram sava domāšanas kārtība un arī sava valoda, tā mēs

nesaprotamies un ejam vienās sāpēs. ■— Turpinu šodien arī

ēšanu; nu tik redzu, ka vēl viens liels li no mazā pūka:
visas mantiņas izmeklētas pēc garšas un vēl visas apsme-

ķētas! Tu mans mīļais, labais pūkiņš! — Bildītes visas tik

skaistas, un kādas tad es esmu sūtījis! Ja nu varētu spēt
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aiziet uz Lugānu nopirkt. — Mans mīļais sirdsavotiņ,

sirdslodziņ, no Tevis nāk tas prieks, pa Tavu lodziņu vien

skatos uz viņu. Kad nu lodziņš cieti? — Lido, mīļo sirds-

draudziņ.

148.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 19. jūlijā

Mans mīļais zelta ķekariņš, vai Tu nu būsi dabūjusi

procentus no bankas? Kad Tev tik netrūkst naudas. Te ir

Tava nauda no Upīša un laikam drīz būs arī no Zeltiņa,
negribēju streika dēļ sūtīt. Kad Tev iznāk deficīti mēnešu

rēķinos, tad es gada galā viņus visus samaksāšu. Tādēļ
Tev nevajga sašaurināt izdevumus; dzīvo itin ērti, mīļo

sirdsiniņ. 1
— Man te šonakt uznāca liels lietus, laikam līs

visu dienu, varbūt turpināsies. Un jau šodien sāk sāpēt
arī mugura, tas mugurlauzis, kas bij kavējies, arī ierodas.

Tad jau nu vajdzēs bēgt pie mazā pūka. — Kad Tev nu

tik daudz to ciemiņu no laukiem, tad jāpagaida ar brauk-

šanu, kur Tu visus liksi. Tikai, ka es par teļiem nerunāšu,

izņemot [koloniju?]. 2 Lidido.

149.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 20. jūlijā

Manu mīļo sirdssiltumiņ, visu dienu vakar sēdēju ielijis,

šodien būs saulīte, bet auksts, 16°. Tad neko nevar strādāt.

Vakar kārtoju albumus un nopriecājos par mazā pūka sū-

tījumiem, ir gan pārdabisks skaistums. 1 Bet nu es Tev ne-

esmu nekā skaista sūtījis, var labu sūtīt tikai vēstulē, un

neiznāk ikreiz vēstuli rakstīt. Par [pastu?] tāpat ik dienas

priecājos. — Kā nu Tu būsi tikusi galā ar saviem viesiem?

Kā tad tādi iesēdēti ļaudis sākuši kustēties un vēl tik

tāli — līdz pašām ārzemēm? Kas tā par parādību, kad kā-

posts pats noraujas no saknes un sāk staigāt? — Vai Tu

kūri neturpini? Naudas dēļ? Bet es taču ņemu to uz sevi

un sūtīšu. — Es zinu, ka Tev ir nauda, bet Tu baidies iz-

dot uz kūri. — Dabūju mīļo kurvīti. Li, mīļo zelta pūkiņ,
lidido.
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Atklātnes mala rakstīts:

Dzejoļus nosūtīju. Ļoti skaisti. Lidido.

150.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 20. jūliju

Mīļo iniņ, mīļo sirdslabumiņ, es neesmu Tev nekā pār-

metis, piesolīdams Tev sūtīt naudu. Es nezināju, cik Tev

naudas ir, domāju, ka esi papīrus pirkusi. Tā nauda jau
arī ir Tava. Es būtu uzņēmis izdevumus tik tādēļ, ka Tu

neturpini kūri, laikam taupīdama. Dzīve Tev mācījusi ga-

diem atsacīties un krāt, un taupīt,Tu saki. Bet nu jau pa-
nākts, ko es gribēju ar šo taupīšanas spaidu. Nu Tu taču

esi brīva. Tev nav* jātaupa un nav jāatsakās. Un Tu taču

katru vārdu ņem tikai kā pārmetumu izšķērdībā. Tavs

budžets jūnijā jau arī nav pārkāpts, jo Tev ir izdodami

200 fr. mēnesī. Bet, kad Tu visu uzņem kā pārmetumu

par taupīšanu, kura vienīgā mūs glāba, tad tās ir vēl jūtu

atliekas, tikai zini pate, ka Tev nav vairs jātaupa. Neuz-

budinājies un nemeklē pārmetumus, kur viņu tagad nevar

vairs būt. Tu vispār par daudz uztraucies un jūties ne-

brīva. Tev vajadzētu gan vēl turpināt kūri. Un kā es Tevi

vēl apspiežu, kur Tu taču esi viena un gluži brīva? Vai

manas vēstules vainīgas? Tur jau var līdzēt. — Tu tagad
esi atkal uztraukta par to viešņu, kas runāja par māmiņu.

Nekādas, ne Tavas, ne manas vainas tur nav, darījām, ko

varējām, un jāsaņem, kas ir. 1 Nav vietas Tev pašpārmetu-
miem. — Dikti li ir aprikozes un Bauernschūbli2

,
bet apri-

kozēm jau laiks pāri, bija maitājušās; Schūbl. ir 9, tātad

es varu braukt tikai pēc 9 dienām. Lidido.

151.

A. LŪKINAI

Ruviljanā 1912. gada 22. jūlijā

Dārgā draudzene, esmu Jums daudz pateicības parādā
par Jūsu ziņām un aizrādījumiem, kurus visādā ziņā ievē-

rošu. Es viņu gan turēju pēc vēstulēm par fantastu un par
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[teksta bojājums) neko tamlīdzīgu kā Jums viņš [teksta

bojājums] visa lieta man jau kopš [teksta bojājums] no citas

puses man, ka [teksta bojājums] patīkams [turpinājuma

nav].

152.

J. JANSONAM (BRAUNAM)

Ruviljanā 1912. gada 24. jūlijā

Mīļo, labo, saņēmu nupat Tavu kartiņu un reizē vēstuli

no Žvinguļa, kurš prasa pēc Pētera adreses, gribot dot

viņam kādu prāvu. Tā kā es Pētera adresi nezinu, tad pa-

ziņo tūliņ uz Angliju, ka Žvingulis dzīvo: Dūsseldorf,

Hohenveg, 278; lai Pēters pats sarakstās. Reizē ar šo

rakstu arī Žvingulim. Vari man arī paziņot Kundziņa ad-

resi, kad rakstīsi, kā solījies. Bet es Tevi nesteidzinu, jo

saprotu, ka taisni tagad Tev darba pārpārim. — Varbūt

vēl ātrāk būtu, ka Tu pats paziņo Žvingulim arī Pētera

adresi. — Paliec mīļi sveicināts un sveicini tāpat visus

draugus no Tava

[paraksts].

153.

A. PRIEDĪTEI

Ruviljanā 1912. gada 25. jūlijā

Sirsnīgus sveicienus vārda diena no Jāņa.

154.

B. PRIEDĪTIM

Kastaņolā 1912. gada 26. jūlijā

Manu mīļo zelta Brenci, te nu Tu esi, mans nabadziņ,

slimāks nekā biji, un mēs, toreiz redzēdamies, domājām,

ka nu Tu tiksi, bez šaubām, uz augšu un pilnīgi vesels.

Bet tas negantais darbs Tevi ir atkal salauzis. Bet cerē-

sim nu visi kopā, ka ies atkal labi, cerības nekad neat-
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stāj kaunā, ja viņas ir stipras. —■ Es pašlaik esmu vel

Castagnolā, bet 1. augustā braukšu uz Cīrihu, kur Elza

atrodas jau tagad veseļodamās. Arī man vajga veseļoties,
bet reizē strādāt pie šī rudens termiņa darba, lugas, kurai

jābūt gatavai novembrī. No Cīrihas rakstīšu atkal, tad

redzēsim,. kādā veidā satiksimies. Cīrihas adrese: Had-

laubstr. 15 b/Fr. Michel. Esat visi mīļi sveicināti.

155.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 27. jūlijā

Nu Tu, mans mīļais mazais Pūks, mana dzimchen1
un

heimchen2
,

būsi jau ticis labi vietā.3 Kā likās, Tavi līdz-

braucēji bij godīgi vācieši. Kad tik Tu nebūtu par daudz

cietusi un nogurusi no karstuma, kad nu varētu ātrāk at-

pūsties un tās dakterienes slinkumu pārvarēt, lai viņa

kārtīgi dod to kūri. Es gribu sākt šodien jau strādāt, kad

tik tās vēstules vēl veiktu. Vakar visu dienu gulēju pēc

mīļā pūkiņa receptes, un bij labi. Trau ir tukšā istabā, bet

lai labāk še tie trau nekā pie Tevis. Tu par mazu priekš
tiem trau.

156.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 28. jūlijā

Manu mīļo sirdsheimiņ 1
,

es vakarējā kartiņā atstāju
vietu priekš pāris rindiņām, kuras mēdzu vienmēr pierak-
stīt klāt; nu nekā nebij, ko pierakstīt, un nu es aizmirsu

pielikt lido un lidido. Man tā žēl un tāds kreņķis. — Va-

kar norakstīju teātrim vēstuli, Glomenim vēl ne. Lūkošu

šodien. Gaidu, vai nu Tu būsi bijusi pie dakterienes un

vai sāksi kūri. Sāc gan, mīļo zelta draudziņ. — Pie mums

apstākļi bija no sākuma sarežģījušies, bet nu man tika

bumbieri doti no paša koka, un ar tiem ieripojām vecās

sliedēs. Par palmu vēl nav bijusi runa.
2

— Broccolo3 vakar

izvārīju, labs gan ir, bet es nespēju tik daudz ēst. Ar

briesmām vien domāju, ka pie Tevis būs daudz jāēd, un
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es neesmu vingrinājies ēšanā. Ak, Tu mīļais lididi, cik

Tev lidināšanās bij grūta, un tomēr brauci pie lielā pūka.
Lidido.

157.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 29. jūlijā

Manu mīļo sirdsvārgulīt, vai nu būsi atpūties no tā

grūtā brauciena? Vai nemaitāja stipri actiņas tie tabakas

dūmi? Lai nu dakteriene izdzen ašāk visus ļaunumus, lai

mazais mīļais Pūkiņš sāk atkal spīdēt. — Mums vakar bij
nepatikšanas, tās izdarīja viena milāniete, projām brauk-

dama; bet šonakt atkal uzlija lietus, un viss būs labi. Galu

galā, viņa jau tutto pagaro
1
, un nevar viņai nekā padarīt.

— Zeltiņš atsūtīja Univ. Bibl.; citas svarīgas ziņas nav ne-

kādas. — Schonfelds Rīgā ticis no kāda vājprātīga no-

šauts. — Kā izgāja Tavai slimniecei Amālijai? un ko

dara Paulīne? — Es vēl neesmu galā ar vēstulēm, bet ir

jau cerības. Tagad eju uz pastu un pierakstīšu vēl to

rindiņu, kad būs kas jāatbild. — Lidido. Par Vermogen2

saki gan, ka Tev ir 5000, tad būs drošāka dzīve, jo viņi

baidās no tiem, kam nav naudas.3 Lidido.

158.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 30. jūlijā

Mīļo sirdsiniņ, lididi, še vakar lija visu dienu, vajdzēja

mājās sēdēt, bet, tā kā nakti priekš tam nebiju gulējis,

pateicoties lielam vējam un runčiem, tad nesēdēju, bet

gulēju. Tev, kā redzu, nav daudz labāk gājis. Arī aizmir-

susi Tu esi vagonā burku, labi, ka nebija tašiņa ar naudu.

— Es nu baidos, vai Tu būsi pareizi izdarījusi, teikdama,

ka Tev ir nauda; citādi Tevi ieskatīs par Ungeziefer 1
no

Jakobsburgas un kā tādu arī tramdīs katru reiz, kad būs

kāds skandāls. Es gan vakar par to piezīmēju, bet kad tik

nebūtu par vēlu. Te nav kā Krievijā, kur grib izzināt, cik

naudas, lai varētu tad spaidīt. — Šodien te ir atkal saule,

bet nepaspēs viss nožūt. Lidido.
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159.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 31. jūlijā

Mīļo sirdsgaišumiņ, dabūju vakar telegrammu no Upīša,
prasa manuskriptus, un nav vēl atbildes no Lilijas. — Va-

kar bij man rēķini ar saimnieci: pusdiena maksa gandrīz
topat, ko pie Armidas, 1 fr., tātad 4 fr. kopā. Palmu taisās

sūtīt ik dien, bet vēl nav. Būs man te jānogaida tik ilgi,
kamēr izsūtīs, citādi skaidri redzams, ka viņu nomaitās

vai paturēs. — Savai saimniecei par manu istabiņu Tu vari

samaksāt tos 27 fr., lai viņa ir mierīga. — Mīļais pūkiņš
būs nu laikam sācis kūri, un tad es arī būšu mierīgs. Man

pašam ir topi, nu jābrauc ari uz kūri. — Tavs broccolo

šodien tika galīgi apēsts; ļoti smēķēja. lešu nu uz pastu

pēc labām ziņām no lidido. Lidido.

160.

H. ASARĀM

Kastaņolā 1912. gada 1. augustā.

1.8. 12.

Mļans] [i nesalasāms vārds] un mīļais] draugs, mazā po-

litika mūs vienmēr šķīrusi, lielā ideja abus mūs vienojusi,
lai aiz lielās neredzama mazā un viņas šķēršļi. Būsim

draugi atkal un turpmāk, kā bijām viņos gados, kad re-

dzējāmies. Veca draudzība priekš manis vienmēr ir bijusi

neaizmirstama un stiprāka par vēlākām pretībām. Kaut

arī tādēļ nākas ciest uzbrukumu no kuru stip-

rums lielāks politikā nekā kultūrā, kā nupat Arona lietā.

Te taisni Jūs bijāt tas, kas novērsa no manis nepatikšanas

jūtas, kuras tā traucē darbu. Bet, lai es to skaitu ļoti lielu,

tā tomēr ir tik sīka daļiņa no tā laba un tās lutināšanas,

kādu es no Jums baudu jau tik ilgi. Ar laiku Jūs esat

nostājušies arvien vairāk manā pusē. Jūsu kritikas iz-

saka visagrāk un visdziļāk manas domas, Jūs esat viens

no visdārgākajiem un stiprākajiem spēkiem lielajā darbā,

kurš ir arī mans darbs. Mēs esam strādājuši kopā bez sa-

ziņas, abiem nav bijis laika, es priecātos, kad tas būtu.
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Viens vārds praktisks: man ļoti patiktu, kad Jums būtu

iespējams salasīt savas kritikas par maniem darbiem, —

«Dzirciemnieks» gatavs tās izdot (protams, arī honorārs

tiks maksāts). Tā būtu daudz gaišāk izceltas Jūsu šinī laikā

tik nepieciešamās un ievērojamās domas par daudziem

lielajiem jautājumiem, uz tiem tiktu daudz spilgtāk griezta
tautas vērība. Ir laiks steidzams. «Dļienas] Lļapa]» vispār
cilā daudz lietas, kuras partijas šaurā presē top aizmir-

stas. Tuvāk nekā nevaru rakstīt ne par to, ne par citu, kas

man prātā, nav laika, jābeidz divi lielāki darbi. Klāt pie-
likts pantiņš lejasciemļiešiem] l

— vai nu nodrukājat tāpat,
kā viņi bij darījuši, vai aizsūtat viņiem arī oriģinālu. Es

ļoti priecājos par to sveicin[ājumu] un atzinību, Jūs, mļans]

drļaugs], laikam rāsaties un runāsat atkal par kāri pēc

glaimiem un slavas, kā viņreiz
2
.

161.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 1. augustā

Nu tu mīļais mazais pūks, drīz jau nāks tā braukšana.

Šodien vēl nevaru, jo palma nav iepakāta; grūti dabūt viņu

no mājām ārā. Es draudēju, ka likšu iepakāt tam dārznie-

kam, kas viņu pārdeva. Saimniece rūgti nosmējās, ka tam

visas saites ar palmi pārrautas, bet es domāju, ka ar

nauduvar tās atkal nodibināt. Veša arī nav vēl izmazgāta.
Redzēsim rīt. Par Taviem augstiem grādiem, ko Tu esi

sasniegusi, nebaidies; asins nupat ieviļņota no masāžas,

no tā arī nāk tie murgi. Tas drīz vien pāries. Labi taču,

ka ir atkal miegs, coh Bcero. — Policija laikam

grib, lai mēs pierakstāmies par Šveices pavalstniekiem.
— Vakar sabijos, kad no rītus nedabūju Tavas kartiņas;
bet atnesa vakarā. Lidido.

162.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 1. augustā

Tā, nu Tev būs tā palma, mīļo sirdsdārgumiņ, tagad tik

vēl trūkst no Tevis telegrammas, tad nāks lielais pūks arī.
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Vešu ari vajga vēl dabūt. Pakots vēl nekas nav, jo ne-

zināju, kas būs ar palmi. — Lilijai netelegrafē, iztikšu

tāpat un negribu tiem apgādātājiem uzbāzties. — Giulia

slima, kā liekas, difteria, baidās, ka Carolina nenoģiftē;
viens brūtgāns atkal atteicies un licis samaksāt par apgā-
dātiem papīriem. Lidido.

163.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 2. augustā

Mīļo sirdsiniņ, šī būs laikam pēdējā kartiņa, kas Tev

noiet. Varbūt nonākam pat reizē —es ar Venēru1
.

Gai-

dīju un nesagaidīju Tavu telegrammu. Tā man būtu bijis
mazs atvieglojums, kuru Tu man solīji, bet gan iztikšu arī

bešu.2 Vakar jau aizgāja palma, un šorīt laikam Tev jau

viņa ir istabā. Varbūt saņemšu kādu ziņu no Tevis šo rītu.

Lidido.

164.

LAIKRAKSTA «JAUNĀ DIENAS LAPA» REDAKCIJAI

Kastaņolā 1912. gada 20. augustā

A. c. red.! Laipni lūdzu nodot šos sveicienus lejasciem-
niekiem līdz ar sirsnīgu atzinību Golgovskas Dzied[āšanas]
biedrībai.

Dārgajiem garā tuviem no Lejasciema — L. Bērziņ,

O. Bērziņ, K. Kaņep, L. Elgažniek, K. Aizupietim, M. Aiz-

upietim v. c.

Kur, draugi, tauta klus', — tur dzeja bālē,

Bet Jūsu miņā sirds man priekā celta.

Kāds skaistums ir Jums mežā, zīda zālē

Un latvju dvēslē! Tur man doma smelta —

Priekš Jums. — Kā sveikt Jūs? — Es še svešā talē.

Pie Jums tik aiztiek burvja zirgs no zelta
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Nu, tec tad, zirdziņ! Loms tev mazs: — šis pantiņš
Pilns mīļu sveicienu; lai ved tos — Antiņš. 1

J. Rainis.

165.

A. GULBIM

Cīrihē 1912. gada 28. augustā

Mans dārgais draugs, nosebojos šoreiz ar atbildi tādēļ,
ka esmu pašlaik Cīrihā; rakstu tikai uz labu laimi uz

Maskavu, pielikdams arī Pēterburgas adresi. Labi, ka

nav vēl šoreiz nekas īpaši svarīgs sakāms. — Tev es ne-

kad un nekā neņemu ļaunā, kur nu vēl nokavēšanos. Tev

jau darbu vienmēr par daudz, un draugam ņemt ļaunā
būtu neprātība, jo draudzība jau nozīmē iespēju pilnīgi
paļauties kā uz sevi pašu. Man tik žēl par Tavu veselību,
tā ir tik dārga ne man vien, Plātesa lieta laikam izbeig-
sies mierā, jo viņš vienkārši pārskatījies, likums dod

man pilnu tiesību pārdot savus darbus pēc 5 gadiem, un

te jau 10 gadi. Tad nevajga viņam nekā maksāt. No Deg-
lava man nav nekādu ziņu; es nesaprotu, par ko tā. -—

Plāns par jaungada vizīšu ziedošanu rakstniekiem labs. 1

Tikai man personiski nepatīkami pieņemt; es tādā gadī-

jumā dibinātu kādu fondu priekš laba mērķa, kurā tad

ietecētu tamlīdzīgas summas. — Ar jauniem oriģineliem
mums ir tā: Aspļazija] raksta savas memoāras un grib
tās dot «Dzirciemniekiem». Man šogad jānāk gatavam

«Jāzepam», un tas ir nodomāts priekš Tevis. Bet tad man

tiks vēl agrāk, varbūt jau pēc 2 nedēļām, gatavs dzeju

krājums
2
, ap 12 lokšņu liels, un priekš tā man nav vēl

izdevēja. «Dzircļiemniekiļ» laikam nevarēs izdot', jo tie

jau izdos manus kopotus rakstus. Tev laikam arī nebūs

ērti ņemt no manis 2 grāmatas. Saki, ko man darīt? Un

nu gaidīšu uz Tevi pašu ar lielu prieku; turies tikai ve-

sels, mans dārgais draugs. Esi no mums mīļi sveicināts.

Atklātnes malā rakstīts:

Retour: Zūrich IV, Hadlaub 15, Naglin.
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166.

H. ASARĀM

Cīrihē 1912. gada 28. augustā

28. 8.12. Hermanim]

Bet slava jau nenāk man kā personai, bet tikai lietai,

un noder tai priekš lielākas izplatīšanas kā katra propa-

ganda vai reklāma. Un glaimi? Vai pēc pēterbļurdz-
nieku] uzbrukumiem ir nevietā galgovskiešu atzinība? Vai

katrs draudzīgs solidaritātes, mīlas pierādījums ir jāno-

paļā par glaimiem? Vai Jūs, atzīdami tik ļoti manu darbu,
arī glaimojat? nevis izteicat savu pārliecību? Tad jau
būtu ļoti žēl priekš lietas un manis. Nē, m[īļo] Hļerman],
es ticu, ka Jūs tiešām labi domājat par manim, es zinu, ka

draudzība un mīla, un arī laipnība ir vismaz tikpat stiprs

spēks kā ienaids, arī praktiskā dzīvē. — [Dom.?ļ dze-

joli — Gulbis [1 nesalasāms vārds] jaungada vizītļes] un

ziedošana rakstniekiem]. Jūs arī tam piekrītat. Man nav

nekas pretī, kaut gan man nebūtu simpātiski, ka man ko

ziedotu. Bet es tad ņemtu tādu izeju: es dibinātu savu

fondu, kurā iemaksātu arī no savas puses dažu lieku

naudu, un nodotu visu kādam labam mērķim, kuru no-

teiktu kopā ar publiku. Jo tā kā tā, kad jau man būs

reiz manta, tā nepaliks manai ģimenei, jo tādas man nav,

bet tautai. Kā vislabāk izlietot to mantu, grūti pateikt

[man?], lai palīdz pati tauta.

167.

A. BIRKERTAM

Kastaņolā 1912. gada 29. augustā

Lasīju, ka es «Pusideālistu» esot nosaucis aiz kautrības

par «joku lugu» un ne par «komēdiju», kura augstāka

par pirmo.l Patiesībā abi vārdi apzīmē to pašu un komē-

dija nav augstāka par joku lugu. Otrā izdevumā es «Pus-

ideālistu]» tad arī nosaukšu par komēdiju, lai neizceltos

pārpratumi, kaut gan labi zinu, ka sveši vārdi neapzīmē

augstākas vērtības.
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168.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Cīrihē 1912. gada 30. augustā

Mīļais draugs, reizi nu esmu tik tāli, ka varēju dot

kustību kopotu rakstu lietai. Slimības, braukšanas uz Cī-

rihu un atpakaļ, un darbi, kuri aizvelk laiku un sajūtu
tik stipri uz savu pusi, ka pretī atturēties nevar ne ar

visu spēku. — Aspļazija] vēl nav vesela un paliks arī

joprojām Cīrihā, es braucu jau pēc nedēļas uz Castag-
nolu, kur jāsteidz divi termiņa darbi1. Bet par to vēlāk.

Ar koprakstiem ir tagad tā: apstākļi gluži pārgrozīju-
šies, tādēļ bija jāgroza arī plāns. Vispirms es nespēju
sameklēt pa Rīgu vecos rakstus, kas avīzēs izkaisīti —

ievadi, eseji, humors, satīra, aforismi v. t. 1. Otrkārt, Plū-

dons man noņēma «Zelta zirgu» kādam savam kopizde-
vumam

2
, tad atdevu to arī Gulbim. Nu man jādod Jums

veco rakstu vietā vērtīgāki, tik labāk ejoši jauni. Tātad

došu I daļai drāmas: «Pusideālļistuļ», «Ug. v. N.», «Zelta

zirgu» un «Ģirtu Vilku», kopā 30 drukas loksnes. Visi

drukājami līdz ar Andreja Up'īša] ievadu un ģīmetni (kura

jau agrāk aizsūtīta) vienā sējumā ar vienu lapu numerā-

ciju. Tagad arī pārliecinājos no īniņberga skaitļiem, ka

«U. v. N.» vēl neizpirkts (1800 eks.), t. i., dārgākas grā-
matas neiet, — tātad jādod šis kop. sakstu izdevums pēc

iespējas lēts, kā Jūs jau gribējāt no paša sākuma: ne-

liels formāts, tikai druka plata un skaidri lasāma, bez

liekas greznības, tikai ģīmetne, varbūt pat bez vāka zī-

mējuma, nedaudz eksemplāros, nekādā ziņā ne vairāk

par 2000. Cenu arī nelikt lielu — 5 kap. par loksni. II

daļa būtu apm. tikpat liela, 30—35 loksn., bet, kā liekas,

būs par vēlu uz svētkiem dabūt gatavu. Jā, mums ir jau-

nas grāmatas priekš Jums: Asp. dod savas memoāras,

pirmo daļu 6 loksnes, ap to publika rautin rausies. Ja

paspēs, būs arī fotogrāfijas no Aļspazijas] dzimtenes mā-

jām v. t. t. To grāmatu var izdot grezni, atmaksāsies. Tad

jāizdod arī uz ziemsvētkiem otrā drukā «Saulļainsļ stū-

rīts», varbūt arī «Ave sol!», varbūt pat «Tie, kas neaiz-

mirst», ja ir izpirkti (bijuši pāri pavasarī tik ap 300—400

eks. no katra). Kopā būtu: 35 loksn. (kop. r.) -f 6 (me-

moār.) +. 6 («S'aulains] st[ūrītisļ») +. 4 («Aļveļ s[ol]!») =
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pāri par 50 loksn. Vai to Iniņbļergs] spēs? Un nāk vēl

tur klāt II daļa kop, rakstu, tā ka būtu pāri par 80 loks.?

Tad man arī ir jauna grāmata dzejas (2V2 loksn. greznā

izdevumā kā «T[ie], k[as] neaizmirst», maksā 1 rubli). Ga-

tavs krājums ir pēc 2 nedēļām. (A. memoāras — novem-

brī.) Ja Jūs tās dzejas nespējat ņemt šogad, tad man jā-

dod būs citam. Labi būtu, ka varētu Jūs. — Jūs runājāt

reiz, ka varētu izlaist sēriju no kritikām un apcerējumus

par maniem darbiem. Jūsu Baku ir Balļoža] k., kurš sarak-

stījis ļoti ievērojamu rakstu par «Ug. v. N.»3. Tad ir jau

drukāti, bet nekopoti apcerējumi no H. Asara, Roberta,

Skabarga; tos visus varētu izdot pāris brošūrās. Pirktu

laikam ļoti labi, kad būtu kopā dabūjami sērijā; es pats
ļoti vēlētos tādu izdevumu, kurš parocīgs orientēšanai.

Tur arī vēl A. Up. Ko sakāt tagad par to plānu? Par to

Jums vajdzētu atrakstīt, kā arī, protams, par koprakstiem
un jaunām mūsu grāmatām. Aizrakstīju par to Iniņber-

ģim. — Naudu saņēmu kārtīgi ar lielo paldies. Paliekat

sirsnīgi, mīļi sveicināti. [Paraksts.]

169.

RĪTIŅAM

Cīrihē 1912. gada 31. augustā

Cien. sekretāra kungs! Referātā («J. D. L.») «Skatļuvesļ

b[iedrības] darbības pārskats pagļājušā] gadā» 1 lasu, ka

man izteikts diezgan tiešs pārmetums: [starp rindām rak-

stīts: apslēpts (žēl, ka nav dūšas bijis tieši teikt)] es līdz

ar aktieriem un mūziķiem esot saņēmis gandrīz visus

ienākumus no «U. N.» izrādēm, tā ka Sk. b. palikuši tikai

100 r. Tas nesaskan ar visu, kas vien līdz šim bij avīzēs

rakstīts par «U. N.» rēķinfiem], nedz ar tiem skaitļiem,

kas man atsūtīti. Sk. b. izdabūjusi savā pārskatā skait-

ļus, laikam salikdama «U. N.» izdevumos arī tādas rub-

rikas, kuras citādi nemēdz tur likt. Tāds paņēmļiens]
varbūt labs veikala dzīvē, bet biedrība viņu tomēr ne-

mēdz izlietot; viņa arī nemēdz pārmest aktieriem un

mūziķiem kā uzņēmēji saviem strādniekiem, ka tie apēd
visu veikala peļņu; nemēdz arī noklusēt ziedojumus no

šo strādnieku puses, minot varbūt ne tik lielus ziedoju-
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mus no avīžu puses (brīvi sludinājumi]). Bet varbūt šie

pārmetumi nav, neatrodas nemaz pārskatā, tādēļ lūdzu

man to atsūtīt. Varbūt arī ir tikai gadījums, ka, uzskaitot

nākfamai] sezonai nodomātās lugas, nav minēti ne «U. N.»,

ne «I. un A.»;2 ja nē, tad es Sk. bļiedrībai] nekādā ziņā

negribu par nastu būt, ko jau agrāk tiku teicis.

176.

H. ASARAM

Cīrihē 1912. gada septembra sākamā

Carissimo1
,

es tiešām ilgi nebiju Jums rakstījis, bet

neliekat vainu uz ļaunu prātu, manu un citu. Vislielākā

vaina ir manas darba spējas ārkārtējā pārspīlēšanā, un

to atkal rada psihika, ar pratu neatraidāma dziņa izrau-

ties laukā no sensenu darbu, projektu un domu nastas. Tā

sakrājusies pamazām gandrīz ar jaunekļa gadiem, tādēļ ka

ar tik vēlu, tikai ar 30 gadiem, sāku strādāt un norakstīt

sev no kakla to smagumu. Tagadējā jaunā paaudze, arī

jau Jūs, esat laimīgi, ka sākat strādāt ļoti agri un no kat-

ras domas un projekta tiekat tūdaļ vaļā, to izgrūzdami
ārā kā darbu. Mana paaudze tp nevarēja, viņai vispirms

vajdzēja atbrīvot ceļu darbam, un pa to laiku viņas sula

sarūga. Es vismaz esmu sapratis, ka man vienīgā izeja
darbā un tūlītējā, nepārtrauktā darbā, lai neaizmirstos; ir

bažas, vai veselība izturēs tādu darbu, bet dilemma: vai

lūzt vai satrunēt — taču labāk riskēt lūšanu, jo var iz-

doties arī laimīgi, kamēr otrā gadījumā nevar nekas iz-

doties. Tā nu redzat, ka rakstu ik gadus pa grāmatai, šo-

gad pat divas: dzeju grāmatu un lugu
2, —un tā jāiet vēl

2—3 gadi, tad jau tiktu cik necik cauri tam putras kal-

nam. Un ceru arī [sevī?] spēku veikt i darbus, i neveselību,

i vēl vairāk. Darbiem ļaudīs ceļu sataisa mani draugi un

Jūs kā dedzīgākais viņu starpā, un, kad masa pati man

palīdz darbā, kurš ir viņas pašas darbs, tad taču ies. Un

lielākais iekš Jums, nevis priekš manis vien kā drauga,
bet priekš lietas pašas, ir, ka esat reorganizators un ar

jaunu atziņu. Tiešām, arī pie mums jau sāk nodibināties

dogmatisms, labāki sacīt — šablonisms. Tam nebūs būt.

Cīņā sevišķi dārga ir pastāvīga draudzība, uz kuru var

palaisties katrā gadījumā, arī domu starpībās; un nepie-
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tiek ar to draudzību uz laiku vien, kura rodas kopīgu
interešu vai domu gadījumā. Man kā tāleniekam no svara,

ka. nedabonu dūrienu no muguras puses, bet ka mani

draugi mani pie laika dara uzmanīgu, lai neatkārtotos,

piem., tādas kā Aļspazijas] lieta, kur arī «Dļienasļ L[apa]»
nāca ar «proletārisku» tikumu naidu. Man tādēļ no svara,

ka mani patiesie draugi uzrāda, no kādiem neīstiem man

jāsargājas. — Nu par Jūsu skaisto projektu: nedēļnieku.
3

Labs un vajdzīgs tāds ir, bet par viņa iespējamību varat

spriest vienīgi Jūs un mājenieki. Pie jauniem publicistis-
kiem talantiem Švābļes] un Knoriņa varētu pieskaitīt
vēl gluži oriģinālo kritiķi Krauju; arī Roberts, kurš man

rakstīja personiski un ar kuru esam tagad draugos, attīs-

tīsies uz mūsu pusi un būs klāt. Varbūt būs vēl. No

Svļabes] man nepatika arī tas, ka viņš apkaroja Aspa-
ziju], pats būdams viņas pakaļdarinātājs dzejoļos. Bet uz

sīkumiem nevar skatīties. — Mēs divi še strādātu un

laikam vairāk nekā dzejoļus vien. —

Tagad, kā lasu «D. L.», vecie pūlas mani atšķelt no

partijas, laikam aiz vēlēšanu nolūkiem. Atsūtāt man, lū-

dzu, «Druvas» to burtnīcu, kur raksta par mani un par

Plūdoni (laikam 9. burtn.). —
Še būs pāris dzejoļu no

jaunizdodamās dzejoļu grāmatas. — «Urielu Acosta» ar

mieru tulkot par jaunu, bet pēc jaunā gada, tagad jā-

steidz oriģinālluga. — «Pusideālistam» aizsūtīju Rītiņam

kādu prologu no seniem laikiem; ko sakāt par to? Lie-

kas, būtu reklāma «Pusideālistam». Krauja sarakstījis kri-

tiku un jau drukā «Dzirciemnļiekos]». Tā palīdzēs lugas

izrādēm.

171.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Cīrihē 1912. gada 3. septembrī

Mīļais, labais draugs, saņemu nupat Jūsu karti no

augusta mļeneša] un redzu, ka Andr. Upīts nav saņēmis

mūsu vēstuli un dzejoļus. 1 Rakstīju viņam uz Skrīveriem

jau 5./18. jūlijā, bet arī no viņa atbildes neesmu dabūjis.

Šodien rakstu arī viņam, lai tiktu skaidrībā un vajadzības

gadījumā varētu viņam vēl otrreiz aizsūtīt manuskrip-

tus. — Tāpat esmu rakstījis jau Iniņbergam uz Rīgu un
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grammu
2
,

kuru saņēmu trīs reizes ar katru reizi nesa-

protamu saturu, bet taču izburtoju tās drukas kļūdas, —

«Arī Antiņš»3 ļoti brangs; rakstīju Jums arī par «kritiku»

izlaišanu. Gaidīšu Jūsu solīto vēstuli. — Aspļazija] ar-

vien vēl nejūtas īsti labi. Es arī biju še vienu mēnesi ve-

seļoties un drīz braucu uz Castagnolu. Paliekat mīļi, sir-

snīgi sveicināti no mums abiem. Sveiki!

172.

A. UPĪTIM

Cīrihē 1912. gada 3. septembrī

Ļoti cienītais draugs un darba biedri!

Brīnum skaisti Jūs rakstāt par mani, un visam cauri es

jūtu kā pirmo un paliekamo iespaidu: Jūs esat taču mans

draugs, Jūs asais, ērkšķainais cilvēks, ērkšķainākais starp
mūsu ērkšķainiem latviešiem. Jūs esat gan cīņas cilvēks,
laikam jau dzimis kā tāds, kamēr es sevi par tādu [tikai?]

izaudzēju pats, jo citādi nevarēju dzīvot. Es apbrīnoju
Jūs, ka Jums tur laika reizē vest sīvu literārisku cīnu,

sekot visai mūsu rakstniecībai un apspriest to, nogrem-

dēties psiholoģijā un ražot savus lielos romānus. Bet es

redzu, ka iestiegu tematā, kurā var tikai aizrauties, un

man bij Jums jāraksta par ļoti steidzamu lietu. Nupat
dabonu no E. Birznieka vēstuli, ka Jūs «Vārdam» neesot

saņēmuši rokrakstus no Aspļazijas] un manis, bet ka esot

vēl laiks līdz augusta beigām. Bet nu es esmu izsūtījis
Jums uz Skrīveriem poste restante vēstuli līdz ar dzejo-

ļiem, pāri par 200 rindu, ■—jau 5./18. jūlijā. Ja neesat

saņēmis, tad vai telegrafējat, vai rakstāt man (Castagnolā,
Suisse un mans vārds), un es tūliņ izsūtīšu otrreiz. Man

šāda vēstules nozušana un vēl šinī gadījumā ir ļoti ne-

patīkama, un es apmierināšos tikai, kad dabūšu no Jums

ziņu. Vispār, mani korespondenti no Krievijas kvitē tū-

liņ, par saņemšanu, jo [2 nesalasāmi vārdi] — nav tādu

baiļu par vēstuļu nesaņemšanu.

Paliekat sirsnīgi sveicināts no Jūsu [paraksts].

Zļurich] 3.9.12.
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173.

K. ĶIRPĒNAM

Cīrihē 1912. gada 15. septembrī

Mīļo, dārgo, tas bij ļoti mīļi no Tevis, ka atsūtīji man

sveicienu no manas bijušās vasarnīcas un ka biji tur

ieskrējis, mani minēdams.1 Negribējām gan pārdot sve-

šam, bet, cik es arī nerakstīju un nerunāju (piem., Her-

telim), neviens paziņa negadījās pircējs. Piedāvāju, piem.,
arī Krepliņam. — Tagad, kad Tu uzturies tur, piedomā-

jam vairāk pie bijušām mantām. Nebēdājies arī Tu, mans

mīļais, beigās atliek taču pieminēt bijušo, un laime vēl

ir, kad var pieminēt kopā ar vecu mūža drauga. — Ta-

gad abi ar Aspļazijuļ strādājam ļoti dikti, jo nāk virsū

ziemas termiņi. Šogad man jābūt gatavām divām grāma-

tām. Esi mīļi, sirsnīgi sveicināts [paraksts].

174.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Cīrihē 1912. gada 16. septembrī

Mīļais draugs, saņēmu Jūsu abas mīļās vēstules. Līdz

ar šo izsūtīšu Jums A. Kraujas kapitālo kritisko darbu

par «Pusideālistu»1
. Tagad tikai «Pusideālists» ceļas augšā,

modināts no pirmā sapratēja; «Pusidļeālistam]» ilgāk bij

jāgaida nekā «U. v. N.», Jūs varat saprast, ka man par
to prieks. Bet lielāks prieks, ka latv. literatūrā ar Krļau-

jas] darbiem arī kritika reiz nostājas modernas kultūras

augstumā. Kr. ir gluži oriģināls talants. Man prieks arī

tas, ka jaunu ceļu kritikā sāk iet manas partijas biedris,

viņa ir tas dzīvinošais avots. Sveicināt Kr. jo sirsnīgi un

sakāt viņam manas domas par viņu. — Ļoti labi būtu, ja

Kr. «Pusid.» kritiku spētu izdot vēl pirms izrādes; bet

nozīme viņai ir ari pēc. — Aspjazijas] memoāras top

steigtas; tāpat ilustrācijas. — Mūsu darbi bij jādala starp
abiem mūsu vecajiem, dārgajiem draugiem: Jums un

Gulbi, tātad manas dzejas būs jādod Gulbim, kas jau sen

kliedz. — Ar priekšlikumu Kop. rakstu dēļ esmu pilnā

mierā: 3000 eksemplāru un honorārs, pacelts par 50%,

t. i., 40 r.; kad Jūs vēlāk redzēsat, ka ienākums ir liels,
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tad jau varat paaugstināt honorāru līdz pusatlikumam.
Par nodomāto «Induļa [un] Arfijasļ» grāmatu varu tik

priecāties, un, man liekas, tāda labi ies. — «Saulfainsļ
stūrīts» tiks drīz sūtīts; pēc pāris dienām es braucu atpakaļ

uz Castagnolu, tad aizsūtīšu Afspazijas] eksemplāru. — Liels

lūgums: Jūsu patronam Benkendorfam esot muiža. Vai ne-

vaiētu tur ielikt studētu agronomu, ļoti attīstītu cilvēku,

pazīstamu rakstnieku, žurnālistu?2 Tas cilvēks mums ir ļoti

dārgs, Arī kantora vietu viņš labprāt ņemtu. Prot grā-
matvešanu. Man ļoti būtu pa prātam, ka varētu viņu tur

ierīkot, ļoti pa prātam. Vajdzīga vieta būtu nākampa-
vasaru. — Atrakstāt par to. Un par sevi. Daudz mīļu pal-
dies par skaistiem stāstiņiem, kas tik aizgrābjoši; Jūs

mīļais, labais cilvēks, Jūs īstais dzejnieks. Sveicieni no

abiem. Sveiki!

175.

A. LŪKINAI

Cīrihē 1912. gada 19. septembrī

Mille grazie
1, dārgā draudzene, par sirsnīgajiem svei-

cieniem, kurus Jūs protat ietērpt tik siltā reālā veidā: za-

ļajā cerības sedziņā un tās mīļās meitiņas priecinošās
rindiņās. 2 Tā Jums agri attīstīsies un būs Jums liels prieks.

Darāt sev arī prieku ar saviem gara bērniem, laidāt jel
ko klajā: grāmatā vislabāk un vislabāk vienkārši. Jums

pašai jāredz sevi. Paliekat sirsnīgi sveicināta no Jūsu

R.

176.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 20. septembri

Manu mīļo sirds dvēselīt, esmu atkal siltumā; pār-

braucu labi, vienos žīdos — krievu un rumāņu, un ame-

rikāņu, gluži kā Cīrihā, no žīdiem vairs netiekam laukā.

Assunta sasauca visus cālēnus un pelēnus uz saņemšanu,

tanti salūti 1, come sta2

,_sera
3, viva4 v. t. t. Mucci5 ar savu

māti Cocca6 ir atkal klāt; palikšot visu ziemu, tātad augš-
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istabas ir aizņemtas. Ari lielā istaba ir vēl aizņemta,

brauc laukā nākampirmdien, Arī camerino
7

ir aizņemts.
Tātad problēmi atrisuši paši. — Atradu tūliņ uz pirmo

rāvienu «Stūrīti» un nosūtu Tev. Atslēgu biju piemirsts
kabatā, nodod saimniecei. — Atsūti avīzes, kas pienāk,

šurpu. — Callas ir vēl dzīva, viena itin liela lapa. — Saim-

niece ienesa arī ciclameni8
.

— Steidzos, lai noķertu vēl

ar šo pastu. — Izkaro nu, nabaga pūkiņ, ar savu saim-

nieci un ej savā kostē. — Skaties, ka mazais mīļpūks
būtu vesels, strādā vienmēr, bet pa mazam. Es jūtos gari

noguris, bet iešu gan tūliņ pie darba. Li nu, mīļo zelta

pūkiņ. Lido.

177.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 21. septembrī

Mīļo sirdsspožumiņ, nākam ar jauno runču paaudzi';
tie tikai forestieri2, sūta savas ģīmetnes līdz ar sveicie-

niem. Sveicienus atsūtīja arī Resnevic no Romas; es aiz-

rakstīju, ka Tu nevesela un strādā. Man ar strādāšanu

vēl neiet tik labi, kā gribēju un domāju; vakar visu dienu

līņāja, un arī šodien vēl ir apmācies. Māgs man ir pie-

peši ticis gluži ciets. Paraksti, kā Tevi baro Tava Mike-

lene. Lido. Lido, lidido.

178.

A. GULBIM

Kastaņolā 1912, gada 22. septembrī

Mīļais, dārgais draugs,

Tavu sirsnīgo, sajūsmināto vēstuli saņēmu drusku pavēlu

un varu atbildēt arī tikai pavēlu, tādēļ ka bij veseļoša-
nās dēļ jābraukā šurp turp starp Cīrihu un Castagnolu.
Bet ceru, ka dabūsi vēl laikā. Še klāt saraksti par Aspļa-
zijas] tulkojumiem un piedāvājums no kāda paziņas,
kuru lūdzu ievērot. Tā kā viņa nodomātā grāmatiņa ir

tikai 4 loksnes, tad Tu darīsi man patikšanu, to uzņem-
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dams U. B-ā, un, ceru, sev un lasītājiem ari. Tev vaj-

dzīgi labi tulkotāji, kuri ari pārzin savu arodu; ļoti daudz

Tev tulko ļaudis, kuri nepārzin nekā, ne latv. valodas,

ne jebkāda aroda. Tāds, piem., ir Būmanis. Viņa Mer-

ķeļa «Imanta» tulkojums taisni briesmīgs. Arī izvēlēt

rakstus viņš neprot, jo H. Manna «Skolfotājsļ Mēsls» ir

no viņa izmeklēts un nelaimīgi izmeklēts; lai «Rļīgasļ

Avfīzes]» uzbrukums ir muļķīgs, bet tādiem skatiem, kā-

dus «R. A.» min H, Manna rakstā, nevajdzētu būt U. B-ā.

U. B-ai ir cits un augstāks raksturs nekā vispārējai, t. s.

modernai beletristikai. U. B-ā der tikai klasiski raksti

arī no moderniem, citādi U. B. būtu līdzīga kaut kurai

reklāmnieku grāmatu virknei. H. Manns nav klasiķis, bet

gan viņa brālis Tomass Manns. — Tev vajdzētu būt kā-

dam lietpratējam redaktoram, kas Tev izvēl rakstus un

kas apsver no speciālistiem arodniekiem piedāvātos tu I-

kojumus. Tāds speciālists dabas zinātnē, piem., varētu

būt Bušs. Bet par visu šo jautājumu pārrunāsim plašāk,
kad atbrauksi. — Tagad par svarīgākām lietām. Asp.
memoāras ir jau atdevusi «Dzirciemnļiekiemļ». Bet ne-

bēdā nekā, ka Tev nav no viņas, ko izdot, — mēs abi

esam pašos darba gados, un, es domāju, būtu Tev gan-

drīz vairāk jābēdā, vai Tu tikai spēsi izdot visus mūsu

abu rakstus. Drīz vien nāks arī no Asp. kāds oriģināls

priekš Tevis. — «Dzirciemniekiem» ir jādod arī pa grā-

matai, — tas tādēļ, ka Bļirznieks] ir mūsu draugs, mums

daudz palīdzējis ar izdošanu tanī laikā, kad mums grūti

klājās, un starp Tevi un viņu mēs dalīsim savas grāma-
tas. Varbūt Jūs abus savienosim vēl tuvāk — bet arī par

to vēlāk izrunāsimies satiekoties. Ārpus Tevis un «Dzirc.»

mēs tagad neizdodam nevienas grāmatas, un tā tas arī

paliks, kad tikai Jūs abi tā gribēsat. — Arī savu jauno

dzeju krājumu es negribēju dot citam, bet piedāvāju

Jums abiem. «Dzirc.» bij ar mieru, solīja pat vēl lielāku

honorāru, — bet «Dzirc.» jau ir no Asp. memoāri un no

manis kop. raksti, tātad lai iet Tev arī divas: dzejas un

«Jāzeps». Dzejas nosūtīšu «Hanzai» jau šonedēļ, tā ka

Tu varēsi atvest jau gatavo eksemplāru. — Jums ar

«Dzirc.» ir katram savs stils. — Pie Tevis man ļoti patīk
Tavs plašums, drošums un lielums, kurš parādās arī vi-

sur uzņēmumos, arī sīkumos, kā, piem., maksāšanā: Tu

solies uzreiz samaksāt 2000 r.! Tas ir imponējošs liels

stils! «Dzirc.» maksā ik mēnešus, pa mazām summām,
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bet pedantiski kārtīgi un reizēm pat vairāk. (Neuzskati

to kā pārmetumu. Es ar Tavu honorāru vienmēr esmu

bijis ļoti mierā. Tu izdod daudz, tā ir gluži cita lieta.) —

Tā ir vecmodīga, solīda, neliela firma; Tev — jaunmodes
lieluma darbība. Es zinu pilnīgi cienīt veco soliditāti, bet

Tava modernība stāv man tuvāk. Es pats mīlu darboties

ar lielām lietām un skaitīt ar lieliem skaitļiem. — Bet nu:

es arī gribu savu spēku saturēt, neizlaist savu tvaiku

velti gaisā, jo lielas lietas sasniedzamas tikai tad, kad

neizklaidējas, bet zin kopot spēkus uz vienu vietu. Tu

saki, ka es esmot radījis latvļiešu] garīgu kultūru un

gadu desmitiem to kopis. Te Tu reizē saki: lielas lietas

un ilgu gadu pieturēšanās pie viena mērķa. — Pareizi i

Dari Tu arī tā! Kad visu Tavu garo un lielo kultūras dar-

bību pārskata, tad Tu arī galu galā esi tāpat darījis kā

es, tikai Tu esi pa laikiem aizrāvies, izlaidis par daudz

tvaika, izdevies uz blakus lietām, un tā Tev pa laikiem

ir izgājis tvaiks, Tev vajdzēja apsīkt, un tā zuda ilgi laiki,

kur būtu varējis daudz padarīt, kad būtu sevi pieturējis
pie viena mērķa. — Nu, bet mums vēl ir daudz spēka un

laika, un mēs vēl pastrādāsim, bet sargāsimies no tvaika

izlaišanas. īsti es nu tikai gribu sākt strādāt, un Tev būs

vienmēr jābūt gatavam, lai spētu izdot manus rakstus. —

Viss tas nu ir garš ievads īsai lietai: Neuzņemies citus

lielus apgādību uzņēmumus, nejaucies iekšā krievu ap-

gādībā, bet paliec pie U. B. un mūsu rakstiem. Nedomā

pāri par U. 8., no viņas var iztaisīt vēl nesamērojami
daudz vairāk, nekā Tu tagad domā; Tev jau tagad ir viņa

plašāka tapusi nekā no sākta gala, un es Tev gribu viņu

taisīt vēl plašāku. Par to vēlāk. Tātad atstāj Dauges 1 rak-

stus krievu un vācu izdevējiem; viņam tādi jau bijuši
un būs, un tie maksā viņam vēl vairāk, nekā Tu spēj.
Mēs, latvieši, esam maza tauta; mēs nespējam samaksāt,

zinātniskus pētījumus, kuri tā kā tā nāks par labu citām,

lielākām tautām. Mums jāsaņem visi spēki, lai varētu

pacelt savu tautas masu līdz Eiropas līmenim, nevis jau

tagad jāceļ šis līmenis. Mums zinātnēs jādzīvo no tulko-

jumiem, jo jāpiesavina tas, ko Eiropa jau ir izpētījusi;
mēs vēl jaunu ienest Eiropas zinātnē nespējam. Aprobe-
žosimies ar literatūru un palūkosim, vai tur spējam teikt

ko jaunu, izrādīt sevi pašus. Tas tad arī ir mans uzde-

vums, kā es to saprotu. Tādēļ es gribu palikt pie litera-

tūras; vismaz tik ilgi, kamēr ir vēl kas, ko teikt. Un es
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Tev nupat sacīju, ka man Mekas, ka es nupat tikai sākšu

teikt savu teicamo; visa līdzšinējā darbība tikai priekš-
darbs. Tā. — Tu vēl saki, ka «Vispļarīga] lit'eratūrasļ vēs-

tļure]» 2
palīdzētu noskaidrot mūsu garšu un ka to tulkotu

arī citās valodās: manas domas, ka garšu noskaidro vai-

rāk pozitīvs darbs — pati literatūra, ne negatīvs — lite-

ratūras pārrunāšana, kritika u.tl. Un tad: labāk tulko-

sim mēs no citām valodām, tas mums iznāks lētāk, un

labums būs tas pats. Piedāvā D[augem], ka ņemsi viņa
darba latvisko tulkojumu, arī viņam būs labāk, jo dabūs

lielāku honorāru par oriģinālu un brangi vēl klāt par

tulkojumu. Saki Daugem, ka es ļoti priecājos par viņa

lielajiem plāniem. Viņš tiešām skaitās par lietpratēju
savā arodā. Paliec vesels, sveicini D. un esi pats svei-
cināts].

179.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 22. septembrī

Manu sirdsdvēselīt, atnāca Tavs Segantiņš 1 līdz ar Do-

ras
2 kartiņu; avīžu šorīt vēl nebija. Uz Doras kartiņas

mīlestību atbildēsim ar to pašu; nesaka, kādas viņai tās

studijas. — Vai Hermanim jau aizsūtīji? Es neesmu vēl

rakstījis. Vai uz Davosu aizsūtīji manu karti? — Vai pie
dakterienes gāji tikai ciemā vai kurvja dēļ? Vai nejūties

labi? — Labas pusdienas nozīmē, lai Tu paliec ilgāk; es

biju jau atteicis, tādēļ bij sliktas. — Šodien strādāju, bet

tikai priekšdarbus. Tad vēl ir vēstules un jānobeidz dze-

joļi. Nu, Tu, mazais pūks, turies nu vesels, lido, lidido.

180.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 23. septembrī

Manu mīļo sirds saldumiņ, saņēmis šodien Tavu kar-

tiņu līdz ar piedevu, aizgāju uz narcišu kalniņu, lasīju

kartiņu un skatījos pēc sņīdeklīša; salasīju uz Tavu rē-

ķinu buķetīti un atnācu beigās mājās uz slinkošanu. Likšu
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nu kartiņas aibos1
,

varbūt uzrakstīšu kādu karti. — Avī-

zes vēl no Tevis nav pienākušas. —- «Dzfivē]» teikts, ka

kāds Mordvinovs tulkojis mūsu dzejoļus krieviski. 2
— Va-

kar Lugānas ezerā pulks laiviņu, kāds 1000, naktī brauca

divās garās līnijās, ieslēdza visu Lugānas līci, tad stie-

pās pāri uz Caprino3
. Bija ļoti smuki. Visas raibos ugu-

ņos. — Tagad vienmēr daru tā: norakstu Tev kartiņu ga-

tavu, kad eju pastu saņemt. Tā Tu ātrāk dabū. Lido.

181.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 24. septembrī

Manu mīļo sirdsasnin, vakar, kā liekas, esam abi no-

slinkojuši. Un man šodien negrib labi vesties. Errojos ari,

ka nevaru atrast bībeles. Nopērc Tu man veco testa-

mentu ar apokrifiem, vai visu, vai kādu vienu daļu, tik

drīz, un atsūti pa pastu; negaidi, kamēr pati brauksi. At-

sūti arī avīzes un vēstules, kas man pienāk; vajga tikai

adresi pārrakstīt. Vai Tu esi saņēmusi «Saulainu] stū-

rīti»? Vai karti Vecozoiam? Vai aizsūtīji? — Vakar tikai

Gulbim aizrakstīju. Liku kartiņas un kā jau vienmēr dikti

noguru no tā. Šodien saņēmu to kartiņu ar tiem diviem

oriģināliem večiem, tie ir ļoti skaisti. — Mani saimniece

šodien pārceļ uz lielo istabu, un man izput visa pēcpus-
diena. Manu mīļo sirdsiniņ, lido.

182.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 25. septembrī

Mīļo sirdsiniņ, dabūju Tavu skaisto Feuerbach kartiņu 1

līdz ar Nīnas karti un tūliņ viņai atbildēšu. Man gan žēl,

ka Tu ari vēstuļu gauso atbildēšanu uzskati par nežēlību

un ļaužu nicināšanu. Tu zini, ka man diezgan daudz jā-

raksta, šo mēnesi jau esmu 40 rakstījis. — Tu solies arī

mācīties būt nežēlīga, — es no Tevis to neprasu, tas

asums jau vispirms griežas pret mani. Tu ieskati par ne-

žēlību jau to, ka es gribu strādāt un tādēļ bēgu no sa-
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biedrības. Es tai visu esu upurējis, atliek tik vēl darbs.

Reiz bija laiks, kad Tu neliki man upurēt sava darba.

Vakar aizsūtīju Tev tašiņu. Še šodien saule. Lido.

183.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 26. septembrī

Manu mīļo sirdsatslēdziņ. Man žēl, ka vakar Tevi var-

būt uztraucu ar savu. kartiņu; man jau šodien atkal viss

labi, bet nu varbūt Tu sāksi? Es neko labu neparedzu,

jo Tu raksti, ka vēl nav nemaz griba uz strādāšanu un

nelaba dūša. Un taču Tev istabiņa laba un ēšana, tik la-

bas jau ne tuvu nav te. Es ar briesmām vien domāju, ka

Tev te viss atkal riebsies un Tevi spiedīs. Ko lai nu dara?

Tava istabiņa jau aizdota. Sūtīšu Tev tad tos čomu un

tašu. Vai Tev ar to naudu tiks? Varu Tev aizsūtīt, te

tas maksā lēti. — To bībeli atstāj arī, nopirkšu Lugānā.
Bet nu Tu teātrī neesi nemaz bijusi; ko nu palīdz, ka pa-

liksi ilgāk Cīrihā. Te jau jāiet nakti kājām mājās. — Nī-

nai vakar aizrakstīju, Paulīnes adresi nezinu. Es jau sāku

strādāt. Lido, mīļo sirsniņ, lido.

184.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1912. gada 26. septembrī

Mīļā, labā Anna, Tavu kartiņu saņēmu tikai šodien, jo
esmu jau kādu laiku Castagnolā, lai strādātu. Kad vēl

Brencis bij Cīrihā, bijām noņēmušies visi kopā Tev rak-

stīt, bet visi lieli nodomi neiznāk. Tu, mīļais cilvēk, žē-

lojies, ka mēs Tevi vairs negribot, 1
un es biju pārlieci-

nāts, ka Tu negribi mūsu vienkāršās latviešu sabiedrī-

bas, jo tik nicinoši rakstīji par mūsu netīro, patapināto
ūdeni2

.
Es tad arī domāju, ka Tev tiešām der vairāk kul-

turālākā, smalkākā vācu sabiedrība, uz kuru Tevi veda

Tava audzināšana mājās. Un katrs atgriežas reiz pie sa-

vas jaunības. Jaunstrāvība Tev jau nāca daudz vēlāk un

no ārpuses, kā sveša. Es Tev nekā ļaunā neņemu, es Tevi
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mīlu tāpat kā agrāk, tikai vairāk saprotu. Man ļoti gri-
bētos Tevi vēi kādu reizi redzēt. Tava slimība man iet

ļoti tuvu. Es biju cerējis Tev ļoti spožu karjeru; es pa-
lieku pie tās cerības, un paliec Tu ari. Esi stipra arī pret

slimību, tad gan ies labi. Esi mīļi, mīļi sveicināta un skūp-

stīta un paliec vesela. Tavs [paraksts].

185.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 27. septembrī

Manu mīļo sirdsdvēselīt, nosūtīju Tev šorīt čomu ar

tašu (tukšs viņš maksā pus tik dārgi kā pilns). Viss jau
nu gatavs priekš braukšanas, bet kas tad Tev, iniņ, par
sliktu dūšu? Vai neesi bijusi pie dakterienes kurvī? Tu

neesi nemaz labāka palikusi no kūres, nav Tev ari vēl

patikas uz darbu. Kas tas nu būs, mīļo dvēselīt? Kā es

Tevi spēšu labi izturēt, kad pats tik aizņemts ar savu

darbu? Kad te visi apstākļi priekš Tevis tik nelāgi? Es

tik vienu varu teikt, ka godīgi pūlēšos visu labu darīt,

ka sargāšos no pārpratumiem, nepielaidīšu nekādus uz-

traukumus. Varbūt Tu liktu jau tagad sameklēt Tev re-

zerves korteli, kā man stāvēja še rezervē. Tu nabaga, na-

baga iniņ, kad Tu nu varētu atrast sev miera vietu! Laiks

še samērā labs, drusku līst, bet tad tūliņ atkal saule. Lido,

mīļo [1 nesalasāms vārds], lido.

186,

A. JESENAM

Kastaņolā 1912. gada 29. septembrī

Ļoti cienītais Jesena kgs!

Jūsu vadītās «Jaunības Tekas» ir jau priekš pieaugu-
šiem īsti intresants laikraksts, bet priekš bērniem viņš

taisni nesamaksājams. Un taču viņa maksa tik zema! Man

liekas laimīgi tie bērni, kuri aug, viņu lasot, un laimīga
tā tauta, kurai tik pašaizliedzīgi un krietni jaunās pa-

audzes skolotāji. Prieks te līdzi strādāt. Saņemat še pā-
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ris dzejoļu, kuri varbūt būs piemēroti Jūsu nolūkiem.1

Varat aizrādīt, ka tie ir no drīzumā iznākošās grāmatas.
Vēlu Jums labākās sekmes.

Jūsu J. Rainis.

C[astagnola] 29.9.12.

187.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 30. septembrī

Mīļo slrdsdārgumiņ, rakstu vēl šo sīko kartiņu, vai. nu

Tevi satiek vēl, vai nē. Varbūt vēl, no rīta braucot, pa-

ņem līdzi. Pastā, Hauptpostamt 1
,

liec pārmainīt adresi uz

Castagnolu, lai kāda vēstule neaiziet postā. Otrdien

pulkst. 2,45 min. būšu stacijā. Istabu saimniece sagatavo.
Ēdamo nopirksim Lugānā. — Labi, ka dabūji bībeli. —Es

rakstu vēstules, lai būtu tīra māja, kad pārbrauc. Laidies,
[mans?] Lididi. Lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Absender2 A. Naglin, Castagnola.

188.

A. BIRKERTAM

Kastaņolā 1912. gada 30. septembrī

Mīļais draugs, nupat lasu «Jfaunajāļ D[ienas] L[apā]»,
kādā pārrunājumā par «Domām», aizrādījumu Jums, lai

Jūs nedodat savā skicē par mani tik daudz faktiskā ma-

teriāla, bet vairāk pārspriedumus. 1 Tamlīdzīgi vārdi dzir-

dēti arī citur. — Es gribu Jums teikt, ka tie ir pilnīgi ap-

lami, tipiski seklā žurnālisma teicieni. Šī seklība nekad

netura par vajadzīgu ko zināt, bet tikai runāt, nerūp

lieta, bet pačalojums par lietām. Nesekojat tam, bet pa-

liekat pie gluži pareizā līdzšinējā ceļa: dot faktisku ma-

teriālu. Gan vēlāk spriedīsat Jūs un kas vien gribēs, kad

būs materiāls, par ko spriest. Es Jums saku to tādēļ, ka

pazīstu Jūs kā smalkjūtīgu, vārīgu dzejnieku, kā cilvēku,
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uz Kura viss 'dara tūlīt iespaidu. Xzg[ājušo] reiz Jums tādēļ

aizrādīju uz būtisko kļūdu, kuru Jūs bijāt pielaiduši ari

tik sveša iespaida dēļ. 2
— Rakstnieku petīcija 1905. g. ir

no manis vien sastādīta. 3
— Esat drošs, neļaunojaties ne-

kompetentu ļaužu kritikām. Paliekat mīļi sveicināts.

Atklātnes malā rakstīts:

Šis ir itāliešu mākslas paraugs.
4

189.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1912. gada septembra beigās

{Vēstulei nav sākuma.] arī viņu līdzi; Tev jāspēj visas

stīgas, arī sausās. — Svaistas es gan nezinu vācu litera-

tūrā. 1 Bet ņem Mariju Stuart pašu, ne Elizabeti. Arī

«Telia» kādu sievieti. Tad Hebela Brunhildi vai Krim-

hildi. 2 Grillparcera Medea, bet varbūt arī «Jūdin v. To-

ledo». Vai no gluži jaunajiem: Paul Ernsta traģēdijām.
— Man ļoti patika, ka Tu nesalīdzinies ar citām skolnie-

cēm, Tu esi māksliniece. — Bet tas Cēzars Flaišlens man

nepatīk, nav īsts dzejnieks. Moricke gan. «Schone Roht-

raut» ir brīnum skaista. Vai Tev netīk balādes? Tās vai-

rāk drāmu stilā? — Bet nu jau ir pārāk vēlu. Rīt jāstrādā.
Ļoti mīļi tās divas papardītes koplapiņas.

Adrese ir vienkārši: Suisse Castagnolā, Naglin.

190.

A. DAUGEM

Kastaņolā 1912. gada 1. oktobrī

Mans mīļais, vecais, labais!

Kāds prieks man bija saņemt Tavu beidzamo vēstuli pēc

tik ilgiem gadiem! Es vairākkārt esmu Tevi meklējis, bet

nekad nevarēju sadzīt. Tu saki, lai es nedomāju, ka Tu

mani aizmirsis, — labi, ka Tu to saki, es citādi tiešām būtu

to domājis. Bet lai nu, man tagad patiesi prieks, ka Gulbis

mūs tik netīšām savedis kopā. Man tiešām bij doma rak-
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stīt literatūras] vēsturi, jau sen bij runa ar Gulbi. Kad

mira J. Asars, Gulbis atkal lika man priekšā turpināt
Asara darbu. Tagad viņš atkal, bez manas ziņas, uzņēmis
to domu un, runādams ar Tevi, būs piemetinājis arī mani.

Man te tūlīt jāsaka: Tavs plāns 1 ir ļoti labs. Viņš priekš
mūsu žurnālistiskā domāšanas veida, teiksim labāki —

šablona, ir kas gluži jauns. Un gluži vajadzīgs, un pret-

svars līdz pelavām izžuvušai literatūras kārtībai un visai

mūsu purvju dzīvei, kura samaitāta no seklā feļetonisma
un diletantisma jau no laika gala. Uzplauka viņa gan 90.

gados, bet nu jau visi 90. un 1905. gadi ir paši tā nova-

zāti un dogmatizēti, un diletantizēti, ka pulvers vien pa-
licis pāri un ne šaujamais, jo nekādu efektu vairs nevar

taisīt. Pret visādām seklībām es visu mūžu esmu karojis
ar saviem ieročiem, ar pozitīviem darbiem, un tādēļ man

tik liels prieks, ka atradu netīšām Tevī darbinieku, kam

ir tādi pat mērķi, tikai citi ieroči. Bet man ir vēl lielāks

prieks — es Tevī pirmoreiz dzirdu dzīvu cilvēku (neskrū-
vētu), kas tiešām no visas sirds — bez skaļuma nolūka —

runā tik skaisti par dzejnieka dzīvu dvēseli, par laimi

uzņemt to, kas šinī dzejnieka dvēselē mīt, par augšanu

un pārvēršanos kopā ar dzejnieku, caur dzejnieku! Es

pirmo reizi dzirdu Tevī dzejnieka [ī nesalasāms vārds],
kā patstāvīgu garīgās dzīves virzītāju, ar saviem īpatnē-

jiem līdzekļiem. Tas ir vārds, ko es no laika gala esmu

vēlējies dzirdēt pie mums, nu es dzirdu. Es zinu, Tu runā

par citiem dzejniekiem, par savu iemīļoto Gēti, bet katra

dzeja ir dzeja. — Un nu pēc visa tā Tu, mīļais draugs,
redzi, ka es nejūtos kompetents jaukties iekšā Tavā lie-

lajā darbā ar savu līdzdarbību. Kā jau teicu, Gulbis pats

uz savu galvu piedāvājis Tev manu līdzdarbību, kuras Tev

nemaz nevajag. Tad raksti to lielo darbu tieši tūliņ krie-

viski vai vāciski; krieviem tāds pats feļetonisma laik-

mets kā mums, un tā grāmata tikpat vajadzīga un jauna.

Tāda liela tauta kā krievi varēs Tev kaut cik pienācīgāk
atlīdzināt darbu. Mēs, latvieši, spēsim samaksāt tikai tul-

kojumu no Tava darba, un to tad lai izdod Gulbis. Jeb vai

izdod reizē tūlīt trijās valodās. Izdevējs krievu valodā Tev

jau ir tas, kas izdevis mazākos sagatavošanas darbus. Tu

man darīsi lielu prieku, atsūtīdams man visas brošūras:

[HAeaAL?] HcKyccTßO h un kad iznāks.

Lielā kopdarbā mēs tiešām būtu sapratušies vēl daudz

tuVāk nekā jau tagad, bet i tagad es redzu pat no sīku-
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rriiem, kāds Tu esi liels sapratējs, eš tiešām kopdarbībā
būtu labāk ņēmis Šekspīru nekā Gēti, no kura pamazām

esmu attālinājies; es, kā liekas, eju uz grieķiem, bet gluži
savādā ceļā. Man jāuzņem partijas un Gētes jeb Tava pa-

saule un jāiet trešā, kura arī nav paši grieķi. Tik daudz

tagad īsumā varu Tev teikt, pašlaik esmu ļoti aizņemts

ar kādu literļaru] darbu. Par trim mēnešiem man vajaga
būt beigtam tam darbam, bet jau agrāk, novembri, tikšos

ar Gulbi, un tad pēc šiem termiņiem varēšu teikt ko pilnī-

gāku un noteiktāku. Es viņam esmu rakstījis tādā pat
veidā kā Tev. Kad Tev ir vaļas, tad nogaidi vēl, varbūt

ceļas kāda kombinācija, ja ne, tad sāc vien savu lielo

darbu priekš lielās krievu tautas, gan mēs arī saņemsim

viņa atspulgu. Novēlu visu labāko Tev un Taviem dar-

biem.

Paliec sveiks!

Tavs

Cļastagnola] 1.10.12.

191.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1912. gada oktobra sākumā

Es taču priecājos par Tevi, mīļā Rūtiņ, lai cik Tev bēdu

un jūtu spaiļu un neskaidrību: Tu esi viena un vēlies būt

viena, kaut arī jūties nosalusi; Tev ir darbs un Tu viņu

mīli, ieskati viņu pat vairāk par prieku nekā pienākumu
pret sevi; Tev ir talants, bet par to es nupat izgājušo reizi

rakstīju, talants līdz ar visām vajadzīgām dekorācijām.

Un to es Tev arī teicu, ka Tu esi pēdējā laikā brīnišķi

attīstījusies (tādēļ nebrīnies, ka es Tev rakstu citādi) 1
,

—

kas ir vēl laimīgāks grūtā brīdī nekā Tu? Tu arī zini pa-

reizo ceļu, kā tikt laukā no spailēm: ļaut visam iet savu

gaitu. Tu tiksi cauri arī še. Nepiespiedies par daudz pār-
domāt (tā ir mana kļūda), bet tikai strādā daudz un ņem

savu mākslu briesmīgi nopietni — tas ir vienīgais bries-

mīgais —; labi arī ir, ka Tu esi un paliec gluži viena, —

sabiedrība tādā laikā izklaidē un padara seklu. Un gan

tad Tava Unterbewusstsein2, t. i., prāts, par kura darbību

mēs neapzināmies, bet tomēr prāts tas pats, — pats tiks

pie pareizā slēdziena, t. i„ pie pilnīgas brīvības sevi pašā.
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Es tik daudz palaižos uz Unterbewusstsein tādēļ, ka sie-

viete domā vairāk ar jūtām un tās ir vairāk tanī Unter-

be\vusstsein (es viņu sev saucu: neapziņa un zemapziņa).
— Es kā vīriets paļautos vairāk uz prātu (t i., apzināto

un rokās tveramo), es Tev varētu zināšanas pēc rakstīt,

kā es skatos uz visiem Taviem jēdzieniem: kā pienākums,
grēks, piedošana, — priekš manis tādu jēdzienu nav, —

bet ko Tu, īstā sieviete, ar to iesāktu? Teikšu Tev tik gal-
venos vilcienos, lai Tu nedomā, ka es Tev nesaku visu,

tāpat kā Tu man saki. To es ieskatu par augstāko, ko divi

cilvēki var viens otram dāvāt. Tātad: grēks man būtu tik

tad, kad būtu dievs, bet tas, pēc Nīčes ziņām, jau miris.

Pienākums ir tikai pret sevi un pret citu prasībām, ku-

ras pats atzīst par taisnām. Piedot priekš manis nozīmē

citu cilvēku skaitīt par zemāku nekā sevi, un es nenicinu

neviena cilvēka. Bet Tevi es cienu, un es nekad nedomāšu

par Tevi ļauni; kad es esmu bijis ļauns uz Tevi, tad tikai

tad, kad es domāju, ka Tu pati necieni diezgan sevi. Par

meiteni es Tevi neturēšu un Tevi nežēlošu kā tādu, bet

kā cilvēku, man liels prieks, ka Tu teici: še tas iemeslis,

kādēļ Tu no manis bijusies. To es sajūtu kā lielu mīlu, ka

Tu man to saki. — Bet nu vēlreiz par Tavu jautājumu:
visgrūtāk arī man ir slēpt, t. i., klusuciešot melot. Bet tā,

galu galā, nav melošana, bet neskaidrība iekš Tavām pa-
šām jūtām. Tiec par to pāri, tad viss cits atrisīs. Nepro-
vocē tagad ar varu izrunāšanos, kur Tu varbūt pate ne-

zini, ko teikt. Ļauj laikam vaļu. Bet izlieto katru iespēju
darīt sevi, savas prasības saprotamas un pūlies dziļi sa-

prast otra prasības, — zināt ir viss. Tik briesmīgi viegli
ir pārprasties, bet tad saprasties grūti. Varbūt ļaunums

nav nemaz tik liels un starpības prasībās arī nē. let par

visu zini, ka pienākumu pret sevi izpildīt ir daudz grūtāk
nekā pienākumu pret citiem. Un nu nebēdā, mīļā, mīļā
Rūtiņ, tikai strādā. Es arī strādāšu. Jautā, es Tev par itin

visu atbildēšu.

192.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1912. gada 5. oktobrī

Mīļo zelta brālīt, esmu lielā, steidzamā darbā — divām

grāmatām termiņā uz svētkiem jābūt gatavām: dzeju krā-
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jumam un lugai
1

—, bet abu neveselības dēļ bij vēl jā-
braukā šurp un turp un jākavējas. Še nu viens dzejolīts,

ceru, ka nebūs par vēlu. Citām reizēm jāsāk jau labāk ag-
rāk domāt uz Tavu «Ausekli». 2

— Gulbja lietā jāsaka, ka

man atsūtīja likumu tekstu un tur skaisti teikts, ka pēc
5 gadiem rakstnieks var izdot visus savus darbus otrreiz,

neskatoties uz pirmo izdošanu laikrakstā vai grāmatā.
Zināmos gadījumos pat to var darīt jau pēc 2 un 3 ga-

diem. Protams, Tu vari izdot tāpat savas pie Plātesa dru-

kātās grāmatas. Plātesa firma tikai gribēja mūs aplaupīt.
— Tava gādība, mīļo brālīt, par «Ausekli» Tev atkal reiz

atnesusi zaudējumus. 3 Ko lai tur saka? Neba tie Tev pir-

mie, ne pēdējie zaudējumi lietas labā. Neba Tu lietas labā

vien spēj upurēties, arī atsevišķām personām Tu esi vien-

mēr palīdzējis. Nevar Tevi brīdināt, lai Tu nedod, bet var

tikai vēlēt, lai Tev vairāk ienāktu, ka būtu vairāk, ko dot.

— Tava luga laikam tiks tagad cauri reizē ar citām

Jļaunā] tļeātra] lugām, jo Hertels, kas aizbraucis Pēteros

par to rūpēties, nupat no turienes raksta man, ka viņam

esot ļoti labas izredzes dabūt lugas cauri, jo teātri laikam

atzīšot par plašāku nekā HapoAHMH Tea-rp, kuram vien ir

atļaujams šaurs repertuārs. Tātad ir cerības.4
— Upītim

man bij jādod, jo «Dzircļiemniekuļ» firma ir mana un

Eļlzasj apgādātāja kopotiem rakstiem. 5 Tādēļ tik ilgi no-

vilcinājās kopotu rakstu izdošana, kad jau kopš 3/4 gada
bij iznākusi ievada burtnīca. Bet solīts bij jau agrāk, un

es nevarēju atteikties «Dzirciemniekiem». — Nupat lasu

«Dļienasļ Lapā» par Vintena priekšlasījumu par Upfīti],
kur ir uzbrukums.6 Kas tas par Vintenu? vai tiešām no par-

tijas puses? Un kas tas par Švābi, kas Uļpīti] aizstāv

«D. L-ā»?7 Man tās personas visas ir svešas, un es nevaru

no tālienes labi orientēties. — Kas par lietu ar Amtļmani]-
Briedīti un kontrakta laušanu? Man liekas, ka Hermanim

taisnība.8 No Skatuves darbinieku biedrības pie manis

jau vairāk nedēļas atpakaļ griezās ar piedāvājumu: uz-

ņemties mūsu lugu honorāru piedzīšanu no laukiem. Es

atbildēju piekrītoši, domādams Tev darīt vieglumu, un

noraidīju tikai pie Tevis, ka man pirms ar Tevi par to

jāpārrunā, jo Tev tad vajdzētu nodot tai biedrībai cen-

zūras eksemplārus. 9 Bet nu nezinu, vai tā biedrība tiešām

pastāvēs un vai maksās mums iekasētos honorārus, vai

neizputinās cenzūras eksemplārus? Vislielākās šaubas man

uznāca nupat, kad tās biedrības sekretārs, ar kuru sarak-

stījos, V. Segliņš, piepeši, kontraktu lauzdams, atstājies
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no Jaunā teātra. Ar .tādiem elementiem nepatīkamas vei-

kala • darīšanas. Atraksti, mīļo brālīt, savas domas un vis-

maz šogad uzņemies vēl joprojām tās iekasēšanas pūles.

Viņi saka, jāpabalstot atklātības .lieta, bet vai tiešāmvbūs

arī atklātības lieta un netaps par dažu personu veikalu?

Atraksti nu parto, Un nu neesi ļauns, ka tik ilgi nerakstīju,

un saņem līdz ar Emiņu mūsu mīļos' sveicientis 'un skūp-
stus. [Paraksts.]

193.

P. ĻŪĻAM

Kastaņolā 1912. gada 8. oktobrī

8.10.12.

A. • ciesu Ļuļa kungs! Jūsu vadītās biedrības priekšli-
kums sarakstīt lugu un prologu uz viņas jubileju ir priekš
manis ļoti pagodinošs. 1 Lūdzu tādēļ visā drīzumā paziņot

man visu vajadzīgo par biedrības dzīvi, darbību un vir-

zienu, un dažiem atsevišķiem piemēriem, par kuriem mi-

nat; tāpat par to nozīmi, kādu biedrībai pieliek biedri

paši un plašākā publika. Man šie apstākļi diemžēl sveši.

Gada pārskati laikam nebūs vajdzīgi, bet gan darbības

vispārējais pārskats, kādu biedrība varbūt izdod atsevišķā
brošūrā. Ka lugas saturs netop saistīts pie paš[as] biedrī-
bas] dzīves, dara iespējamu lugas izrādīšanu ari citās

pilsētās.

Vai dekorācijas var tikt jaunas taisītas priekš lugas?
Jeb vai jāpiemērojas vecām un kādām? Vai personu

skaitā nav kāds aprobežojums? Cik cēlienu vēlams? 3,

4, 5.

Kāda termiņā darbam vajga būt Pēterburgā? Cik ga-

ram, apmēram, jābūt prologam: I—2 lpp.?

Vai varbūt prologā ievest personu un viņu izrādīt kā

priekšspēli lugai? Tad luga tiktu. īsāka un abunozīme būtu

vairāk vietēja.

Lugas satura izvēli Jūs atstājat man, tas ir patīkami, bet

es tomēr ievērotu arī Jūsu aizrādījumus.

Kāda satura viela; ir vairāk patīkama biedriem un pub-
likai? Iz tagadnes, reālās dzīves, ģimenes un sabiedriskie]

probļēmi? .Pēterburgas vai dzimtenes? Vai vēsturiska vai
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teiku viela? Vai ii kāds vēsturisks notikums biedrības pa-
šas dzīvē?

[Taču?] honorāru noteikšanu atstāju Jums, jo Jums ir

zināma mēraukla —- biedru svētkiem atvēlētie kredīti un,

otrkārt, nezinu, kādas tiesības uz lugu biedrība vēlas pa-

turēt sev. Laikam vienīgi tiesības uz latviešu izrādēm Pē-

terburgā, atstādama man tiesības uz izrādēm citur; uz to

norāda satura nesaistīšana pie biedrības dzīves.

Par honorāru varu piezīmēt tikai tā, ka par lugām Rīga
dabonu 10 °/o no bruto ienākuma, tā saņemat nu slrsn[īgus]
svei[cienus]!

Lapiņas otrā pusē rakstīts:

[1 nesalasāms vārds] tad jautāj[urna] uzzināš[anai] es vē-

lētos J[ums] vēl izteikt, cik patīkami man bij saņemt šo

priekšlikumu] taisni no Pēter[burgas], kura jāskaita par
mūsu otro garīgo centru un ar kuru mani personiski saista

tik skaistas atmiņas — par jaunības gadiem; bet [drama-

tisk] jāmin vēl pats svarīgākais: galvaspils[ēt]nieku smalki

izkoptā mākslas gaume, — viņa mani reizē, baida un vilina.

194.

J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM)

Kastaņolā 1912. gada 10. oktobrī

10.10.12. Berziņ[am].

Mans mīļais, godājamais draugs. Uz Jūsu laipno un

plašo vēstuli es vēlējos atbildēt tikpat plaši, un mūsu

starpā būtu izcēlusies jau tūliņ, cik paredzams, gara un

ilga draudzīga pārruna par daudziem jautājumiem, kuros

jau saskanam un kuros vēl neesam tik tāli. Bet, jo plašāki

bij šie jautājumi un jo vairāk laika prasīja, lai sapraša-
nās [lietu?] ar īsumu nenovestu pie pārprašanas, jo vairāk

tika atlikti uz brīvāku laiku, bet darbi un neveselība pa-

ņēma sev arī fizisko brīvo laiku, un nu priekšā pats
steidzamākais termiņa darbs, un es varu nākt tikai ar īsu

karti. Domāju, ka Jūs atrodaties tādā pat stāvoklī, kā jau

viena amata biedris. Dažus varbūtējus pārpratumus tomēr

es gribētu jau novērst: Jansona nopelniem kritikā es biju
pats pirmais atzinējs un būšu arī pēdējais, bet taisni pole-
mika viņu padarījusi šauru, kā Jūs sakāt; un ar šauru
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nepietiek, to vien ari es gribēju teikt, Aspfazifasļ inci-

dentā1 Jums nav viss zināms, kā es biju domājis; tam

tātad tagad jāpaliek. Nevar saukt par «politiku» strādnieku

kustību, tā ir nesamērojami vairāk, Marksa cīņa pret Kin-

keli, Fogtu
2

v. t. 1. ir politika, bet tas ir liels zaudējums,
ka viņš izšķērda tik daudz enerģijas niekiem, tikpat liels

k§ Gētes [izšķiešanās?] uz Festzug u[nd] Singspielen. 8
—

Ja estētika ir atkarīga no politikas, tad viņa nav estētikas,

bet politikas daļā, vai ar to esat. ar vienis pratis?

195.

A. BIRKERTAM

Kastaņolā 1912. gada 11. oktobrī

Mans mīļais, labais draugs, rakstu Jums ārpus mājas.
To gabalu par avīžniecības laiku1

pārlasīšu vēlreiz un aiz-

rakstīšu Jums. Ka Jūs nepolemizējat, ir labi — tā ari mana

metode. Pozitīvais darbs taču svarīgāks nekā negatīvais.
Es priecājos, ka Jūs gribat uzsvērt taisni manu filozofiju
un estētiku, es pats ari skaitu, ka tas mans svarīgākais.
— Lūdzu gan man atsūtīt Švāba brošūru2. — Krauja ir

gluži oriģināls talants mūsu kritikā, viņš liekas vēl gluži
jauns, bet iegremdējas lietā ar tādu nopietnību un sajūs-

mību, taisa tik pārsteidzošus slēdzienus, ka uz viņu jā-
skatās ar lielāko cerību. Roberts man rakstīja, viņš stāv

pašlaik attīstībā, mēs jau tagad satiekam it labi. — Ar

prieku lasu, ka esat dabūjuši arī Tadenavas skatu, to es

pats vairs neatminos.

Atklātnes malās rakstīts:

— Ar druku «J[aunības] Tfekļās»3
esmu pilnīgi mierā.

— Manas mātes vārds: Grikovski. Šis ir viens no mūsu

skaistajiem kaktiņiem.
4 Mīļš sveiciens. [Paraksts.]

196.

A DEGLAVAM

Kastaņolā 1912. gada 16. oktobrī

Mīļo, labo brālīt, vispirms nodod «Auseklim» mūsu

laimes vēlējumu uz 20 gadu jubileju un saņem pats sev
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sirsnīgākos sveicienus uz tiem pašiem svētkiem kā ilgga-

dējs, nenogurstošs biedrības priekšnieks, kā viņas orgānu
izdevējs, kā atturības idejas neatlaidīgs propagandists,
mūžīgs "rūķis biedrības labā, bez kura «Ausekli» gandrīz
grūti iedomāties. Uzturies Tu arī vesels vēl ilgus gadus
līdzi savam mīļajam «Auseklim»! Rūķa un gādnieka
amatu Tu jau izpildi ne pie «Ausekļa» vien, ari mums Tū

esi tāds pats rūķis un gādnieks. Tad nu runāsim pēc

«Ausekļa» arī par sevi. Pirmā ir lugu-honorāru lieta. Tur

Tev taisnība, ka uz jauno aktieru biedrību arī nevar daudz

palaisties, viņi arī nekā nav runājuši par jebkādām ga-
rantijām, ka samaksās piedzītos honorārus. Tātad, mīļo
brālīt, paliec vien Tu mūsu gādnieks kā līdz šim, kad Tev

Tavā . mīlestībā nav par grūtu nest tos pūliņus. Es Tev

negribu to nastu darīt vēl smagāku ar nepatikšanām, ar

tiem starpeniekiem, kā Tu viņus sauc. Ar Kovaļevska
lietu 1 ir ■— kā Tu jau zini, — viņš mans vecs, labs draugs,
un savus draugus es nekad negribu apbēdināt; es pie drau-

giem turos tik stipri, ka mani ļaudis nemēdz saprast, jo
viņiem draudzība nav liela lieta. Tā man visi ņēma ļaunā,
ka es apsveicināju Aronu, savu vecu draugu un apakš-
nieku. Tā man arī ņēma ļaunā, ka es neatstāju Kovaļevski,
arī manu bijušo šmoku. Viņš Liepājas aktieru honorāru

(20 rubļ.) atsūtīja. Bet tādas pilnvaras viņam nebij no ma-

nis dotas: iekasēt naudu no citiem. Es viņam rakstīšu, lai

to turpmāk vairs nedara; ļauni jau no viņa nebij domāts,

ka viņš man atsūtīja to naudu, un Tev spītēt viņš arī ne-

gribēja. Viņam ir tik tiesība naudu par sava Liepļajas]
Latvļiešu] teātra izrādēm sūtīt man tieši. Ja Tu, mīļo brālīt,

uz to pastāvēsi, es jau varu viņam atņemt i tās tiesības, bet

tad naudu gan mēs dabūsim — es nezinu, kad — un vai

jel maz dabūsim, jo caur tiesu piedzīt es negribu. No Ko-

vaļevska sākot vien, es esmu dabūjis honorāru par Lie-

pājas izrādēm. Ja Tevi tas neapgrūtina un neapbēdina, tad

atļauj Kovaļevskim sūtīt, man tieši par savām izrādēm, vi-

ņam tas ir vairāk no svara nekā man, tā tik draudzības

parādība. — Es zinu, tādas ņem ļaunā, bet es zinu, man

ņems ļaunā i to, ka es «Auseklim» sūtu apsveikumu. Vai

tādēļ es lai atsakos no vecās draudzības ar «Ausekli»?

Jūs tur Rīgā dzīvojat par tuvu kopā, tā ka grūti Jums

nošķirt savas svara lietas un personas. Mēs atkal par

tālu nost un nesaredzam Jūsu attiecības. Labāk runāsim

par reālām lietām: ar lugu honorāriem gan vislabākais

un drošākais būs: ņemt tūliņ uz priekšu honorāra par
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izrādes atļauju. Kad jau viņi var sadzīt naudu citiem

iepriekšējiem izdevumiem, policijai, drukai, atļaujām, tad

lai sadzen arī vēl tos pāris rubļus autora atļaujai; kādēļ

lai policija par savu atļauju dabū honorāru tūliņ ■un

autors nē, pie lugas jau vairāk daļas autoram. Arī par

cenzēto eksemplāri var ieturēt zalogu, kad citādi nedabū

atpakaļ. Tad gan mazāk reizes izrādīs lugu, bet ienāks

varbūt tas pats. — Nu par Upīti.
2 Tā cīņa ar viņu jāved

mājās, pie Jums, ne no ārzemēm, kuras par tālu nost no

dienas jautājumiem. Visi ieroči pret viņu ir tikai Jums,

ne man. Pat lielajos cīņas jautājumos es nevaru iemaisī-

ties, pat no lielās politikas es esmu tā tāluma dēļ atsacī-

jies; pat no sevis paša aizstāvēšanas es esmu atsacījies

tādēļ. Tu redzi, ka visa mana darbība tikusi tikai literā-

riska, nekā vairs nav no publicistikas; pēdējie bija mani

«Virpuļa kalendāri», un tie arī bija lielās lietas dēļ un arī,

galu galā, nedarīja tāda iespaida, kāds būtu bijis no tu-

vuma. Tagad pat esmu aizņemts ar diviem darbiem3
, ku-

riem jātop gataviem uz svētkiem, bez tam jādod arī ko-

poti raksti, kuriem Upīša brošūra ir ievads, — pret manu

gribu, bet ir. Un tur Uļpīts] man draudzīgi uzstājas bez

manas ziņas, tā ka aizkavēt to nevarēju, kas Tev izdevās

ar draudzīgo kritiku «Domās». Otrais Upīts, kurš gandrīz

tikpat tāli nost kā es un no Up. nesaprot nekā, redz tik to,

ka es uzstājos naidīgi pret viņa «Dzirciemnieku», nedo-

dams rakstus «Vārdā». Mums jau vairāk nekā pusgadu
sakari bij pārtraukti, bet, tā kā kopraksti ar «Ug. v. N.»

bij iesākti daudz agrāk, tad neturpināšana būtu viņam noda-

rījusi lielus zaudējumus. Te nu ir tāluma sekas: viss jau

sen ievadīts, un nevar to uzreiz saraut; kad vēl būtu ma-

nas intreses vien. Lietas politiskā puse tikpat sajaukta.

Strādniekos tagad tik daudz to frakciju, ka es tālumā ne-

maz nevaru tām sekot, jo ļoti bieži visas starpības ir tikai

personiskas. Lai pirms izrunājas paši rīdzinieki un Vin-

tens no «Domām». Kāds Tev ir «jfaunajā] D[ienas] Lļapāļ»
stāvoklis? Ar to taču mēs tagad atkal esam labā līdz zi-

nāmam mēram, viņa pati pieņēmusi «Induļa» programmu,
kā bij teikts Zinību komisijā. 4 Vai tur lai es arī jaucos
iekšā kā publicists? Bet es negribu būt publicists, es ne-

gribu ļaut sevi nobīdīt uz to darbu, kuru es še nevaru

darīt. Es redzu, ka Up. lietā es tāpat esmu ieticis nepatik-
šanās kā ar tiem pāris atklātiem apsveikumiem. Es re-

dzu no tā atkal, ka vienīgais miers un glābiņš man ir —

nemaz un nekad nereaģēt uz Jūsu mājas dzīvi, nepiedalī-
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tiēs nevienā laikrakstā, ne k'opizdevumā, neviena ne svei-

cināt, ne kam atbildēt, —- pret mājeniekiem izturēties pil-

nīgi kā pret gaisu — tas ir pareizais. Tu runā, ka man tās

slavas vajgot. — Nu tik daudz Tu vari ticēt, ka nevienam:

ne «J. D. L.», ne «Domām», ne «Vārdam», nevienam laik-

rakstam vai izdevumam neesmu piedāvājies, visi mani

lūguši un pierunājuši, ka laba lieta jāatbalsta, tās slavas

vajadzējis viņiem, ne man. — Mīļo, labo, zelta brālīt, man

tik viena vienīga tagad vajga: miera, strādāt savu darbu,

norakstīt sev no kakla senos darbus, kas mani gadiem

spiež. Slavas man pietiek, [paēšanas?] ari; trūkst vēl

drusku veselības, un tad trūkst, ļoti trūkst tikai laika strā-

dāt. Tu mani varbūt sapratīsi, kad iedomāsies, kā Tev

bij pirms Tava lielā darba — «Patriotiem». Savs darbs

taču galā ir viss, un sevišķi tam, kas tik vēlu ticis pie
strādāšanas kā es. — Es nu esmu aizrāvies atkal ar to

lietu, kas man rūp, un noklīdis no Up. jautājuma. Raksti

Up. jautājumā par visu, lai es tur orientētos, un paziņo

man, kas man tagadējā nepatīkamajā stāvoklī ir darāms

un ko Tu gaidi, lai es darītu.

Paliec nu vesels, mīļo brālīt, un esat abi mīļi sveicināti

un skūpstīti. [Paraksts.]

Vēstules malā rakstīts:

Elza sūtījumu saņēmusi un Tev par to jau esot sen at-

bildējusi.

197.

ATTURĪBAS BIEDRĪBAI «AUSEKLIS»

Kastaņolā 1912. gada 16. oktobrī

16.10.12.

«Auseklim» uz 20 gadu pastāvēšanas svētkiem izsakām

mūsu sirsnīgākos laimes vēlējumus. Laimes vēlējumi jo
vairāk vietā, jo ir pilnīgs laimes gadījums, ka biedrība ar

tik progresīviem, jā, strādnieku šķiras labklājības mērķiem

spējusi nodzīvot tik ilgus gadus un nodzīvot, neatkāpda-
mās no mērķa un neatlaizdamās no darba. Un, jo sirsnīgāki

ir mūsu vēlējumi, jo tuvāk mēs stāvam biedrībai. Kā goda

biedri, kuri nevar izstāties, neatteikdamies no goda, un

kuri grib būt par godu biedrībai un pārliecināti, ka bied-

rība viņiem būs par godu.
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198.

R. KALNIŅAM

Kastaņolā 1912. gada 17. oktobrī

17,10.12.

A. c. R. Kalniņa kgs!

Aktieru biedrība nodomājusi uzvest beigu cēl[ienu] no

«U. un N.», laikam parastais gadījuma savirknējums no

lugu un citas priekšnesamas vielas nolauztiem gabaliem.
Vai tas būs mākslinieciski? Un aktieriem pašu sarīkotā,

ne no citiem atkarīgā izrādē vajdzētu taisni uzsvērt savu

mākslas gaumi un izvēlēt vai saskaņot dažus mākslas dar-

bus, kuri citur aizmirsti vai nevar parādīties. Jūs grieža-
ties pie manis, tad varu aizrādīt uz Goethes «Brālis un

māsa» vai uz «Ģirtu Vilku»; vienā kritikā lasīju iekusti-

nājumu «Tālo noskaņu» tēlus rādīt dzīvās ainās. Daudz

tamlīdzīga jauna būs iespējams, un man liekas ieteicams,

jo mākslas atrašanā jau arī aktieru attaisnojums. Bet mis-

trus pabalstīt nav man prātā. No aktieru izrīkojuma es

neņemšu honorāru, jo gribu viņus sekmēt arī šādā ziņā.

Es ņemu dzīvu līdzdalību aktieru labos centienos un vēlu

lielākos panākumus.

199.

A. GULBIM

Ķastaņolā 1912. gada 22. oktobrī

Dārgais draugs!

Lieta ar pirkšanu 1
nav steidzama. Ar «Hanzas» drukā-

tavu Tu vari iztikt, un daudz lielāki labumi Tev nenāk no

Ozola veikala. Ārkārtīgi lēti Ofzola] veikals nav, laimes

gadījums priekš Tevis nav. Ja Tu gribēsi pats savu dru-

kātavu, Tu varēsi to iegādāt sev par to pašu cenu, vairāk

piemērotu saviem apstākļiem (Ozolam būs daudz nevaj-

dzīgu lietu, vecu mašīnu, vecu grāmatu, vecu rīku un

materiālu), un bez tam pirkt tādā laikā, kad Tev pašam

gribēsies; tagad Tev laiku nosaka cits, un, viņam piemēro-



154

joties, Tev jāatsakās no savas labās vietas un tūliņ jāuz-

sāk apgādn[ieclba] Baltijā. Un Tu pats taču vēl tagad ne-

gribi pārcelties galīgi uz Baltiju, Tādu drukātavu kā

Ozola Tu vari arī vēlāk dabūtkatrā laikā. Drukātava Cēsīs

nav ērta priekš Tevis. Pārvest uz Rīgu maksās ļoti dārgi,
tad labāk pirkt jaunu. — Es, protams, nevaru spriest, vai

drukātava savas cenas vērta, bet to laikam Tu arī skaidri

nezini. Vislabāk to var zināt Zeltiņš, bet tas pats nepērk.

Pēc tā fakta Tu vari spriest par drukātavas derīgumu.
— Kad Z[eltiņš] arī piedalās pie pirkšanas, tad taču viss

risks paliek uz Tevis. Es varu gan piedalīties tā, kā Tu

saki, arī ar 2000 bez parāda, bet vai Šiliņš piedalīsies, par

to es ļoti šaubos, jā, es pat esmu pārliecināts, ka nē. Viņš

arī pašlaik nav mājās, bet ceļojumā. — Tātad galvenā
kārtā būtu Tev un Zeltiņam kopā jāņem. Un pārvaldītu
Z., jo viņš ir tuvāk nekā Tu. Tu tik ņemtu rokā, kad at-

stātu savu veikalu. — Bet vai tūliņ darīt? Es būtu tam

ļoti pretī. Tad Tev vajdzētu būt drošam, ka drukātava

nesīs Tev arī tos 5000 r„ ko Tu atstāj. Bet no Tava rēķina

redzu, ka Tu ceri ieņemt tikai tos 4000, ko maksā «Han-

zai», un varbūt vēl 1500 r. kā % no 25 000 r. Bet veikalu

ar pagastskrīveriem Tu nebūt nevedīsi tik ienesīgi kā

Ozols, jo vajga prast kukuļot skrīverus v. t. 1. Vai Tu pār-

liecināts, ka ar jaunu drukātavu Tava apgādniecība atnesīs

tos 4000+1500+5000= 10 000 r. skaidra ienākuma? Es do-

māju, nē. Vēl U. B. un cits apgādiens pārāk jauns, lai

nestu tik lielu peļņu. Un taisni tādēļ es domāju, ka Tev

vēl būtu jāpagaida ar Kirhnera atmešanu2
un pāriešanu

uz Baltiju. Bet pēc pāris gadiem, ja daudz — 3—4 gad.,

apgādiens tiešām Tev var atnest tādu peļņu. Tad Tu vari

atstāt atspaidu, kas Tev vēl nāk no algas, un pilnīgi no-

doties apgādienam. Tad vari domāt par apgād. priekšzī-
mību, kad esi tam devis drošu materiālu pamatu. Un tad—

es esmu pārliecināts —,
arī tiešām ies un Tu dabūsi no-

teicošo lomu savās rokās. Bet tas nāks caur Tavu ilgu,

mierīgu, apdomīgu darbību, ne caur pārsteigtu, no cita

uzspiestu drukātavas pirkšanu. Par Zeltiņu es nevaru nekā

teikt, bet Tu pats agrāk ne vienmēr biji ar viņu mierā, un

viņš taču Tavs konkurents, no vecās zortes apdomīgiem

ļaudīm, kuriem pašiem nav domu iniciatīvas, kuri nevar

jaunus lielus plānus izdomāt, bet kuri toties prot nogai-

dīt, lai jaunie domātāji veikalnieki riskē un izput, lai tad

paņemtu viņu veikalus. Par drošu finansistu — palīgu aiz
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savas muguras labāk neieskati viņu. Tāds varētu Tev būt

Šiliņš, ļoti drošs un godīgs cilvēks, bet Tev viņš ir jāie-

gūst, viņš, kad runāju personiski, bij ar Tevi nez par ko

nemierā. Kad būtu mēs trīs, Tu, Šiliņš un es, un Zeltiņš
kā komisionārs un arī ieguldītājs, tad būtu ļoti labi. Šili-

ņam — nauda, Tev — visa praktiķa un vadīšana, man —

iniciatīva, —■ tad ietu. Bet tā kombinācija paliek arī vēlāk,

un pēc pāris gadiem būs vēl drošāka, kad tad viss ir no-

kārtots un drošs, tad var pirkt arī drukātavu. Agrāk es

neieteiktu — piemini «Progresu»
3

—, un arī nepiedalītos.
— Mums ir plāni ar U. B. un arī citu daudz, bet par tiem

vēlāk, kad varbūt atbrauksi. Tad arī par drukātavas lietu

izrunātos tuvāk.— Pa šo laiku negāja mums labi ar ve-

selību. Tādēļ arī tikai rīt nosūtu savu dzeju krājumu uz

«Hanzu». — Kas tā par biedrību Pēterburgā Latvfiešu] lab-

darības] biedr[ība] ar priekšnieku Ļūļas kgu? Vēlējās no

manis lugu un prologu uz biedrības jubileju nākamu gadu.
— Paliec nu vesels, mīļais, labais draugs, un atraksti, vai

Tev ir cerības atbraukt uz ārzemēm.

Sveiks!

200.

F. BAGINSKIM

Kastaņolā 1912. gada 27. oktobrī

Augsti cienīts Baginska kungs!

Man nekas nav pretī, ka Jūs savā «Dēmona» operas
tekstā 1 izlietojat dažas mana «Dēmona» tulkojuma vie-

tas, kuras Jūs savā vēstulē tuvāk apzīmējat. Ja savu tek-

stu drukājat, tad minat aizņēmumus no manas grāmatas.
Novēlu Jūsu darbam vislabākos panākumus! Kad tas iz-

nāks drukā, tad ļoti Jūs lūdzu atsūtīt man vienu eksem-

plāru. Jūsu vārdu esmu sastapis latviešu literatūrā diezgan
bieži, sevišķi agrāk. Tagad nespēju vairs visam sekot.

Paliekat sirsnīgi sveicināts no Jūsu [paraksts].

Castagnolā 27.10.12.
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201.

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1912. gada 27. oktobrī

Mans mīļais, vecais Matīs!

Viss ir labi mūsu starpā tāpat kā bijis. Tavu vēstuli no

marta mēneša es neesmu saņēmis; laikam tādēļ, ka toreiz

daudzreiz mainījām adresi, bijām drīz še, drīz Cīrihā; tanī

laikā ir zudusi vēl viena vēstule, par kuru to skaidri zinu.

No sīkiem gadījumiem netaisi slēdzienus par mani. No

mums tik maz dzirdas, ka tālumā pie Jums varbūt katrs

sīkums izliekas raksturīgs; patiesībā sīkums ir tikai sī-

kums un nejaušība. Tā arī Aļspazijas] dzejols. Mēs abi

visu šo laiku daudz slimojam (tādēļ arī braukājam) un

daudz strādājam, tā ka neatliek nemaz vaļas politikai, pat
avīzes lasu tikai pavirši. Protams, savas partijas orgāniem
šad tad dodu ko, kā jau agrāk arī. Bet aktīvi es nekur ne-

piedalos un nedarbojos. Visa mana darbība ir tikai literā-

riska. Un man literatūrā ir tik daudz, ko teikt, viss nesa-

cītais, kas manī par gadiem sakrājies, tā mani spiež, ka es

ne domāt nevaru uz citu darbību. Mana veselība tikko

iztur šo literārisko darbu daudzumu; pie literatūras man

jāpaliek. Tagad nupat nobeidzu vienu dzeju grāmatu
1
, nu

ar lielāko skubu jāstrādā atkal pie lugas
2

nobeigšanas. No

dzeju grāmatas Tu redzēsi, ka viņa ir pilnīgi personiska.
Ar šiem darbiem izskaidro tagad visu. Bet neko neizskaidro

ar to, it kā es dusmotos uz Tevi. Ja būs kas, es tiešām, kā

Tu pats atzini, labāk pabārtos ar Tevi, nekā bez runas

nogrieztos no veca drauga. Tu jau redzēji, ka es labāk

[panesu?] visas nepatikšanas, nekā aizmirstu Tavu goda-
dienu. — «Dz[imtenes] V[ēstnes]ī» gan ir daudz, kas man

nepatīk, bet tas jau it dabiski kā cita virziena orgānā un

uz Tevi neattiecas. Bez tam man nav tāds uzskats kā dau-

dziem, ka liberālisma piekritēji vai pat savi biedri būtu

jāapkaro niknāk nekā ienaidnieki. Visplašākā humanitāte

un tolerance ir man dabā un principā, un to jau Tu redzi

arī darbos.

Nu, mīļais, vecais Matīs, no visa Tev būs skaidrs, ka

Tev nav ko uztraukties: daba un pārliecība man tik ātri

nemainās, un abas iziet tikai uz vēl lielāku cilvēcību. Un

mūsu starpā ir un paliek tāpat vecā, uzticamā draudzība.
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Tici tai ari baigā pusnaktsstundā, kad Tu raksti vēstules,

kā šo pēdējo man.

Paliec vesels, dārgais draugs, līdz ar visiem mīļiem sa-

vējiem.

Sirsnīgas labdienas no mums abiem,

Tavs [paraksts].

Cļastagnola] 27.10.12.

202.

A. GULBIM

Kastaņolā 1912. gada 27. oktobrī

Dārgais draugs, 22. oktobrī aizrakstīju Tev garāku vēs-

tuli par to pirkšanas jautājumu. Es domāju, Tev labāk ne-

pirkt; vari to dabūt katrā laikā, bet tagad Tev būtu kaitīgi
atstāt vietu un pārsteigties ar pārcelšanos uz Baltiju.
Rakstu to tādēļ, ka mana vēstule laikam aizgāja bez mar-

kas un var zust. Paziņoju Tev arī, ka 25./12. okt. izsūtīju
uz «Hanzu» jauno dzeju grāmatu 1

; 14 loksnes, tātad cena

būs jāliek augstāka, laikam 1,25. Paziņo man, kad sāks

salikšanas darbu un kad var tikt gatava. Korektūra būs

jāsūta, bet ikreiz atsūtīšu to atpakaļ par 6—B dienām, cik

ilgi iet pasts. Paliec sirsnīgi sveicināts no mums. [Paraksts.]

203.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1912. gada 28. oktobrī

Nupat pabeidzu dzeju grāmatu «Gals un sākums». Grib

to drukātava dabūt gatavu jau pa mēnesi. Ja deklamēja-
mie dzejoļi ir cenzējami turpat Rīgā, tad būs laika Tev

izvēlēties, kuru gribi, no drukātās grāmatas. Še es Tev

varu aizsūtīt tikai nedaudzus, kuri man jau gatavi kā bru-

ļons. Tos, kas apzīmēti ar zilu krustiņu, visādā ziņā gribu

atpakaļ, jo man mājās nepaliek bruļona. Ari tos, kam

datums klāt, ja vien vari, atsūti man atpakaļ. Būtu Tev

visus norakstījis, bet nav laika — jāraksta ar lielāko steig-



158

smi «Jāzeps un viņa brāļi», Pašlaik' esmu pie Tavas lo-

mas, mana mīļā, kā man izdosies? Atraksti man.mīļu mazu

vārdiņu, lai izdotos labāk.

204.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1912. gada 31. oktobrī

Mīļo, cienīto biedri, protams, dodat to naudu tam bied-

rim, kuram pašlaik vajga. Tikai še atrast kādu naudīgu
vīru man nav iespējams. 1 Sezona pāri, un man ciemiņi ne-

brauc. Bet vai Jums neizdotos ko nokniebt no tās pašas
Priedīt kdzes? jo viņai taču nu paliek makā tā nauda, ar

kuru būtu varējusi braukt šurp. Varbūt viņai «naudas

nebūs žēl», kad jādod kādam biedrim. — Mēs še tiešām

strādājam diezgan stipri, tā ka Aspļazija] jau sāk justies
nelabi un drīz laikam brauks uz Cīrihu. Es palieku še, kur

vairāk miers strādāt.— Pie mums ir īsti silts, un sniega ir

tikai tik daudz, cik uz šīs kartiņas. Nu arī to aizsūtu

Jums. Vēlu Jums labu atpūtu pēc tik neganta darba. Sir-

snīgi sveiki! [Paraksts.]

205.

A. un B. PRIEDĪŠIEM

Kastaņolā 1912. gada 31. oktobrī

Mīļie zelta ļautiņi, steidzos ar savu apsveikumu un ceru

nonākt reizē Sosnovicē ar pašu atbraucēju Maimi 1
.

Mēs

priecājamies, šodien saņemdami Annas vēstuli, ka viņa

jau tiktāl vesela, ka var uzņemties ceļojumu. Pieliktā ģī-
metne rāda, ka tiešām ir jau uz kājām, vairāk nekā visi

tie sēdētāji un tupētāji davosieši. 2ēl ir, ka šoreiz netikā-

mies ar abām Jūsu ģimenes daļām, bet ceram, ka nākam-

reiz tiksimies toties veselāki. Mums ar veselību arī neiet

diez kā. Elzai jābrauc atkal uz Cīrihu. Abi strādājam.

Latviešu radu raksti ir slaveni: līdzīgi radi vāciem un slā-

viem, bet vēl tuvāk senindiešiem.2 Paliekat abi mīļi, sir-

snīgi sveicināti un skūpstīti.
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206.

A. GULBIM

Kastaņolā 1912. gada 6. novembrī

Mans dārgais draugs, no Tevis ilgi nebij nekādas ziņas.

Tad «Hanza» paziņoja, ka manas dzejas gan drukātu tūliņ,
bet neesot papīra. Bet par papīru Tu bijis agrāk teicis, ka

ņemšot to, kas bij nodomāts antoloģijai. Nu es kombinēju,
ka tas būs tomēr izdrukāts antoloģijai un Tu nu vaira

nepaspēsi šoruden drukāt manas dzejas. Kombinēju arī,

ka būsi nopircis drukātavu.1 Un pa to laiku es no Šiliņa
saņēmu ziņu, ka viņš nevar piedalīties pie drukātavas.

Man bij žēl, ka Tu neiekristu, un, lai dabūtu jel kādu ziņu,

telegrafēju Tev. Šodien saņēmu vēstuli un ļoti apmierinā-
jos. Raksti vienmēr, kad kas svarīgs gaidāms, tā itin īsi,

vaļējā kārtī, lai velti neuztraucos; Tu redzi, ka es ņemu

dzīvu līdzdalību pie Tevis kā pie tuva drauga. Paliec

sveiks, vesels, mīļais. Tavs [paraksts].

207.

P. BLAUAM

Kastaņolā 1912. gada 25. novembrī

P. Bļaujam], 25. 11.12.

Ļoti godāto kolēģi! Katram uzaicinājumam uz līdzdar-

bību demokrātiski progresīvos izdevumos priekš plašā-
kām aprindām esmu labprāt paklausījis. To pašu daru arī

šoreiz ar «Tagadnes» uzaicinājumu un jo labrāt, pazīdams
Jūs personiski un no literatūras kā krietnu cilvēku un

ievērojamu progresīvu dzejnieku. 1 Jūsu pēdējā laika dar-

bībai neesmu spējis sekot, bet ceru, ka viņa saskaņā ar

to laiku, kura dēļ Jūs arī bijāt reiz trimdenieks. To pašu
liek Jums teikt arī Aspazija. Saņemat no manis sirsnīgus
sveicienus un «Tagadnei» labu sekmju novēlējumus.

Tušu (paraksts].
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208.

V. DAMBERGAM

Kastaņolā 1912. gada 25 novembrī

V. Dambergļam]. 25.11.12.

Ļoti godāto kolēģi! Jūsu laipno piedāvājumu par vidu-

tājību «Induļa un Ārijas» tulkošanā pieņemu ar prieku,
īsti jau Jūs būsat ne vidutājs vien, bet pats tulkotājs, ko

es skaitu par sevišķu pagodinājumu no tik ievērojama
latviešu rakstnieka. Man vēl vislabākā piemiņā Jūsu lab-

vēlīgā kritika par «Kluso grāmatu», —- Uz Jūsu ieteikumu

rakstu arī personiski G[intera] kungam. Noteikumu uzstā-

dīšana par tulkošanas tiesībām man jāatstāj viņam, kā jau
vecam tulkotājam; man pašam no tiem nav ne jausmas.
Es pieturēšos pie tā, kas vispār parasts par tiesībām uz

varbūtējām izrādēm, un nākšu viņam pretī vislielākā

mērā kā jau kolēģim no līdztautiešiem, ar kuru diemžēl

esam bijuši tik lielā svešumā un vajdzētu būt tuvākā tu-

vumā. Kad G. k. stāsies pie «Induļa un Ārijas» pārstrādā-
šanas vāciski, es gribu vēl aizrādīt uz strīpojamām vie-

tām. Man vēl liels beigu vēlējums ir redzēt gatavu tul-

kojumu un papriecāties par jauno d[arbu], jo spožāku
lugas tērpu. Kad Jūs man paziņojat G. k. noteikumus,

ceru, ka Jūs būsat tik laipni iebilst arī kādu vārdu par

sevi un saviem darbiem.

209.

J. GINTERAM

Kastaņolā 1912. gada 26. novembrī

Ļoti godātais J. f. Gintera kungs!

Jūsu man tik godpilnais piedāvājums tulkot vāciski manu

drāmu «Ind. un Ar.» pilda mani ar prieku un gandarī-

jumu. Tā man ir dārga zīme par to, ka sākas tuvināšanās

starp tām divām vienas dzimtenes tautām, kuras taču tik

ilgi tik svešas stāvējušas viena otrai pretim. Šī tuvināša-

nās ir kopīgs īpašums, kuru vācieši uzglabājuši un tāpat

kā latvieši mēģinājuši celt, bet tas [izdosies?] tikai tad,
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kad vācieši atkal līdzi pieliks savu roku. Mana drāma

ar savu objektīvo pagātnes attēlojumu gribēja arī šo

mērķi tuvināt.

Un, ja šis kopīgais kultūras īpašums palīdzētu izveidot

kultūras kopīgumu, tad arī šīs teikas nelielais dārgums
varētu būt nenovērtējams. Manas pūles lielo vācu kla-

siķu latviskā tulkošanā bija priekšdarbi šinī pašā virzienā.

Brīvā izvēlē un sliecībā vācu kultūrai jākļūst mums dziedi-

nošai, uzspiestu mēs to nevarējām pieņemt. Jauno vācu

rakstnieku simpātisko pretimnākšanu mēs no sirds ap-
sveicam. It sevišķi es apbrīnoju Jūsu enerģiju, kura ne-

lai! ias iebaidities pat no tik lielam grūtībām ka tikšana

galā ar latviešu valodu, Visu, kas vien varētu rasties sa-

karā ar Jūsu tulkošanas uzdevumu, es labprāt gribu da-
rīt. Juridisko nosacījumu izlemšanu es atstāju Jums, jo

Jūs kā tulkotājs esat ar tiem iepazinies, kamēr man tie

pilnīgi sveši. Katrā ziņā Jūs esat nodrošināts ar manu

pretimnākšanu it visur. Es atsakos no sava honorāra par

grāmatas izdošanu un tulkošanu.

Patiesa cieņā.

210.

P. ĻŪĻAM

Kastaņolā 1912. gada 27. novembrī

27. 11. 12.

Ļoti cienītais Ļūļa kgs! Ar komitejas visiem vēlēju-

miem esmu pilnīgi vienis pratis, tikai termiņš līdz 1. jūl.
dara man raizes. 1 Es nesen pabeidzu vienu darbu2, un

nupat esmu pie darba3
,

kuram arī ir termiņš. Kad

manā veselībā notiktu traucējumi -— kas ir ļoti iespē-

jams —, tad es nevarētu Jūsu termiņu ieturēt. Jau šī at-

bilde nokavējusies aiz-manas neveselības. Honorāru par

uzvedumu mēdz noteikt procentus 10% no bruto ienā-

kuma. Tā kā Jūsu biedrība, kas kārtīgā un priekšzīmīgā

[1 nesalasāms vārds) mēs vēl [1 nesalasāms vārds] veidā

grib svinēt savas goda dienas ar jaunas lugas un prologa
izrādi, kā tāda pieder gan pie pašām lielākām un bagātā-

kām latv. labdarības biedrībām, tad man viņai nav jāiz-

rāda labdarība, kā man citādi parasts, un, "kad honorāru
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par prologu nolieku 150 r., tad- tas Jums laikam neizlk-

sies daudz. Strādnieku biedrība gan nav Pfeterbugas}
Lļatviešu] līabdarības] bļiedrība], Izrādes notiks laikam

lielākās telpās un dos bruto ienākumu ap 100.0—-2000 r.

Atrakstāt, lūdzu, par gaidāmo summu.'Un par visu ātrāk

lūdzu atsūtīt materiālu prologam, lai es sāktu lielās- lie-

tas pārdomāšanu.

211.

A. BIRKERTAM

Kastaņolā 1912. gada novembrī

Mans mīļais,,, dārgais draugs!' Saņēmu Jūsu a.fo.as; mīļās,

vēstules un paziņojumu, ka Jūs nu beiguši savu lielo darbu1
,,

tas ir tik. pilns, mīlestības un skaists kā ziedošs puķu
dārzs; man jāpieliek visi spēki, lai varētu izpildīt: jel
daļu no tā lielā uzdevuma, kuru Jūs savā draudzībā man

pieskaitāt jau kā darītu. Bet to gan es varu teikt — pretī
visām parastām domām —, ka uzslava nekad nav darī-

jusi uz mani kādu iemidzinošu iespaidu; es vispār neticu

tām domām. Mīlestība' ir vienīgais dzinuls uz darbu, un

viņas iegūšana — vienīgais mērķis darbam. Mīla ir tāds

pats radošs spēks kā darbu radošs talants. Un šo radošo

pozitīvo darbību es jo tālāk, jo vairāk stādu pirmā- vietā,

pretī negatīvai kritikai, polemikai v. 1.1, Jūsu darbs ir

pozitīvs, jo kritika, kas top nesta no draudzības. — Bet

es padevos savai domai — un man jāsaka Jums sirsnīga

pateicība par visu, man' jāatbild uz Jūsu jautājumiem.
Savs paldies par Tadenavas fotogrāfiju. Vēl par- burtnī-

cām un Švābes brošūru2
, kuru, kauns sacīt, neesmu vēl

lasījis, tikai šķirstot redzēju, ka mēs abi ar- Plūdoni ne-

varot prozu rakstīt, bet Švābe gan. Un Plūdohs: sarakstī-

jis lielu literatūrvēsturi prozā, un manu prozas valodu

vecajā «Dienas Lapā» vēl tagad raksta-pats Švābe. •— Mana

ģīmetne «Tļalu] n[oskaņuj» 1. izdevumā ir no 1893. vai

94.. g., II izdevumā no 1903,, «Jaunā spēkā» — no 1905.

— Kādu dzejoli vēlaties kā autogrāfu? vismaz cik gani?
Tūdaļ aizsūtīšu. — Mana 9 rindiņu strofa nav atkarīga no

Gothes; tam jau ari gluži citā ritumā, citā garumā, citā

iekšējā satura iedalījumā, ar citu krāsu, skaņu, arhitek-

tūru. Shellev un J. Alunāna vēl tagad nepazīstu. Rindiņu
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skaits vismazāk var noteikt strofas rakstura. Arī sonetai

nav nekā kopēja ar manu strofu, arī štancei nē. Tādu

jūtu kā Gothes dzejiņā manā strofā nemaz nav iespējams
izteikt, Viņa pārtrūktu.

212.

K.FREINBERGAM

Kastaņolā 1912. gada novembrabeigās

Ļoti cienīts Freinberga kungs!

Ar atbildi uz Jūsu laipno vēstuli nokavējos aiz Afspa-
zijas] slimības gadījuma. Es Jūs pazīstu no vispatīkamā-
kās puses kopš Jūsu raksta par «U. un N.» 1

un par «Pus-

ideālistu»2. Pēdējo skaitu Jums sevišķi augsti, jo kritika

un publika kā no vecā reālisma laikiem izturas vēl vien-

aldzīgi pret šo komēdiju un Jūsu raksts ir pirmā zīme

no mostošās intereses kritikā. Būtu arī par agri jau pēc
11 gadiem prasīt interesi komēdijai, kad tikai pēc 8 ga-

diem iegādājās traģēdiju («U. un N.»), jo komēdija vien-

mēr ir prasījusi sevišķi augstu kultūras attīstību, bet mēs

esam latvieši. Tomēr arī tā pietiekoši liela daļa vainas

par šoreizējo «Pļusideālista]» neveiksmi paliek uz teātri,

jo viņš izdarīja neveiklību, likdams lugu uz repertuāra,
bet aiz bailēm no seno gadu atsauksmēm atsacīdamies

pabalstīt savos biroja aizrādījumos. Šaubīšanās ir vien-

mēr nejēdzīga un kaitīga, tad jau labāk bija nelikt lugu

uz repertuāra. Luga mierīgi var gaidīt uz savu laiku.

Jūs, teātri atvainodams, sakāt, ka aizrādījumi nevelk, bet,

kad uz visām lugām aizrāda vairāk un uz vienu mazāk,

tad tas ir ar to aizrādījums, ka šo lugu pats teātrs tura

par neglābjamu. Tas arī nav atvainojams, ka Jums pa

grūto slimības laiku nedod vietnieku;3 vai ar to arī iz-

skaidrojas, ka «Jļaunajāļ D[ienas] L[apā]» bieži ir aizrā-

dījumi no vecā teātra, bet no jaunā nav. Bet jau gaidīšu
ar nepacietību par savu lugu. Par savu jauno lugu

4
varu

teikt tik daudz, ka pēc mēneša ceru viņu pabeigt. Par

viņu aizrādot šimbrīžam tik daudz: top tēlota jauna dzīve

un viņas reprezentantu cīņa pret veco; jaunās idejas ne-

sējs sajūt sevi kā vecās dzīves pārlabotāju aiz mīlestības

pret viņu un prasa pretī mīlestību, bet iegūst naidu kā
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traucētājs. Viņa vaina un traģika ir šinī humanitātes un

algas prasījumā.
Lai ideja izceltos skaidrāki, viela nav ņemta no tagad-

nes sīkumļainās], mulsinošās burzmas, bet no lielās līni-

jās pārredzamās pagātnes. Tomēr tāda viela, kas klausī-

tājiem pilnīgi pazīstama un ieaudzēta apziņā kā jau «U.

v. N.» un «In. un A.», kas pieslēdzas mūsu laikam un

vēsturei.

Uzvest šo lugu pavasara sezonā teātris gan vairs ne-

spēs; vainīgi slimības gadījļumi] ir, ka man bija jāatsakās
no «Imanta». Bet tagad es ceru, ka varbūt tomēr būs

iespējams ari «Imantu» Jaunajā teātrī, kad izdarītu kādas

tehniskas pārgrozības.

213.

E.SKUBIĶIM

Kastaņolā 1912. gada novembra beigās

Tu mans mīļais, labais draugs, kā Tu mani pārsteidzi

ar saviem mīļiem sūtījumiem! Reti nāk Tava vēstule, bet

jo sirsnīgāka viņa ir, to es zinu, es Tevi pazīstu, Tu man

vienmēr esi bijis labs. Un kā nu lai Tev pateicos par to

skaisto piemiņas albumu no Siobodskas!' To es ieskatu

kā lielu mīlestības darbu. Lielu prieku man ari dara, ka

Tava mīļā draudzene Klāra, kura arī mums ir tik tuvs

cilvēks, ar tādu cienību un mīlestību pavadīta no Siobod-

skas. 2 Tā labam un īstam cilvēkam tā lielākā alga, un

tādu es vēlētos sev arī iegūt. Jūsu abu draudzība rāda,
ka mēs esam uz īstā ceļa. — Žēl, ka Tavam darbam ir

arvien vēl šķēršļi; bet gan jau ies. — Ar veselību mums

neiet visai labi. Aļspazijaiļ vajdzēs atkal uz Cīrihu braukt.

Es nebraukšu, man riebjas kolonijas dzīve, kurā tāda

netaisnība. Paliec sveiks, Tavs [paraksts].

214.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 4. decembrī

Mīļo zelta, sirdsiniņ, pārnācis mājās, atradu priekšā

grande pulizia 1
un una famiglia disgraziata2

.
Tava ista-
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biņa tiek līdz dibenam tīrīta, un saimniece gluži nelai-

mīga, ka Tu aizbraukusi. Izstāstīja atkal, cik pāru kurpju
un grembiali

3
vajgot, visa nauda viņai izejot par slimī-

bām. Toagniettai jātaisot atkal deguns. — Mimozas za-

riņu Tu atstāji, es ejot pacēlu un rīt aizsūtīšu ari Tev.

Turies nu vesels, mīļais, mīļais sirdspūkiņ! Lido.

215.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1912. gada 5. decembrī

Dārgā draudzene, Elza ir slima un atrodas Cīrihā ārstē-

šanai. Viņa darīs pēc Jūsu padoma: pirms kādu laiciņu
paliks pie pazīstamās ārstenes, kur ārstēšana un kopšana
ir pilnīgi individuela un personiska. Tad liksies izmeklē-

ties ilgāku laiku pie Sahli. Tagadējā adrese: Usteri str. 14.,

Dr. Farbstein. (Rīgas izturēšanās darīja savu iespaidu uz

Elzu. Ka Elzas jubileju grib ievilkt partiju sīkajos dienas

strīdos un intrigās, tas rāda, cik zems attīstības .stāvoklis
t. s. politiķiem un visai mūsu atklātības dzīvei, kuru pār-
valda kliķu intrigas no šādiem politiķiem.) — Jūs negri-

bat, ka es atklātībā vairos pret neslavas cēlējiem par

5000 un 10000; vai tad Asars tā nav teicis? 1 Ja ir, tad es

tām baumām, kuras nu jau vairākkārt atkārtojas, gribu
reiz darīt galu, tagad, kur ar viņām grib kaitēt ne vien

man, bet arī Elzai. — Mīļai Silvijai sakāt, ka onkuls aiz-

mirsis labu rakstīšanu pa ilgu laiku, bet gan jau ies at-

mācībā. — Uz sava romāna izlasīšanu Jums pacietīgi jā-

gaida, tā ir vienmēr redaktora atbilde; viņam daudz

darba ... Paliekat mīļi sveicināti.

R.

216.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 5. decembri

Mīļo zelta sirdsdārgumiņ, nokavējos ar pastu, tādēļ tik

pāris rindiņu. Atnāca šī vēstule no V. Alberteneš. Še būs

arī miminal zariņš. No Lilijas kārts, ka kreisie boikotējot
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un labie atturoties, nezīmējot pilnu vārdu, bet tik pirmos
burtus. 22. nov[embrīļ ir «Guna», 25. nov. «Vaidelote» —

Jaunā teātrī, bet bez kādas piezīmes, ka būtu jubilejas
izrādes. «Dzirciemnieki» sludina jau «Saulaino stūrīti»,
tātad otrā druka iznākusi. — Kvīti no «Dzļimtenes] Vēst-
neša]» izgriežu un pielieku klāt.2

— Atraksti, vai labi

aizbrauci un kā ierīkojies. — Turies vesela, mīļo sirsniņ.
Man vakarējais lielais nogurums pārgāja, jālūko rakstīt

vēstules, ir jau gaidītājas 15. Mīļo sirdspumiņ, lido.

Vēstules malā rakstīts:

Dakterienei sveiciens!

217.

E. SKUBIĶIM

Kastaņolā 1912. gada 6. decembrī

Dārgais draugs, kur Tu nu esi? Atbildes no Tevis ne-

esmu saņēmis, — rakstu uz to pašu pansiju un uz labu

laimi. Man ir lūgums: Tu zini, ka mans papīrs beidzas

janvāra beigās, jāgādā cits; vai Tu to vari izdarīt? Atbildi,

lūdzams, tūlīt, lai es zinu rīkoties. — Tas fotogrāfs, pie
kura Tu noņēmies, taisa ļoti labi, [kaut?] gan nav tik pa-

zīstams. Bet varbūt arī lielākā tiesa nāk uz Tava paša
kontu — vismaz Tu izskaties ļoti stalts un brangs. — Vai

nav ziņu no Roberta? Liec viņu sveicināt, kad raksti. Tā-

pat citus paziņas. Atraksti tūlīt! Paliec mīļi sveicināts.

Kad Klārai raksti, neaizmirsti arī no manis sirsnīgākos
sveicienus. Sveiks! Tavs [paraksts].

218.

ASPAZIJAI.

Kastaņolā 1912. gada 6. decembrī

Mīļo zelta sirdslabumiņ, saņēmu nupat Tavu pirmo vēs-

tuli — Ifigēniju.
1 Vakar aizsūtīju Tev Albertenes vēstuli

un kvīti, ir jau 1004+70 no Lepska, tātad 1300. Vēl jau

nāks. Šodien avīzēs nav kvītu. — Manu mīļo nabadziņ, kā

Tu atkal ciet no pārbraukšanas! Labi, ka vismaz dakteriene
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laipni uzņem un rūpēsies. Ar vēstulēm tik pārāk nestei-

dzies, atpūties papriekšu. Pīpiņam un Lilijai es vakar jau
aizrakstīju un teicu, ka Tu slims. Kad Tu nāc pie spēka,
tad vispirms dabon dzīvokli, lai vari nomierināties un

kārtīgi sākt kūri. — Par sapņiem daudz nebēdā, tie ir

noguruma sapņi; es atkal redzēju, ka braucam karietē,

f— Es jau vakar sāku rakstīt vēstules, vēl ir jāraksta šo-

dien un rīt. Tad svētdien sākšu darbu. Lido.

219.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 7. decembrī

Manu mīļo sirdsdvēselīt, rakstu, vēl nesaņēmis Tavu

kartiņu, mājās; pastā tomēr nav tik ērta rakstīšana. Manu

mīļo sirdsdraudziņ, kā nu Tu būsi atpūtusies? Tu gan ne-

ļauj rūpēties par Tevi, un pat sapņos to sajūtu kā nela-

bumu, bet es taču rūpējos. Man pašam arī, nezinu par ko,
vakar negāja, kā gribēju un biju cerējis; vēstules varbūt

pat šodien nebeigšu. Man arī bija caureja. Šī istabiņa
būtu laba, bet mēs abi ar jogurtu nevaram lāga satikt;

viņam par aukstu, nerūgst, un man par siltu, rūgstu. — No-

tikumu nav nekādu svarīgu: runcis no tālienes ņaud. Tu-

ņeta nes degunu uz dakteri. Nav vēl kāzu. — Teātrs grib

dibināt prēmiju fondu uz Tava vārda, tā godinājot Tavu

jubileju; prēmijas tiks dotas labākām lugām. Lūdz Tavu

atļauju. — «Dz[imtenesļ Vļestnesī]» ir kvīte par 120 r.,

kas ienākuši caur Vīgnerieti (pate ir devusi 3 r.), un

«Djienas] Lapā» ir bez tam 25 r. Tātad kopā 1200+ 200.

let, mīļo sirsniņ. Kvītes nosūtīšu. Lido.

220.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 8. decembri

Mīļo zelta dvēselīt, saņēmu telegrammu un paturu man-

tiņas mājās. Rakstu uz labu laimi uz jauno adresi. No-

gaidīšu solīto vēstuli. Še tikai Lilijas vēstule un kvīts
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«Dz[imtenesļ V[ēstnesī]» 1303 r. Ir arī «D[ienasļ L[apā]»
kvitēts. Ko darīt ar Asaru? vai rakstīt atsaukumu? Vai

Pīpiņam rakstīto vēstuli saņēmi un viņam nosūtīji? — Vēs-

tuli no Pērkona atsūti man atpakaļ. — Vai teātrim sūtīt,

kā prasa, I un II cēlienu1
,

kamēr nav vēl viss gatavs?
Tad būtu jāpārraksta un aizkavētu 111 un IV cēlienu, bet

toties es varētu tad tos rakstīt janvārī. — Es nesaprotu,
kas ir ar to Blutdruck2? Tu saki, nav bīstami, —ko tas

nozīmē? Tātad varēja domāt, ka var tapt gan tas bīsta-

mais? Gan jau tanī solītā vēstulē būs kas tuvāki. —' Cita

ievērojama nekā nav ne vēstulēs, ne avīzēs. No kvītēm

sūtu tikai vienu; nezinu, vai šī vēstule adreses dēļ ne-

aiziet bojā. Rakstu taču labāk uz dakterienes adresi, pa-

laižos labāk uz dakterieni nekā uz laimi. Lido, mīļo sirds-

pūkiņ, lido.

221.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 8. decembri

Mīļo sirdsdārgumiņ, sūtu tūdaļ pakaļ kvītes un Pīpiņa
vēstuli. Tā ir ļoti laba, no šejienes to nevaru nosūtīt, jo

jau aizvakar viņam rakstīju, ka Tu esi Cīrihā; izskatītos,

it kā kontroles dēļ sūtīta šurp man, jeb vai Tu nemaz neesi

aizbraukusi uz Cīrihu. Vaina arī nav liela, ka kavējos

par 1 dienu, jo es jau viņam aizrakstīju. — Kvītē ievēro,

ka ari viena kase ir devusi 10 rubļ.! Tu» mīļā dvēselīt,

nevari panest uztraukumus, un tie ir vainīgi pie slimības.

Nu Tu, viena būdama, atkal atspirgi. Arī «Dfienas] L[a-

pas]» lieta sāk griezties uz labu, jo Pīpiņš tomēr referē

arī «Dzļimtenes] V[ēstneša]» kvītes. — Arī teātra sekre-

tārs Pērkons raksta, ka godalgas dibināšana uz Tava

vārda ķ tik starp citu Tavas jubilejas atzīmēšana. Tātad

viņi gan izrādīs kādu Tavu lugu kā jubilejas lugu.

— Aicina piedalīties «Skatuves un Dzīves» viņu žurnālā.

— Es atbildēšu Pērkonim, Tavā vārdā pateikdamies.
Bet, kad Tu gribi, raksti.

Vēstules malā rakstīts: . •

Pērkoņa vēstuli atšūti atpakaļ, lido.
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222.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 8. decembri

Par Jāzepu. Par ilgo starpbrīdi es aizmirsu:

1) kas bija jāuzsver I c. pašā pēdējā Jāzepa monologā?
Pāris rindiņās.

[Šo tekstu Rainis ar zīmuli pārsvītrojis un pierakstījis:
Tu jau atbildēji.ļ

2) Varbūt atmini, ka es biju izdomājis II cēl., ka iz-

vilkšana no bedres un pārdoš[ana] midianitiem1 tiek iz-

darīta uz Jāzepa paša iniciatīvu, tā ka tas nav gadījums,

bet Jāzepa uzvara.

223.

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1912. gada 9. decembrī

Mīļo, labo Matīs!

A[spazija] liek Tevi sirsnīgi sveicināt un pateikties par

Tavām lielām, mīļām draudzības un vecu dienu piemiņas

parādībām. Viņa pati nespēj tagad visu paspēt, slimo,

aizbrauca uz Cīrihu ārstēties; kā es manu, būs man jā-

brauc lūkot, jo ziņas nav apmierinošas. Neļaunojies, ka

šoreiz tik pāris rindiņu. Mūsu starpā personiski ir viss

labi. 1
— Avīzē par slimību neziņo nekā, to uzskatītu tū-

daļ par reklāmu, un tas šinī brīdī būtu nepatīkami, gan

jau vēlāk, kad pāries naudas vākšana) varēs.

Paliec mīļi sveicināts līdz ar visiem savējiem

no Tava vecā

[paraksts],

Cļastagnola] 9. 12. 12.

224.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 9. decembrī

Tu mana visa sirds, visa dvēsele, cik Tu mīļa un laba,

un kā es Tevi esmu slimu padarījisl Tev mieru vajga
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visvairāk. Nebrauc šurp, Tu nogurtu no braukuma. Brauc

labāk uz Degersheimu 1, Tev būs klusums. Dakteriene va-

rēs vienmēr turp aizbraukt. Tevi tagad nomoca, ka Tev

nav savas vietas, savas istabas. Kad dakteriene pate
Tevi turp sūta, tad Tev laikam kurvja un masāžas tagad
nav vajadzīgs, tik miers. Es arī turp aizbraukšu Tevi ap-
raudzīt. Es nogaidīšu tikai Tavu un dakterienes atbildi —

rakstu viņai arī, lai izspiestu kādu pamatīgu ziņu no vi-

ņas, viņa jau nekā nesaka, un vai rīt, vai parīt braukšu

Tevi apraudzīt, mīļo sirdsdvēselīt, lidido.

Atklātnes malā rakstīts:

Pīpiņam sūti uz Elizabetes ielu 16, tas jaunais ir [bla-
kus?] nams.

Mantiņas sūtīšu, kad Tu telegrafēsi. Kad vajga, es ar

varu Degersheimā palikt. Lido.

225.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 9. decembrī

Manu dārgo sirdsmantiņ, es domāju tagad arvien uz

Tevi un pūlos Tevi saprast un tā būt, ka Tev būtu labi.

Nosapņoju nupat, ka mēs un vēl citi sēdējām kalnā, sau-

lītē un klausījāmies cīruļus dziedam. Gaidu uz Tavu vēs-

tuli. — . Nupat saņēmu, mīļo zelta dārgo prieciņ, sirds

draudziņ, sirds dzilumiņ. Paturēšu vēl mājās tās pakas, lai-

kam Tev nepatīk Tavs jaunais kortels. Uz Degersheirnu va-

rētu Tu gan braukt, tur laba kopšana un miers. Še, Castag-
nolā, lai arī slimnīcā, Tev taču būs grūti, manu mīļo dvē-

selīt, manu augstumiņ.— Tu esi gan ļoti slima, lai dakte-

riene taču vairāk papūlas. Ja nevar citādi, tad labāk es aiz-

braucu turp, apraudzīt, kā Tev iet, un varbūt palīdzēt
iekārtot. Lido, lido.

226.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1912. gada 9. decembrī

Dārgā draudzene, daudz paldies par «Burtnieka» atsū-

tīšanu; Jūsu asprātīgās piezīmes labi uzjautrina, un tas
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ir ļ'aii Kas šinī laikā. Bet tas nav īstais «Burtnieks». Ar

tādu nosaukumu nupat iznāca rakstu krājums, tanī par
Elzi raksts, kuru, gribējām redzēt,; jo. tur esot uzbrukums, 1

Sūtat to, lūdzu; man* ne Elzai pašai. Viņa nupat itin* jlima,
Cīrihē, es braukšu apraudzīt. Sakāt to mīļajam Aroni-

ņam, lai nedusmojas, ka viņam nav atbildēts un mīļš pal-
dies pasacīts. Adresējat visu šurp uz Castagņolu. •— Pa-

liekat mīļi sveicināti līdz ar savējiem no Jūsu

R»

227.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1912. gada 9. decembrī

Mīļo brālīt,

Tu ļoti skaisti esi izturējies A[spazijasļ jubilejas lietā, —•

pieņem sveicinātājus un Tavā teātrī sarīko jubilejas va-

karu. Tie ziedotāji jau jubilāram nav nekas cits kā svei-

cinātāji, atzinēji par visa mūža darbu; bez viņu naudas

varētu vēl iztikt, bez viņu mīlestības nevar. Un to liedz

taisni tā demokrātija, priekš kuras A. upurējusi visu

savu dzīvi un upurē vēl tagad. To liedz tādēļ, ka paši

demokrāti bija aizmirsuši jubileju un ka to iegādājās

cita, neitrāla puse — latv[iešu] sievietes. 1 Dusmas par

savu vainu izgāž uz jubilāri. Varbūt ari to ņem par

iemesli, ka. A. nav visos jautājumos vienis pratis ar va-

doņu domām, un nepaklausīt vadoņiem, lai arī. tie būtu

kādi, domāt citādi nekā parasts, nekur netop tik nikni

sodīts kā tur, kur vienmēr kliedz pēc domu brīvības.

Kopš- 1905. g. visā mūsu dzīvē iestājusies pagrimšana,, un

nekur tā nav tik manāma kā tur, kur vajdzētu būt pacel-
šanai. Bet par sevi demokrātija nekaunas, jo visu viņu

tagad reprezentē tikai laikraksti, un tie ir papīrs, un pa-

pīrs nesarkst. Bet, kur jau vairs, nav nekādas plašākas
idejas un gara dzīves, tur nav arī humanitātes, un tur,

galu galā, viss jālūko izskaidrot ar sīkām personu intri-

gām. Tā arī A. lietā viņas vajāšana iziet no intrigām, no

viena partijas pulciņa un no «Dfienas] Lfapasļ» bankas,

kura negrib naudu samaksāt. Tu pats to laikam zini vēl

labāk un pareizāk. Lai tas paliek.



172

Jāsaka tas, ka rakstu Tev es tādēļ, ka A. ir slima, jā-
sargā no darba un no visiem uztraukumiem. Jā, vēl —

Rīgā esot tikušas no demokrātu puses izplatītas baumas,

ka es par daudz pelnot, gandrīz jau tik daudz, cik vidu-

vējs dakterels vai advokātels. Uņ tā jau nekaunība, ka

rakstnieks savu darbu grib pielīdzināt vērtības ziņā amat-

nieku darbam. Tādi uzskati tanīs aprindās, kuras pašas
dzenas tikai pēc sava stāvokļa materiālas uzlabošanas.

— Es esmu aizrāvies, kā redzu, bet ar Tevi jau esmu pa-

radis runāt arī uztraukumā, un viss uztraukums jau arī

neko negroza manā pārliecībā.
Paliec sveiks, mīļais veci.

[Paraksts.]

«Dzīve» taisni šinī brīdī stāsta par brīnumainiem rakst-

nieka honorāriem senatnē,2 nemanīdama, ka pate sevi iz-

joko, boikotēdama A. jubilejas balvu, jo tāda balva jau
galu galā ir tikai honorāra veids. Sveiksi

Cļastagnola] 9. 12. 12.

228.

F. ADAMOVIČAM

Kastaņolā 1912. gada 10. decembrī

Ļoti godāto kolēģi. Nodaļai sen atpakaļ solīju «Vallen-

šteina» tulkojumu, saņēmu arī 100 r. uz honorāra rēķina 1
,

bet citi darbi, kuri katrs savu reizi likās steidzamāki,

vienmēr aizkavēja tulkojuma pabeigšanu, tā ka tagad

var skaitīties par puslīdz gatavu tikai «Lager»
2
.

Es No-

daļai agrākos gadus biju cītīgs līdzstrādnieks kultūras

darbā, viņa man izpalīdzēja toreiz, darbus pienācīgi sa-

maksādama, viņa arī tagad necēla nekādas ierunas pret

manu tulkojumu otrreizēju nodrukāšanu Universālajā]
Bibliotēkā (ko citi gan lūkoja darīt3 ). Tas viss man dara

pienākumu izpildīt solījumu, kaut arī vēlu. Man viss nā-

košais pusgads ar darbiem aizņemts, un es varētu solīt

tikai uz rudeni. Ja Nodaļa dod atraidošu atbildi, es tū-

daļ atmaksāju saņemto honorāra tiesu, kura mani saistīja
mazāk nekā mans solījums. Un tad es vēlētos tikai, lai

tas lielais darbs tiktu paveikts no cienīgāka, no Jums,
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godāto kolēģi, kas mūsu tautai dāvāja tik daudz skaistu
kultūras darbu, kuros es Jūs ieskatu par mīļu un augsti
atzītu darba biedru4

, ne sāncensi, jo darba ļoti daudz.

229.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 10. decembrī

Manu mīļo zelta draudziņ, saņēmu Tavu mīļo vēstuli

ekspresi p. 8. no rīta un rakstu tūliņ. Nu var atkal uzel-

pot, kad Tu sāc palikt veselāka. Raksti tagad tikai visā

īsumā kartiņu, vai iet atkal labāk; tad, vai paliksi Cīrihā,

vai brauksi uz Degersheirnu. Mantas rīt sūtīšu. Par par-
tiju neuztraucies, tagad mūsu stāvoklis pret ienaidnie-

kiem ir taču labāks nekā agrāk. — «Jāzepa» II cēl. pa-
beigšu un tad Tev aizsūtīšu. Rakstīju teātrim, ka nelab-

prāt sūtu pusi. Varu arī norakstīt I c. un viņiem aizsūtīt.

— Tagad «Hanza» sāk jau korektūru laist, tātad drīz iz-

nāks. — Lepskis rīko Liepājas teātrī Tavu vakaru. Es

šodien aizrakstīju viņam jau vēstuli Tavā vārdā; tāpat
Aronam teicu, ka Tu slima, arī Lilijai. Tātad Tu pate
vairs neraksti Lepskim un Aronam. Tikai pāris vārdu tai

Albertienei. — Es svētdien visu dienu šuvu bikses un

pogas un vakar rakstīju vēstules. — «Dz[imtenes] Vļest-

nesīļ» ir kvīte par 6 rubļ. «D[ienasj L[apā]» Zelma Birkhān

100 r. Lido, sirdsiniņ, lido.

230.

J. JANSONAM (BRAUNAM)

Kastaņolā 1912. gada 10. decembrī

Mīļo Janci!

Nupat man tiek teikts, ka Bāzeles kongresā Tu atklāti

pasludinājis svēto karu pret — mani! 1 Tu man pārmetot,

ka es nerakstot artiķeļus partijas orgāniem. Tiešām, es

rakstu tiem dzejas; un, tā kā artiķeļu rakstītāju ir mums

vesels tūkstots, bet dzejnieku vēl ne pilns simts, tad es

domāju, ka partijai derēs no manis vairāk dzejas nekā
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artiķeļi. — Bet vairāŽ nekā šis pārmetums, kurš vēl ir

saprotams no tik veca un slavena avīžnieka kā Tu, mani

pārsteidza pats 'karagājiena fakts, jo Tu uzaicinājis taisni

uz karagājienu pret mani. Pirms pāris mēnešiem man bij
dibināts iemeslis skaitīt Tevi par savu draugu, un iemesla
uz naidu es Tev neesmu devis nekāda. Vai te kāds pār-
pratums, vai valodas, ar kādām partijas aprindas mēdz

baroties? Vai Tev teikts, ka es neesmu vairs dzīvs? Varu

Tev uz noteiktāko apgalvot un pierādīt, ka esmu dzīvs.

Labāk būtu no Tevis bijis man pašam taisni teikt. Bet

tagad paskaidro man draudzīgi, kas noticis. Un tikpat at-

klāti, kā pasludināji, tā atkal atsauc šo karu, — tātad

caur presi: ka Tev nav bijis nekāda nolūka ne man uz-

brukt, ne aicināt citus uz uzbrukumu man; ka viss ir tik

pārpratums.
Un tiešām, man liekas, ka te pārpratums vien ir pēc

tām draudzīgām vēstulēm, kādas Tu man rakstīji. Tavu

ilgāku klusēšanu es izskaidroju ar darba daudzumu. Bet,

ja Tu. tagad neatbildi, tad man jāieskata, ka vajga rēķi-
nāties ar Bāzeles faktu.

Daudz labu dienu no Tava [paraksts],

C[astagnoia] 10.12.12.

231.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 12. decembrī

Mīļo sirdsiniņ, manu draudziņ, mantas aizsūtīju jau

vakar. Tu tagad ar to gavēšanu būsi ļoti nogurusi, Tev

tas tik neparasts, nez, kā Tu panesīsi. Lielās bailes par

Tevi gan jau atlaidās, un varu sākt atkal kustēties, bet

drošības jau vēl nav. Es Tevi arī redzu arvien sapnī, va-

kar Tu raudāji, tas uz labu. Ko Tu raksti pēdējās rindi-

ņās, nevaru salasīt. Aronam nevajdzēja rakstīt, jo es taču

biju rakstījis, nu jau iznāk, ka nav taisnība, ko ziņo par

slimību. — Rakstu ļoti aši, jo ir jau vēlu, un nu aizmirsu,

kas bij jāsaka. Galvenais jau, lai Tu turies vesela, «Dzim-

tenes] Vļestnesī]» ir jauna kvīte, nu jau kopā 1369. Bet,
kā liekas, tad tur «Dļrenas] Lļapas]» kvīte par 100 r. nav

ieskaitīta iekšā; varbūt viens otru kvītes vairs neatstāsta.

Lido, sirdsiniņ, lido.
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232.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1912. gada 12. decembrī

Mīļo zelta brālīt, Elza ir slima, aizbrauca uz Cīrihu,
kur no sākuma palika vēl vājāka. Šodien no dakteriem

dabonu ziņu, ka krīze pāri, bet vēl jāsargājas. Nu vara

Tev rakstīt. Par pārmetumiem Tev nebēdā, Tu labi zini,

ka tie nav smagie, un es viņus nekad arī par tādiem ne-

būtu ieskatījis. 1 Ja ir rūgtums, tad gan pret citiem, kuri

paši neatminēja, un, kad sāka citi, tad dusmas izgāž pret

jubilāri. Jūsu sīkās Rīgas intriģeles un politiķeles mums

tiešām svešas, bet A[spazijasJ vārds varētu gan būt pazīs-
tams arī Rīgā. Bet nebūtu jau arī šis rūgtums, kad nebūtu

tik Elzu tā uztraukuši. Vai kreisie tiešām gaidīja, lai Elza

pate iesāk kustināt jubilejas jautājumu? Tiešām, man ne-

saprotama Rīgas politika. — Par Ufpīti] es Tev visu esmu

izteicies.. Atraksti, ko Jūs esat darījuši tanī lietā? Tu pats
strādā kopā ar U. daudzos izdevumos: «Mūsu Domās»,

«Domās», «Dļienas] Lapā». No tādas kopā strādāšanas

diemžēl nevar izbēgt. Es gan ar laiku izbēgšu, kad nekur

nestrādāšu. Dari Tu arī tā. Nav cita ceļa. Ir daudz citi,

ne mazāk nepatīkami ļaudis, ar kuriem arī jāstrādā kopā.

— Par «Patriotiem» bij laba kritika «Dz[imtenesļ V[ēst-

nesīļ», un tas ir pretnieks. 2 Tu vari priecāties. Paliekat

nu abi divi sirsnīgi sveicināti un skūpstīti no Jūsu [pa-

raksts].

233.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1912. gada 12. decembrī

Mīļais draugs, G[ulbis] netika atbraucis uz ārzemēm,

Vet palika veseļojoties jūrmalā, pie Rīgas. Pēc 5. dcc.

(v. st.) viņš būšot atkal Pēterburgā, kur viņa adrese ir

šāda: Kazanes iela 8, dzīv. 40. — Daudz paldies par «Dzir-

ciemnieku» balvu
1! Aļspazija] diemžēl jūtas nevesela, ir

Cīrihā, nepatikšanas jubilejas dēļ uztrauc. — Atrakstāt

tūliņ kādas rindiņas, kas ir ar vietu priekš Sk[abargas].
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Atrakstāt ari tad, ja vēl nav nekā,2 Man ļoti nepatīkami,
ka es nekā nevaru atbildēt.

Paliekat mīļi, sirsnīgi sveicināti no Jūsu [paraksts].

234.

A. un B. PRIEDĪŠIEM

Kastaņolā 1912. gada 12. decembrī

Mīļie, labie draudziņi, nupat saņēmu Annas kartiņu ar

jūrmalas smaržām un māju- sveicieniem, tāda dzīvības

zīme, lai arī pati ir verkāltet 1
,

bet viņa erwārmt2
.

Un la-

bas ziņas arī, ka papiņam iet reiz labāk ar veselību, lai

tā paliktu par parasto ziņu! Pie mums Elzai neiet tik labi;

bija nevesela, kamēr vajdzēja aizbraukt atkal uz Cīrihu

ārstēties. Vienu laiku bij itin vārga, nu sākot iet uz labo

pusi. Es še esmu viens atstāts priekš strādāšanas, bet ne-

iet arī man darbs. — Sūtu Jums šo skūpstu 3
,

tas lai noder

ari ziemsvētkiem un jaungadam un, vispār, visiem ga-

dījumiem. Paliekat mīļi sveicināti un skūpstīti.

235.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 12. decembri

Mīļo sirdsdārgumiņ, Tava kartiņa mani atkal apmie-

rina,, saku jau strādāt. Negribu neko teikt par to, kā Tu

ierīkosies, Tu vēl neko nevari panest un uztraucies. No

Lilijas vēstules (kuru še pielieku klāt un kuru atsūti man

atpakaļ, jo tur dati, kas man vajdzīgi) neliecies arī uztrauk-

ties un steidzināties uz to Lozannu. Es viņai atbildēšu. Pēc

viņas vēstules spriežot, vajdzētu gan man dot izskaidro-

jumu, kaut gan viņa atrunā. Tad te vēl citi pielikumi:

Lepskis rīko Tavu vakaru. Bet es par to esmu jau viņam

rakstījis un pateicies, atsaukdamies, ka Tu slima. Tātad

Tev nav jāraksta «Dzļimtenes] Vļestnesī]» Selonija devusi

50 r.! — «Dadzis» rīko vakaru reizē Tev un Skalbeml Tā-

tad tā nebūtu jubilejas balva, bet pabalsts slimībā, un tas
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pats piemetināts pie Skalbes klāt! Tas ir jau gandrīz ap-

smieklis. Ko Tu saki par tādu atbildi, kādu še uzmetu.

— Te būs arī jau pirmie pavasarnieki; lai kā tie ienaid-

nieki karo, Tu taču ziedēsi pašā ziemā. — Un nu pa-
stāsti, kā tad Tev bij ap dūšu badojoties. Vai jūti arī ko,

vai nekā kā es, tikai nogurumu? — Par tiem sapņiem nu

izlasīju: tiešām topi man ir ļoti slikti, kaut gan es gaļas
nemaz neēdu. Tātad te vainīga psihika. Kā Tu to nosap-

ņoji? — Šurpu Tev nav vērts braukt nekādā ziņā, kur Tu

tagad tik vāja. Es jau arī tikai tādēļ gribēju braukt, lai Tu

nebrauktu. — «Jāz.» I Tu taisni atrakstīji man to, ko es

biju jau uzrakstījis Tev kā jautājumu; jo biju aizmirsis.

Tagad ņemšos norakstīt. Un, kad Tu gribi vēl redzēt

I cēl. — varbūt taču salaist kopā un izstrīpot, kur vajga,
to strīdus skatu —, tad atraksti, es aizsūtīšu. Un tādā

reizē sākšu pārrakstīt II cēl. Pabeigts II c. vēl nav. Mani

pārāk uzbudina tās Rīgas intrigas un žēl arī, ka Hermani

es tā esmu vīlies.
t

Varbūt rīt, kad saņemšu Tavu kartiņu,
vēl ko pierakstu, klāt. Lido, sirdsiniņ, lido. — Atbildi tai

Amālijai, viņa Tev raksta ar tādu mīlestību. — Nīna arī

atrakstījusi mazu kartiņu.

236.

A LŪKINAI

Kastaņolā 1912. gada 13. decembrī

- Man taču jāsaka viens vārds: Jūs sakāt: Elza šaubās. Tā

nav: Elza tikai nemaz nav politisks cilvēks, kā, piem., ne-

bija Goethe. Elza tikai aizrāvās no skaistuma idejas pacē-

lumā, kad tā nav, viņai arī nav vairs intreses. Viņai Rīgas

partijas it visas ir gluži vienaldzīgas. Un jūs jau esat tāds

pat cilvēks. Jūs arī, piem., vēlēšanās te bijāt par latvieti, te

par krievu. Jūs vienkārši nezinājāt un neinteresējāties ar

savu. prātu, tikai ar citu. — Es pēc dabas esmu jūtu cil-

vēks, bet kopš bērnības tik stipri attīstījis arī prātu, ka es

pārvaldu politiku; es varu skaitīties par politisku cilvēku,

es esmu pirmais latv[iešuļ s[ociāl]d[emokrāts] pēc laika un

palikšu arī pēdējais. Bet, saprotat labi, tā politika, par kuru

es intresējos, ir tikai lielā, var viņu labāk saukt par po-

litikas filozofiju; dienas politika man pretīga. Pirmā ir

radoša un pozitīva, otrā izpildoša, bieži negatīva vien:
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komponists un vijolnieks. Un nu neņemat ļaunā manu garu
rakstīšanu. Jūs tik skaistu vārdu teicāt: ka negribējāt
Elzu mīlēt, bet tiklīdz atnāca no viņas kāds vārds, Jūs

visu piedevāt.

Man ar veselību iet kā jau sen: ļoti grūti viņu turēt ro*

kās, sevišķi tagadējos uztraukumos Elzas dēļ; darba arī

laikam drusku par daudz. Bet, kad šo beigšu, tad ārstēšos

un tikšu vesels, un dzīvošu simtus gadus.

Paliekat mīļi sveicināta un. sveicināt tāpat savējos.

[Paraksts.]

Cļastagnola] 13. 12. 12.

237.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 14. decembri

Manu sirdsmīļo zelta pamiņ, tik skaistu kartiņu Tu va-

kar atsūtīji, tikpat skaistu kā tas čeku Amors un Psihe —

ieliku viņus starp puķēm ■—, bet, mīļo dvēselīt, braukt Tu

nevari, Tu ļoti novārgtu, un man atkal bēdas būtu par

Tevi. — Es vēl kaujos ar to jubilejas lietu. Še klāt pielikta
mana vēstule Lilijai. — Atsūti to tūliņ atpakaļ, — tur Tu

redzēsi, kādā garā es gribētu rakstīt to izskaidrojumu ju-

bilejas lietā. Saki, vai tā varētu un vai vajdzētu? Man lie-

kas, vajdzētu noraidīt to pabalstu un prasīt, lai publika

izpilda pienākumu un dodTev godu.
1 Lilija saka, man pār-

metot, ka es pats nevarot dot naudas sievas ārstēšanai,

kaut arī mums būtu šķirta saimniecība. Te tad būtu at-

bilde. — Tāpat ar Skalbes vakaru. Varētu es arī dot 5 r.,

tā ka par mums abiem 10 r. Ko teiksi? Un, kad jau dod iz-

skaidrojumu, labāk tagad, kad vēl nav beigta jubileja.
— Kvīts te klāt — jau ir 1400 r. Varbūt sanāks ar visu

līdz 2000 r. Tad te sapņa nauda 80 jeb 8000 ar vēl nepilna.

Redzēsim. — Citādi nekā svarīga nebij. Kuģa atrakstīja,

gribot palikt Parīzē studēt 2 gadi, lai es dodot «Imantu»

izlasīt, priekš tā gleznošot. Varbūt šodien pienāk uzņē-

mumi no «Induļa», solīja vēstulē. Tad tos arī pielikšu.
Varbūt vēl pierakstīšu kādu rindiņu, kad pienāks Tava

kartiņa. Tagad lido.
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238.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 15. decembri

Mīļo zelta sirsniņ, šodien atkal aizvēlinājos. Aizsūtīju
vakar Kugas zīmējumus un gailenītes, bij pa tiem uztrau-

kumiem novītušas. Kugas zīmējumus atsūti atpakaļ, tāpat
manu Lilijas vēstuli. Gulbis saka, ka vajgot izmest dažas

rindiņas no dzejoļa «Darbs», gluži nevainīgas, esot atkal

pārāk reakcionārs laiks. — Lai par Tavu lietu neuztrauco-

ties, bet pats līdzi intriģējis, ka es pats pelnot pārāk daudz!

— Te ir atkal pāris kvītes 1450. Arī «Dzīves» burtliči ir

sametuši 7 r.! Bez tam vēl no «Dz[īves]» 12 r. Lepskim
Aspļazijas] vakars sestdien bijis un ir jau pirmdienas N,

bet, cik ienācis, vēl nezina, tik daudz, ka par divām die-

nām nav varējuši saskaitīt. — Cita ievērojama nav avīzēs.

■— Atsūti sava jaunā dzīvokļa adresi. Šo vēl sūtu uz dak-

terienes adresi. — Dikti li, ka atmeti veronāli. Vai jo-

gurtu vari vēl panest? Kad pēc nedēļas vai divām nesāk

pretoties, kā man agrāk mēdza būt. Ja varētu panest, būtu

ļoti labi. Lido.

239.

A LŪKINAI

Kastaņolā 1912. gada decembra vidū

Vai 1000 r. pa gadu ienākumu priekš rakstnieka ir jau

tik pārmērīgi daudz, ka publika uztraucas par to kā par

bezkaunību?1 Vidējs strādnieks pelna vairāk, un vidējs

ārsts vai advokāts pelna 7, 8 reiz vairāk. Tik daudz apdā-

vinājuma man jau laikam būtu kā vidējam advokātam

(esmu cand. jur.), un tad neviens nebrēktu, ka man gadā
būtu ienākumu 1000 r. Asars sarēķinājis man ar izdevēju
piepalīdzību 5000, bet nu izdevējs par grāmļatuļ taču ne-

maksā visu summu uzreiz, bet ļoti labprāt paliek parādā,

Gulbis vien par visieto gadiem man ir parādā līdz 4000 r.

Vai vispār kāds cilvēks ir manījis, ka izdevēji pasteidzas

ar ātru maksāšanu. Un tad jāatzīstas taisnībā: mums ir

paradums ēst ikkatru dienu, neizņemot pat svētdienas,

ari drēbes mēs valkājam kā citi, arī grāmatas mēs pērkam,
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kā citi gan nē. Arī teātris, māksla, koncerts mums jāredz,
kā citiem gan nē. Bet tik muļķis gan reti kāds ir, ka viņš
to pats nezinātu. Tikai rakstniekam nepieklājas palaisties
ikdienas ēšanā; teātros iet viņš var. Un, kad paliek slims,
nu, mēs jau arī nebūsim suņi, pa 25 kap. f pa 1/2 rubļam

jau atmetīsim. Bet tad viņam arī vajag būt īsti nopietni
slimam un pierādīt to ar miršanu kā nelaiķim Blauma-

nim. Tas ir goda vīrs. Rakstnieks tikai badodamies, sli-

modams un mirdams var iegūt godīga cilvēka slavu. Bet

tādas slavas es negribu un nevēlos arī Elzai. Publika grib
dot tikai pabalstu un tikai slimam un tā izrādīt savu žē-

lastību, bet es saku, ka te runa ne par žēlastību, bet par

publikas pienākumu. Lai Elza būtu cik slima, tad tas nav

tas iemesls, kādēļ top nauda viņai vākta, un tas nav pa-

balsts, bet tā ir balva. Tā ir publika pabalstu un slimību

ņēmuse par apsegu savai maksātkūtrībai; viņa grib gan

saņemt preci — Aspļazijas] darba spēku pa 25 gadiem, bet

grib nokrāpt algu, negrib dot jubileju, ne pensiju, kā pie-
nāktos kuram katram strādniekam, ko tagad dabū pat
lauku skolotāji. Vai rakstnieka darbs priekš viņa tautas

ir mazāk vērts nekā laukskolotāja darbs? Vai rakstnieks

nemāca vairāk un augstāk? Gluži praktiski runājot: jubi-

lejas aktieriem, māksleniekiem, rakstniekiem nav itin ne-

kas cits kā pensijas strādniekiem, nav cits kā algas veids,

jo grāmatas mums ienes tikai grašus. Ja Jūs gribat zināt,
cik Asp. pelnījušo no visiem saviem darbiem, no strādā-

šanas redakcijā, no lugām, no itin visa kopā, tad še ir —

vēl ne pilni 5000 r. pa 25 gadiem, t. i., par gadu laikam

450 r., pa mēnesi 40 r.i Tikai pēdējos 3 gados mums sāk

vairāk ienākt. Bet tad Asars sauc: rokas augšā! — Un,
lai tā lieta beigtos, tad viņa ir tāda: ka top svinēta jubi-

leja ne Asp. slimībai, bet Asp. ģēnijam, un tas ir vesels

un dara veselu visu tautu, un līdzīgu ģēniju sievietes nav

vēl bijušas. To derētu latviešiem reiz saprast. Tas ir viss.

—• Un par maniem ienākumiem es arī došu [1 nesalasāms

vārds] pēc laiciņa, kad būšu pabeidzis tagadējo darbu uri

drusku atpūties, un mana rēķinu nodošana būs publikai
nepatīkamāka nekā man, tādēļ ka viņa būs patiesība.
— Jā2, runājot, ka mums ar Elzu ir dalīta saimniecība, —

tā taisnība, un tad mēs redzējām, cik Elzai pa visu mūžu

ienācis. — Bet nu diezgan par tiem ļaudīm un runāsim

par Jums un sevīm, par skaidrāku atmosfēru. Jums, mīļā

dvēsele, taisnība, ka manu vārdu tur izmanto, es nevaru
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ne zināt, ne ko darīt. Un tomēr man jāpabalsta tā demo-

krātija, piem., viņas žurnālos. Lieta ir liela, tikai ļaudis
ir mazi. Jūs minat Upīti. Ir arī vēl nepatīkamākas dietas,
viņa sašķēlusies kliķēs, ienācis veikalisms, un nu ēdas

savā starpā kā vilki. Ar Upīti ir tā, ka viņu — aiz skaidra

ideālisma vien — protežē «Dzirciemnieku» Upīts, pats
godīgākais, augstsirdīgākais cilvēks, kāds vien var būt. Es

tur nevaru atteikties, un viss iesācies jau sen atpakaļ, tā,

piem., mūsu piedalīšanās «Vārdā». Deglļavs] gan mani brī-

dināja, kad jau bija par vēlu, bet arī pats Djeglavs] strādā

kopā ar Upīti i «D[ienas] Lļapā]», i «Domās». Tad vēl jā-

ievēro, ka Up[īts] nu jau ilgāku laiku strādā par labu s[o-
ciāl]d[emokrātijai]; personiski pret mani viņš arī izturas

korekti. Es nevaru piepeši pārtraukt saites ar demokrātiju.
Es tikai varu raisīties vaļā no līdzstrādāšanas laikrakstos,
ko esmu jau labi seņ iesācis. Bet naidīgi uzstāties pret per-

sonām, pret kliķēm, pret partijām es nevaru, man [taču?]
nav laika, jo tas prasītu visas personas nodošanu publi-
cistikai, un es domāju, es varu ko vairāk nekā publicis-
tiku. Es gribu pozitīvu, ne negatīvu darbu. Tādēļ es arī

neuzstājos pret «Dz[imtenesj Vļēstnesi]», tādēļ es neatsa-

kos no draudzīgiem, seniem sakariem, no mīļā Aroniņa, ko

no manis otra puse tāpat prasa kā Jūs, piem., par Upīti.
Eizi tā varbūt arī nevajātu, ja es uzstātos pret «Dz. V.».

Bet es vēlreiz saku: man ir citāds darbs nekā sīkā ikdienas

politika ar viņas ienaidu. Man ir "pozitīvs darbs, un pie tā

es palikšu, un es ceru, ka Jūs, tik mīļš cilvēks, īsti sie-

viete, kaš spriež tik ar jūtām, kas saprot arī ElzĻ ka Jūs

sapratīsat arī mani un būsat man arī tādam draugs.

240.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 16. decembri

Manu mīļo zelta prieciņ, nu varbūt tiešām Tu varēsi

braukt mājās! Zemgals ir priekš fantasta par daudz resns

un smags; laikam viņš netīšām būs aprunājies ar kādu no

žandarmērijas, un tur šimbrīžam laikam tā domā, ka Tu

varētu braukt. Tad arī tiešām labāk, ka jau še ar Bernes

konsulu izdarās, citādi uz robežas arestē. Par to zinās lai-

kam Skubiķis pateikt. Un tad. arī labāk braukt priekš ma-

nifesta 1
,
lai tiktu ieskaitīti noziegumi. Rakstīšu vēl Zemga-
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lim, varbūt vēl ko dabomi zināt. — Ar Bisn[ieka] prēmiju
arī tā var būt, kā Lilija raksta.2 Kase tā meklē sev labu

izeju. — Braukt man uz 2 nedēļām uz Cīrihu ir plāns, ar

kuru es arī varu būt mierā. Tie kreņķi tiešām mani ļoti
nogurdinājuši. Vai var dabūt korteli uz 10 dienām? — Pē-

terburgas biedrība maksā ar prieku 100 r. Jansons arī

atrakstīja, draudzīgi. — Te vēl kvīts. Sūti atpakaļ manu

vēstuli Lilijai, nu šodien Tavu karti vēl neesmu saņēmis.
Lido.

241.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 17. decembrī

Mīļo zelta stariņ, varbūt taču, taču varēsi braukt. Es

gan pa starpām arī šaubos, vai būsi tik ātri jau vesela;

bet varbūt priecādamās vien paliksi vesela. Lielākais

prieks, kas Tevi turp vilka, gan Tev jau laupīts, bet viss

cits un visa dzīve vēl paliek pāri. Es Tev rakstīju, lai Tu

steigtos ar konsula pasi, bet tas gan velti. Vai par tām

formalitātēm nezinātu vai nevarētu dabūt zināt Kellers?

Viņu pat varētu aizsūtīt uz Bernu kā pilnvarnieku. Skubi-

ķis ir briesmīgi tūļīgs. — Labi, ka dabūji savu korteli, nu

varēsi ātrāk atspirgt. Vai vēl vari panest jogurtu? Es ne-

zinu, no kā man kopš pāris dienām bāls tops palicis? Vai

no jogurta? Priekš tam bij pabrūns. — Schacht atsūtīja

50 fr. — Ko Lilija runā par tiem priekšlasījumiem, tas no

sākuma neies, jo tad Tevi ņemtu cieti. Tev pat būtu labi

pirms padzīvot kur uz laukiem. Lido.

242.

J. JANSONAM (BRAUNAM)

Kastaņolā 1912. gada 17. decembrī

Mīļo, labo, nu viss ir atkal labi. Tā bij pareizi, ka Tu

tūliņ atbildēji tikpat tieši un draudzīgi kā es, tūliņ griezda-

mies pie Tevis paša ar pilnu uzticību.1 Baumas paliek bau-

mas, es tiešām dzīvoju pārāk vientuļi un tādēļ uztraucos

ik reizes; bet dzīvot tā pašā burzmā, kā Tu saki, es va-
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rētu vēl mazāk. Šoreiz laikam pat tie paši teicēji ir pār-
pratuši un atstāstījuši bez ļauna nolūka, bet ar jūtām; bau-

mas man ar nav no pirmās rokas. Un pārprast varbūt va-

rēja Tevi tā, ka Tu, griezdamies pret pārāk daudziem ma-

nas dzejas iztirzātājiem, nevēlies vispār, ka par dzeju tik

daudz tiek runāts; to varēja vest sakarā ar tādiem dzejai

un man nelabvēlīgiem rakstiem kā no Roberta «Domās»,
kur uzbrūk man par nepietiekošu marksismu. 2

Varēja vest

sakarā arī ar to, ka Tu pats atzīsti tikai daļu no «Tālļam]
noskaņām» 3

un pret «Uguni un nakti», piem., vēl

tagad izturies negatīvi 4. Varētu to pārprast arī tā, ka Tu

griezies ne pret visu dzeju, bet atzīsti kā «J[aunā] D[ienas]
Lfapaļ» labāk Poruku, Akurateri, Skalbi, kā, piem., L. An-

drejevu. Varbūtību un pārpratumu te var būt bez gala, bet

nu jau ir labi. — Kad es runāju par karu pret mani, tad

es nedomāju par ekonomiskām lietām, kā Tu ieminies.

Jo tiešām tur es mazāk esmu atkarīgs, piem., tas pats
Roberts tur nav darījis nekāda manāma iespaida, pat Ta-

vas domas par «U. v. N.» nē, jo tp visvairāk pērk. Es

ekonomiski esmu ticis patstāvīgāks, man vairāki sakari,

pa daļai tie, kas Tev, pa daļai citi; trūkst viens, paliek pā-

rējie. Bet vai tad mums arī ekonomiski būtu jālūko vie-

nam otram kaitēt? Vai tad, kad jau par to reiz ir runa,

taisni otrādi, es nevarētu Tev varbūt līdzēt? Kā es to lab-

prāt daru, Tu zināsi no tuvākā piemēra Šlosa, kurš neva-

rēja beigt brīnīties, ka es viņam iegādājis izdevēju (Marx
«Okon. Lehren» tulk[ojumam]). — Bet es nerunāju par
ekonomiskām, bet par sentimentālām lietām, — es tiešām

tieku vientulīgāks ar katru gadu, Tu pats to arī jūti; visa

mana paaudze izmirst, un tad ir žēl un uztraucos par katru

gadījumu, kur kaut no tālienes būtu jābaidās, ka: lūk, at-

kal viens draugs pazūd. Par citu es nebūtu tā uztraucies,

par Tevi gan, jo mēs bijām agrāk un pašā sākumā tuvi.

Te Tev labākais izskaidrojums visam šim uztraukumam.

Bet nu jau viss beigts. Tik tas vēl man nepatīk un jāsaka:

kādēļ tad tā lai ir kodīga ironija, kad es Tevi saucu par
vecu un slavenu žurnālistu? Vai tad tā nav vienkāršākā,
skaidrākā patiesība? Un vai par to spriest es neesmu kom-

petentākais? Tu taču mūsu pirmais kritiķis kopš «Domām

pat latvfiešu] literatūru»
5

,
un tas jau ir sen. KadTevi nevar

saukt par slavenu, jā, ko tad? Tu vai nu esi pārāk kaut-

rīgs, jeb baidies arī no manis kā no žurnālistiem, esi arī

vientuļš un uztraucams? Nē, es par slavenu avīžnieku ru-

nāju gluži vienkārši un tādēļ, ka katrs mīl savu amatu un
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Tu, kā vecs un slavens publicists, vari gan turēt savu

amatu par to labāko un pārmest man, ka es atstājis tiK
labu amatu un pārgājis uz citu, uz dzeju. Jo vairāk vēl

tadeļ, ka es pats to sev slepeni pārmetu: varbūt tiešām es

būtu partijai vairāk laba darījis kā publicists? Bet nu es

atpakaļ vairs nevaru. Un labāk vismaz tanī ziņā, ka nu

mēs nekonkurējam un varam viens otru atzīt, ko konku-

renti grūti varētu. Daudz_ strīdu partijā ir uz šī pamata.
Bet nu mēs esam izrunājušies un būsim skaidrībā. Žēl,

ka nevarējām tikties Bāzelē. Bet gan jau būs gadījums.
Paliec nu mīļi un sirsnīgi sveicināts. Kā Tu turies ar vese-

lību? Man neiet vēl labumā. Sveiks! Tavs [paraksts].

Cļastagnola] 17.12.12.

243.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1912. gada 17. decembrī

Dārgā draudzene, «Burtnieka» dēļ nepūlaties; bija slu-

dinājums un redakcijas aizrādījums, bet varbūt nav vēl

iznācis. Par «ledz[imtoļ grēku» vispirms praktiski: dodat

«Dzjimtenes] Vļestnesī]» tikai tās
2k, kuras Arons ir ar

mieru uzņemt. Tad liekat romānu tūliņ novilkt sevišķā
izdevumā (tas pats burtu salikums, kas iet «Dz[imtenesļ

Vļestnesī]», tiek salauzts grāmatas formātā, tā ka grāmata

top lēta, jo aiztaupīts jauns burtu salikums). Par šo novil-

kumu samaksājat pate drukātavai. Jeb vai lai viņi dod

Jums šo novilkumu honorāra vietā. Viņi daudz labprātāk
drukās, kad nebūs honorārs jāmaksā. Un tad Jūs klajā
laidīsat novilkumu no % romāna līdz ar nedrukāto lk.
Par to sludināsat avīzēs, un tas taisīs lielu reklāmu, tā ka

daudz pirks, un tur Jums ienāks honorārs. Jums taču gal-
venā lieta nu nākt klajā ar savu darbu. Gleznas ganļabasT
bet bez 10—23 rbļ. katra glezna nebūs: nebūs vērts. Vēl;

cita praktiska kombinācija: laidiet romānu pa burtnīcām,

mazāk riskējat, nav uzreiz viss jāsamaksā. Varbūt Jums

patei iekrīt prātā vēl kāda kombinācija. Esat nevainīga

kā dūja, bet viltīga kā čūska, kurai jau bij vistuvākais

sakars ar iedzimto grēku. — Un nu par lietu pašu: māk-

slas vērtībai ar drukājamību nav nekā kopēja, nedrukā-

jamība nebūt nenozīmē nevērtību, gandrīz otrādi. Tātad,
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par visām lietām, nesakāt, ka «bleķis», kad nedaboniet

izdevēja, Izdevēji taču nav kritiķi, bet veikalnieki, arī

avīžnieki. No mākslas centieniem tādēļ Jums nav jāatsa-
kās. Un otrādi: tādēļ Jums nav arī jāatsakās no mākslas,

ka nav tai nevienas partijas, pie kuras piederētu. Jūs

teicāt, ka Elza šauboties, kur piederot. Nu Jums tas pats

gadījums. Kur nu Jūs piederat? Jūs piederat pati sev un

tur arī paliekat. Kad Jums jau pie paša pirmā šaubīšanās

gadījuma «pagurst enerģija», tad kas būs vēlāk? Jūs labi

darāt, ka nevainojat ne Aronu, pat ne Līgļotni] un An-

tļpnuj, — viņi nav vainīgi. Klausāties uz viņu mākslas

spriedumu — priekš savas pašapziņas un dvēseles

miera—, bet arī uz viņu veikala spriedumu — priekš sava

darba izvešanas klajā, t. i., pašu veikalu. Un trešais: Jūs

skandināt jauno mācību pret veco un brīnāties un gauža-

ties, ka vecā, kuru Jūs apkarosat, neuzņem Jūs atples-

tām rokām. Ja jau tik vienkārši būtu tā sludināšana un

cīņa, tad jau cīņas vārds būtu nevietā; tad tā būtu līdzi

tecēšana. Bet Jūs tīšām peldat pret straumi. Jeb vai —

grib kaķītis zivis ēst, negrib kāju slapināt. Tik mazas pē-

diņas — tās ātri nožūs. Bet Jūs negribat laikam nekā

zaudēt, ne materiāli, ne morāliski. Tad atliek tikai sūdzē-

ties. Bet labāk rīkojaties. Es esmu diezgan apbrīnojis Jūsu

enerģiju, dodat man atkal jaunu gadījumu. Bet, par visām

lietām, paliekat sirsnīgi sveicināta un turaties vesela.

— Silvijai sūtu reizē gluži patstāvīgu karti, arī ar atse-

višķu adresi.

Daudz labu dienu,

Jūsu R.

244.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 18. decembrī

Mīļo zelta sirdsziediņ, dabūju trešo Ēģiptes karti, ir

gan brīnumskaistas, tādas Tu tik proti atrast. Ir pāris kvī-

tes «Dzļjmtenes] Vļestnesī]» — jau 1485 r. «Dļienas] L[apā]»

caur E. Šteinberg jkdzi 36 r. 50 k. (varbūt, ka bija jau
«Dz. V.»). Lepskim ar «Zeltītes» vakaru izgājis plāni, «trū-

cīgi apmeklēts»; nebijušu nekādu krietnu spēku, ne priekš-
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lasītāja, ne deklamētāju. — Šiliņš raksta, ka L. V. (lai-
kam Vaguls) gribot «pavilkt strīpu savai dzīvei». Vai tas

būtu iespējams? Vai nezini viņa adresi? Varētu apprasī-

ties Keltenstr. 40, kur viņi tagad. Tad es rakstītu. —Uz

kūri es gandrīz gribēju braukt, jo liels nogurums no tiem

uztraukumiem. Vēstuli Lilijai atsūti atpakaļ, aiz pārska-
tīšanās ieliku kuvērā. — Tavas kartiņas visas pienāk. Ti-

kai ievēro, ka atbildi saņem tikai 3.—4. dienā. Par Zem-

gaļa ziņu es ļoti priecājos. Būs labi, mīļo zelta sirsniņ. Lido.

245.

V. DAMBERGAM
Cīrihē 1912. gada28. decembrī

Clrihē 1912. gada 28. decembrī

Ļoti cienīto kolēģi!

Mēnesi atpakaļ atbildēju uz Jūsu vēstuli, pieņemdams

priekšlikumu un atstādams Jūsu ziņā sīkākos noteiku-

mus.
1 Pēc tam no Jums nekādas ziņas neesmu vairs saņē-

mis. Baidos, vai tik mana vēstule nav nozudusi. Apmieri-

niet mani ar pāris rindiņām.

Visā augstcienibā,
Jūsu

[paraksts].

Adr. Zūrich,

Dr. B. Farbstein,

Usteristr. 14.

246.

D. STUČKAI

Kastaņolā 1912. gada 28. decembrī

Priecīgus svētkus, sirdsmīļo dārgumiņ, un visu mīļu un

labu no mums abiem! Vai ar veselību nu iet labāk? Daudz

mīļu skūpstu un [labdienu?].

[Paraksts.]
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247.

K. HIBŠMANEI

Kastaņolā 1912. gada 28. decembrī

Priecīgus svētkus un laimīgu jaunu gadu! Izturētību

jaunajā darba laukā, kurš gan nav tik pateicīgs kā vecais

ziemeļos, bet nesīs vēl lielāku svētību. Jums, kā norūdītai

darbonei, jāiekaro sievietes darbam un spējām cienīga
vieta pirmās rindās'; kas ar tādām sekmēm gatavojies,
tam izdodas vairāk, nekā cerēja.

Jūsu sveicieni mūs ļoti iepriecināja. Vēlam vislabākās

sekmes veselībā un darbā un sev mīļu piemiņu. Aspazi-
jai] sāk iet uz labo pusi, liek Jūs sirsnīgi sveicināt.

Jusu [paraksts].

248.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gada 28. decembrī

Manu dārgo dvēselīt, esmu nu labi pārbraucis 1
un at-

radis visu pa vecam; lielas salūtes2
top Tev sūtītas līdz ar

visādiem laimes vēlējumiem. Puķītes ir laistītas tikušas.

Es pirmo dienu tūdaļ esmu dikti aizgulējies līdz pat 729

un nu tikko paspēju uzrakstīt šo kartiņu, ne ēst, ne vingrot

nav vairs laika. Toties naskākam jābūt turpmāk. Gribu

nu ietikt atkal darba strīpā, tad jau iet arī ar veselību

labi. Pūties un kopies nu Tu, mīļo sirdsdraudziņ, ka vari

arī tikt uz augšu. — Še daži izgriezumi par kvītēm, kas

bij palikuši pēdējā, neaizsūtītā vēstulē, —■ Pasta freilene

Tev ir visu aizsūtījusi; man sūtītās vēstules atsūti atkal

šurp. — Še vakarā 8 bij 6 grādi silts, bet bij lijis. Manu

dārgumiņ, manu sirdsdvēselīt, lido.

249.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 29. decembri

Manu mīļo, dārgo iniņ, nosūtīju Tev no rītus vēstuli

ar kvītēm un Pīpiņa vēstuli. Atbildi viņam. Pavakarē no-
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sūtīju rukzaku ar kafijkanniņu un bībeli. Ja vēl kas vaj-
dzīgs, tad atraksti. Bet rukzaku sūti atpakaļ. •— Piezīmē,
kad lai Tev labāk rakstu. Tā ka Tu saņemtu rītā vai va-

karā? — Hinhedes grāmatas nosaukums klāt pielikts.
1

— Atraksti pēc sapņu grāmatas, kuras laimīgās dienas un

kuras nē. — Pīpiņš pēc bāriena ir ļoti labs. Gan jau viņi
rīkos i priekšlasījumus, i vakarus, i vairākas teātra izrā-

des, i dos naudu. Pīpiņš kases nama iesvētīšanas svētkos

teicis, lai nepiemirstot arī tos, kas «Dļienasļ Lļapai]» agrāk
devuši virzienu un nu esot svešumā! Izglļītības] biedrībai

novēlēti 300 r., tie laikam būs Tev. Tā nu sāk iet uz labu.

—■ Te klāt 8 kartiņas, citas nosūtīju no šenes viens. Tad

nu vēstules visas nost un sākšu pārrakstīt I cēlienu. Var-

būt pierakstu vēl ko klāt rīt, kad saņemšu pastu un Tavu

kartiņu. Lido, sirdsiniņ.

Mīļo, mīļo dārgumiņ, manu dvēselīt, grūti ir bez Tevis,

notiek kā pārestība, kad jābrauc projām. Lido, lido, lido.

Saņēmu Tavu vēstuli un pielikumu. Lido.

250.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1912. gada 30. decembrī

Jūs, mīļais draugs, prasāt pēc Gulba adreses: Gulbis

pašlaik brauc uz ārzemēm, un es viņu satikšu; laikam viņš
ir jau ceļā. Tātad varat tagad adresēt man uz Castagnolu.
Kad es zināšu citu viņa adresi, es paziņošu. Te man ga-

dījums Jums izteikt manu vienu senu domu: par Jūsu abu

savešanu kopā, beigās par abu veikalu savienošanu. Abi

Jūs ideālisti, abiem mērķi vienādi. Tikai vienu: savieno-

šanai būtu jānotiek vēlāk, kad Gulbis nāk uz dzīvi uz

Rīgu, par 2 gadiem. Gulbim vajga spēka, kas viņu satura

un attura, viņš ir ļoti straujš projektnieks un bieži pār-

steidzas; tā jau reiz bankrotēja. Viņa straujums varētu

Jums kaitēt; tas nekādā ziņā nav pielaižams. Varbūt pēc

2 gadiem arī Aspazija var būt Rīgā. Tā to bremzes lomu

lai uzņemtos. Tāds ir mans projekts. Varbūt Jūs esat do-

mājuši ko līdzīgu. Visādā ziņā veikalisks spēks Gulbis ir

lielisks, un ar viņu kopā varēs paveikt tādus kultūras dar-

bus, ka ļaudis vēl ne sapņot nesapņo. Es gribu arī būt

pulkā. Tas viss ir turams klusumā, atrakstāt man par to
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savas domas. — Tad pastāstāt, kāds gals patiesībā bij tam

vecim, kurš no mājām negribēja iziet. Laikam taču pa-

tiess stāsts. Man varētu varbūt derēt par drāmas vielu.1

Tad visādā ziņā atrakstāt un gādājat, ka Skabarga dabū

kādu muižkunga vai citu vietu uz pavasari. Es Jums rak-

stīju, bet Jūs uz to vēl neesat atbildējuši. Mani steidzina;
esat tik labs, mīļais draugs. — Tad: kādas grāmatas Iniņ-

bergs šogad domā paspēt izdošanā: vai «Saul[ainu] stūrīti»,
jā? Un cik no Kop. rakstiem? Neaizmirstat nodot Kraujam
[lapiņu?]. — Asp[azija] jūtas atkal vājāk, jābrauc šonedēļ
atkal uz Cīrihu veseļoties, tādēļ nokavējos ar atbildi

Jums. Paliekat mīļi sveicināti. [Paraksts.]

251.

V. KROPAM

Kastaņolā 1912. gada 30. decembrī

Ļ. c. redakt[ora] k. V. Krop!

«J[aunuļ Z[iņuļ» Nr. 2 Jūs pasniedzat piezīmi par Pried-

kalna atbildi latgaliešiem.1 Man jābrīnās un žēl par tādu

atb[ildi]. Ja dota rakstiski, tad lūdzu atsūtīt man norakstu

no tās, ja mutiski, tad paziņot, kādām personām un kādos

vārdos viņa teikta. Ja piezīme dibinājās uz fakta, tad ceru,

Jūs neliegsaties izpildīt manu lūgumu. Visā augstcienībā

252.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 30. decembri

Mana mīļā sirds un dvēsele, ir pārestība vien, ka tā

jādzīvo šķirtiem, arī palīdzēt maz palīdz, viens par otru

nobēdājas, un tas kavē. Kad nu tiktu pāri par šo strīpu,
tad gan jārauga pareizāk ierīkoties. — Man šodien, svēt-

dien, gadījās ciemiņš — Kams1
,

kurš brauc cauri uz Nicu

uz darbu; paliek par nakti, šorīt jau prom. Noskaņoju
viņu uz miermīlību. Upīšam

2 rakstīšu un apmierināšu par

naudu; lai nepārraujas, viņš pārāk labs. — lerunājies dak-

terienei, vai tik es aiz pārskatīšanās neesmu viņai iedevis
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ne 40 fr., bet tikai 30 fr. Tas būtu briesmīgi nepatīkami.
— Saku jau pārrakstīt. — Pielieku par «Urfiels] Akosta»3

,

liela sajūsmība, tas būs uz Tavas jubilejas Tēķina. — Stei-

dzos uz pastu. Lido, sirdsvieniņ, lido.

Polemikas vecās lai «Dļienas] Iļapaļ» nemin. Par līdz-

strādnieci Tevi tikai «Domās». Lido, sirdsiniņ, lido.

253.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1912. gadā, ap 31. decembri

Manu mīļo zelta sirsniņ, saņēmu visu rupzaku, pilnu ar

jauna gada mantām, jau no paša rīta, bet kartiņu tikai va-

karā. Izmeklēju un izārdīju visas mantiņas pēc kartiņas,
nesmēķēja, domāju, ka nu būsi nostaigā]ies pa pilsētu un

pārāk noguris. Nu otrreiz nosmēķēju mantiņas, ir gan ļoti
labas. — Vai Up[īša] naudas sūtījumu jau saņēmi? — Kad

es izņemšu procentus, es samaksāšu Tev savus parādus

līdz ar %. — Še iet līdzi daudz izgriezumu, dažus sūti

atpakaļ. Balva jau pāri par 2000 r.l — Laba kritika no

Klaustiņa! No draugu biedrības arī labi. Līgotnis daudz

sliktāk iztaisījis! «Dzīvē» laikam Ivanovs ļoti mīļi. minē-

jis. — Vaguļi ir dzīvi, Tev laikam būs jāaicina pie sevis.

— Es šodien arī aizlasījos: bibliotēka stāv tagad manā

priekšā atklāti un vilinoši. Bet ar jaunu gadu nu gan no-

pietni sākšu strādāt. Bet viena doma: kad to sezonu kā

Tavu jubilejas gadu varētu izvilkt cauri ar Tavām lugām,

«Atriebi» v. citām, un es rakstītu Festspiel 1
par Tevi un

Taviem darbiem, ko arī uzvestu vairākreiz? Ko saki, iniņ?

Lido, sirdsiniņ, lido.

254.

A DEGLAVAM

Kastaņolā 1912. gada decembrī

Mīļo brālīt, pēterburdznieku lieta ir jau nokārtota — lab-

vēlīgā garā. — Bet ne Segliņš, ne Brigaders man nav ne

ko rakstījuši, ne maksājuši.
1 Un es zinu, cik nepatīkami

Tev pie Brļigadera] iet. «Nogrimļušo] zvanu» negribu vi-
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ņam dot. — Tavu «Spēku un vielu»2
ņemu, protams, lab-

prāt. Kad Tu domā papildināt ievadu, tad ļoti labi. Gan

tad vēlāk sekos citi Tavi darbi. Daudz mīļu sveicienu.

255.

BETINAI

Kastaņolā 1913. gada 1. janvārī

Cienītā Betinas kundze!

Jūsu dārgās vēstules saņemšana sagādāja man lielu

prieku, tas bija kā gada visskaistākais iesākums. Mēs vien-

mēr atceramies Kastaņolas dziedātāju un gaidām to dienu,
kad viņa būs pasaulslavena dziedātāja.

Sirsnīgākie novēlējumi.

258.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 1. janvāri

Še Tev, mīļo sirdsiniņ, laimes vēlējums no Kijevas lat-

viešiem, tas ir pirmais, gan nāks citi. Žēl, ka pienāca tikai

pašā vakarā ap 8. Citādi būtu nosūtījis, lai Tu saņemtu

pašā jaunā gadā. Varbūt ar rīta pastu pienāk vēl kas. Šo-

rīt atnāca no dziedātājas Betinas garš laimes vēlējums,
ļoti naivs un ļoti sirsnīgs. Tas ir par to, ka uzmudināju uz

dziedāšanu. Tā zīlīte, kas iztecēja no manas vēstules, arī

ir laimes nesēja. — Rupzaku dabūju, viss neaiztikts un

smeķīgs, tikai jau pārēdos. — Vakar aizsūtīju smagu vēs-

tuli ar izgriezumiem un plāniņiem. Atbildi drīz, sirdspū-
kiņ. — Saimniece sāka šodien dot atkal insalatas1

un

uova
2. Kur nu es paspēšu visu apēst? — Vai Tu pusdie-

nas ēd vēl pie dakterienes vai mājās? Kad kūru metisi?

Kad Tev labi dara gulēšanai masāža, turpini vēl. Lido,

sirdspūkiņ. Tā kārts ir Ekterim un Klārai, pieliec klāt

sveicienus un nosūti: Majorenhof, Jomenstr. Dr. P. K.

Lido.

Atklātnes malā rakstīts:
.

Šo kuvēri uzglabā markas dēļ. Lido.
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257.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada janvāra sākumā

Mīļo sirdsiniņ, Freinberģim solīšu priekš «Skatfuves] un

Dzīves» I burtnīcas: 1) kādu ievada īsu pantiņu (prologu,
kā viņš sauc); 2) aforismus par drāmu, arī maz, piem.:

«Atriebējas» spēks tāpat kā Šillera «Laupītājiem]» ir va-

lodā;

3) varbūt fragmentu no «Jāzepa».
Tev vajdzētu dot atmiņas par «Atriebēju». Tad «Atrie-

bēja]» pilnīgi noturētu sezonu. «Skat. un Dz.» varbūt iz-

nāks vairāk NN, tad varēs vēl ko reklamēt par Tavām lu-

gām un «Atriebēju».

«Dzīvē» šodien nodrukāts Tavs vecais dzejols «Glā-

bējs», Ziemsvētku N!l!

Turpat gara un laba kritika no Rob[erta] par brāļa
«Rīgu» 1.

Freinberģim aizrakstīju atbildi, tādēļ še viņa vēstule

klāt, — bet sūti tomēr vēlāk atpakaļ.
Vai Tu jogurtu vēl ēd, un kā iet ar to? Vai saimnieces

pusdienas vēl ir labas? Vai vingro? Vai vannas dabū? Lido,

lido.

Saņēmu izgriezumus, lido.

258.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1913. gada 2. janvārī

Priecīgus svētkus un laimīgu jaunu gadu! Un veselību

un spēku, un daudz panākumus Jūsu skaistajos darbos!

Par visām lietām veselību. Tur Jūs esat mums brangs pa-

raugs, tik aši pārvarēt slimības, to mēs vēl nespējam, bet

Jums pakaļ centīsimies. — Paldies par naudas sūtījumu

(50 r.), ko saņēmu decļembraļ pēdējās dienās. Tāpat A[spa-

zijaj savus 50 r. Jūs, mīļais draugs, runājat, ka nu apmē-

ram būtu nolīdzināti Jūsu veci parādi, — man liekas, ka

Jūs esat jau labi pārmaksājuši. Klāt pielikšu apm. rekinu.

Pārmaksādami Jūs darīsat pāri savam veikalam, tas nebūt

nav mans nolūks. Es gribu gan labus honorārus, bet es
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gribu arī, ka veikalam tas nekait un ka veikals var plaukt.
Taisni šogad, kā man raksta Gulbis (es nosūtīju Jums viņa
adresi), esot vājš gads, esot bankrotējušas 4 firmas. Viņš
domā, ka arī «Dzirc[iemniekiemļ» ejot pagrūti. Tādēļ jo
vairāk, mīļais draugs, saskaņojat maksājumus ar izdevu-

miem, — man no pārmaksā jumiem tagad jāatsakās, un

pārmaksātais lai iet uz Kop. rakstiem no jauna. — Man

prieks, ka «Ave sol!» un «T., k. neaizmirst» ari jau iz-

vārdoti; laidiet vien otru izdevumu. Pārgrozīt es nekā ne-

gribu. Bet Iniņberģim par to rakstīt, vai jel ko rakstīt, ir

gluži velti. Ne viņš ievēro rakstīto, ņe viņš atbild. Pat

«Saulfaina] stūr[īšaļ» lī izdevumu viņš nav atsūtījis, nedz

Kraujas brošūru par «Pusideāl[istuļ». Arī citus «Dzirc.» iz-

devumus varētu mums piesūtīt,, tie mūs tāpat interesē, jo
«Dzļircieinniekusļ» mēs skaitam par savu apgādību. Bet

ne vēsts no tā. Iniņberģim laikam ir pārāk daudz darba

bankā, to es saprotu. Bet, kad viņš mums ne raksta, ne

sūta, tad ļoti var būt, ka viņš ar citiem dara tāpat, un tas

nav labi priekš veikala. Taisni ziemsvētku laikā, kad vis-

lielākā tirdzniecība, viņš galīgi apsīkst. Es domāju, vei-

kala neveiksme liekama pa lielākai daļai uz šo vainu.Pērn

jau mani šāda veltīga vienpusīga sarakstīšanās tā nogur-

dināja, ka es visu vasaru vairs neatbildēju uz Iļniņberga]
priekšlikumiem. Nu es sāku atkal veikala sakarus, bet at-

kal tā pate In[iņberga] apsīkšana. Tur vaiga kaut ko da-

rīt. Vai nu pieņemt lieku cilvēku uz svētkiem, kad 1, aiz-

ņemts ar bankas noslēgumiem, vai citādi līdzēties. — Pa-

lūkojat, kā Gulbis rūpējas par savu veikalu. Ikkatra lieta

prasa pilnu nopietnību uņ darba spēku, tā arī apgādiens.
Citādi Jūs naudu vienmēr liksat iekšā, un nekas nenāks

atpakaļ. Tas nav veikals. Un cik ilgi tad Jūs to izturēsat?

Es Jums reižu reizēm par to rakstu. Jums varbūt top gar-

laicīgi, bet lieta ir nopietna. ledomājat ari man rekomen-

dēto drāmas vielu: trūkums vecumā! 1 Es par to vienmēr

esmu domājis, ne kā par drāmas, bet par dzīves vielu. Tas

viens motīvs, kādēļ spiežos tagad daudz pelnīt, otrs, gal-
venais, lai jau spēka gados tiktu neatkarīgs priekš sava

īpatnēja darba. Āpstrādāsat šo vielu vien, Jums viņa iz-

dosies; drāmu var jau ņemt no Jūsu vielas apstrādājama,

jo drāma tā kā tā katra; arī jau apstrādātu vielu izjauc kā

namu. —- Kraujas «Tļaluļ nļoskaņul» kritikai 2 labprāt dodu

ģīmetnes: I lai ņem Zīverta ofortu, tas ir no 1903. g„ un

II aizsūtīšu tūliņ. — Priecājos, ka Kr[auja] ieinteresējās

par manas biogrāfijas rakstīšanu. — Muižkungu, veco
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.kņazu, protams, liekat mierā;3
nemaz nerunājot par to

jautājumu. Bet, ja gadās cita kāda vieta, tad paziņojat man

gan; ap martu tam biedrlm vajdzētu vietas. Paliekat

nu daudzreiz mīļi, sirsnīgi sveicināti no Jūsu [paraksts).

Uz atsevišķas lapas rakstīts:

; . Saņemts _

1907. g. — 275 r. ■
1908 . — 100 —

1909 — ' 525 —

1910 — 550 —

191! — 575 —

1912 — 1400 —

3425 r.

Aspfazij'ai] vēl sūtīta ekstra summa,' kas 'te' nav ieskaitīta.

Rakstīts

Kopums : ~~ ■ — 50 r. . -
.

- :' «Ug. v. N.» . 225 —

«Spoži sapņi» 5 loks. 125 r.

«Saulļains] stūrīts» 6 — 400 —

«Āvesol!» * 3 5/2
— 175 —

«Laupītāji» 9 — 135 —

«Tie, kfas]
• neaizmfirst]» 9 — 450 —

"

(Verte!)

«Ug. v. N.» 9 loks. 450 r.

«Ziedu kl[ēpisļ» HV2 — 600 ™

tātad 53 loks. 2610 r.

'..'-'■
.

3425

- 2610

815 r.

Jūs laikam rēķināt daudz lielāku honorāru, kad Jums
iznāk līdzi. — Mēs bijām domājuši, ka šie 815 r. iet uz

priekšu, par Kop. rakstiem, otriem Izdevumiem u.t.t.
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259.

A. un B. PRIEDĪŠIEM

Kastaņolā 1913. gada 2. janvārī

Laimīgu jaunu gadu, mīļie zelta ļautiņi! Saņēmām kar-

tiņu Cīrihā, kur arī es biju uz 10 dienām ciemā; nu es

jau atkal Castagnolā, bet kārts nostaigās vēl no Cīrihas,
lai laimes vēlējumi no abiem nāktu reizē. Ar šo «dievu

dzērienu»1 iesākat jaunu gadu, tad ies. Mīļi sveicieni un

skūpsti no Jūsējiem.

260.

E. SKUBIĶIM

Kastaņolā 1913. gada 2. janvārī

Laimīgu jaunu gadu, dārgais draugs! Sasniegt visus Ta-

vus karstākos vēlējumus: aukstāko ziemeļpoli un ledus

lāčus, un mamutus, un citas aukstas lietas! Bet gan jau
Tev gribēsies arī silta ciemojuma dzimtenē, — to arī! Un

visu labu un mīļu! Klļārai] jau aizrakstīju mīļus sveicienus.

Palec vesels, mīļais, Daudz laimes no Tava

[paraksts].

261.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 2. janvāri

Manu mīļo sirdsziediņ, es pilnā domāšanā, ko un kā

rakstīt par Tevi Tavā jubilejā. Es pielikšu par to lapiņu

klāt. Bet saki Tu arī, sirdsiniņ, ko un kā; neesi atkal tik

noslēdzies un pārāk maigs kā toreiz, pirmoreiz ar to kroni,

kur Tev zuda ilūzijas. 1 Es gribu to par labu vērst, bet ar

Tavu ziņu. — «D[ienas] Lļapā]» lai nemin vecas 1894. g.

polemikas. — Tāpat lai nemin Tevi «D. L.» līdzstrādnie-

kos, Tu slimo, jāsargājas no uztraukumiem, un tad nāktu

polemikas. Tā es rakstu arī Pīpiņam. Vislabāk tagad Tev

palikt gluži neitrālai; tikai «Domās» lai min. Un tad, kad
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pieprasīs arī «Druvā» un kad arī tur būs jubilejas nu-

murs. — Kad dakteriene nemasē, tad es viņai aizrakstīšu

un sadrāzīšu drusku. Tev taču labāk vēl drusku paārstē-

ties un tad tik pauzēt. Varbūt arī vainīgi tiešām tie aiz-

mirstie 10 fr. Kaut gan es neesmu pārliecināts, ka aiz-

mirsu. Es vakar dabūju grāmatplauktus un tūliņ iekrā-

mēju; pazaudēju dienu, bet ļoti nopriecājos. Man tāds

siltu jūtu uzplūdums priekš Tevis, manu mīļo dārgumiņ,

manu dvēselīt, lido.

262.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 2. janvāri

Manu sirdsdzijurniņ, sirdssiltumiņ, saņēmu visas Tavas

skaistās kartiņas, ari to laimeskartiņu, to bēdīgo dzīvībiņu,

kura gan arī reiz sāks smieties. Neesi arī Tu bēdīgu sirdi,

viss jau iet labi, redzi, kā visi Tevi mīl, kā kijevieši Tevi

piemin, arī Klaustiņš saka, ka Tu gan daudz cietusi, bet

uzvarējusi 1
. Ko Tu gribi vairāk, mīļo sirsniņ. Labāk sme-

jies kā par to sapņa piepildīšanos. 2
— Mierlauka piezī-

mes sūtīju Tev kā materiālu «Atriebējai», var būt vaja-

dzīgs. — «Ur[ielsj Akosta», pēc Mierlauka kritikas un cita

spriežot, būs laikam liels vilcējs, savus 100 rbļ. honorāra

jau dabūsi. — Te arī ziņa, ka A. Krauzes jkdze lasīs par

Tevi referātu. Uz laukiem arī tagad itin bieži uzved Tavas

lugas. Atraksti drīz par maniem Tavas jubilejas lugas

projektiem, lidido.

Līdz ar jaunu gadu kamēlija zied. Lido.

263.

A. GULBIM

Kastaņolā 1913. gada 3. janvārī

Mans mīļais, dārgais, priecīgus svētkus vispirms un lai-

mīgu jauno gadu! Vairāk atpūsties Taviem pārpūlētiem
nerviem, drusku dzīvesprieka un daudz spēka uz liela-

jiem darbiem! Par visu — atpūtas, atpūtas! To Tev visvai-

rāk vēlu, jo pats pēc tās dzenos. Būs atpūta, neuzņemsim
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uztraukumu tik dziļi, nebūsim rūgti un tā tiksim spēcīgāki.
Es jau tagad, drusku atpūties, tā priecājos, ka no Tevis no-

vērsīšu boikotu 1
,

un tā priecājos arī par Tavu sirsnīgo at-

zinību, ko izsaki man uz «Gala v. sāk.» iznākšanu. Grā-

matu vēl gaidu. Esi vesels un stiprs, un priecīgs!

Tavs [paraksts].

264.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 3. janvārī

Mana mīļā dziļā dvēselīt, Tu jau viena mana dzīvība, kā

es Tev nebūtu rakstījis? Tagad tikai pa svētku laiku, uz

jaungadu, pasts apkrauts ar darbiem; gan jau dabūsi visas

manas vēstules. Vienas man būtu sevišķi žēl, tur bija iz-

griezumi, draugu biedrības referāts un arī mani plāni par

Festspiel 1
uz Tavu jubileju. Uz Tavu atbildi uz tiem es jau

nepacietīgi gaidu. — Antonam toreiz visu aizsūtīju. 2

— Kad dakteriene aizbrauks, Tu varēsi vairāk atpūsties.
— Es atkal redzēju sapnī it kā Niedru un Andr. Upīti, it

kā Up[īts] būtu ko sliktu par mani rakstījis. — Vai Ekte-

rim manu karti aizsūtīji un pierakstīji klāt? Resnevic at-

rakstījusi ļoti sirsnīgi, rīt sūtīšu, lido, lido.

265.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 3. janvāri

Mans dārgais sirdsavotinš, aizrakstīju Tev vakar divas

kārtis, mani uztrauc, ka Tu nesaņem kārtīgi. Es «Domas»

dabūju un aizsūtīju Tev «Jaunļības] Tekas». Te jauna
kvīts — jau ir pāri par 2000 r. Pēc mana sapņa vajga
3000 r., jo bij 8000 fr. — Te turpinājums no Klaustiņa
raksta1. — Tavas lugas tagad izrāda ļoti bieži uz laukiem

un Rīgā, priecājies Tu arī, mīļā sirds. — Resnevicienei es

jau atbildēju, ka Tu slima un Cīrihā, bet viņa tik mīļi

raksta, ka Tu arī vari pāris vārdu aizrakstīt: Roma, Via

XX Settembre, 68. — Avīzēs nekā svarīga nebija. — Ka-

mēlija zied atkal, tas uz labu mazam pūkām. Tava zvaig-
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znīte ari ļoti jauki spīd vakaros man logā; Tu viņu ari
redzi savā logā, " ...

Te izgriezums, kā Andr. Upīts taisa sev reklāmu.2

LatvļiesuJ biedrībā Veinberģis esot uzvarēts 3 Manu sirds-
dziļumiņ, lidido, lido.

266.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada, ap 4. janvāri

Manu mīļo sirdsdārgumiņ, Tu esi tikusi vēl vājāka pēc
mana apciemojuma s

; vai dakteriene Tevi nokausējusi vai
pats apciemojums, vai kāds cits iemeslis. Tava jubileja
un balva, kura arvien vēl aug, Tev ari nedara vairs prieka,
Nu jau ir 2100+Liepājas 200+Fonda 200-2500, vēl nāks
abi teātri ar 500 r., tā ka 3000 var jau skaitīt: par pilnu
Vel jau ari tie progresīvie ļaudis, kuri slepeni krāj un uz
reizi nodos, varbūt sanāk 4000 r. -Kad Tu negribi, ka es

par jubilejas lugas projektiem runāju, tad es to ari neda-
rīšu, kaut gan man bij arī vēl citi. īsas biogrāfijas gaba-
liņš man tagad ir grūtāk rakstīt nekā kas lugasveidīos jo
izsviež mani no sajūtas. Bet. var arī to. Tas nu viss, un vai-,
rak es par to jubilejas lietu nerunāšu, esi -mierīga mīļā
sirsniņ, ļauni tiešām nebiju domājis, — Teāt-s uz svēt-
kiem, izrāda tikai 1 reizi «Vaideloli.» un «Pusideālistu» un
2 reizes «Urielu». No mums vairāk neka, viņš priekš mums
sevišķi nepūlas. — Škubiķis prasa "200. fr.; es solījos 100 fr
dot; var pat gadīties, ka atdod. ~Veinberģis par sapulču
vadoni nav ievēlēts. «Dzļimtenes] Vļestneslsļ» lieliski prie-
cājas. Manu sirdsdvēselīt, lidido.

lesāku atkal pārrakstīt «Jāzepu», lido.

267.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 4. janvāri

Manu mīļo sirdsspožumiņ, manu dvēselīt, labi, ka nu
reiz dabūji tās vēstules, nu varēsi atspirgt; cik dikti tuvi
mes taču esam, kā tās jaunmodes precīzijas mašīnas, kas
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tūdaļ maitājas, kad tik krislīts lekrīt. Dakteriene nu arī

būs prom, tad atpūtīsies. Vai ēd mājās? augļus vien? Man

saimniece no majales svētkiem 1 uznesa gaļu; laba bij, bet

nepanesu labi. Bet zvirbji gan pēc viņas stipri dzinās, tikai

laikam bīstama, ka tik garšīga. — Lasīju Antonu, — cik

Tu brmummīļi esi par mani rakstījusi, tāda liela, visu

aizdodoša mīlestība.2 Kad es tagad varētu Tev rakstīt to

Festspiel, es kaut cik arī varētu justies kā parāda atzinējs,
tā būtu tikai tāda Schuldschein3. Tu tik daudz aizdevi, nu

Tu esi vāja un nevari atspirgt ari no tā, ari no māju zau-

dēšanas, ka nevarēji māmiņu redzēt, ari no mājudarbu
darīšanas, no visa. Atdot to visu vairs nevar patiesībā,
bet varbūt piemiņā? —- Gaidīšu atbildi, sirsniņ, bet tikmēr

jāēd atkal majale. Majalei bij grūti ēst, majali arī ir grūti.

Vagaļi dzīvi, dzīvi, dzīvi, kad tik nenāk Tev virsū, lai

māci dzejot. Lido, lidido.

268.

A. UPĪTIM

Kastaņolā 1913. gada 7. janvārī

Loti godāto kolēģi,

saņēmu Jūsu laipno karti; «Vārdu» vēl nē, grāmatas mēdz

pienākt lēnāk (piem., «Galu un sāk[umu]» es vēl neesmu

dabūjis). Daudz paldies jau tagad par «VļārduJ». Novēlu

priecīgus svētkus un jauno gadu! [Paraksts.]
Atklātnes malās rakstīts:

Nupat saņēmu arī «Vārdu», tas nav vārds, nav grā-

mata, — tā ir vesela bibliotēka! vesels kritikas parlaments

un turklāt [teksta bojājums] asambleja, jo te ir taisni dzīvā

kritikas doma, kas dzīvai mākslai nodibina pastāvēšanas

un attīstības kārtību. Imponējoša sapulce. Paliekat sirsnīgi
sveicināts no [paraksts].

269.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 7. janvāri

Manu mīļo sirdsiniņ, tad nu ir pirmais saules stariņš, ko

no Tevis šodien sagaidīju. Cerēšu, ka neapdzisīs atkal,
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rokās turot, bez ziņas, bez iespējas ko darīt. Kamēlija gan

zied, tur zinu, ko darīt; un viņa vēl laiž citus pumpurus.

Par mani Tev nav ko bēdāties, es jau zinu, es tikšu vesels,

es dabūšu izeju, un Tava vēstule jau nemaz nevar sabē-

dināt, viņa jau mīļa un laba. Tikai Tu pati esi vārgāka
tikusi nekā biji, tās tās vienīgās bēdas. Bet neraksti tādēļ

plašāk, nelūko neko izskaidrot, kopies tikai un atpūties.
Ar ēšanu Tu esi ierīkojies labi, saimniece godīga, varbūt

tās saknes Tev palīdzēs. Ar vēstulēm nepārņemies; vis-

maz es Tev vairs nesūtīšu tādas, kur jāpieraksta klāt.

Biruta atsūtīja savu ģīmetni, vai gribi redzēt? — Vai Dam-

berģim uz Jelgavu nosūtīji? 1
— Atsūti man atpakaļ iz-

griezumus, es viņus uzglabāju. — «Gals un sākļumsļ» iznā-

cis kā sludināts; bet es vēl neesmu eksemplāri dabūjis; kā

tad es Tev nebūtu sūtījis? «Jaunfības] Tekas»2 Tev aizsū-

tīju. —Te ir kvīte, «L. A.»3
paša N nav vēl: tur būs teikti

vārdi. — Kijeviešiem 4 labāk neatbildēt; kad liksi «D[ie-
nasļ L[ap]ā», tad «Dzļimtenes] Vjestnesis]» ņems ļaunā.
Varbūt «Domās». Manu sirdsmīļ[umiņ], lido.

270.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 7. janvāri

Mīļā sirds, gribēju priekš Tavas jubilejas ko rakstīt un

lasīju «Ziedu klēpi», izlasīju visu cauri un sabijos. Kā es

to nebiju ieklausījies, kad Tu lasīji priekšā? Tas jau ir

lielākais, ko jel kad esmu lasījis! Kā to neviens nav redzē-

jis? Es visu nakti negulēju. Mana sasodītā nelaime, ka es

nelasu nekā, ne Tava, ne sava. Kad būtu lasījis, daudz

kas būtu citādi. Tas ir, ka es netieku pie sevis, nav laika.

Nebūtu vajdzējis nemaz rakstīt «Galu un sākumu». Un

te Tu visa esi. Tikai brīvības! no tā viss iztek. Tev vaj-

dzēja gluži citādi dzīvot. Tu rādījies man tādos uzskatos,

kas Tev pretī, un nu tik es redzu, ka tie bij putekļi no

maniem uzskatiem. Tu nebūtu arī slima tikusi. Bet nu Tu

drīz atspirgsi un tad sāc pa jaunam. Bet par to nav jā-
runā vēstulē. Es tik tā aizrāvos. — Andļrejs] Up[īts] atsūtī-

jis «Vārdu», par mums ļoti labi; 1 Hermļanis] par «Ziedu

klļepiļ» labāk nekā līdz šim;
2 bet viss pavisam nepietiekoši.

Labi bij, ka piedalījāmies.
3 Par brāli vāji.4 Bet varbūt nā-

kamreiz varēsim nepiedalīties, jo viņš5 rakstīšot vēl pret
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«Dzfimtenesļ V[ēstnesi]» un aizskaršot ari Tevi.6 — Sākšu

Tev maksāt savus parādus, procentu briesmīgi daudz sala-

sījies. Nopērc par % īstu malagu
7
. Atsūti ari man skaistas

kartiņas priekš Tevis. ■— Tu man raksti ļoti skaistas.

— Vītolam8 balva ir tik 3500 r. t Tev ar būs. — Tev jauns-
gads sākās ar negaršīgu vīnu, man sākās bez piena, col

la fame9. Bet lido, lidido.

271.

L. KALNIŅAI

Kastaņolā 1913. gada 8. Janvārī

Priecīgus svētkus, laimīgu jaunu gadu un visu labu la-

bajiem draugiem! Daudz paldies par mīļajiem sveicie-

niem.

Jānis.

272.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1913. gada 8. Janvārī

Priecīgus svētkus un daudz, daudz laimes jaunā gadā!

Vispirms veselību Jums abiem, zelta ļautiņi, tad — mazāk

darba un vairāk ienākumu, un Tev, mīļo brāli: tikt par

pilsētas domnieku un galvu, tās ir tās važas, ko Tev varu

novēlēt. Atklātības darbinieks Tu arvien esi bijis, un Tava

darbība vistuvākā sakarā ar pilsētas saimniecību, tātad

tik uz priekšu! Savu lielo romānu laimīgi nobeigt. Publiku

viņš jau ir iekarojis un iekaros vēl vairāk. A[ndreja]
Uļpīša] kritika nāk no konkurenta un nekrīt svarā.4 Turies

pie Klaustiņa. Par A. U. Tu laikam nezināji, ka viņš ir

«Domu» redaktors, jo Tu uzskaitīts līdzstrādniekos. Redz,
tā iet, nevar izbēgt; jābēg vien pašam. Tas būs man ari

jādara aiz cita iemesla: ar veselību neiet, kā vajdzētu, jā-
iet atpūsties. To pašlaik Elza dara. Tādēļ Tev ari tā lieku

pie sirds veselību: jo Tev daudz darba priekšā, visā no-

pietnībā Tev jāiet pilsētas pašvaldībā. Kādā kasē Tev

jābūt par direktoru vispirms. Bet nu daudz skūpstu no

Tava [paraksts].
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273.

A. BALABANOVAI

Kastaņolā 1913. gada 8. janvārī

8.1.13.

Dārgais biedri! Jūs daudz esat nodarbojusies, teorētiski

un praktiski, ar jautājumu par laukstrādniekiem, sevišķi

labi Jūs pazīstat Itālijas apstākļus. Griežos pie Jums ar

lūgumu norādīt man literatūru par darba sagādes biro-

jiem, ko būtu organizējuši paši laukstrādnieki. Vislabākais

manam mērķim būtu bijis praktiskie šo biroju statūti. Tādi

droši vien eksistē, un ceru, ka tos izmanto.

Es, kā redzat, arvien vēl dzīvoju Lugānā. Ceru, ka Jūs

esat vesela un ka Jūsu nenogurstošā, slavenā darbība vēl

tikai nostiprina Jūsu spēkus, kuri man vienmēr imponē-

juši.

274.

V. DAMBERGAM

Kastaņolā 1913. gada 8. janvārī

8.1.13.

Ļoti cienīto kolēģi!

Saņēmu Jūsu laipno vēstuli. Viņa izklīdināja manas

šaubas par dzimtenes pasta labām īpašībām un nes labas

ziņas, ka mūsu jaunie talanti no inteliģences ir uz pareiza

ceļa: uz literatūras lielo darbu sagatavojas ar pamatīgām

studijām 1
. Tas agrāk tā nebija un palīdzēs daudz mūsu

kultūras attīstībā, sevišķi formālā ziņā. Jūs mīlat formāli

pilnīgo Puškinu un sevišķi rakstu riski Danti — to mīlot,

vajga daudz spēka —, esat labi izvēlējušies klasiskas stu-

dijas, vai Jūs neviļina arī studēt latvfiešu] valodu, kura

vajdzīga mums kā pirmā forma, no Jūsu dzejas jau var

nojaust, ka Jūs tiecaties pēc kultūras arī dzejā, un jo vai-

rāk tad, kad neliek tik daudz svara uz veidojamo vielu.

Šī gara virziena talanti mīl būt mākslas apspriedēji māk-

slas garšas dēļ — mums viņu tik maz —, pie Jums es to
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redzu ari, un Jums te īsti dāvanas, viena jau, ka Jūs raK-

stat īsi un dzīvi no vajadzības izteikties. 2

Novēlu Jums labākās sekmes arī turpmākā darbībā,
kurai sekošu ar vēl lielāku-intresi, kad nu Jūs pazīstu per-
soniski, un galdu uz Jūsu atsauksmi arī par manu grā-
matu3

.

275.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 8. janvāri

Mīļā sirds, Tu raksti tik gari un tik mīļi un visu skaidro,
tas ir li, bet par daudz. Pirmais un pēdējais Tev ir: kopies
un taupies. Nekur nepiepūlies. Es jau vainīgs, ka negri-
bot aizkustināju, bet es nedomāju, ka Tu uz tām paris

rindiņām atbildēsi. Tā es vakar ari aizkustināju, neatbildi

uz to. Mums jāraksta tikai scbreiben Briēfe 1. Par to prieku'
3

man tik jāatbild pāris vārdos: es jau domāju, ka arī, pēc
sava veida, Tev rādu, kā prieks jāsajūt; bet, kad Tu sajūti,
ka nav, kas par Tevi priecājas, tad lai paliek. Bet Tu jau
no visa vairies, noli mc tangere 3, tikai brīvība, kā Strind

berģis visur redzēja tikai uzbrucējus. Kad. tiksi veselāka,

gan nebūsi tik vārīga. Tad kop pozitīvi savu lielumu — tas

Tev ir —, nevairies vien negatīvi. Pēc «Ziedu klļ'ēpjāļ»
lasīšanas es redzu, kā Tu nāksi uz augšu. Tu vari jau ta-

gad priecāties, arī jubileja tur palīdzēs. — Kalendāru es

saņemu, li. — Ģīmetnes nemeklē, es aizrakstīju Ekbergam,
lai pagādā. — Tev aizsūtīju vakar 100 fr., no tiem 50 priekš
prieka eksperimentiem. Skubiķa 50 fr. —lemet pastkas-
tītē vēstuli Dambfergam], vajdzētu viņa rokrakstu likt ap-
spriest grafologam,4 Cīrihā ir; brālim un tantiņai3 pie-
raksti klāt. Tantiņa šodien atsūtīja sveicienu. Lidido.

276.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 11. janvārī

Mīļo sirdsiniņ, lielais kamēlijas zieds vēl ir pilnā svai-

gumā, un nāk jau otrs uz ziedēšanu. Vēl būs 2 lieli un

2 mazi. Tas tagad tas galvenais. Saņēmu abas mīļās kar-
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tinas un izgriezumus par 'draugu biedrļibas] referātu1
,
Sūti

ari vakarējo Freinberga vēstuli atpakaļ un ja vēl kas būtu

no izgriezumiem. — Apskaitīju savus pērnos "izdevumus:

ir 3800 fr.l un briesmas! Agrāk mums abiem kopā nebij
ne pilni 3000. Krāj nu mantu, ko kodes neēdi Neesmu

vēl izrēķinājis, kā tas lēcies un kas aizlēcies. Kāds tad ir

Tavs rēķins? Arī būs labais. Labi, mazākais, ka ir, no kā

izdot. — Šodien nav avīžu, rit ari nebūs, mājās ir ziem-

svētki. Vai brālim aizsūtīji karti, pierakstīdama klāt?
— Man nav vairs Tavu kartiņu. Kad nebūs citu, ņemšu
Lugānās Kunstmotive2

un, ja to netiks, tad Natale Pisoni3.

īr gluži jauna sērija no vecām, gabals tre ghei4. Lido, li-

dido.

277.

H. ASARAM

Kastaņolā 1913. gada 11. janvārī

11.1.13.

Mīļo Hermari, es tomēr nevaru ilgi dusmoties uz Jums,

veca draudzība taču pārvar. Tikai tā labā vēstule, ko biju

Jums norakstījis pirms tā incidenta, to gan nenosūtīju,

Un, kad Jūs tik mīļi runājat maniem vārdiem kā «Saules

griežos»
1

un turpat lasu no Šļanteklēraļ mīļus sveicienus

Aspļazijai] un man
2
, tad rakstu atkal. To nelaimīgo inci-

dentu jau galā var saprast kā pārpratumu, jo Jūs uzskatī-

jāt Asp. jubilejas balvu kā pabalstu slimniecei, kamēr īsti

tas ir godinājums mūsu tautas lielākai sievietei. Jūs dus-

mojaties, ka sievietes bij aizsteigušās ar iniciatīvi priekšā,
kamēr «Dļienas] LļapaJ» bij aizmirsusi, un ka «Dzļimtenesj

V[ēstnesis]» tūliņ izlietoja to savā labā, kā jau izgļajušo]

reizi arī.

Jūs sākat Izskaitīt manas bagātības — un vēl ar ziņu ne-

pareizi —, kas bij jo mazāk smalkjūtīgi, tādēļ ka kādā

vēstulē biju Jums rakstījis par savu uzskatu uz mantukā

uz tautas mantu3 {savā laikā par to runāšu atklāti). Bet, pa-

zīdams Jūs kā godīgu cilvēku no seniem laikiem —. jo
tikai tādu es turu par savu draugu —, es ceru, ka arī šinī

reizē pie kļūdīšanās ir vainīgs [1 nesalasāms vārds]. Jūsu

prāts un takts, bet ne sirds.
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278.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 12. janvārī

Mīļo zelta ziediņ, saņēmu projekta lapiņas un 2 ģīmet-

nes, un mīļo mazo kartiņu. Tev vajdzētu uzrakstīt pašai
kādas 5 rindiņas par to leļļu spēlēšanu fantāzijā vai atsū-

tīt to nodaļu, ja ir gatava. 1
— Aronam vari gan tā rak-

stīt. Līgotnis to dara aiz bezkaunības, un lai to ievēro.2

— Birznieks-Upīts prasa ģīmetni, bet, kā nu atceros, tad

šī viņam jau [ir], laikam grib vēl citu. Man ir tā Rufa, kura

Tev sevišķi patika, en face, bet tai tikai viens eksem-

plārs. Apstellē pie Rufa, varbūt. Tev arī nav. Varbūt pie
tā paša gadījuma Tu arī pati liksies noņemties, būtu ļoti

li, un jubilejas gadījumā ari vajdzēs; laikam Pīpiņš drīz

vien pieprasīs, varbūt arī Jesens. —- Pastāsti, kā Tev let

ar veselību, ar badi, ēšanu, vingrošanu, jogurtu. Lido.

279.

A. BIRKERTAM

Kastaņolā 1913. gada 12. janvārī

Mīļais, cienījamais draugs!

Vispirms laimīgu jaunu gadu ar tikpat sekmīgiem dar-

biem un ar vēl lielākiem panākumiem! Ar intresi gaidīšu

uz rakstu par mļarksisma] filozofiju. — «Vārdā» man pa-
tika ļoti tā jaunā definīcija: universālisrns. 1 Viņa iet ne

vien uz kosmismu, kas pilnīgi pareizi (piem., «Cļļals] u[nļ
sfākums]»), bet ari uz visām šīs dzīves parādībām, vēs-

turi, psihiku, mikrokosmosu, sevi. Metode impresionisms,
labāk pointilisms, kur impresijas punktfosļ izvēlētfasļ dia-

lektiski. Tas ir plašs temats. — Par grafoloģiju gribēju
teikt: tā nav zinātne, bet māksla, piem., kā ķirurģija. Prin-

cipi varbūt pareizi (vēl maz izpētīti!), bet jāmāk viņus

piemērot. Grafoloģija vēl nebūt nevar būt mehāniska mēr-

aukla psihiskai dzīvei; vēl jāpūlas vairāk citiem līdzek-

ļiem izpētīt psihiskās parādības. — Kādā Liepājas kalen-

deri kāds raksts par mani, lūdzu to ari atsūtu. Mani viss

intresē, ko jūs rakstāt. Sveiki! [Paraksts.]
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280.

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1913. gadā, ap 13. janvāri

Mīļo veco Matīs!

Kādas nu lietas dara Tavs «Dzfimtenes] V[ēstnesis]»?
301. N top spilgti nosodīti «kādas literāriskas kliķes
darbi» — Upīša «Vārds». 1 Bet — no šīs kliķes līdzstrād-

niekiem ir vai vesela l% daļa «Dz. V.» līdzstrādnieki!

Pāts «Dz. V.» redaktors Līgotņu Jēkabs ir arī apkaro-
tās kliķes līdzdarbnieks!2 Jā, vēl vairāk: apkarošanas
raksts ievietots paša Līgļdtņu] Jēkaba vadītā nodaļā, feļe-
tonā! Līg. J. pats sevi izper. Par «Dz. V.» līdzstrādniekiem

es ieskatu vēl: Jaunsudrabļiņu], leviņu, Vainovsku, Leonu

Paegli, Antonu (laikam arī «Dz. V.» redaktors3
), arī As-

pļaziju], kura nav aizgājusi, bet tikai nostājusies neitrāli,

Un nu — kam «Dz. V.» izsaka pārmetumus par piedalīša-
nos pie «Vārda»? Viņam vajdzēja īsti sapulcināt visus

savus līdzstrādniekus un redaktorus, vainīgos redaktorus

atlaist no amata un citus apdraudēt, — bet «Dz. V.»* —

uzbrūk man! un vēl neitrālai Asp.!
4

Kā visu tādu izturēšanos lai sauc? Ir tikai viens vārds —

liekulība, un to pieļauj mans vecais Matīss? — Viens iz-

skaidrojums vien ir tādai parādībai — mūsu avīžniecības

dziļā pagrimšana. Mūsu vecos laikos, strīdos ar «Bfālti-
jas] Vļēstnesi]», tas tādas lietas taču nedarīja. Tikai

F. Veinberģis to ieveda praksē, un visa avīžniecība no

viņa mācījusies. Nelabu mantojumu viņš sev atstāj, Bet

nelabi arī esat jūs, mantnieki, kas to pieņem.
Nepareiza jau ir šī mākslas ievilkšana sīkās kliķu intri-

gās, kuras Rīgā sauc par politiku. Garīgi nespējīga poli-
tika uzmetas par visas kultūras dzīves noteicēju, kā se-

nāk reliģija, un šķiro mākslu, kuru var šķirot tikai filo-

zofija — pasaules uzskati, kā tagad mēdz teikt. Nejēdzīga
jau ir šī zvejošana pēc rakstniekiem, kā pie Berga bazāra

bodniekiem. Bet taisni riebjas, kad visi laikraksti sludina

stingru nošķiršanos rakstniekiem un paši par līdzstrād-

niekiem pievelk un pieņem arī pretēju uzskatu rakstnie-

kus, un uzbrūk tiem, kas nenāk. To tāpat dara arī tie laik-

raksti, kur sakās stāvam par mākslas neitralitāti, kā, piem.,
«Dz. V.» Asp. un mani dzejoļi nenozīmīgi, kad viņi

«Vārdā», bet, kad būtu «Dz. V.», tad būtu nozīmīgi. Mēs
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lai apkarojam 'diletantismu! Bet vai tad rakstnieks vai

noteikt iepriekš, kādi raksti un rakstnieki būs žurnālā un

nu vēl kādā rakstu krājumā? Pārmetējs pats to labi zina

un tomēr pārmet, — tā ir liekulība atkal. — Ar liekulību

un pagrimšanu izskaidrojas viss karagājiens pret Asp. to-

reiz, un nu «Dz. V.» dara taisni to pašu. Nē, nav vairs

mums avīžniecības, kur godīgs cilvēks varētu strādāt

līdzi, ne žurnālu, ne rakstu krājumu. Atliek tikai palikt
gluži vienam, lai paliktu skaidrs. Vai ja būtu kāds mākslas

žurnāls? Bet kur? Politika viņu apēdīs, publika grib tikai

politiku. Mēs vecos «Diienasļ Lfapasj» laikos gribējām

kultūru, arī mūsu politika bij kultūra. — Nu paliec vesels,

mīļo Matīs, turies Tu pretī tam pagrimšanas garam, pa-
likdams arī pie sava politiskā virziena, kā es palieku pie
sava. Sveiks!

Līg. J. referātā par draugu biedrību nostāda' pirmā
vietā F. Bārdu, kamēr Gros's — Asp.3 Vai to lai sauc pār
nepatiesību, vai par politiku? Vai tagad «Dz. V,» politika
prasa uzbrukumu Aspazijai ūn man? 35 gadu jubileja jau
sen pagājusi.

6 Nu vesels, mīļo veci, sveiks.

281.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 13. janvāri

Mīļo sirdsiniņ, pašlaik jaunais mēness un Venēra gluži
tuvu; vakar vēl bij tālu. Mēness iet ļoti ātri uz priekšu. Te

būs arī viena balta puķīte. — Tās Ēģiptes kārtis raksti

man, lai būtu visas vienkopus Tavā albumā, kur tā vairāk

nekā otrā albumā. — Te arī ziemsvētku dāvana no Lepska,
tā būs laikam otrā, tātad kopā kādi 150 r.! Pateicies

ar' Lepskim, kaut gan es jau pirmo reizi darīju to, —- Uz

laukiem arī rīko Aspļazijas] vakarus. Tā nu ir jauna pa-

rādība, viss iet uz Tavu birku. Lielajās avīzēs nav kvītu 1
,

jo pašlaik svētki. — Freinberga projekts Ir domāts uz šo

Jaungadu, un no manis ,paša viņam iestāstīts. 2
— Tam nav

daļas ar Festspiel. Freinberģim 1/2 loksnes nemaz nevajga,
var mazāk, viņš laikam honorāra nemaksās; vismaz par to

nerunā. — Cīrihā nav vēl jaunas kartiņas, nāks tikai

martā, bet Pisoni Natale ir jau gluži jaunas sērijas no

salāpītām vecām, la dozzina 40 ghei
3! — Birutai nabadzītei

laikam gājis vāji ar izrādi; bij priekš svētkiem, un tad
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jau vienmēr Ir tukšs. —- Neraksta vairs nekā. —- Kad Tev

šis Lugānas nepatīk, es izmeklēšu no Pisoni. — Kā tad

Tev 'gāja ar tām viešņām? Vai Lerch paliks Cīribā, kur

taču viņai nepatika labi? — Lido.

282.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 14. janvāri

Mīļais, '.spožais kamziediņš, labi» ka To nu taisies līdzi

tai kamēlijai — viņai otrais zieds stipri vien jau veras.

Kad Tu 6 stundas guli, tad tas jau jāskaita par normālu,
Piena panešana liela lieta; nez tik, vai būs ilgi, jo man

agrāk arī tā bij uz kādām pāris nedēļām. Vai jogurtu vēl

ņem? Un kā ar bādēm? Tās nepalaid. Krama atgriešanās

gan vislabākā zīme. Bet nu nesāc atkaļ aplam taupīt; es

jau Tev aizrakstīju savu izdevumu skaitli, lai Tu būtu

taisni drošāks Izdot, jo ari es daudz esmu izdevis. Kad Tu

sāksi ierobežoties, tad Tava veselība to ari darīs. — Še

līdzi «Dzjimtenesļ Vļēstnesisļ» pret Upfiša] «Vārdu»1
.

Es

uzmetu reizē vēstuli Aroniņam2, lai viņu drusku iebaidētu

Līgotņa dēļ3 un uzturētu citādi labā prātā priekš Tavas

jubilejas. Izlasi un atsūti vēstuli un N atpakaļ, un saki,

vai lai sūtu to vēstuli. — Citādi avīzēs nav nekas ievēro-

jams. Vai Tu «Dz. V.» dabū pa te arī? — Es apstellēju
«Druvu». — Bij jāmaksā Sibīrijas Sarkanam krustam ari

20 fr. un būs vēl ik mēnešus jāmaksā kaut cik. Vakar no

saimnieces dabūju Schlagsahne
4
.

Lido, ziediņ, lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Labi, ka Tev vakar aizsūtīju Ēģiptes kārtis, Tev sāk nākt

tādas kā Pisoni. Lido.

283.

MERKERAM

Kastaņolā 1913. gada 15. janvārī

Ļoti cienītais Merkera kungs!

Jūsu adrese man uzdota priekš B. Dambekalna kundzes.

Esmu nosūtījis divas pastkartes uz šo adresi, bet neesmu
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saņēmis nevienu atbildi. Laipni lūdzu pāris rindās sniegt
man izziņu, vai Dfambekalna] kundze nav vēl ieradusies

jeb vai adresē ir kļūda. Pēdējā gadījumā lūdzu atgriezt,
man atpakaļ manas pastkartes.

Šveice, Kastaņolā
15. 1, 13.

Augstcienībā,
A. Nagliņā.

284.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 16. janvārī

Mīļo sirds Veniņ, līdz ar mīļo sampuķīti bij arī izgrie-

zums par «Urielu». Vai tad Tu to negribi uzglabāt? Par

Tavu tulkojumu, un tās ovācijas jau nebij domātas Cucko-

vam, bet Tev. 1 Tādēļ būtu Tu pate uzglabājusi. —- Ar tām

sērijām es nu esmu skaidrībā; vai nu Pisoni, vai Veronesi2
.

Šī ir Veronesi. Sastādīsim tādus albumus: bellissimo3
un

necessario4
.

Šodien nav avīžu un nav ko pastāstīt. Atrak-

sti par tām fotogrāfijām —~ vai Tu neiesi pie Rufa noņem-

ties un reizē pastellēsi divas no manām, no tās, kura Tev

patika, en face (ne tā niknā un ne tā, kura no partijas iz-

dota). Upīts prasa priekš izdevuma. Lielais prinzeschen
Sorgenfrei

5 ļoti skaists. Lido. -

285.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 16. janvāri

Mīļais sirdsziediņ, Tavu skaistu kartiņu! To pašu skais-

tāko Tu atdevi. Un man tik Pisoni Natale. Bet jāatbild:
izgriezumus; kas uz Tevi zīmējas, protams,' paturi Tu. Te

par «Urielu» iet atpakaļ. Vēl man ir pāris no veciem lai-

kiem: par «Šķidrautu» un «Dūna Zeitļungj». Gribi, aizsū-

tīšu. — Soldati 1
aizrakstīju, lai aizsūta veronāli taisni Tev.

Kapseles lai pērk pats
2. — Karti Kugam paraksti un aiz-

sūti: bij atsūtījis jaungada sveicienus. — Birutas karti

atsūti man atpakaļ. Par to deklamāciju vakaru Cīrihā es

rakstīšu pats Līvam, lai Tu_ nezinātu; saproti.
3

— Es vēl

šaubos, vai sūtīt to vēstuli Aronam; rakstīta pirmā uztrau-
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■kūma. Nogaidīšu vēl, ko Tu sacīsi rit — Tavus sūtījumus,
kuras Tu mini, esmu visus saņēmis. — «Vārdu» paturi»
tas jau ir Tev dāvāts. Man arī ir cits. — «Druvu.» nupat
tik apstellēju, jāgaida vismaz nedēļa. — Avīzes Tev sū-
tīšu. — Vēstule Damberģim būs arī zudusi, kreņķis.
-~Rufs laikam vēl dabūs to fotc • - negatīvu. Citādi
nezinu, ko darīt, jo man šis ir tikai viens un no drukātavas
atpakaļ nesūta. — Ja Tev netīk Rufs, tad ej pie cita foto-
grafa,'bet ej gan. —Ar bādēm posts, visas saimnieces
dod par aukstam, taupa naudu. Prasi, lai dod heisses ja-
pamscnes Bad! «42°». -Tev ir liels ielūgums uz Acade-

cca
=. Er,uo \ 7., D^AJ im, T.ido.

lidido.

286.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 18. janvārī

Mīļo sirdšiniņ, aizsūtīju Tev vēstu!! ar pulka pieliku-
miem; tur ir atzīmēts, kas jāsūta atpakaļ. —ja nu kolo-
nija varēs vien, tad jau laikam rīkos Tavu vakara; rak-
stīju Līvam ka priekšniekam, lai Skabarga tura to priekš-
lasījumu par Tevi un Biruta deklamē.1

- Man saini ari
brj nepatīkami: zaldātu vesels pulks man dzinās' pakaļ,
iebēgu meža. «Hoßoe BpeMs» redzēju un pareģotāju,
u.t.L — Te ir tādi notikumi, ka resnais Beppo

2
aizoāii*

no matēs un dzīvo pie Pultonchi 3
.
Dinlias4

brūtgāns appre-
ceļis citu. - Tavas blakusistabas jau ir labas, bet ir taču
jau izīrētas.

Labi, ka Tu nu ar ēdienu iztiec labi. Lido,

287.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 18. janvāri

Mīļo sirdsdārgumiņ, Tavas kartiņas vienmēr kārtīgi
Aizvakar aizsūtīju Tev vēstuli ar vairākiem pielikumiem'
Avīzes tagad arī sūtīšu (jau 2 dienas sūtīju), tikai «D[ie-
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nas] Lfapu]» ne tūlīt, jo tur adrese ir Herrn Nfaglin]. Šo-

dien «Dz[īvē]» ir 2 Asp[azijas] vakari, abi Tev par labu»

Naudas bij jau līdz 2400 r. Un «vakari» nu tik sāks nākt,

būs vēl daudzi. Tev arī prieciņš. Liepājā publika atkal

vēlējusies visvairāk Tavas lugas. Raksti vien tik jaunas,

gan tad redzēsi, kā Tev priecīgi ies. Bet tikai kopties Tev

pašai jākopjas un daudz jāuzmanās, lai māgu nemaitātu

ka nupat atkal ar to karbonādi. Bet tādas lietas jau atkal

ātri pāriet; gan jau tiksi gluži vesela. Kad dakteriene pār-

brauks, varēsi vēl kādu kūri paņemt. — Par manu vese-

lību un ēšanunau ko bēdāties. Drusku ģīmī sāpes, bet es

tās izspaidu. Est ēdu gluži kārtīgi. Es tagad esmu ar lie-

liem eksperimentiem iekārtojis savu ēšanu; bailes man

bij tad, kad es pērn piepeši paliku nenokārtotā ēšanas

jautājumā. Nu es esmu gluži neatkarīgs no citiem —

ēšanā. Es ceru tagad, kas man izdevās te, tas izdosies arī

citur. Pamazām jau iet, bet tomēr iet. — Šodien būs

annale Aeademia1
.

Mūsu māja arī taisījās iet, bet vakar

vecim atkal notika nelaime ar kāju: iecirta ar cirvi. Bet

ir sīksts vecis, izdilis, bet šodien vaina jau labi apdzi-

jusi, nav sarkana. Man pat tik ātri nedzīst. Atlabsti nu Tu,

mīļo sirsniņ, lido.

288.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1913. gada 19. janvārī

Laimīgu jaunu gadu!

Mīļais draugs,

saņēmu abus Jūsu naudas sūtījumus ar lielo paldies! Bet

no Iniņberga neesam saņēmuši vēl nevienas grāmatas —

ne «Saul[ainaļ stūrīša» 1
r

ne Kraujas «Pusideāl[istaj». Gai-

dīšu arī no Jums vēstuli.

Še tā solītā ģīmetne. Viņa man ir tikai šī viena pate.

Pakaļpastellējurnu fotogrāfs neesot uzņēmies izdarīt. Labi

būtu, ka šo varētu uzglabāt pēc drukāšanas. Ģīmetne uz

pastkartis ir tā pate, kuru sūtīju jau Iniņbergam priekš
Kop. rakstiem. Bet, vai viņš to saņēmis, nezinu, nav rak-
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stijis. Paliekat daudzreiz mīļi sveicināti. Sveicināt tāpat

Krauju. Vai viņa raksts par Aspļaziju] drīz tiks drukāts?2

Sirsnīgi sveiki! Jūsu [paraksts],

Cļastagnola] 19.1.13.

Vēstules malā rakstīts:

Atbildat, lūdzu, pāris rindiņas par šīs vēstules saņem-

šanu, tās ģīmetnes dēļ.

Sveiki! [Paraksts.]

289.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1913. gada 19. janvārī

Dārgā draudzene, vēlreiz laimīgu jaunu gadu! pēc
dzimtenes veida. Vēlu Jums tur mājās nāk tas jaunais

gads, bet atnāks arī dzimtai.

Daudz mīļu paldies sveicinātājiem! Kurš tik droši izsaka

savu nepatikšanu, tas man patīk. 1 Var jau vēl būt, ka

viņiem nepatīk šķiras reprezentanti, bet pate gan. Tā ap-
mēram man iet.

«Dzfimtenesļ Vļēstneša]» prospektā, mīļā draudzene, ne-

redzu Jūsu romāna.2 Nolaižat vien, izlaižat vēl kādu ga-

balu, bet lūkojat nākt laukā.

Arī pate varat drukāt vienu daļu, lai iznāk lētāk. Grūts

ir tik sākums.

Daudz mīļu labdienu Jums un visiem vēlē

R.

290.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 20. janvāri

Mīļo zelta sirdsdraudziņ, saņēmu tās mīļās kartiņas ar

visiem pielikumiem, ar skaistām bildītēm un skaistiem

vāciņiem par to resno diloņa vīru. 1 Sūtu Tev atkal «Gals

un sākums», — pēdīgi taču atnācis, skaisti svārki gan ir,

gandrīz kā no Heferkampfa Vēverielā. Sastādījums nav

pietiekoši izstrādāts, — tad «Dzfimtenesļ V[ēstnesis]» un
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«Dz[īve]»; «D[ienas] L[ap]as» vēl nav. Kad Tev atliek laiks,

tad izgriez piestrīpotos gabalus; kad nē, tad atliec tos nu-

murus īpaši, es izgriezīšu vēlāk. — Tad trīs veci izgrie-
zumi par Tevi; sevišķi to «Silber Schleier»2- glabā labi, tas

ir vēsturisks! — Birutas aicināšanas dēļ rakstīju Līvam

vēl to pat dien un pieteicu, lai viņi rīko slepeni no Tevis!

— Ekteri raksta mīļi un labi. Par «Dien. Lapu» tā teikts;

«Dļienļlapisti iniciatīvu iznīcināja līdz ar Bisnļieka] fondu.

Cik. tur sirsnības un cik pienākumu sajūtu pie visas tās

naudas vākšanas, to grūti pasacīt. Lai kā, viņi var! Strād-

nieku laikrakstam salasīt pāris simtus iet daudz grūtāk,»
Tātad viņš ar Hermani nav ar mieru, Bet, lai būtu viss

labi, es likšu, lai brālis izmaksā priekš strādnieku laik-

raksta 10 rubļus. To Pisoni Tu negribi zināt, bet kādu dien

netīšām Tu taču dabūsi vienu, — Par tiem kritiķiem ne-

errojies tagad pa sīkumiem, errosimies uz reizi lielumā.

Svābe par Apsesdēlu vēl nav iznācis, tikai «D. L,» pro-

spektā minēts. Tāpat prospektā, ka brālis rakstīs par

Tevi, —- Aronam vēl nesūtu, gaidu, varbūt «D. L.» viņam
atbildēs to pašu. — Fotogrāfiju sūtīšu Upītim. — Kamē-

lija zied,

Zvirbuļi ēd mazāk nekā Tavs kaimiņš, — Tops ir gan-

drīz labs. Lido, sirdsiniņ, lido.

291.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 21. janvārī

Mīļo sirdsdārgumiņ, dabūju tās abas ļoti skaistās kar-

tiņas ar visiem li un labiem sapņu tulkojumiem. Šonakt

atkal redzēju, ka pases dēļ garas klapatas 1 (Merķelim

rakstīju, bet gaidu vēl no Skubiķa), tad mūsu pašu istabā

bij briesmīgi daudz mušu. — Nosūtīju Tev vakar «Gals

un sākļumsļ», «Jaunjības] Tekas», šodien brāļa romānu2

un «Dzļirntenesļ Vfēstnesij» (tur ir 1 kvīts, jau 2400; raksts

par igauņu drāmām, tas jāizgriež). Pieliku klāt Freinberga
vēstuli, uz to atbildi man drīz un atsūti arī Freinberģi at-

pakaļ, jo es viņam neesmu vēl atbildējis. — Par to Dam-

berģi es vairs neuztraucos. — Ko Tu bēdājies par mani;

es Tev teicu, ka esmu vesels, ar ēdienu iztieku labi; tops

gandrīz pilnīgi labs, nav nemaz tumšs. '-— Te arī laiks bij
vienā saulē, tikai šodien snieg. — No Līva vēl nav at-

bildes, Lido, sirdsiniņ, lido.
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'Atklātnes malā raksti'tsr

.

«Jāzepa» I cēi. pabeigšu šinīs dienās, II c. gribu pabeigt
janvārī. Lido.

Atsūti man Dinas skatu. Lido.

292.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 21. janvāri

Vai Frembergis un teātrs grib to Festspiel, man arī lie-
kas jautājums. Ļoti var būt, ka Freinberģis pats grib ko
tamlīdzīgu sarakstīt, un es tad būtu viņam tikai konku-
rents. Ir viņš taču jau aranžējis Tavas dzejas personās,
jaungada. — Teātrs tagad arī liekas vājš ar aktieriem-
visas lugas, arī «U. U..N.» un «Ind. un Ar.» Ir no jauna jā-
iestudē, un kas spēlēs; Muciniece — tā — muciņa būs
Spīdola; un,-kad viņa-teiks «es -esmu visskaistākā!'»" kas
tad ticēs? Un Smiļģis -Lāčplēsis! ~ Ko viņi ņēma to
Biaumam- un tik daudz ar to iekrita? Tie ir vēstnešnieki.
kas- ir tagad ietikušies Jaunļajā] teātrī. — Kad tā ir, tad
es. taču nepūlēšos ar to Festspiel, var vinu taisīt arī vēlāk
priekš citiem gadījum[iemj, piem., Liepājā var uzvest, arī
vecais teatrs u.t.l. Un Tev darba tiešām Ir, jo vajga no
Tavām galvenam lugām, taisīt mazus drāmu konspektus, ko
fu pate vislabāk būtu varējusi. Es būtu to kopumu apli-
cis un saaudis kopā. Bet, kad viņiem tik grūti iestudēt, tad
tur nekas neiznāks. Arī «Jāzepu» viņi nepaspēs. — Es- ta-
gad pārrakstīju I cēl. — Atsūti Dinas skatu, tad es II c

nobeigšu vēl janvāri. Un, ja tad ar Fesfspielu nekas nesa-

nāk, tad taisīšu pa februāri un maitu «Jāzepu» un tad
prozas lugu priekš Pēterburgas. Kopies un priecājies, lido.

293.

V. HERTELIM

Kastaņolā 1913. gada 22. janvārī

Hertļelimļ. 22.1. [13.] Gribēju sūtīt jaungada sveicfienu],
nu jāsūta līdzjūtības vārdi. 1 Bet cilvēka krietnība dod spo-
zumu līdzi viņa dzīvei, kā nāvei, un abas ierosina pāri pa-
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licējus uz vēl lielāku centību vispārības labā. Tu būsi div-

kārt aizkustināts un mudināts, un tā Tev arī var vēlēt

laimīgu jaungadu.

294.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 22. janvārī

Mīļo sirdslabumiņ, šodien nosūtu Tev lielu pulku avīžu,

arī Tavu «orgānu». Lepskis vareni strādā, uzved 2 reizes

«Gunu» un no teātra un kolektēm aizsūtījis 140 r.ļ Kvīte

ir «Dzļimtenes] Vļēstnesī]», izgriez pati. Tad Jaunļais]
teātrs atsūtīja naudu, bet nav rēķina; tagad būs lielākā

daļa Tev, jo tagad daudz izrāda Tavas lugas. Arī uz lau-

kiem bieži vien. Naudu Tev aizsūtīšu, kad būs rēķins. Ve-

ronesim ir tikai stāvu kartiņas; Pisonim ir arī gulenīcas,
bet Tū jau to negribi. — Es otrreiz prasu par kādu lietu,

kad nav vēl dabūta atbilde; iegādā, ka uz vēstuli dabūjam
atbildi ne otrā dienā, bet trešā vai ceturtā. — Vaguļus

nevajdzēja kaitināt, varbūt tiešām ir bēdīgi. — Mums

šodien būtu bijis notikums: aizdegās sturstens. Citu noti-

kumu vēl nav, bet gaidām. — Atsūti man Dinas skatu un

nekreņķējies, ka es par to rakstu atkal otrreiz, tas tik ir

neaizmiršanas dēļ. Lido, sirdsiniņ, lido.

295.

H. SIMSONAM

Kastaņolā 1913. gada 23. janvārī

13.1.13. 1 Jums ir, aiz man nezināmiem iemesliem, vaj-

dzīgs mani nesaprast, un tad tas ir viegli.
Jūs ieskatāt par garīgu spēju zaudēšanu — turēšanos

pie demokrātijas, tas pārsteidzoši no bijuša s[ociāl]d.[e-
mokrāta]. [Starp rindām rakstīts: tāds uzskats būtu sapro-

tams no naiva konservatora, bet Jūs] Vai Jūs toreiz sevi

turējāt par garīgi nespējīgu, vai tagad domājat, ka toreiz

bijāt?
1. Es neesmu kopš vakardienas dfemokrāts] un sļociālļdļe-
mokrāts], bet jau veselu cilvēka mūžu.
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2. Un kad tad nu es īsti esmu zaudējis savas garīgās spē-

jas, vai priekš 20 gadiem, vai tagad?
3. Un Jūs to zinājāt, kad sākāt sakarus ar mani, un visu

laiku, kad tos turpinājāt. Ko tad Jūs tagad brīnāties? Kā

Jūs prasāt no manis atstāšanos no Demokrātijas, piedrau-
dēdams mani citādi izskaidrot par garīgu nespējnieku. Vai

es Jums prasīju, lai Jūs atsakāties no saviem [1 nesala-

sāms vārds] konservatīviem uzskatiem, un lai es atsakos,
būdams pats sfociāl]d[emokrātijas] pirmos nodibinātājos,
viņas tēvs. Un lai atsaku taisni tagad, kad viņiem ir grūti

laiki, kad tik daudzi aiziet no viņiem.
Es nēsājot s. d. livreju? — Neaizmirstat, ka to var dot

tikai valdošās šķiras, ne nospiestās, kāda ir strādn[iekuj

šķira un viņas reprezentants — s. d.

Es nekad neesmu lūkojis Jūs iebaidīt un Jums draudēt.

Palasāt manas vēstules, tad redzēsat, kā es teicu: [Ass?] ir

personiski spurains cilvēks, t. i„ satiksmē neērts, bet darbā

derīgs. Tas ir viss.

Es Jums arī vairākkārt tiku teicis, ka man rūp ne per-
soniskais, bet tas, ka komitejā nāktu ne tikai konservatīvi

kungi, bet arī brīvprātoši cilvēki vai demokrāti, toreiz es

nezināju, ka Jūs tos tagad saucat par garīgi nespējīgiem.
Kā lai es Jums to daru vēl saprotamāku, kad Jūs līdz šim

neesat sapratuši? Tagad man jādomā, ka Jums ir iemeslis

nesaprast, un Jūs runājat vēl, ka latv. s. d. ir nopirkta no

vācu valdības, tāpat kā 1905. g. reakcionāri teica, visa

krievu revolūcija esot taisīta ar japāņu naudu. Tāda vēr-

tība vienam laikam, kā otram, tikai mani pārsteidz, ka to

[1 nesalasāms vārds] un to nesaprot lielo pasauls kustību

cilvēks, kuru es skaitu par izglītotu.

296.

H. SIMSONAM

Kastaņolā 1913. gada 23. janvārī

Mīļais draugs!

leskatāt par manas draudzības zīmi arī šo, ka neatbildu

uz Jūsu vēstuli; viņa ir apvainojoša priekš Jums vairāk

nekā priekš manis. Jo par netaisnību aiz nesaprašanas
un nezināšanas man ir tikai žēlums. Es par Jums esmu la-

bākās domās nekā Jūs pats; nekad Jūs neesmu apdraudē-
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jis, ne Jums ko pārmetis, ne ko netaisnu no Jums prasījis.
Ticēdams labam Jūsu dabā, es arī tagad ceru, ka reiz

Jūsu ceļš atvedīs Jūs atpakaļ arī pie manis: es arvien vēl

esmu un palikšu tas pats. Vēlu Jums visu labu. \
Esat sveiki.

[Paraksts.]

Castagnola 23.1.13.

297.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 24. janvārī

Mīļo sirdsziediņ, man visa sirds stāv kā atvērusies, ka

Tu esi slima. Un varbūt esi pārstrādājusies Pīpiņa dēļ
1?

Nelasi vismaz vairs to Dinas skatu, man viņš taču tā kā

tā jāizstrādā. Kad Tev nav, kā pavadīt garos vakarus, tad

ej biežāk uz teātri vai koncertu, tagad jau dakteriene var

pavadīt. Izgriezumus netaisi, tur Tev atkal jālasa. Var ierī-

koties agrāk celties un agri gulēt iet, lai vakari īsāki.

Vairāk staigāt. — Gūnthera vēstule nav vēl pienākusi.
— «Jaunības Tekas» iemaksājušas «D[ienas] Lļapāj» 100 r.l

bez tam vēl citi 40 r. Tātad ir jau 2500 r. •— Kad es vakar

gāju itin bēdīgs, ka Tu slima, es nejauši ieraudzīju Tavu

zvaigznīti lielu un spožu. Tas bij sveiciens, lai nebēdā,

lido..

Atklātnes mala rakstīts:

To vēstuli dabūju,2 laba, lido

298.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 24. janvārī

Mīļo sirdsvieniņ, Tava neveselība negrib nemaz mitē-

ties, Tavas kartiņas ir tik bēdīgas, ka nevar nemaz vairs

izturēt. Es nogaidīšu vēl rītdienu, un, ja nekas priecīgāks
nenāk, tad es rīt braucu Tevi aplūkot. Šo kartiņu Tu da-

būsi rīt no rītus, un vakarā es varbūt esmu jau pie Tevis.
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Pretī nenāc, jo var jau būt arī, ka nebraucu. — Gūn-

thera vēstule ir laba, noteikta, bez izplūduma. Bet kāds

lai būtu prieks, kad Tu esi slima un pārstrādājies taisni

pa slimības laiku. Sirdsmīļo zelta, dārgumiņ, manu dvēselīt,

lido. Nebaidies, ka es Tevi traucētu ilgi. Lido.

299.

J. GINTERAM

Kastaņolā 1913. gada 24. janvārī

24.1.13. Ļoti godātais J. f. Gintera kungs!

Tikko kā saņēmu Jūsu dārgo vēstuli un gaidu, kad pie-
sūtīsit līgumu1. Kam Jūs dodat drāmu tulkot, katrā ziņā ir

Jūsu darīšana.2 Esmu ar mieru noslēgt ar Jums ģenerāllī-

gumu par visu manu drāmu tulkošanu un lūdzu man rak-

stīt par turpmāko. Par šo sastrādāšanos es patiesi priecājos.

Visā augstcienībā,
Jūsu

300.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 25. janvārī

Mīļo zelta sirdsiniņ, rakstīju Tev vakarvakarā un šorīt,

un šovakar atkal, lai Tu dabūtu vēl svētdien no rītus. Es

būtu braucis pie Tevis, bet nevaru saprast, kāds Tavs stā-

voklis, jo, kad Tu jau gulēji uz gultas, Tu man rakstīji
tikai par melanholiju. Tagad es gaidīšu līdz pirmdien no

rītus, un, ja Tu tad neraksti, lai Tevi netraucēju, tad es

braucu pie Tevis. Laikrakstus vairs nesūtīšu. — Līvs va-

rēja man arī tā atrakstīt, lai es varētu atbildēt Birutai; 1 ir

nesmuki viņai neko nerakstīt. Ko tad ir nolēmuši rīkot?

Bet gan jau sadzirdēšu no Tevis. — Lido, mīļo sirsniņ,

turies, turies, lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Kartiņas Tu man esi sasūtījusi brīnum skaistas, lido.
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301.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 26. janvārī

Mana dziļi dvēselīt, saņēmu Tavu kartiņu, bet tur nav

vēl atbildes, kā man darīt ar braukšanu. Gaidīšu rīt no

rīta un tad jau gan braukšu. Lido, sirdsiniņ, lido. No Pē-

terburgas biedrības1 Tev arī vēl atsūtīšot 50 r., tā raksta

Ļūļa. Ecco2! Lido.

302.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1913. gada 27. janvārī

Dārgā , draudzene/ tās ir labi, ka Jūs Jūsu rūgtumu no-

rakstāt-nost. Es ;arī tā mēdzu darīt. Jūs sakiet [!''nesala-

sams vārds] nesapratis un uzpūtīsies;'Jums taisnība,: bet

tās jau ir normālas parādības. Un, ja rakstītu tiem, kas

saprot un neuzpūšas, tad nevaļaga nemaz drukāt, pietiek

ar rokrakstu vien. Bet Jums nav taisnība domās par no-

veles mazvērtību: mazu stāvu grūtāk uzcirst neka lielu

ēku. Man tikai prieks, kā Jūs aiz pārskatīšanās ira aiz

dusmām sacerējāt tik lielu darbu, un ar. ceru, ka Jūs aiz

dusmām .par, šīm rindiņām atkal sacerēsat Vbu novedu.1

Zēl gan, ka es nezināju Jūsu pavārdu, un nu man lesā-

kuma2
nav vairs. Bet laimes novēlēt Jums var ari tā, un

viss mans darbs jau darīts ar to ierosinājumu došanā, bet

nopelni ir Jūsu,...' - . .' -

Paliekat mīļi sveicināti,

R.

303.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 27. janvāri

Mīļo sirdsiniņ, biju jau visu sarīkojis uz braukšanu;

vēl mani iebaidīja un apbēdināja, ka no rītus nebij no Te-

vis kartiņas. Tad dabūju telegrammu, lai nebrauc. — So
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tagad rakstu, nesaņēmis vēī Tavas solītās vēstules. —No

pielikumiem atsūti atpakaļ tikai to, kur par to piezīmēts.
— Papriecājies nu, ka nauda Tev birst kā spaļi. Ļoti mīļa
Pēterburgas biedrība, tā, kurai solījos to lugu rakstīt. Tā

laikam ir atmaksa par solīšanos. — Naudas rēķini tādi:

man nākas no brāļa 335 franki, kas pie Tevis; Tev nākas

no manis, par teātri, 380 fr. Tātad es Tev nosūtīšu tos

380—335=45 fr. līdz ar 133 fr., kas nāk no Pēterburgas,
— Noliec savu naudu atkal, uz conto corrente1

.
—' Ja

līdz ar savu šodienas vēstuli neesi vēl izsūtījusi Dinas

skatu, tad sūti tūliņ pēc šīs manas vēstules saņemšanas;
nelasi viņu, man tā kā tā pašam jāpārstrādā. Bet, ja varbūt

būtu nozudis, tad nebēdā, jo man jau ir bruļons. Es no tā

būtu varējis arī tagad tūliņ norakstīt, bet tur vairāk pū-
liņu. — Es tagad, Tev rakstīšu labāk tikai vēstules; kartiņas

tik, kad nav nekā, ko ziņot. Uz kartiņām, gribēdams visu

vajadzīgo sarakstīt, sarakstu par bieži, tā ka Tu nevari

lasīt. — No Lilijas dabūju vēstuli: ļoti laimīga, «Dzimte-

nes] Vļestnesis]» uzņēmis viņas romānu2. Es nebiju nemaz

pamanījis, nezināju arī viņas pseidonīma — Ivandes Kaiju,
Nu man nav pirmo numuru, laikam pie Tevis. Kas man

tagad pienāks, no tiem sūtīšu Tev to romānu. — Tik tāļ

bez Tavas vēstules; eju uz pastu; kad būs vēl kas jāat-

bild, tad pastā pierakstīšu klāt. Lido! Labi, nu taču esi

atkal vesela, mīļo sirsniņ. Lido. Kad raksti brālim, teic:

lai atraksta, cik eksemplāru vēl ir-nepārdotu «Tālfuļ no-

skfaņu]» un «Vēja nestu lapu».

Vēstules malā rakstīts:

Nav atnākusi Tava vēstule. Laikam rīt. Tad atbildēšu arī

rīt. Lido.

304.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 28. janvārī

Mīļo sirdsiniņ, šorīt dabūju abas reizē — Tavu karti

un vēstuli, arī «Domas» un Dinas skatu, li. Nu būs mierī-

gāks prāts, ka Tu neesi slima. Kad tik Tu atkal nepārstrā-

dājies. Sargies nu, nu slimība pate Tevi brīdināja. Lido.
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305.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913.gada 29. janvārī

Mīļo zelta sirsniņ, labi, ka Tu nu esi atkal vesela, kā

pati saki. Es tātad velti uztraucos, bet es jau nezinu par
Tev spriest nekā, tādēļ vienmēr tie uztraukumi, kamēr

apradināšos. — Kvīts ir jau par 2660 r„ tātad īsti jau
pāri par 3000. Avīzes sūtīšu rīt. — Mani brīdina, ka Šveicē

ieradīšoties kāds avantūrists no Parīzes, ar visiem pa-

zīstams, arī ar Robertu; gribot naudu izspiest. Tātad pie-

sargies i Tu un brīdini citus. Gūnthera vēstuli atsūti man

atpakaļ. Rīt garāk. Lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Ļoti li par to Dinas skatu, tik žēl, ka sapūlējies un sli-

ma tiki, sirdsrnīļumiņ, lido.

306.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1913. gada 30. janvārī

Dārgā draudzene, Jums liela pateicība par Jūsu mīļo
gādību. Izgriezumu aizsūtīju uz uzdoto adresi. — Jūsu

uzskats tanī jautājumā drusku šķiras no mana.
1 Jūs vis-

pār, pēc latvļiešu] veca paraduma, mēdzat daudz izskaid-

rot ar piespiešanu un bailēm; pie manis ar to nekā ne-

var — izskaidrot. Arī visa tā pasaule, kurā es dzīvoju, ir

uzcelta uz citām jūtām: pašnoteikšanos un nebēdāšanu.

Mājās tikt es gan gribētu, bet ne tādā ceļā, un es nebē-

dāšu, ka mana ceļa nav tagad; gan jau būs. Vai tas arī

nav iemeslis nebēdāt, kad ir tādi mīļi cilvēki kā Jūs, kas

tā rūpējas? Ir citi, par kuriem vairāk jārūpējas nekā par

mani, un atkal Jūs, dārgā draudzene, esat tā, kas tur ir

jau rūpējusies.
2 Paliekat sirsnīgi sveicināta.

R.
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307.

K. ĶIRPENAM

Kastaņolā 1913. gada 30. janvārī

Mīļo, labo Kristap 1
,

cik es priecīgs, ka dabūju Tavu

vēstuli. Būtu jau es rakstījis Tev, bet domāju, ka pa to

garo laiku būsi adresi mainījis un ka arī pasta N maina

ikgad. Ak, tu mīļais, Tu domā, ka redzēsimies. 2 Man gan

nav vēl nekādu cerību. Un darba daudzums neļauj arī

daudz domāt par to. Vairāk jau ceru Tevi še redzēt. Man

tik mīļi dzirdēt nostāstus par Rīgas dzīvi. Es Tavos uz-

skatos par boikotu.3 Nav teātrs šaura lieta un nav poli-
tika; to vajga izkarot citur. — Kā nu viņi neuzvedis

«Uguni un Nakti»? Kad nav priekš tā aktieru, tad jau

lugu nevarēs ne tik. 4 Un kā tad būs? Lai uzved taču «Ug.
N.» arī ar vāju Lāčplēsi; to vairs nevar izgāzt cauri, bet

jaunu lugu var izgāzt vāji aktieri. — Tev gan vajdzētu
līdzi darboties; tie darbinieki jauni. Kad ar labu aktieru

atlaišanu nenoved teātri gluži postā. Nesaprotu no tāles,

kur tā vaina. Šoreiz tik daudz. Sirsnīgi sveiks.

308.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 30. janvāri

Mīļo zelta draudziņ, dabūju Tavas abas mīļās un skais-

tas kartiņas līdz ar zilo ziediņu 1

,
noglabāju to pie pelēkā,

samtainā, dikti li. Pērkoņa vēstule arī ir, atsūti vēl ari

viņa rēķinu atpakaļ,
2

un tad Gūntheram rakstīto manu

vēstuli; nosūtīšu no šejienes. — Te klāt kvīts par 2660

i., un vēl jau nāks; arī no Pēterburgas vēl gaidu solītos

50 r.; Tu redzi, iet. — Nosūtu arī Lilijas romānu un Bār-

das kritiku par «Gļaluļ u[nļ sļakumu]» 3. Lilija atsūtījusi

izgriezumu par amnestiju; tā kā es domāju.
4 Teroristus un

laupītājus nē, bet ko par tādiem ieskatīt? Tev jau nu gan
būs pēc. iespējams braukt. — Bija dikti li un liela palī-
dzība tā Dinas skata caurskatīšana, nu arī man būtu mīļāk

bijušas Tavas veselās actiņas un Tava strādātspēšana nekā

Dinas darbs; būtu Tu gan varējusi man klausīt šoreiz,

kad es veselu nedēļi cauri lūdzu, lai nelasi, bet sūti tū-
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liņ atpakaļ Dinu. Es taču nomanīju, ka Tu neesi vesela»

Tā, redz, no Tava lielā 11 ceļas vienmēr tie pārpratumi:
Tu dari labu, bet pēc sava prāta, un nekad neklausi lū-

gumu. Otrs jūtas pazemots no labdarības un nedabū pa-

līdzību, kādu viņš gribētu, kāda vien nodibina kopdzīvi,
kompromisu, savstarpēju palīdzību un cienīšanu. Bet, kad

Tev to saka, Tu nekad nesaproti ne vien teikto domu,
bet pat teicēja labo gribu. Tu rūgti žēlojies, kad to sauc

par uzbāzību un labdarību, un nejūti, ka otrs grib, lai

viņu saprastu un cienītu arī viņa gribu. Tu mani sauc

par lielu bērnu, — tur daudz taisnības, jo man grūti gādāt
par savām sīkām saimniecības lietām; bet tā tikai puse

taisnības. Jo es apzinos arī šo savu trūkumu un zinu pats,
kā tur izlīdzēties, vismaz domāju par iespējamām izejām.
Bet Tu vari saprast tikai pirmo pusi no šīs patiesības un

domā, kad jau ir bērns, tad arī pilnīgi neapzinīgs. Un nu

Tu mīļi rūpējies par mani, bet nemaz neklausies uz ma-

niem lūgumiem, priekšlikumiem, ierunām Un protestiem
— it kā manis paša nemaz nebūtu. Tā ar Tevi apgājās
Tava māmiņa, par ko Tu gan! nebeidz rūgti žēloties pat
vēl tagad. Bet, ka Tu pati dari tāpat ar mani un arī ar

visu citu dzīvi, to Tu nemani. 'Tas TeV ir ieaudzēts, tā-

dēļ nemani. Bet citi gan to mana; sevišķi tie, kas ir paši
brīvi auguši vai sevi brīvi audzējuši un kas atzīst visur

otra personību un pašnolemšanos. Es straujš esmu, gribu
Tevi pārliecināt par sava uzskata pareizību aši, bet no

tā jau Tu redzi, ka es gribu Tevi pārliecināt, tātad at-

zīstu, ka Tev ir savas domas un ka man ar tam ir jārēķi-
nājas. Par savu vainu es atzīstu šo straujumu (man ir

briesmīgi -daudz, ko teikt un strādāt, un tik daudz Mke

esmu zaudējis), bet Tava vaina ir: nesaprašana, ka otrs

ir arī persona, kura nolemj pate par sevi un ar kuras

gribu jārēķinājas. Tava vaina ir Tavs mantojums no

dzimšanas un audzināšanas, no veciem despotisma lai-

kiem, no patriarhālisma, no Tava negantā vectēva5
.

Tu

viņu nolādēji: nicht gedacht soli seiner werden6
,

■ bet

arī nepieminēts viņš ir un Tevī pašā iekšā. Mīļā sirds,

mīļā dvēsele! Tā ir tā nebrīvība, par kuru es Tev runāju
izgfājušajāļ vēstulē, pret kuru es esmu karojis tūkstots

veidiem. Tas vecais, neminamais vīrs ir mans lielākais

pretnieks. Mirdams viņš ticis vēl stiprāks. Un no tā man

Tevi jāiznīcina. Divdesmit gadus es jau karoju, un vēl

viņš veic. Es viņu nepazinu, tas bij nelabums. Mans la-
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bums, Ka es attīstos un topu stiprāks. Bet arī viņš attīstās,

jo Tavas jūtas dabūjušas jaunu formulējumu; neklausīt

nekur citam, ienīst katru mācību kā tādu nav nekas cits,

ka zināma attīstība tai nekustamIbai, t. i., nocietēšanās vēl

lielākā nekustamībā un patriarhālībā. Tas vectēvs grib,
lai Tu ar viņu saplūstu ķīmiski, tagadējais modernais

reakcionāro ideju laiks Ir viņam pilnīgi pa prātam. Tādēļ
Tu tā pretojies ķīmīiskai] saplūšanai ar mani, viņu pār-

prazdama pašā pamatā. Un es redzu, ka sava.ideāla es ne-

vara panākt, par agri: dzīvot vīrietim ar sievieti kā gluži
līdzīgiem. Līdzības nevar vēl būt, tādēļ ka sieviete vēl

uzskata sevi par nupat vaļā atlaistu vergu un visur vēl

baidās no kunga. Draudzība un līdzība varēs būt tik tad,
kad sieviete būs jau pieradusi pie savas brīvības, būs jau
ari strādājusi pie savas būtnes attīstīšanas patstāvībā.
Līdz tam arī vectēvs būs vēl dzīvs. Varbūt Tu, kā gud-
rāka un lielāka sieviete, sāksi agrāk griezties pret savu

vectēvu; varbūt es Tev varēšu palīdzēt, tikt no viņa vaļā.
Esi tad pati sava. Tā, mīļā dvēselīt. Te Tev nu ir viens

pavediens uz saprašanu; varbūt to, ko Tu gadiem cauri

nesaprati. Tu sapratīsi piepeši un netīšām. Tas jau bieži

tā bijis ar Tevi. Lai nu notiek. Tu vēl šinī kartiņā mini,

ko arī citkārt bieži, lai es paciešos ar Tevi: kas divdesmit

gadus pacieties, var jau arī vēl vairāk, jo ir paradis. Ti-

kai pacieties Tu arī, kad es sākšu pie sevis strādāt. —

Nu, kur garās runas uzrakstītas, man paliek žēl Tavu

actiņu. Bet ko nu, darīts ir, tik drīz jau nu vairs nebūs. —

Vēl veikala lietas jāpārrunā: teātrim Tev nav vairs jāat-

bild (vēstuli Tev sūtīju tik zināšanas dēļ); — tāpat Pēter-

burgai es jau esmu pateicies Tavā vārdā; —- godalgas

lielumu teicu Teātra komisijai noteikt pašai:
7 naudu tā-

tad nesūtīšu. Par braukšanu: viens iemesls braukšanai

atkrīt nost, kad Tu esi vesela. Ir vēl viens: Festspiel vis-

labāk būtu taisāma abiem kopā, tad par nedēļu būtu

gatava. Tev būtu vieglāk nekā man izmeklēt vajadzīgās,
raksturiskākās scēnas no drāmām, es vērptu to starp-

pavedienu. Ja īsā laikā var to padarīt, tad būtu vērts.

Aizrakstīju Freinberģim: kad viņš pats grib tādu sakon-

struēt, tad lai dara; jo būs viņam savi ienākumi no tā,

kurus mēs varam pieciest. Kad Tu šurp brauktu, būtu

ļoti li, bet Tev ceļš vienmēr dara lielas grūtības un pēc
tam Tu tik ātri neatpūties. Bet te taisni būtu jāstrādā pie
Festspiel, vai vismaz nogurdinoša runāšana, no kuras, jau
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mēs nevarētu izvairīties; visvairāk es jau nenociestos un

par gluži vienaldzīgām lietām sāktu vērpt savas domas.

Ar zvirbuļiem mums visi sakari pārtraukti, ir jauna pa-

audze, ar kuru nevaram saprasties. Kamēlija vēl vienmēr

nes to pašu lielo ziedu, nevar ne atlauzt: vēl divi lieli

pumpuri un daži mazāki. — Tātad varētu es braukt, bet

pases laiks notecējis, un, kad jāguļ viesnīcā, tad būs ne-

patikšanas. Tātad: ja pie Tavas saimnieces var apmesties

un ja Fesispiel gribi un spēji taisīt līdzi, tad braucu es. ■—

Te klāt divi liblingi. Lido. No kartiņām man sakārtojuma

dēļ vajdzētu: vienu Ēģiptes gulenīcu (kādu Tev aizsū-

tīju), vienu no itāliešu būvēm, brūnām, un vienu no foto

reljefiem (alegorijas: kā laime, pasaulsradīšana v. t. L),
lido.

Vēstules malā rakstīts:

Vajga lasīt tikai 1, 3a
un 4, citas lappuses priekš vaļas

laika, lido.

309.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 31. janvārī

Manu gaismiņ, tā labi teikts, saņēmu Tavu kartiņu un

to nelaimīgo vēstuli Gūnthe'ram, kura arvien vēl nav

aizsūtīta. Gaidu tagad uz Tavu atbildi, kuram braukt, jo
Tu jau pati zini, kāds man šķērslis, un varēji to iedo-

māties un tūliņ atbildēt, vai ir man istaba pie Tavas ve-

cenes uz pāris dienām. Pierakstīšu klāt rīt no rītus

(1. febr.), kad saņemšu no.Tevis'ziņu. Lido, mīļo gaismiņ,

lido. Nauda no Pēterburgas atnāca. :— Birznieks gribot

precēties. — Brauc tad Tu, mīļo gaismiņ, lido.

310.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 31. janvārī

Mīļo zelta dzīvībiņ, vakar aizrakstīju Tev garu lasī-

šanu un Bārdas kritiku par «G[aluj uļnļ sļākumuļ»; šo sūti

atpakaļ. Še līdzi iet vēstule no Antona, kur viņš stāsta,
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kāds Tev lielisks iespaids uz jauno paaudzi.
1 Li priekš

melanholiska: laika.-. To;• vēstuli ar! sūti. atpakaļ.. ~—-: Tler-

mans arī raksta, draudzīgi,
2 būtu licis klāt arī viņa vēs-

tuli, bet ļoti grūti lasāma, Tev acis maitās, un nav arī tik

svarīga. Viens tik, viņš grib līgt mieru -— un piedāvā:
Tevi iecelt par godabiedreni viņa biedrībā «īdēja». Labi

jau ir, bet, man liekas,, jānogaida, lai «Dz[imtenesļ Vfēst-
nesis]» pret Tevi nesāk karu pašā jubilejas laikā. Atbil-

dēšu, lai atliek to iecelšanu uz aprīļa mēnesi, kad būs

lielākas svinības. — Ķirpēns raksta, ka teātrim neesot,

kas spēlētu Lāčplēsi, un tādēļ «Ug. v. N.» nevarot uz-

vest. «Dien[as] Lļapļā» ir kvīts par 2670 r., bet tā

laikam tā pati, kas «Dz. V.». —• Konstantinopoiē maza

revolūcija, kara gribētāji nogāzuši ministriju. Bet naudas

nav ne kara, ne miera gribētājiem. — Tas nu viss no

zvirbuļa ziņām. — Prieks, ka nu Tu sāc atkal atlabt un

strādāt. Par braukšanu rakstīju vakar, nu jāizšķir: vai

ir man istaba pie saimnieces un vai Tu vari izturēt ceļo-

jumu un nenogursi no manas runāšanas. — Dinas skats

labi strīpots, bet ar viņu nenodarbojos, jo bij jāiesāk gai-
dot kas cits, tas nu jānobeidz. Te Tev jauni pūpolīši.

Lido.

311.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1913. gada janvārī

Mīļo brāli, Tavi darbi pa mazam nāks visi iekšā. Es

domāju iesākt ar to Amerikas lugu
1
,

™ kā viņu tagad
sauc?. Cik lappuses liela? Raksturo viņu arī īsos vārdos,

lai man kāds jēgums; varbūt pat kāds raksturojums būs

vajdzīgs prospektam. — Tad sastādi savu satīrisko rakstu

krājumu un vai:-nu atsūti šurp, vai raksturo. —- Tad: cik

liels būs Hartmans?2 «Spēks un viela» laikam nāks pats
pēdējais. Vai tie 150 r. par «Zirgu» nāk visi no Golta?

•— Par izrādēm no «Zļeltaļ zirga» turpmāk lielām biedrī-

bām jāņem pēc viņu spējām līdz 5% no bruto ienākuma;

vismazākais honorārs lai būtu 10 r. Tikai, ja lūdz pa-

mazināt, tad tas jādara. Par «Pūt, vējiņi!» tāpat 10 r.;

tikai, kad. lieli ekstra izrīkojumi, tad 5%. Kad runās par

«Pūt, vējiņi!» Dambekalns vai Bošs, tad saki, kā ir no-

likts citiem; bet viņam, kas grib izrādīt veselu sēriju
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no «Pūt, vējtiņi]!» pa vasaru, laid tā, kā viņš grib mak-

sāt: pēc viņa paša ienākuma, jo var būt, ka viņiem ne-

kas neienāk. Vai aktieri, kas izgājļušo] vasaru izrādīja

pa Kurzemi «Nogr[imušo] zvanu» un laikam vēl ko, ir

Tev maksājuši, vai nē? Bija T. Amtmans un Jaunā teātra

trupa. Vēl ko veikalisku: cik ir pāri «Tālo noskaņu» un

cik «Vļeja] nestu lapu»? — liec norakstīt Zinību komisi-

jas] manu referātu par 1903. g. visu. — Tad Plātess ne-

maksā nekāda honorāra par «Quo vadis» pārdrukā jumu,
ko Gulbis gan dara. Parunā par to. Lai atsūta novilktos

romānus: «Montē Kristo», «Quo vadis» un laikam arī

«Kola Rienci». Tad atsūti man Plātesa katalogu no viņa
vecām grāmatām, bet tūliņ, es laikam no tām varēšu ko

ņemt, un viņam būs tā vieglāk honorāru samaksāt grā-
matās. Nu vēlreiz mīļi skūpsti no Tava

[paraksts].

Vēstules malā rakstīts:

Atsūti pārskatu par teātra izrādēm uz laukiem un pil-
sētās, lai es redzētu, kā iet ar lugām. Daudz mīļu svei-

cienu un skūpstu.

312.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1913. gada 1. februārī

Mīļā Rūtiņ, Tavas lielākās bēdas, ka Tu neuztici pati

sev, tad Tu nevari arī ļaut citiem Tev palīdzēt. Bet dari

tik daudz, ka pacieti mani, kad Tev rakstu; varbūt Tu

sev ko atrodi tur, kas Tev der, varbūt kaut citu, nekā

es domājis. Bet vispirms nepārproti, ka es gribu Tevi

izaicināt uz «visa teikšanu», dari tik, uz ko Tev pašai
prāts. Man pietiek, ka man pāris rindiņas atraksti, ka

atbildi uz kādu blakus jautājumu. Bet zini tad arī, ka

Tu pārproti pati sevi, domādama, ka «sava posta teik-

šana» būtu jau lūgšanās, lai pažēlo. Es neesmu tāds pa-

žēlotā]* s, un Tu un Tava būtne uh gaita man par daudz

tuvu, lai varētu tik piegludināt vien. Kas savu dzīvi

ņem tik dziļi, liek visu vainu uz sevi un tik stipri meklē

pēc izejas, tas ir pilns cilvēks; par tādu es Tevi turu.

Turi mani arī par tādu, un Tev nebūs jābaidās, ka es
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pažēlošu. Ka es teicu: pēc saprašanas vērtīsies viss par
labu, tā nav pažēlošana. Es vēl tagad domāju, ka viss

vērtīsies par labu un ka es pie tā varētu palīdzēt, kad

varētu visu izskaidrot, ko es domāju. Galvenais, pro-

tams, būtu arī tad jādara Tev pašai; palīdzēt var tikai

pats sev, cits var dot zināšanu, pašam tā jāizdara. Tikai

neatraidi zināšanu no cita, Tev jau rokās viņu pieņemt
vai nē. Kad es arī nepareizi spriestu, manas domas var

Tevi pavedināt uz pārdomāšanu un uz pareizām domām.

Es nebūt nedomāju, ka Tevi visu saprastu, Tu atminies,

ka vienmēr Tev esmu to teicis. Bet es daudz par Tevi

domāju. Arī to, ka Tu pate sevi nesaproti. Tikai tagad,
kad Tu jūties it kā tālu no sevis un vari uz sevi noska-

tīties kā uz svešu, es ceru, ka Tu sevi sapratīsi un iemī-

lēsi. Tev tagad laikam ir arī pārejas laiks uz dzīves ga-
tavību. Tu kaunies no sevis un manis, tā ir zīme, ka

Tev nepietiek agrākā dzīve. Tikai tici man, kas ir tam

laikam jau pāri: par savām vislabākām jūtām nav ko

kaunēties, tikai nevajga viņas izšķērdēt. Mīla var pacelt
sevi un citu. Tā vienīgā neļauj palikt «mierīgam» un

«sastingt», kā Tu saki; un tiešām ir bez gala daudz sa-

stingušo un nelaimīgo, — bet zini, ka tikai sastingušie
ir nelaimīgi. Bet Tu nesastingsi nekad, par to ļauj man

galvot. ■— Tagad Tu jūti, ka dzīve Tevi svaida bez Tavas

gribas. Bet nebēdā un dari tikai savu. Gan Tu redzēsi,

tā pati dzīve uzreiz sāks iet pa Tavu ceļu. Tikai nesa-

baidies un nebēdā arī par savu bēdāšanos, ka Tev it kā

slimas domas. Nav slimas, katram viņas bijušas. leskati

to par palīgu sev un par laimi, ka Tev noteikts dzīves

darbs. — Tava māksla. Kas to nav atradis, tam daudz

grūtāk, tik nu strādā tikai un mācies. Tu nāksi atpakaļ

pašā laikā un vai tur vai citur tiksi par lielu mākslenieci.

— Tik daudz Tev varu teikt, pielūko, vai Tev kas der.

Un, ja uztici manai tādai runāšanai, jautā bieži, varbūt,

es Tev varu ko derīgāku atbildēt. Un, ja arī es nekā ne-

spēju, raksti taču, vieglāk būs arī tā. Palasi manu grā-
matu1

, varbūt atrodi ko priekš sevis, varbūt pati sevi

kur pazīsti. — Man Tava ģīmetne (nopietnā profilā) ir

vienmēr klāt, ļoti skaista. Tāds cilvēks nevar zust, tas

ir par daudz vērts. Jānis.

Vēstules malā rakstīts:

Atsūti man atpakaļ norakstus no manām dzejām, man

vaj'dzīgi.
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313.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 1. februārī

1.2. 13.

Manu mīļo sirdsgaismiņ, saņēmu Tavas mīļās, skaistās

kartiņas no 31. 1. 13. Bet es redzu, ka mums vajdzētu tā

ierīkoties, ka saņemam,atbildi jau par 24 stundām. lespē-

jams ir: kad es rakstu no rītus'MO, tad varu atbildēt

uz Tavu vēstuli, kuru rītā saņemu 729; Tu manu dabū

vakarā ap 7 vai 8. Ja nu Tu raksti vēl tūliņ to pašu va-

karu (var jau pusi no kartiņas uzrakstīt agrāk, jo atbildei

pa lielākai daļai pietiek puskartiņas, pat pāris rindiņu)
un iemet pasta kastītē līdz 729, tad es to dabonu otru

rītu. Sevišķi vari tā atsūtīt atpakaļ tās lietas, kuras es

apzīmēju par sūtāmām. Caur šādu atbildes dabūšanu pa
24 st. ceļas lieli labumi. (To pašu var ierīkot arī ar Tavu

rīta pastu; palūko tikai, kā Tev ērtāk. Man abi labi.)
Tagad vairāk reizes rakstām par vienām tām pašām lie-

tām un kreņķējamies, ka otrs bieži atkārto, vai atkal

gaidām un nesagaidām. Un tad jau arī daudz vairāk li,

kad aši var sarunāties. — Tā gāja ar Dinas skatu: laikam

es tiešām pirmoreiz nebiju teicis, lai Tu nelasi, bet vē-

lāk es nevaru sagaidīt un briesmīgi bēdājos, ka Tu sev

maitā actiņas ar to smalko un neskaidro rakstu un ka

kavē arī savu darbu. Un tādas lietas vienmēr atkārtojas.
Tāpat es ilgi nevarēju saprast, kas ar Tavu slimību un

vai man braukt, un tā nesaprašana jau vienmēr savienota

ar lielu bēdāšanas. To varētu novērst. Darīsim vēl tā:

uz katras vēstules atzīmēsim, kad viņa rakstīta (tā Tu

jau dari) un uz kura datuma vēstuli ir atbilde. — Uz šo

vēstuli atbildot, piezīmē, kurā stundā viņu saņem, lai

mēs varam reiz noprast. — Nu, mīļo sirsniņ, par Tavu

mīļo izskaidrošanu. Galvenais man. nav Tava piekāpša-
nās un piemērošanās — viņa pat kaitīga, kur Tu manis

dēļ no sevis atkāpies. To es negribu, bet tikai, lai atzīst

manas tiesības, t. i., mani kā personu. Tā. es turos arī

pret Tevi. Nu ir taisnība, ka Tu sāc pieveikt to briesmoni

ciltstēvu, — bet lai neceļas un lai izput vecie pārpra-

tumi: man nav pretī, ka Tu mani liiksti un baksti, Tev

tik jāpārliecina mani, ka man tas der. Piem., es tagad

pat veselu mēnesi briesmīgi cīkstējos ar sevi pret aiz-
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lasīšanos ar avīzēm un grāmatām, jo man nebij Tevis,

kas "man" mehāniski ār "bikstīšanu- palīdzētu tikt pie darba.

Tā esmu tikai ar mokām pārrakstījis ī cēl. un nobeidzis

(vēl' nepārrakstījis) II cēlienu, kur taču varēja būt beigti
ārī 111 un IV. Te man Tevis trūka, un tā Tu man esi pie

daudz darbiem palīdzējusi ar bikstīšanu- («Ug. N.» bez

Tevis vēl tagad nebūtu gatava). Bet Tu arī esi kavējusi,
kur nebijām sarunājušies un sapratušies: tā «Gals uļn]

sļakums]» nāca par vēlu gatavs un «Jāzļepsļ» nav vēl

tagad, jo Cīrihā mani kavēja un? te atbraukusi, Tu arī

kavēji, tā ka es biju gluži pie Izmisuma, kad pērn neno-

beidzu. Es Tev teicu, ka man personiski vajdzēja «Jāz.»

nobeigt pērn; bet — nesaprašanās vainīga. Un cēlās ne-

saprašana visvairāk, kad Tu pate par sevi tiki neskaid-

rībā. Nu Tu noskaidrojies, un nu atkal varēs saprasties.
— Te vēl viens teikums Tavā kartiņā: «Visu, ko vien

zinu, to daru.» Ļoti li, bet, kad Tu zini, ko es vēlos un

lūdzu, tad dari arī to, ne vien to, ko pati zini. Un tā es

Tēv darīšu, kas Tev patīk un Tev vajdzēs. Ēdienu kastīte

būtu ļoti li, bet es iztieku ar savu ēdienu, gaļas nemaz

nepērku, augļus pārnesu no Mazzas, pienu sievas nes, —

kad nu nāktu vēl no Tevis, tad man būtu grūti jāpūlas
ar ēšanu, un zvirbuļi vairs nepalīdz. — Bet man atkal

ir tādi pat mazi lūgumi, kurus izpildot, man būtu ļoti
li: tā, piem., ka Tu katrreiz to pat dienu nosūtītu vēstu-

les, ko Tev sūtu nosūtīšanai, ja vien Tev nav, ko man

par to piezīmēt, vai Tev liekas, ka labāk nesūtīt. Tā bij
labi, ka teici savas domas par Gūnthļera] vēstuli. Bet nu

nosūti to viņam tūlīt. — Lietas, kas ir atpakaļ sūtāmas,

var vislabāk tā atminēt (tā es daru), ka tura jau gatavu

kuvēru nākamai vēstulei un tur tūliņ sabāž iekšā visu

sūtāmo; tad neaizmirstas un nenosvaidās. — Kad Tu man

tādus mazus li darbus kā vēstuļu tāļāk nosūtīšanu ne-

vari izdarīt — es zinu, Tu lielos li darbus vienmēr izda-

rīsi, bet mazos aizmirsti —, tad man jāgriežas pie cita,

un tas nebūtu smuki. Pie citiem tādiem maziem darbiem

man cita izeja: es lūkoju vai nu iztikt bez viņiem (tā-

dēļ es ar ēšanu tā sašaurinos), vai pieradinu un piespiežu
sevi viņus tomēr darīt (piem., iet bodēs pirkt). Es Tevi

tā arvien mazāk apgrūtināšu, bet pilnīga brīvi tikšana

iet lēni. Tas tādēļ, ka es te tāpat kā lielās lietās esmu

sevi sistemātiski pieradinājis pie kopdzīves, koppārsprie-
šanas un palīdzības pieņemšanas. Mājās gan arī par mani

gādāja, bet pēc bij gari laiki, kur man pašam tas bij
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jādara. Un tātad būs iespējams atkal, kaut gan citādā

veidā. — Tavu lielo li es vienmēr esmu atzinis, arī kad

protestējis pret stariem kaltētājiem, un es vienmēr viņu
turēšu lielu, tikai man liels žēlums arī, ka Tu tur esi

ielikusi par daudz sava spēka, pati caur to tikusi vāja,
varbūt savu krīzi caur to paasinājusi, varbūt sevi ap-

spiedusi, un nu tomēr nekas neiznāk no manis? Jo tālāk

es eju, jo redzu, ka man jāsāk no paša gala sistemātiski

pie sevis strādāt, tagad tik viss gadījuma darbs. Priekš

tā jātop veselam un skaidrībā par sevi un Tevi. Vai to

visu varēs? Un, kad varēs ievadīt darbu, tad vēl atliek

jautājums, vai man ir tās pašas pamata spējas. Es sevi

vēl necik nepazīstu. Viens apmierinājums, protams, darīt,
ko var, un strādāt ar to kapitālu, kas ir. Kad Tu pār-

spīlē, tad to var saprast, ka katra māte ir tā pate irbīte.

Man, piem., no ārzemēm taisni bail; pat vislabākā ga-

dījumā ilgi jācieš, kamēr tiek cauri, un man vēl nemaz

negribas no jauna ciest. Tā Tu, mīļais pūks — irbīte.

Labāk liecies nu uz sevi; tagad Tu tiec par sevi skaidrībā,
noveic ciltstēvu un tiec vesela, tad sāksi atkal strādāt.

Tevī jau viss rūgst uz strādāšanu, un tik skaista vairs

nav nekā cita. — Lai nu šoreiz tās garās runas. — Kad

Tu nu reiz gribi Pīpiņam nobeigt šonedēļ, tad nobeidz.

Festspiel taisīsim nedēļu pēc tam; vēl jau ar Freinber-

ģis nav atbildējis, varbūt taisīs pats. Ķirpis raksta, ka

neesot Lāčplēša un neizrādīšot «Ug. N.». Tas nu man

būtu liels zaudējums. Bet, kad viņi nevar vecu lugu, kā

tad jaunu? «Jāzepu» tad viņi izgāztu tūliņ cauri. — B[ār-

das] kritika saka pat, ka nav vairs formas pilnības, kā

tad viņa laba? Viss tonis tik labvēlīgs pret mani pārāk
nekā naivo (t. i., muļķi), un tas jādzird no kāda mēsla. 1

Atsūti atpakaļ to izgriezumu. Es gribu pieprasīt Aro-

nam. — Te klāt ir viens pūpolīts. Lido.

Vēstules malā rakstīts:

Atbilde uz 31. 1. 13.

Simsona vēstules sūti man atpakaļ. — Vai tā atbil-

dēt? lido.

Kādas ir februāri tās liktens dienas? li.
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314.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 2. februārī

2. 2. 13.

Tavu skaistu zariņu
1
,

ko Tu man atsūtīji, mīļo sirds-

iniņ, un Tavu jauku valodiņu ap to zariņu apkārt! Kas

Tu par mīļu pūkiņu! Bet nu liela atrakstīšanās man ar

tām vēstulēm. Kas svarīgākas būs, tās Tev aizsūtīšu pār-
lasīt. Tev gan darbs jāsteidz, bet Tu jau pate prasi, piem.,
pēc Hermaņa vēstules. Kad Tevi kavē, tad tūliņ paziņo,
un es nesūtīšu. Še iet līdzi Hermaņa un. Freinberga, un

Lepska izgriezumi (ļoti pūlas Lepskis). — Vēstulē var

likt daudz pielikumu, jo brīv 250 gramu, t. i., pusmārci-

ņas! — Man jau ir liels prieks dot Tev lasīt visas ienā-

košās vēstules un arī manas rakstāmās, vairāk kopības.
— Damberģim atbildēšu tāpat laipni. — Aronu gribu
drusku saņemt, par Līgotni un Bārdu; ja rakstīšu, tad no-

sūtīšu pirms Tev. Tāpat projektu Hermanim. Simsona

vēstuli ar atbildi vakar aizsūtīju Tev. — Vēstuļu iznāk

man tā daudz rakstīt: janvārī vien 116, kopā ar Ta-

vām.

Vēstules malā rakstīts-

Atbilde uz 1. 2. 13. Bet top iemesta pastā tikai 3. 2. 13.,

jo šodien svētdiena, 1.2. 13. aizgāja 2.2. 13. no rītus.

Tavu 1. 2. 13. dabūju 9 no rītus 2. 2. 13.

315.

A. BIRKERTAM

Kastaņolā 1913. gada 2. februārī

Dārgais draugs, rakstu Jums uz labu laimi uz veco

adresi, jo tagadējo Jūs esat aizmirsuši uzdot. Man žēl,

ka Jūs esat uz ilgāku laiku atrauti no sava darba. Bet

kā vecs praktiķis varu Jums teikt: «Domās» drukātam

darbam1 jāparādās grāmatā vēl šo pat pavasaru vai va-

saru. Citādi grāmata zaudē ļoti daudz pircēju, visa no
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«D[omām]» saceltā interese pēc gada ir zudusi, un jāiesāk
no jauna. Labāk laist viņu tagad, kaut arī, pēc Jūsu do-

mām, nepilnīgu, nekā gaidīt gadu. Par gadu tad Jūs va-

rētu laist jau otru druku. Es runāju no piedzīvojumiem.
— [Saņēmu?] Jūsu ļoti mīļo spriedumu par iespaidu;

2 der

gan par to rakstīt. Rakstiņš par satīru3 īss, bet labi in-

formē; viss pareizi.
Ja saņemat šo karti, tad atsūtāt jauno adresi. Sirsnīgi

sveiki. [Paraksts]

Absendfer] 4
: A. Naglin

Schweic, Castagnola.

316.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 2. februāri

Vai Tev šitādas lielas lapas ar lieliem burtiem iznāk

ērtāk lasāmas? Tad es tā turpinātu. Atbildi uz šo. — Gūn-

theram strīpoto eksemplāri nevar sūtīt: 1 iet caur krievu

cenzūru un kavējas mēnešiem. Nezinu, kā darīt. Lai

strīpo pats pēc Dubura recenzijas
2

, un strīpoto grāmatu

sūtīt uz labu laimi. — Vēl ko pastāstīt: Hertelim esot

nopirkta Rīgā grunts par 58 000 rubļ. un celšot namu.

— Rozanovs no Slobodskas liek sveicināt caur Baku

Ozolu; esot dakters un darbīgs! Nu varēs ēst vēl vairāk

nekā 3 mārciņas maizes uz reizi. — Birznieks (Glomens)

pārvedis sev ļaudaviņu, t. i., laikam precējies. — Gia-

nini3 pārdevis visus briķetus, un taisni tagad uznāca

sniegs, kamēr visu laiku bij labs laiks. — Saimniece

vienu pumpuru kamēlijai nolauzusi. Paliek vēl viens

liels. — Šonakt redzēju — papus ar mamu bij atbraukuši

ar motorlaivu istabā un atveduši man lielu, smuku dzel-

tenu galdu uz ritentiņiem, tad nošu pulti un glīti iesietu

grāmatu, it kā Bādekeri4
,

un papus vēl deva gabaliņu
zīda lentas — zils-zaļš un balts, piekodinādams, lai tanī

turot to grāmatu. Tad gribēja mani bučot, bet papriekš
nobučoja, mamu. — Nu būs diezgan stāstīšanas. Šodien

nekā nedaru, tikai lasu avīzes. — Kad būs vēl kas rīt

no rīta, tad pierakstīšu klāt, Lido.
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317.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 3. februārī

3.2. 13. Atbilde uz 2.2. 13. noiet 4.2. 13. no rītus. Tu

dabū — 8 vakarā.

Mīļo sirdsdārgumiņ, atkal Tev tik ļoti skaistas kārtis,

un man i tās pašas Veronesi jau izbeidzas. Bet es ceru

vismaz, ka acīm Tev būs šitā labāk. — Tātad no brauk-

šanas nekas neiznāks. Pēc 9. februāra to nedēļu es lūkošu

to Festspieli taisīt. Protams, ka Tev jāpabeidz Tavs iesāk-

tais darbs, es zinu, cik briesmīgi ir nebeigt, jo tas lāsts:

nepabeigt un saraustīt darbu, ir taču mani vajājis visu

mūžu un vēl tagad nav atlaidis. Es tikai biju domājis,
ka Tu Pīpim varētu būt devusi kādu jau gatavu gabalu.
Jo labi būtu, ka Festspiel nāktu ašāk; to Tu redzi no

vakarējās Freinberga vēstules. Bet reiz Tu esi iesācis,

tad strādā arī priekš Pīpa un nenorauj darbu pusē. — let

līdzi: «Druva», kuru biju apstellējis. — Pēterburgas
vēstuli glabā Tu, jo sveiciens uz jubileju. — Izgriezums
no «Dzļimtenes] Vļēstneša]» (atpakaļ sūtāms), kur Du-

burs makšķerē priekš vecā teātra pēc mums.
1 Vecļais]

teātrs arī nav parādus samaksājis. Man ir savs plāns
gatavs, bet to vēlāk. — Izdevumi man nav specializēti,
bet lieli gan, 303 fr. Visvairāk ir uz citiem — 162 fr.

(uz priekšu samaksāts par dzīvokli 34, vecs rēķins par

pusdienu 16 fr., «Druva» 19 fr.), tā kā uz pašu: par dzī-

vokli, pastu (20 fr.), vešu, ēšanu un visu kopā ir tikai

70 fr. Tik daudz uz citiem es gan nevarēšu. Es jau at-

raidīju Vecozola lūgumu pēc 150 fr. — Tu teātrī esi

bijusi 3 reizes, ko tad Tu redzēji? — Tev ienāks it labs

veikals par nosapņoto summu: ir jau tagad kvitēts 2700,

Pīpim 500, Pēterburga 50 =5300. Tad vēl nāks abi teātri

ar 500; būs kādi 4000 kopā. — Ka amerikāņi atraida, ir

saprotams, jo pieprasīja pilsoņi.
2 Tur vajdzēja pieprasīt

Pīpim, bet tie par kūtriem. Nebēdājies, mīļo sirsniņ, tur

vēl daudz jākaro. Priecājies, ka tauta pate atzīst Tevi;

grupas un partijas krīt mazāk svarā, kad Tev ir lielums.

Tā.

Lido, sirsniņ, lido.
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ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 4.februārī

4.2. 13. Atb[ilde] uz 3.2.13., kuru laikam rakstīji no

rītus, bet pienāca tikai otrā rīta. Jāiemet Tev laikam

pirms 8 no rīta, citādi vakarā nepienāk."

Mīļo zelta dārgumiņ, dabūju Tavu smuko kartiņu, bet

nu Tu atkal pārstrādājusies! Vai tiešām Pīpiņš bij to

vērts? Un Tavs priecīgais prāts nu arī neiznāks, Tu na-

baga vārgais - Pūkiņ! Es jau - gan daudz ceru uz dakte-

rēm. Raksti katrā kartiņā, kā iet, lai nav velti jāgaida.

Še iet līdzi «Dz[imtenesļ Vļēstnesī]» Klaustiņa vēl viens

raksts1, kas Tevi lai iepriecina. Uz laukiem arī atkal

bieži uzved Tavas lugas. Piem., pat «Ragana» uzvesta.

Duburs arī ieteic vecfajam] teātrim atkal Tevi uzvest.2

Ozoliņš uz to nekā neatbild; laikam viņš negriezīsies
pats pie Tevis, bet varbūt Duburs pieprasīs, ko Tu da-

rītu, kad viņš būtu direktors. Izlasi un atsūti atpakaļ —

Klaustiņa rakstu paturi, tāpat vakarējo Pēterburgas
vēstuli. Kas Tev baķeniešu naudu sūtīja? Vai Upīts vai

biedrības priekšnieks? Par Upīša precēšanos man rakstīja
mazais Baku Ozols. —■ Upīts varbūt likvidēs visu savu

«Dzircļiemnieku]» firmu, jo Iniņberģis vairs nēkā neatbild

par koprakstu izdošanu. Upītim bij jau arī pārāk lieli

zaudējumi Iniņberga dēļ. -— Šiliņš man atsūtīja daudz

brolīšu literatūrās3
. ~r Avīzēs nav daudz jauna. «D[ienasf

Lļapļā» Ducmans gāna Švābi4
, un Švļābeļ atriebdamies

mani saved kopā ar Apsesdēlu (tikai pats sākums arti-

ķelim)
5
.txKuvērā: nevar šoreiz iebāzt jau 'pilns.: —- ;Bet

atraksti, mīļo iniņ, kā iet ar kūri un ar. darbu. Lido.

■ Cielenietei gan aizraksti kādus,:, .mierināšanas vārdus,6

lāga cilvēks un Tevi ļoti mīl; es arī aizrakstīšu. Lido,

Dēla7 vēstuli sūti man atpakaļ. Lido.

235
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319.

A. CIELĒNAI

Kastaņolā 1913. gada 4. februārī

4. 2. 13.

Mīļā, dārgā draudzene, tik daudz tagad dārgāka, cik

nelaimīgāka pēc šī jaunā, briesmīgā piemeklējuma 1
.

Bēdu ziņu saņēmu no Fēliksa2
,

un šis mīļais un krietnais

jauneklis, kas ir spirgts un vesels, lai ir Jūsu pirmais
mierinājums. Un visas Jūsu zaļās atvases dvesīs Jums

tagad jo saldāk savu dzīvības dvašu, kad viens ziedošs

zars, lai varbūt arī pats mīļākais, nolūza. Un viss Jūsu

draugu pulks, kas kā zaļa zāle stāv ap Jums, priecēs
jo vairāk Jūsu acis. Jums ir vēl tuvāks Jūsu mūža gai-
tas draugs, un, kad arī tas no piepeša sitiena satriekts,

tomēr Jūs neesat viena un par abiem un par visiem kopā
ir, tomēr vieglāk nest, un ir beigās panesams arī tas, kas

citam liekas nepanesams. Briesmīgi gan liktens Jūs pār-
baudījis; pēc visām ciešanām un tiem lielajiem miršanas

gadiem tagad atņemdams Jums mīļāko meitiņu, kad jau
likās viss negaiss pārgājis, kad jaunais, skaistais cilvēku

zieds bija jau pārvērties par augli un kad nu paliek
vēl vairāk raudošu pakaļpalicēju: jaunais vīrs un ma-

zais puisīts! Nupat tik vēl dzimis un jau bārenis, kā

mēs, veci cilvēki. Ko tik lielās bēdās lai saka un kur

lai ņem mierinājumu, kad nekas nedod mieru? Viens

Jums vēl paliek: Jūs esat cīnītāja no sākta gala, Jūs

esat izturējusi dzīves briesmas un nepadevusies un, kas

likās visvairāk nospiedoši: arvien un arvien jaunas cie-

šanas, tas pats vēršas par labu stiprajam, kas cīnās par

cēlumu. Vairāk nekā viss Jūs cels šis cēlums ūn Jūsu

labā sirds.

Manu dziļāko līdzjūtību Jums un visiem Jūsu dār-

gajiem.

320.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 4. februāri

Mīļo sirdsiniņ, saņēmu Tavas 3 pakas sūtījumu: avīzes,
«Induļa» skatus un izdevumu rēķinus, -— visas pakas lie-
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las, pēdējā vislielākā. Tur tūliņ jāsaka, ka par tualeti

un par kultūras izdevumiem (kopā 600 fr.) ir vēl maz;

tāpat par veselību 780 nav nebūt daudz; arī citiem 250

ir tā vien. Visas šīs 3 rubrikas var augt un augt. Bet

ceļi — 300 fr. — un Cīrihas dzīve 1800 fr. ir daudz, apm.
4 reiz dārgāk nekā agrāk. Tur vajga atrast izeju. Dār-

gums, ka Tu pate nesaimnieko; pēc tā var apspriest, cik

naudas ienāca no Tavas saimniekošanas: 1450 fr. par

gadu! Tas ir mazais pūks kā saimniece, katra saimnieces

acs ap 300 rbļ. vērtībā par gadu! — Nu Tu saki: iešau-

rināties. Tas nekas nebūs. Bet Tev būs apm. 1000 fr. par

gadu % vien. Nu nāk arī ienākums, jo, vesela tikusi, Tu

strādāsi; jāpiepelna tikai 1000 rbļ., un tas ies viegli.
— Man arī šis gads vēl būs dārgs, jo vajdzēs veseļoties;

bet tad es pēc gan ierīkošos lētāk. Man vēl nav rēķins
specializēts. — No Arona vēstules redzu, ka es savu vi-

ņam nevaru sūtīt; atsūti man to atpakaļ. — Te vēl kvīte,

jau ap 2300 r. Tur Kijevas sievietes un Bruņenieks. Var-

būt varētu pateikties caur Bruņenieku, ģimnāzijas [sko-

lotāju?]. «Dļienas] Lļapā]» brālis rakstīs par Tevi! 1 Švābe

mani salīdzinās nu jau ar Apsesdēlu! drīz gan ar Ja-

kobsonu Kārli! 2 Knoriņš pārmet «Sēklas» priekšlasījumā,
ka mēs abi nedodot proletāriešu tipus. Tas nu būtu tas.

Lido, lidido.

Atklātnes malā rakstīts:

Vai Tavu rēķinu sūtīt atpakaļ? Lido.

321.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 5. februārī

5.2.13. Tu mīļo, mīļo sirdsdraudziņ, tā Tava vēstule, kuru

Tu sauc par bēdinošu, tā. jau ir ļoti laba. 1 Arvien labāk

un vienīgi labi teikt visu, kā ir. Tie skaistie kūmiņi2 ir

labi, ka nāk kā mierinātā]i, bet labi bij i tā; kur Tu tādus

fjoslainīšusļ dabūji? Un tās abas kartiņas: lirika un drāma

arī ļoti skaisti izmeklētas — jā, tādas man ir.3
— Bet

pirms atbildēšu: abas Tavas vēstules atnāca vienā laikā,

rītā 8. Pamēģini varbūt vēl, kad Tev tā ērti, — rakstīt

tūliņ vakarā, kad V2B saņem manu vēstuli un V29

(laikam) noiet pasts. Tad es saņemšu 8 nākamu ritu.
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— Ja tā nevar, tad jāatstāj viss pa vecam, un nevaram

iedzīt ātrāk atbildes par 3 dienām. — Antonam Tev nav

jāraksta. Visas tādas oficiālas kārtis, kā, piem., bake-

niekiem, es Tev labprāt noņemšu, atsūti tik man šurp,
teikšu — Tavas slimības dēļ rakstu es: tā jau es atbil-

dēju Pēterburgai, Freinberģim, teātrim v. t. t. Es tai ofi-

ciālā stilā esmu ielauzījies, man tas tik viegli, kā Tev

bodē iet. Izmainīsim tā tos grūtumus un vieglumus.
— Cielenietei Tev gan ir jāraksta, kaut ar es jau vakar

aizrakstīju. — Freinberģim Tev nav jāsūta nekas šoreiz,

dosi nākamam N. —Un Festspielu taisīsim tad, kad Tubūsi

pabeigusi tam resnvēderam Pīpiņam. — Es Gūnthļeram]

sūtīšu, kā Tu māci4
. —Es nezinu, kur Tev tik daudz vēs-

tuļu? Laikam Lilijai? Tev taču viegli atkratīties, jo Tu

slima. Kādēļ Tu tur velti pūlies tāpat kā priekš Pīpiņa?
— Man Tev nav jāraksta gari; pietiek puskartiņas ar va-

jadzīgām atbildēm un itin īsām ziņām. Šodien saņēmu

3 garas kartiņas — tas ir par daudz. — Simsona vēstule

stāv sakarā ar Jankava kritiku par «Vārdu»: es slikts

un ticis bez talanta, un pārāk naivs (Bārda), tādēļ ka

esmu «Vārdā» un dāvāju «G[alu] un sfākumu]» pamat-
šķirai. 5 Jankavs bij «Dzļimtenesļ VļēstnesīJ» reiz izrēķi-

nājis, ka s. d. pabalstot vācu imperiālismu. Tāds sakars.

Bet nenormāls Simsons laikam arī bez tam vēl. — Tādēļ
es Aronam gribu rakstīt par Bārdu, kurš sakarā arī ar

šo lietu; nav man tas cienības stāvoklis vien prātā, bet

politika. — Amerika un Jelgava neko nedod, nav no svara,

ir viegli saprotams. Vislielākā atzinības zīme, kas visu

noteic, ir taisni kolonijas un lielā, tumšā publika: Tu

esi tautas dzejniece, un nu piepildās labā ziņā tas, ko

ļaunā teica par Tevi Švābe: līdzīga Lapas Mārtiņam. Tu

tapusi tautas dzejniece labā ziņā, un par tik, cik Tu esi

pāri Lapļas] Mārtiņam, par tik ir augusi arī mūsu tauta.

Tā, mīļo pūkiņ!
No šejienes sākot, ir par mums, to vari lasīt vēlāk.

— Nu vēl par irbju māti: es Tavu atzīšanu, saukdams

par irbju mātes acīm, daru to labā ziņā. Irbju māte ir

laba māte, un tādas man vajga. Un samaitāt ar savu

slavēšanu Tu mani nesamaitāsi, man tik pašam jābūt

vaļā acīm. Bet labu Tu gan man dari ar to, jo arī tā

man ir tikai bikstīšana, kura man vajdzīga. Kad es pret
bikstīšanu reaģēju un daru Tev to grūtu, tad tā jau
taisni viņas labuma atzīšana. Kad gulētāju agri ceļ un
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viņš spārdās pretī, tā taču nav celšanas neatzīšana, Un,

kad Tu mani esi arī kavējusi, tad- arī' tā nav neatzīšana

Tavai gādībai. Nē, es — sekodams savam uzsk

kopdzīvi -— esmu sevi nesamērojami stingrāk piespiedis

pie viņas nekā Tevi. —- Un Viens piespiešanas veids bij
arī šī paļaušanās uz Tavu bikstīšanu. Kad Tu nu uzreiz

aiz kaut kādiem iemesliem vai bīdamās'no manas prēt-

spārdīšanās, vai no noguruma —- mani vairs nebikstīji,
tad Tu kavēji mani darbā. Jo nu man šie bikstuļi un

dzenuļi bij jāmeklē citur, iekš sevis paša un ārienē. Tas

ir tāpat, kā man bij jāatrod sava ēšanas sistēma, kad

uzreiz pusdienas apsīka, un vispār jāmeklē, kā tapt ne-

atkarīgam no ārpasaules. Tas ir tā: man visi spēki par

daudz nodarbināti ar domām, un es nespēju gādāt pats

par savām materiālām vajadzībām. Pie tādām es skaitu

arī bikstīšanu. Jo cilvēks, kurš nav pārāk nodarbināts,

tas var savu enerģiju vērst arī uz savu gribu, var pats
sevi bikstīt. Es nē; jeb vai man atkal jāatrauj spēks no

domāšanas un darba. Piem,, es tagad rakstu pa. 100 vēs-

tulēm mēnesī, bet tad darbs atkal neiet tā! — Un, kad

man nav no āras, kas gādā par manām materiālām vaja-

dzībām, tad man viņas ir jāiešaurina: to es saucu par
neatkarību no ārpasaules. Bet' visgrūtāk man iešaurināt

vajadzību pēc bikstīšanas. Tādēļ es tā atzīstu Tavu bik-

stīšanu, esmu no viņas tik atkarīgs tapis (aiz sava kopdzīV
ves principa), un nu, kad Tu saki, ka es, to tikai nupat

atzīstot, kad Tu pāt prasi: vai lielāks ir plus (t. i., bik-

stīšanas labums) vai mīnus?-— Tad es esmd gluži apjucis,
kā no miega uzrauts. Jā, vai tad maz var būt runa pār
mīnus? Kad māte devusi bērnam dzīvību, bet pēc dzīvē

viņu ierobežo un kavē, vai tad var būt runa par plus un

mīnus? Protams, plus; jo dzīvība taču ir plus, lai viņu cik

■daudz' ierobežotu un kavētu. Jautājums nav par' plus vai

mīnus, bet par to, kā ierīkot, lai mazāk to mīnus. Un mums:

kā ierīkot, lai Tu vēl vairāk varētumani veicināt? vēl ma-

zāk kavēt? Un kā es Tevi:.'varētu;veicināt?-Kā. veseliem

itapt?.Kā to kopdzīvi labāk ierīkot visās lietās?—— Zināms,

pirms tā:-■ka saprasties? Kā pārspriest par kopdzīvi, par

viņas iespējamību, vēlamību, mērķiem un, izredzi? —* Te

nu Tev, mīļā sirsniņ, atkal viens pavediens nošķetināts.

Varbūt palīdzēs tikt pie skaidrības? Bet arī pēc skaidrības

paliek grūtības, jo mēs tiešām. ļoti dažādas dabas. Viens

piemērs: Tu tagad dzenies visvairāk pēc straujuma iznīdē-
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šanas pie sevis un pie manis. Un es domāju, ka nebūtu

iznīdams, tikai saskaņojams ar maigumu, kas ir mums

abiem. Tev pat asa straujuma gluži maz, man viņš neriebj.

Un, ja Tu man iznīcināsi visu straujumu, tad būs beigta
arī visa darba spēja. Jau tagad viņa ir manāmi cietusi,, jo
es visur baidos: kad tik nav atkal par strauju? Tā es topu

vienpusīgs un sentimentāls arī darbos. Un tās ir briesmas.

Aiz tām tūliņ stāv beigas visam. Tu, nepieņemdama manu

straujumu, dzen mani pilnīgā vientulībā un vēl tālāk tanī

adeptībā, par kuru Tu smejies. Man var iziet kā Jāzepam.
— Tu redzi nu, mīļo sirdsdraudziņ, cik daudz es Tev saku,

un viss labā; nepārproti to. — Kad es tik daudz rakstu,

tas nav li vien, ir vēl vairāk. Un, kad taisni šinī laikā tā ga-

dās, kad Tu aizņemta ar darbu, neņem ļaunā, — man arī

tā gadījās, vēlāk varbūt ne ar lielu piespiešanos es neva-

rētu to uzrakstīt. Un nav Tev viss tūdaļ jālasa, var lasīt

vēlāk. Par to sākumā piezīmēju. Li nu, manu mīļo dvēse-

līt. Lido.

Vēstules malās rakstīts:

Antonam tas pastrīpotais vārds ir temats, t. i., par mūsu

iespaidu tautā viņš gribētu rakstīt. Lido.

[Vēstule?] bija garāka, bet citu. atstāju mājās, lido.

Veronālu sūtīšu. Lido.

322.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 6. februārī

Mīļo sirds kodoliņ, sirds dvēselīt, es tās garās vēstules

vairs nerakstīšu; vakar jau aizturēju no vēstules vairākas

lapiņas. Es aizrāvos un aizmirsu, ka. Tevi ar to garumu

tik traucēju darbā. Arī izgriezumu vairs nesūtīšu, tikai

šodien vēl brāļa priekšlasījumu par Tevi 1
. Strādā visā mie-

rā, sirsniņ, lai tiktu galā ar iesākto darbu.— Veronāls aiz-

ies — vakar nepaspēju. — Kad es arī gari rakstīju, es jau
Tev" teicu, ka man uz tām atbildes nevajga. Neraksti arī

tagad gari. — Ar braukšanu dari, kā pati zini. Man bij tik

viens iemesls par to, ka tad mēs kopā būtu varējuši ātrāk

pabeigt Festspiele. Bet Tu. arī pēc sava darba pabeigša-
nas taču būsi nogurusi un nevarēsi stāties atkal pie jauna
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darba. Tev der pēc tam atpūsties un iet kūrē pie dakte-

rienes, nevis braukt un vēl strādāt. Tās manas domas. Bet

dari Tu, kā pate zini. —- Tev no Cielenietes kārts. Turies,
ka tiec atkal vesela. Lido.

323.

A. KALNIŅAM

Kastaņolā 1913. gada 8. februārī

Ar lielu prieku saņemu Jūsu cienījamās kundzes un

Jūsu sveicienus un nodošu tos Aspazijai, kura pašlaik
veselības dēļ uzturas Cīrihā.

Jūsu nodomu komponēt «Ug. v. Nakti» vai «Induli un

Āriju» uzskatu par mūsu. mākslu skaistu draudzēšanos,

kādu vienmēr esmu centies pabalstīt. Kad Kuģa ar savu

spožo dekoratīvo mākslu piebiedrojās drāmai1, bij man

pirmais gandarījums; un, kad nu Jūs visu vēl pacelsat
skaņu vieglumā, tad es nešaubīšos, ka latviešu mākslas

trijotne varēs sniegties pēc necerētiem panākumiem priekš
mūsu tautas.

Bet es sāku jau aizrauties, un mēs esam tikai pašās

priekšsarunās: — «Ug. v. Nakti» jau ilgāku laiku (vai ne

tik 2 gadi?) pieprasīja man Meln gailis kā operas tekstu,2

un sāka jau pie operas strādāt («Jūrnieku dziesma» jau
drukāta); tagad gan kopš kāda gada man no viņa tālāku

ziņu trūkst. Es apjautāšos. Bet līdz M[elngaiļa] atbildei

«U.u.N.» jāuzskata par darbā ņemtu. «Ind. un Ārija»

pilnīgi brīvs, un es ar prieku pārstrādāju viņu par mū-

zikas drāmu un. lūdzu Jūs tūdaļ: vissīkākās instrukcijas,
jo mans uzskats, ka' operā komponistam jābūt pilnīgam
saimniekam par tekstu — īsti viņam pašam vajdzētu to sa-

stādīt. Komponists vien zina, kuras vietas der mūzikai iz-

celt un kādā formā. Tātad Jums jānosaka: termiņš, kad

pirmai un pēdējai daļai jābūt gatavai. — Cik, rindu garam

jābūt tekstam? — Kādā ritumā jāraksta, un vai vienā caur

izturētā ritumā vai ar iemaisītām liriskām dziesmām, kā ag-
rāk bij parasts? — Kādas ainas un personas jāpiepatura? —

Vislabāk varētu darīt tā: Jūs izlasāt drāmu pamatīgi cauri

un pastrīpojat 2 eksemplāros tās vietas vai situācijas un

ainas, kuras vajdzīgas operai. Vienu eksemplāri tad atsūtāt

man šurp. Bet labi drīz, jo, kā redzu, Jūs sāksat strādāt
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jau pus maija, un līdz tam jābūt I cēlienam gatavam.
Man arī laikā jāzina iedalīties ar savu darbu.

Un nu esat sirsnīgi, mīļi sveicināti abi ar cienījamo
kundzi

no Jūsu [paraksts].
Cfastagnola] 8. 2. 13.

324.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1913. gada 8. februārī

Mīļie draugi, saņēmu ar lielu prieku Jūsu garo vēstuli

un aizsūtu to Elzai uz Cīrihu, kur viņa pašlaik veseļojas.

Ļoti mīļš ir Tavs padoms tulkot «Vaideloti» vāciski. Tu

zini, ka es to netulkoju jau 1896. gadā Jelgavā, bet, kā re-

dzi, tik viegli nav ar izrādīšanu. Tu sajūsminājies par «Be-

lindi», lasīju, ka viņa ir godalgota, bet pašu lugu neesmu

redzējis. Kad Tu vāri, atsūti to šurp izlasīšanai. «Ailes

ums Geld» nepazīstu. Lugas ir dažādas: lasīšanai un iz-

rādīšanai nodomātas, un tāpat kā Tu uz viņām skatās arī

citi. — Par latviešu vēstures izdošanu domā jau vairāk

nekā 50 gadus, ne vien atsevišķi cilvēki, bet arī veselas

komisijas. Izdošana neveicas tādēļ, ka nav vēl atrasta

pati vēsture, — Tavu sajūsmu par Mansirevu var saprast,

jo visi īstie latvieši sajūsminājās par neīstiem latviešiem

vai par īstiem nelatviešiem. 1
— Briesmīgi žēl, ka gadiem

un gadiem cauri Tu netiec vaļā no savām kaitēm; labi,

ka vismaz viens uzturas pie veselības. Ak, Jūs nabaga

mīļie zelta cilvēciņi, kad jau nu reiz no visiem viens iz-

kūņotos par veselnieku! Paliekat mīļi, mīļi sveicināti].

325.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 8. februāri

Mīļo sirsniņ, nebēdā par manu uztraukšanos un slimo-

šanu; lai lēni, bet es tikšu galā ar sevi. Pielūko tikai Tu,

ka Tu ar tiec; labi, ka ej atkal pie dakterienes, labi, ka
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strādā lēnām, bez dzīšanās. Neko nevajdzīgu Tev nesūtu

un nerakstu. Še Nīnas vēstule, bet tā tāda pļāpāšana, kāda

Tevi atpūtinās. Viņa domā labi ar visu savu muļķību, un

tā jau pilnīgi pareiza doma, ka «Vaidelote» ietu ļoti labi

vāciski. Bet lai nu tagad iet iesāktais ceļš ar Gūntheri un

«Induli», ko viņš pats izvēlējies; gan jau tūliņ pēc tam

viņš varēs iet pie «Vaidelotes». — Es rakstu Nīnai un

lieku, lai atsūta to Eulenberga «Belindi» (godalgota, tādēļ
arī Nīnai patīk). Tad Nīnai nav jāatbild. Antonam ari nē.

— Brāļa referāts 1 Tevi neuztrauks. Bet Tu vari priecāties,
ka krievi lasīs par Tevi.2 Ir taču kas. — Un par matiņiem
teicis kāds angļu ārsts, — arī neuztrauks, bet li. — Tas

tad arī viss. Tā labi, ka Tu neraksti man gari. Par brauk-

šanu jau rakstīju: vienīgā vajadzība, ka Tu atpūties turpat

arī pēc Tava darba pabeigšanas. Vajadzība mani apraudzīt

nav, jo esmu vesels. Bet traucēt Tu mani ari netraucētu,

jo es nestrādāju, tāpat atpūšos, kad jau reiz «Jāzepu»
šogad nevarēju. Un Festspiela dēļ braukt Tev ari nevajga;
kad jau rakstīšu, tad norakstīšu arī viens. Tagad es rakstu

vēstules. — Labi, ka Cielenietei raksti, bet slikti, ka raksti

Paulīnai vai tantiņai (nevaru saburtot); tā Tu pati sev

aiz nepārdomāšanas atkal kaitē, jo vēstules nav vajadzī-

gas. — Tavā kartiņā smuks bērniņš.
Atsūti man atpakaļ Hermaņa un Cielēna vēstules, ari

izgriezumus par Dubura referātu.

Es varu braukt; labāk, nekā Tev braukt. Lido, sirdsdvē-

selīt, lido.

326.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 9. februārī

Mīļo sirsniņ, es biju sagatavojis visu un varēju jau
braukt šorīt, t. i., piektdien. Nu pēc Tavas kartiņas saņem-

šanas braucu pirmdien rīt, esmu Cīrihā 5 pēc pusdļienas].
Kleitas paņemšu. Mans brauciens ērtāks nekā Tavs, jo Tu

jau vēl slimo. — Šo rakstu pastā. — Tātad nu tikai atliek

vēl li un lido.
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327.

K. FREINBERGAM

Cīrihē 1913. gada 15. februārī

15. 2. 13.

Jūsu vēstuli saņēmu tikai še, kad atbraucu apraudzīt
Afspaziju]. Man Jūsu vēstules vienmēr ļoti simpātiskas ar

viņu ašumu un īsām, bet pilnīgām atbildēm uz maniem

jautājumiem. — Darīs labu iespaidu, ka teātrs uz A. jubi-
lejas laiku uzved viņas drāmu ciklu 1

, žēl, ka Jums neklau-

sīja un nu būs vēlu un sasteigtas izrādes, — izrādēm J[au-

najā] teātrī jau vajdzēja būt taisni priekšzīmīgām, jo, piem.,
«Neaizfsniegtsļ mērķis» nekad vēl nav izrādīts mākslas

izrādēs. Nu materiāli panākumi arī lieli nevarēs vairs būt.

Tāpat liela kļūda, ka «U.N.» un «Induli» uzved tik pā-
rāk vēlu2. Nu par abām lugām kopā būs varbūt tikai kā-

das 20 izrādes, kur pērn bij 54. Manas lugas noliktas nu

tikai par glābšanas riņķiem sezonas tukšajam galam teātra

kasei, bet kas tad lai glābj tukšumu manā kasē? «Zelta

zirgs» nemaz vairs nav izrādīts. Un sezonas naudīgajā

pusē nekad nav bijušas manas lugas. Kad man reiz ga-

dās, ka es nepaspēju laikā pasteigt priekš Jums jaunu

lugu, tad es varu lūkot, kā lai pats tieku galā. Es taču

gribu vēl redzēt, kā teātrs rīkosies šo rudeni: vai uzvedīs

kādu manu lugu jau sezonas sākumā, lai varētu segt robu,

kas man ceļas no pavasara. Tagad strādājamā būs gatava
laikam jau martā. Ja rudenī mani apcirkņi paliks tukši,

tad būs jāpiekopj vairāk citi literatūras zari. Jūsu žurnāls 3

ierosina uz dažādām kombinācijām. Prologs lugām gatavs

man nav,
4 vai paspēšu — atbildēšu tikai pēc dažām die-

nām. Jo ar veselības stāvokļiem nestāv tik labi, kā vaj-
dzētu. Vai no pašas A. kas būs, tāpat vēl nevaru tūliņ no-

teikt. Bet visādā ziņā griba mums ļoti laba. — Portreja
būs. — Ka «Atriebēja» nav taču vēl atļauta, mani ļoti ne-

patīkami pārsteidz.5 Kad tās trūkst, tad nevaru nekā vai-

not teātri, tad tikai jānožēlo, ka es pats nepaspēju savu

darbu6 laikā nobeigt. — Portreju varēs sūtīt pēc kādas

nedēļas.
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328.

ASPAZIJAI

Lugāno 1913. gada 17. februārī

Manu mīļo sirdsiniņ, te nu es esmu Lugānā.
1 Tūliņ gāju

un izdarīju veikala darīšanas: noliku un apstellēju Cīri-

hus2
,

kurus solījās pēc dažām dienām pagādāt itin lēti.

Kvīte ir man. Tas nu būtu tas. Nez kā nu ir ar Tevi, mans

nabaga pūkiņš, Tu biji dikti nosalusi. Arī še Lugānā šo-

dien ir auksts. Kad sūti manas mantiņas, tad pieliec klāt

arī manu veco spalvaskātu, kurš palika uz Tava galda;
tas kātiņš ir man no mazā Pūka dots un vēl no vecās Slo-

bodskas laikiem. Es jau vairs nezinu, ko visu solījos Tev

aizsūtīt: eksfemplāru] «Induļa» un itālļiešuļ gramatiku, bet

citu neatminu. Izgulies labi un atpūties, mīļo iniņ. nekreņ-

ķējies par tiem partijas knišļiem. Rīt rakstīšu kā arvien.

Lūkošu vēl ko iepirkt, lido, mīļo iniņ, lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Pastu saliec kuvērā vai pakiņā un atsūti man, lido.

329.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 18. februārī

Manu mīļo zelta draudziņ, aizrakstīju Tev kartiņu no

Lugānās, bet nu tik redzu, ka velti liku. Tev nomeklēties:

tas vecais spalvaskāts atradās pie manis un ar viņu šo

rakstu. Še līdz ar manu atbraukšanu, iesāka mesties auksts,

pat drusku sniegs padancoja. Atradu visu pa vecam; ti-

kai puķes nelietas un drusku pavītušas; Lina arī drusku

bēdīga, atdevusi savu negribēto Teodorīno Tuņetai, bet

no aprīļa brauc arī tad projām. — Istaba diezgan mitra,

nevaru nemaz lāga iekurināt. Rīt rakstīšu vēstules, — ir

jau atkal desmit. Tev es rakstīšu šādas kārtis', kad Tu ne-

gribi skatus un vēstules. —■ Vannubūsi laikam ņēmusi, uz

to es ceru un tad par saaukstējumu neuztraucos. ■— Ja Tev

Gulbja Univ. Bibliotēkā N. 80—88 ir atsūtīti dubulti, tad

atsūti arī man. — Gulbis šorīt atsūtīja naudu 1800 f. Lido.
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330.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1913. gada 18. februārī

Mīļais draugs, es pieprasīju Jums (vēstulē Kraujam),
vai Jūs nevēlētos uz «Tālu noskļaņuļ» 10 gadu jubileju
izdot lētu izdevumu, tāpat kā gribat izdot Kraujas pār-
spriedumu. Atbildes neesmu vēl saņēmis, bet laiks jau tu-

vojas, jo «Tļalasļ nļpskaņas]» iznāca laikam maijā1. Izde-

vums varētu būt mazāka formāta, ar to pašu pirmā izde-

vuma vāka zīmējumu, un cena. uz pusi lētāka. Atbildat,

lūdzu, labi drīz, jo, kad Jūs neņemat, tad varbūt es pie-
ņemšu kādu citu piedāvājumu. — Jūsu pilsētā, kā liekas,

ir izplatījušās baumas, ka Jums esot apnikusi vecpuiša
dzīve: laiks būtu, un mēs novēlētu Jums labākās laimes.
— Naudu nupat saņēmu ar lielo paldies. Daudz, daudz

labu dienu, pasveicināt Krauju. Sirsnīgi sveiki! [Paraksts]

331.

J. GINTERAM

Kastaņolā 1913. gadā, ap 18. februāri

Ļoti godātais J. f. Gintera kungs!

Kāds ceļojums ir vainojams par to, ka mana vēstule

Jūs aizsniegs vēlāk, nekā es gribēju. 1 Jūsu tehniskie pa-

domiman visaugstākajā mērā patīkami, esmu Jums daudz

pateicības parādā, un es gan biežāk Jūs apgrūtināšu/
lespēja izrādīt manu lugu man, zināms, ir galvenais, uny

ja tādēļ puse jānosvītro, tad tam tā jābūt.2 <Par drāmas

gārumu) es biju pieradis novērtēt rindu skaitu (spriest

pēc Freitāga -— pēc rinduskaita, jo iespiedlappuses irkrietni

nevienādas, sevišķi iespiestajā «Indulī un Ārijā», un uz-

skatīju 3000 rindas par normālu garumu (G. Freitāgs

2000)), un tā ir liela starpība, vai personu apzīmējumu no-

vieto virs teksta vai tam blakus. Ar mazāko iespiedtelpas

izšķērdēšanu manai lugai būtu apmēram normālais skaits

— 140 lappuses, un tomēr es esmu pārliecināts, ka tā ir

daudz par garu. Tai ir 4000 rindu kā «Marijai Stjuartei»

(Reklāma izdevumā 140 lappuses). Es par normālu uzska-
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tīju 3000 rindas, <bet arī to esmu krietni pārsniedzis. >

Man būtu ārkārtīgi patīkami, ja Jūs man tagad pasacītu,

kādu tagad pieņem par normālo rindu skaitu, jo darba

laikā man ir ļoti grūti rēķināties ar iespiedlappušu garumu.
Savus svītrojumus es mēģināšu paziņot divējādi: es aiz-

sūtīšu grāmatas eksemplāru, <bet tas krievu cenzūrā var

nogulēt mēnešiem ilgi, un vēstulē atzīmēšu cenzora svīt-

rojumus, pierakstot [gabalu teksta?]. Arī izdevniecībā va-

jāga tikt svītrotam, jo drāma ir uzrakstīta par daudz īsā

laikā. Lielākā daļa svītrojumu ir nepieciešama abos pir-

majos cēlienos, 1. cēl. prozas skatā, tāpat 1. cēl. mīlas

skatā. Tomēr Jums ir pilnīga rīcības brīvība izdevniecības

svītrojumos. >

332.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 19. februāri

Manu mīļo zelta sirdsiniņ, manu vārīgo kamziediņ, es

gan negribu baidīties un uztraukties, bet tomēr tāds ne-

miers, ka Tu tik neesi saaukstējusies, mani pavadīdama;
Tu jau žēlojies par aukstumu, Es taču ceru, ka influence

nebūs atgriezusies atpakaļ, ka Tu būsi ņēmusi tūliņ vannu

un ka viss būs atkal labi. Nemiers tik drusku, ka nav

vēl no Tevis ziņas; varbūt rīt no rītus būs, kad iemetīšu

šo vēstuli. —
Šī Ēģiptes kartiņa ļoti smuka, to atraksti

man.
1

— Es šodien rakstīju kārtis, pavisam 10, tad nu at-

liek tikai vēl 2 vēstules, un rīt varēšu sākt darbu. Atteicu

jau svētku lugu Freinberģim un braukšanu Birutai. —

Man bailes arī, ka tik Tu, mīļo sirdslabumiņ, nepārstrādā-

jies ar «Induļa» caurlūkošanu. Izskati tikai I un II cēlie-

nus, tiem citiem ir laiks. Un, galu galā, var likt, lai viņš
viens pats izdara strīpojumus. Man tagad, kad esmu viens,

paliek gluži nelabi ap dūšu, ka uzliku Tev atkal tādu lielu

darbu. Apmierini labāk mani un nestrīpo. Ir gluži nelabi

par otru bēdāties, un nu vēl, kad pats esi vainīgs. Jāpa-
stāsta labāk par saimnieci: mūsu bijusī lielā istaba uz

pāris mēnešiem izdota; ar augšas izdošanu mani ļoti ap-

draudēja, bet vēl neviens nav paņēmis: būšot francūzis,

bērni būšot, fracasso2 būšot, lai apdomājot pie laika.

Mīļo, mīļo sirsniņ, lido.
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Vēstules malā rakstīts:

Dabūju Tavu kartiņu un rupzaku. Dikti li, ka nav sa-

aukstējies mīļais zeltiniņš. Lido.

333.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 20. februārī

Manu mīļo sirdsdārgumiņ, saņēmu vakar visas mīļas
mantiņas, pulkstens vesels. Vakar kārtī minēju, ka saņēmu.
Dikti li no mazā dimpūkiņa, ka piesūtīja pilnu māju lie-

lam ar sava paša gājumu un pirkumu. Lielais arī mācās

pirkt, te šī kartiņu sērija par pierādījumu. Biju šodien

Lugānā saņemt Gulbja naudu. — Tev vajdzēja gan bādi

ņemt tūliņ, mājās pārnākot, jo Tu biji ieaukstējusies.
Bet labi nu arī tā, ka nav influences; es jau ar visu pretī
turēšanos tomēr sāku baidīties. Bet «Induli» gan neska-

ties cauri, Tu esi par daudz vāja, lai iet tāpat. Man tik

dikti bail, ka Tu atkal neapslimsti. Tava kartiņa: zelta

pilsļeta]
1

gan brīnum skaista. Lido.

Atklātnes malās rakstīts:

Man tās bonbones kā brūnas pupiņas, ko Cīrihā pār-
nesi, ļoti gardas. Lido.

Ak, cik li, ka nu jūties labāk, lido.

334.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 22. februārī

Mana mīļā, priecīgā prieka devējiņa, strādā vien ap
«Induli», Tavs darbs jau man tas lielākais, un tas prieks,
ko Tu dod, tas skaistākais. Kad tik Tu esi veselāka, tad

viss labi. — Strīpojumu principi arī pareizi. — Pareizi arī,

ka manām kartiņām zagļi pakaļ neraks, bet Tavas gan

pārāk skaistas. Pīpiņš dos «Domu» 111 kā Tavu numuru:

būs Krauja par «Atriebēju», tad vēl divi raksti par Tevi, 1

sevišķā pielikumā ģīmetni; tad grib Tavu jaunības ģī-
metni — aizsūti to. No manis arī grib; kad nu neiznāk ju-
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vis, kā Tu teici, «Jaun[ības] Tekļam]» vai kā prologs lu-

gai būtu ļoti labs. Laikam pat vajadzīgs. Es varbūt ņemšu
to no jubilejas lugas prologa. — Saimniece ņem līdz šim

par 3 augšistabām 240 fr. Bet ko tad dakterene te darīs,
kad mēs te nebūsim?

Atklātnes malās rakstīts:

Teodors Tevi aicina strādāt pie «Druvas» un tūliņ sū-

tīt ģīmetni. To Tu varētu darīt. Lido.

Zivs bij ļoti garda, bet spītīga, neļāva man gulēt. Lido.

335.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 22. februāri

Manu mīļo sirdsdziļumiņ, dikti li, ka Tev nu iet atkal

labāk; varbūt vēl kādu reizi ņem vannu, tā laikam tā lab-

dare pret saaukstēšanos. Nu jau šinī kartiņā ir humchens1
;

kā jūs aprunājat to nabaga aristokrātu Mārtiņu, kuram

viss spēks ir ūsu fixativā.2 Bet kur tad Līvam tas spēks:
tikai lielā ēšanā, bet to Mārtiņš arī spēj. Ļoti smējos par
tiem vīriem—darītājiem

3; bet Tu nekādā ziņā nevari iz-

darīšanu ņemt savās rokās, jo Tava pašas godinājums.
Manā vārdā vari tikai zīmēt pie to 3 vīru 30 fr. vēl 20

fr. vai 30, lai zāle būtu samaksāta. — Birutai es jau aiz-

rakstīju, ka par ceļu un uzturu nemaksās, un tātad, do-

mājams, viņas sajūsmība drusku apslāps. Mantiņas visas

dabūju ar lielu li un vakar visu dienu ņēmos ar ēšanu,
tā ka gluži jūtos pēc uzskatiem kā mazinieks. Viss bij
atnācis labi, tikai siļķei bij ielauztas ribas un mugurkauls

pušu, un kūkas formu varēja sazīmēt tikai pēc paklāja
papīra. Bet man še lielākā svarā vielas un ne formas

jautājums. Un vielas bij dikti li, gluži kā vecos laikos,

ancien rēgime 4
.

— Te no manas puses izgriezumi, to

par teātri sūti atpakaļ. Redzi, kā publika Tevi mīl, lasa

pat vairāk nekā brāli, pašu pirmo. No kolonijām arī Tev

naudas nāca visvairāk. — Papīrus Tev nopirku par 98 %,
tā ka peļņa 80 fr., par 4000 fr. būs Tev obligācijas, un

aizmaksāti tikai 3920 fr.; bez tam % 22 fr. 70., tā ka

pie manis paliek Tavas naudas 57 f. 70. Papīrus es ne-

ierakstīju savā uzglabājamā grāmatā, bet atstāju bankā;

249
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atraksti tūliņ, un es viņus aizsūtīšu Tev, lai Tu tur pie-
liec klāt pie citiem savā bankā. Tev jau tā patīkamā
jūta, ka vari pie sevis turēt savu mantiņu. Atraksti aši,

mīļo [teksta bojājums], — Upīts atsūtīja 130 f., laikam

Tu arī būsi saņēmusi. — Pie mums šodien uzsniga. Va-

kar bij auksts: Lugānā pat 7 grādi, Cassaratē 6 un Castag-
nolā 4. — Es jau drusku sāku strādāt, un, kad Tu turē-

sies vesela, tad ies vēl labāk.

Lido.

336.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 23. februāri

Nu, Tu mans mīļais pūkiņš, še būs atkal vēstule, bet

tik gara jau nē, ka nevar izlasīt, lieliem burtiem, bez

prātojumiem, ar veikala lietām vien. Vēstules Tev jau
nekad nav bijušas tās, kas mani nokavē, —- tagad ne-

varu pie darba tikt aiz avīzēm, jo nav vairs dzinēja
spēka, mazā pūka. Bet gan jau ar laiku ies arī tā. — Te

nu būs Teodora vēstule: ģīmetni vari sūtīt, to no Bru-

nela Lugānā, nav vēl drukāta.1 Darbus Tu vairs nepaspēj,
un lai pāriet jubileja, Tu jau esi slima vēl. — «Jaunļībasj
Tekas» atnāca, vai Tev sūtīt? Ir Līgotņa gabaliņš par

«Gaiļu] u[n] sāk[umu]»2
,

labs. Ar «Domu» sūtīšanu ne-

steidzies. — Par Švābi daudz nebēdājies, [teksta bojā-
jums] «Dļienas] L[apa]» un tie paši ceļ Tevi par goda
biedreni «Idejā». — [Teksta bojājums] ļoti laimīga, ka

sola īrnieku, bet vēl labāk paturētu mūs. Lai es ņemot

augšu tā: kad Tu arī, tad lai maksājot 55 par mēnesi,
kad es viens, tad 20. T. i., tikai 3 fr. par mēnesi dārgāk

par mazo istabiņu. Tātad es eju labāk augšā. — Ir viņai

vēl divi īrnieki: Chauffeur3 un tā slepenā giovanotto 4 4

māsas. Bet vēl nekas nav noteikts. Arī dakterienei viņa

negrib dot tagad atbildi, bet marta vidū. — Kraukšīši

gan gārdi, bet tad pūliņš ar sūtiņu un man ar ēdiņu, kad

nāk atkal kāda zivtiņa līdz. Kad nestrādā un nekreņķē-

jas, tad jau varu panest i lielu ēšanu, bet tagad man

spēciņš par mazu. — Naudas papīrus itin ērti var sūtīt,

itin droši, labāk es Tev sūtīšu, būs Tev prieciņš. Nu,

[teksta bojājums] banka atsūtījusi piedāvājumu uz 4%,
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bet Tavi papīri ari labi. Lido. Tā gan mīl [teksta bojā-

jums] ka ■ raksti tūliņ, dabonu-otru ritu; ;bez [teksta

jājums].

Vēstules mala rakstīts:

Caur sūtīšanu nokavējas divas dienas vien, Lido, mīļo

sirdsiniņ, lido.

337.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 24. februārī

Mīļo sirdsdārgumiņ, ja Tu neesi šurp izsūtījis «In-

duļa» strīpojumu, tad nesūti arī, — patiesībā es jau nedz

ko labošu, nedz visu lasīšu. Sūti Vien projām Gūntheram.

Cēlienu skaitļu pārstatīšana man liekas nevajdzīga, kad

grib savilkt kopā IV un V c, tad jau ar to pietiek, ka

IV c. torņa skats top viens pats par IV c. un II c. nav

nemaz 2 ainu. 111 pirmā aina nevar labi izpildīt visu IH

c, jo ir par īsu. Tātad lai 111 c. paliek 2 ainas. Pārāk

liela skaitļu pārstatīšana dara arī nelabu iespaidu. Abas

vilkugravas ainas ar Dubura strīpojumu kopā par IV cē-

lienu nav par garu. ■— Tā nu, mīļo iniņ, esi briesmīgi
lielu darbu nostrādājusi, būsi atkal slima, un tās ir

briesmas, lido. Par Izglītības biedrību nekreņķējies, viņi

jau Tev devuši.

Atklātnes malās rakstīts:

Izglļītības] biedrfībai] ar veco teātri nav nekāda sas-
kāra. Vļecajā] teātrī būs. 1

Korektūra ar 2 rļeizēm]. 2 Kad ir krams, tad jau labi.

Lido.

338.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 24. februāri

Manu. mīļo sirdsdārgumiņ, tik pāris rindiņas, ļoti stei-

dzos ar dzejoli «Domām»1
. Izlasi, un, ja esi ar mieru, tad

nosūtu Pīpiņam. — «Induļa» strīpojumu sūti Gūntheram.
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Tu, mīļo, debestiņ, pastrādāji tādu darbu, kādu es laikam

nekad nebūtu paspējis; kad nu tik nebūtu par daudz no-

pūlējusies un neapslimtu. Bet krams ir laba zīme, — Pī-

p[iņa] adrese: Suworou 14. — Teodoram dzejoļus nē, bet

ģīmetni, — Papīrus Tev neesmu vēl sūtījis, nebaidies.

— Dabūju vienu dienu divas kartiņas. — Par cēlienu

iedalīšanu Tev rakstīju: 111 paliek pa vecam. IV 2. aina

top par visu IV, un IV 1. aina un V — kopā savilkti —

par V c.

Lido, mīļo sirdsiniņ, lido.

339.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 24. februāri

Ak, Tu manu zelta pūkiņ, frohliches Leben1
, lai tad

iet arī «īnduls» pasaulē no Tavas mīļās rociņas laists; 2

strādā vien;- man tik bij žēlums, ka Tu nepārstrādājies.
Sūti vien J. v. Gūnter, Mitau, Constantinstr. 8, tā .būs

ātrāk. •— Dabūju abas Tavas skaistās kartiņas. — Pīpiņš

prasa Tavu ģīmetni no 16 gadu vecuma.
3

— Lido.

340.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 25. februāri

Mīļo draudziņ, man sirds uz Tevi tā pārplūst visiem

mīļiem vārdiņiem, visus papīrīšus aprakstītu, bet Tu vēl

tik vārga, neko nepanes, un tagad vēl tā nostrādājusies
lielā pūka dēļ. Man bail par vakarējo dzejoli, ka es ne-

būtu izteicis, kas Tev nepatīk. Ar steigšanos aizmirsu

uzlikt kādu virsrakstu. Steigšanās vienmēr ļoti nogur-

dina, es šodien tādēļ nekā nestrādāju. Tev, sirdsspožu-
miņ, vajdzētu gan pāris dienu atpūsties pēc tik dikti liela

darba kā tā strīpošana. Ak, Tu mīļumiņ, to nu Tu gan

esi veikusi, lielajam atņemdama briesmīgu pūliņu, un

pašai vēl [teksta bojājums] krams! — Man ar «Induli»

būs vēl līdzīgs darbs priekš Kalniņa;
1

atsūtījis eksemplāru
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ar piezīmēm, negrib jambu, strīpojumos turēšos pie

[teksta bojājums]. — Te dažas izgriezumu mantiņas. Brā-

lis brauks apkārt ar priekšlasījumu par Tevi. Švļabe]

nav tik bīstams, kā izlikās no tālienes; pats jau ir anar-

hists (kritikā par Apsesdēlu
2
) un spriež no marksisma

stāvokļa; viņa romāns arī «Dzīvē» nogānīts3
.

Bet tāda

meitiņa Mačiņ ar pilnu krūti likusies par Tevi, 4
— jau-

nība Tavā pusē, lido! — Papīru dēļ neuztraucies; es ne-

biju nemaz rakstījis, ka ir jau izsūtīti, tikai Tev apgal-

voju, ka ir droši sūtīt; guļ vēl bankā. — Kam un kā lai

es prasu kolonijā, vai pietiek mana devuma un ko grib
darīt? Vispār jau ir neveikli, ka pats priekš sevis dod.

— Ka Izglļītības] biedrība negrib rīkot Tavu vakaru, nav

vis tik labi, kā domāju, jo nupat lasu, ka viņa rīko Alu-

nāna vakaru5
. Tur jau var vieglāk iekrist nekā Tavā va-

karā, — vai nav taču atkal kāds Misstimmung
6? Pieprasi

Lilijai. — Tavas kartiņas dikti skaistas.

Mīļo iniņ, kartiņā no šorīta Tu atkal uztraucies par

papīriem. Tu būtu labāk mierīgi izlasījusi manu karti,
nemaz nesacīju, ka esmu izsūtījis, Tu dzīvo par daudz

savās fantāzijās, neredzi nemaz ārpasauli. Ir viss labi.

Neuztraucies, atpūties. Sirdsiniņ, lido.

341.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 27. februārī

Manu sirdszvaigznīt, manu gaišumiņ, kā nu es Tev

atkal esmu izdarījis uztraukumu bez savas gribas un

taisni darba laikā, un taisni gribēju Tev prieku darīt.

Tā ir fantāzijas cilvēkiem, vajga viņu attīstīt, un tad

viņa dzīve atkal aizrauj un uztrauc. Nākamreiz tos pa-

pīrus pērc labāk pate; jāmācās tas ir tā kā tā, un, kur

vien es pieskaros, Tev tikai sāp. Es baidos arī par to

dzejoli, un taču arī tas bij labi domāts, bet Tu esi vārīga
tikusi un tagad vēl nostrādājusies. Varbūt, aiziesi pie
dakterenes pasviedrēties? Daudz staigāt tagad labi, laiks

labs laikam arī pie jums. Lido, sirdsdārgumiņ, lido. Sa-

ņēmu Gūnthera vēstuli. Ka Tev patīk dzejolis, ir ļoti
li. Lido.
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342.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 27. februāri

Sirdsmīļumiņ, sirdslabumiņ, man arī atkrīt smagums,

kad Tu nu esi apmierinājusies to papīru dēļ. No Pīpiņa
dabūto taču laikam atstāji turpat Federālā1

uz conto cor-

rente
2
; labāk, nekā nesot pie sevis. Nu, kur Tev pastā-

vīgi darīšana ar Federāli, Tev jau arī nebūs vairs tik

grūti pašai nopirkt papīrus. Nupat viņa bij izsūtījusi
[1 nesalasāms vārds] kantona 41h%, bet šodien pēdējā
diena parakstīties; es parakstījos uz 5, Tādi piedāvājumi
nāk bieži arī Tev, un, ja būs kas jauns, es arī tad tūliņ
aizrakstīšu. Šoreiz Tev vēl nebij atnākusi Pīpiņa nauda.

— Par Gūnthera prasību, 2000 rindu, neuztraucies.3 Lai

rīkojas viņš pats, un tā prasība man arī liekas nepareiza.
Pat «Nogrim[ušais] zv[ans]» drusku garāks, un taču arī

tas par īsu. Ar kinemu sacensties drāma nevar tāpat

kā glezniecība ar fotogrāfiju.
4 L. Andrejevs sajūsminājās

priekš kinema, bet viņam jau arī nav drāmas. Gūnthers

liekas no tās pašas puses ļaudīm. Viņš dramatiķis — bet

dzirdēts nav; vai viņam pseidonīms? Jeb vai neiet uz

viņa īsuma teorijas? Man sāk par viņu celties šaubas,
kad tik nav lielāka stila Jēkabsonu Kārlis? — Drukai

viņš negribēja ņemt strīpoto tekstu, bet pilno. Laikam

taisīs divus grāmatu izdevumus. — Labi, ka Tev patīk

Pīpiņa dzejolis, bet uzliec kādu virsrakstu, piem.: Uz

Aspļazijas] jubileju. — Dakterienei dzīvokļa dēļ dos at-

bildi Assunta ap marta vidu. — Dabūju Tavu kartiņu,

li; Kalniņam sūtīšu pa cēlieniem, tik atsūti man strīpoto
eksemplāri. Lido, sirdsiniņ, lido.

343.

J. GINTERAM

Kastaņolā 1913. gada 28. februārī

Ļoti godātais J. f. Gintera kungs!

Ļoti pateicos par Jūsu aizrādījumiem, tie ir ļoti vērtīgi,

bet arī šausmīgi: kinematogrāfs kā mūsu laika ritma
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mēraukla! Strīpotais (ari samocītais un četrās daļās sa-

dalītais) «Indulis» ir aizsūtīts divos sūtījumos (25., un

27. 2.. 13.) kā korektūrloksnes. Lūdzu, paziņojiet man, kad

tās nonāca galā. Vēl viens lūgums: neļaut nonākt latviešu

presē nekādām ziņām par tulkošanu. Un nu man vēl ir

tikai viena vēlēšanās: lai grūtais darbs Jums nekļūtu
apnicīgs.

Patiesā cieņā

Jūsu'Nagliņš.
C[īrihēļ 28. 2. 13.

344.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1913. gada 28. februārī

Mīļo brālīt, Tu tagad ņemies ar priekšlasījumiem par
Elzi, kas ir ļoti mīļi. 1 Atraksti man pāris rindiņas, cik

eksemplāru vēl ir pāri no «Tālļamļ noskaņām». Tai grā-
matai jūnijā būs desmit gadi, un «Dzircļiemniekos]»

Krauja grib izdot uz to laiku apcerējumu,.. —-. līdz ar to

ari jaunu, lētu pašas grāmatas izdevumu. — «Dzīv[esļ
Balsij» Tev vajdzēs iemaksāt 10 rbļ., bet tam ir vēl ne-

dēļas laiks. No Roberta bija ļoti laba kritika par «Rigu»
2
,
;

arī Dermanis nav taisni naidīgs
3

,
un bibliotēkas visas

pērk. Paliekat mīļi skūpstīti no Jūsu

[paiakstsj.

345.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada februārī

Manu mīļo zelta sirdsdraudziņ, kas tas ar Tevi ir, ka

Tu netiec un netiec spirgta? Nu taču Tev veselībā vairs

nekas nekait, krams ir kārtīgi, ierīkojies Tu ar esi labi

ar ēšanu, ar gulēšanu, ar dzīvošanu. Tu esi viens un

netraucēts, jāsteidzas Tev nav ne ar darbu, ne ar

citu ko. Lielajām bēdām1 Tev arī jau ir pārgājies pats
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asums. Kas Tevi vēl spiež, Tu mīļo, mīļo sirdsiniņ? Vis-

pārējais stāvoklis mums tagad ir labs, izredzes arī labas.

Un Tev, mīļo dārgumiņ, tagad īsti nāk Tavs pļaujas
laiks: ko Tu tik daudz gadus esi cietusi strādādama un

dzīvodama — un dzīve un darbs jau visur ir tas pats,
kas ciešanas —, tas tagad sāk dot sekas, un sekas ir

labas no katras kustības un pūliņa, veikaliska un psi-
hiska. Tas, ko Tu sajūti visgaišāk: tā naudiņa un atzi-

nība no visas tautas, tas vēl ir tas vismazākais —un

es to nebūt neturu zemu —, bet vairāk ir taču, ka pats
darba darītājs, ka Tu pati esi tikusi tik daudz lielāka

un labāka. Es zinu, ka to nesajūt gaiši, bet taču tas ir.

Tu jūties tagad vēl stipri nogurusi, tādēļ Tu to neredzi

vēl tā. Bet nāks arī tas. Es Tevi nedzenu, lai Tu to ar

varu pūlētos just. Es

Turpinājums uz otras atklātnes:

tikai mierinu Tevi: ir! Nebēdā un nedomā, ka bēdām ir

kāds pamats, bet zini, ka viņas ir tikai noguruma zīmes,

kā izsitums ir ne slimība pate, bet zīme par asiņu ne-

veselību. Gan Tu nāksi pamazām uz augšu ar veselību,

tad Tu. to redzēsi tāpat -kā es. Es varu to saredzēt ātrāk

un gaišāk, tādēļ ka mana specialitāte domāšana un iz-

prašana. Esi gluži klusa, ievāc savu pļauju un zini, ka

pēc nāks jauna sēšana. Tu tik dikti esi pieradusi, ka

ciešana un nebrīvība ir tas normālais, ka nesaproti, ka

nauda Tev var piederēt. Ir vēl cits, lielāks, ko Tu tādēļ

nesaproti: ka cits ir brīvs un tura Tevi par līdzīgu un

brīvu. Tev iekšēji jātop par brīvu, tad Tu nedarīsi citam

pāri. Un tas ir tas, ko Tu iegūsi ar ciešanu, par ko es

runāju. Varbūt Tu mani arī tagad nesaproti. Bet arī tad

nedomā, ka es Tev ar šo saku ko ļaunu un gribu Tevi

pamācīt savā labā. Tava brīvība jau pirmā kārtā nāk par

labu Tev un tad tikai var nākt par labu arī citiem, arī

man. — Un nu par nopietnām darīšanām: labi, ka Bri-

gādēm Anna sāk jau tagad to naudu, sūtīt: tad Tev ir

rokā, ir prieks un redz, ka Tev vajga. Raksti labāk Pī-

piņam, ne maksas dēļ, bet reklāma. Freinberģim vari arī

nekā nedot. Es arī viņam došu itin maz, 1/2—1 lpp.
— Nestrādā pāri par spēku Freinberģa dēļ, tā būtu muļ-
ķība. Taupies sevi un veseļojies tanī atpūtas un jaunā
prieka apziņā.



Rainis 1912. gadā Cīrihē



Aspazija 1912. gadā Cīrihē



Dora un Pēteris Stučkas



J. Jansons (Brauns)



K. Ķirpēns



A. Gulbis



Cīrihes skats Raiņa emigrācijas laikā

Bertoljo ģimene, pie kuras Rainis un Aspazija dzīvoja Kastaņolā



Nams Cīrihē, Otikera ielā. Otrajā stāvā savas istabas logā Rainis

un Aspazija, 1913. gads
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346.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 1. martā

Mīļo sirdspamiņ, vakar aizsūtīju Tev Gūnthera vēstuli,

nosūti uz Jelgavu. Izgriezumi ir priekš Tava jubilejas
arhīva. «Dzfimtenes] Vļestnesī]» ir arī saīsināts aizrādī-

jums uz Aļspazijas] ciklu Jļaunajāļ teātrī1; sūtīšu rit,

kad būs vēl kas vairāk. Naudas nu jau ir 2800 r.r bez

tam vēl no Pīpiņa, Baku, Pēterburgas v. c; es jau vairs

nezinu, cik visa kopā. Vēl nāks no teātriem, tad būs

3—3500 r. Neturi naudu mājās, noliec savā bankā uz

tekoša rēķina. — Atpūta Tev būs jātaisa ilgāka par
dienu, es, piem., pēc mazā dzejoļa, steigšanās dēļ vien,

nevaru vēl tagad labi strādāt. — Atsūti man strīpoto

«Induli», man jātaisa priekš Kalniņa. — Man Gulbis at-

sūtījis caurskatīšanai vienu manuskriptu priekš Un. Bibl.

— Lido. Mīļo, mīļo zelta iniņ. Kartiņu dabūju. Li, ka

atmin, no trama kāpjot. Vai Gūnthferam] aizsūtīji? Lido,
lido. -

r
.j:.

347.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1913. gada 1. martā

Sirsnīgi sveiki, saņēmu Jūsu vēstuli; nu apmierinā-
jums, ka martā iznāks kopraksti. Tad jau arī reizē varēs

dot lētu novilkumu no «Tālļam] noskaņfām]». Jūs gan

vēstulē par to neminat, bet tā var saprast. — Par pro-

jektiem ar Gulbi 1 paziņojat man; es arī mīlu taisīt pro-

jektus. — Kad Jūs ielikuši «Dzircļiemniekosļ» 10000 r.,

vai dabūnat vismaz 6% ? Ja nē, tad nav iespējams to vei-

kalu vest. —■ Ar veselību vēl neiet labi, bet taču, ja jau
grozās, tad uz labu. —- Ziemas dzīvoklis tiešām slikts, bet

Aspjazija] jau visu ziemu bij Cīrihā un vēl tagad tik uz

pavasari taisās šurp. Es arvien vēl ceru tikt vesels. Sa-

ņemat daudz mīļu labdienu no [paraksts].
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348.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 2. martu

Mīļo mēnessmeitiņ, nākt Tu vari kopš aprīļa sākuma,

kad vien gribi. Augšējās istabas es noņemšu, kā jau
Tev rakstīju, un maksāšu 20 fr. mēnesī, kamēr dzīvoju
viens; kad atnāc Tu, tad maksa ir 55 fr. mēnesī. Kad Tu

nu noliec termiņu uz maija sākumu un jūlijā taisies at-

kal projām, tad apdomā labi, vai pārkravāšanās un 2

braukumi nedarīs Tev vairāk nelaba nekā 2 mēneši še-

jienes laba. Visādā ziņā savu istabu pie Šrepferienes
paturi uz visu laiku, uz gadu; ja ņem uz gadu, varbūt

būs arī lētāk. Ar manu Cīrihas braukšanu ir tā: kad biju
pie Tevis ziemā, janvārī, tad es būtu labprāt paņēmis in-

ženiera istabu, bet baidījos, vai Tev būs labi. Kad nu

biju atkal februārī un Tev prasīju, vai man ņemt to is-

tabu, Tu izvairījies, un es redzēju, ka Tev gribas ilgāk

palikt vienai. Tagad nu Tu noliec termiņu uz maiju. Bet

varbūt maijā Tev vēl gribēsies būt vienai; to Tu tagad
nevari vēl pateikt, redzēsi, kā jutīsies. Tad jau ar savu

saimnieci nerunā par to istabu priekš manis. Gan jau
vēlāk ierīkosies, un, kad man citur nebūs vietas, tad

jau pie Assuntas vienmēr. Varbūt atbrauc arī vēl Drav-

nieks un iznāk kāda cita kombinācija. Tad nu gādā, ka

atpūties labi un tiec vesela. Žēl, ka nu kavē Tevi tie zo-

biņi. Vai neiesi pie zobārsta? Reiz Tev taču tas jādara,
ko tad palīdz vilcināšanās? Un, kad zobiņi būs kārtībā,

būs laba arī māga, un tad arī nervi, un tad varēsi strā-

dāt, un tad būs labi; no zobiem viss karājas. To Tev dak-

teriene varēja arī teikt un zobus piekodināt; laika nu vi-

ņai ir, kad klientu nav un kad laikam aizies ari Kellers.

Lai viņa nu taču iet uz citu pilsētu un sāk strādāt, tas

novilks viņai domas un izklaidēs bēdas par savu stāvokli.

•— Es šodien netīšām biju uzkāpis uz Brē: tas virsīts, bēr-

ziņš un dzeltīte nāk no turienes. Palūko, vai bērziņš laidīs

lapiņas. Saņēmu «īnd[uliļ» un «Domas» — lido. — Tavas

kartiņas ļoti skaistas un ļoti patīk — li. Nupat dabūju
Tavu mīļo vēstuli. — Gūntheram nesūti, uzrakstīšu citu.

— Dikti li, ka par visu izrakstīji. — Es redzēju šorīt

skaistu sapni: narcises uzliku uz mazā pūka kastiņas. Lido.
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349.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 3. martu

Mīļo sirdsiniņ, es negribēju Tev pāri darīt, prasīdams,
lai Tū atsūti man .strīpoto «Induli». Es nezināju, ka Tevi

staigāšana tā piepūlē; domāju ari, ka to izdara mazā Hed-

viga. Es uz priekšu sargāšos vēl vairāk. — Vēstuli Gūnthe-

ram pārrakstīšu, kaut gan man liekas, ka tā ir taisni laip-

na; viņam jau es nelaipnību tā kā tā nebūtu izrādījis, kā

jau svešam, un kaut gan Tu pate ieteici man būt atturī-

gam. Ko es viņam teicu par kino, bij domāts kā joks.
— Uz manām vēstulēm nepūlies sevišķi atbildēt, jo Tev

maitā acis, to sīko rakstu lasot otrreiz. Nav jau ari nekas

bijis, uz ko man vajdzētu atbildes. Acis Tev tagad, pēc
darba, būs sevišķi vājinātas. Un, kad Tu nogurusi, tad

neraksti nemaz vai piezīmē tikai, ka nogurusi. — Par nau-

das operācijām es arī nerakstīju, Tevi dzīdams, bet tikai

teikdams, kā var rīkoties. —- Galvenais jau ir, ka Tu tiec

atkal pie spēka un tad pie sava darba. — Arī tāds liels

darbs kā «Induļa» strīpošana Tevi nogurdina un uz ilgu
laiku atvelk no Tava pašas darba. Ar to darbu nākamībā

es gribu tikt galā pats, t. i., ierīkoties tā, ka viņš man

nav vajdzīgs. Tu man saki, lai es nenicinot prasto darbu:

es visu mūžu viņu esmu. darījis: i redakcijā visas kores-

pondences lasīdams, i vēlāk tulkojumus darīdams, i tagad
es jau IV2 gada viens pats sevi apkopju visās lietās, —

tas rāda, ka es nenicinu zemo darbu. Kad Tu būtu vērību

griezusi, Tu pati būtu to redzējusi un būtu pareizāk ap-
spriedusi manu raksturu. — Bet, kā labs režisors nevar

reizē spēlēt arī lomu, tā arī man pietrūkst spēka priekš
abiem darbiem. Mans spēks nav iedzimts, bet paša dari-

nāts, un es zinu, cik maz es viņam varu uzlikt. Tādēļ es

ierobežoju t. s. zemos darbus, nevis aiz nicināšanas, tādēļ
es neēdu pusdienas, tādēļ ģērbjos slikti, tādēļ atradinos

no siltuma, •— lai būtu neatkarīgs no zemā darba un no

cilvēkiem, kas citiem noņem šos darbus. Un šā vai tā,

reiz es tikšu uz sava ceļa. — Neņem nu [ļaunā?], ka Tev

tik gari rakstu: tā ir tik atbilde uz Tavu garo vēstuli. Vai-

rāk jau tā nerakstīšu. — Ziediņus biju aizmirsis ielikt, jo
tie bija vāzē, ūdenī. Atraksti, ko dara zobiņi. — Sapnī
noliku narcises uz Tavu kastiņu. — Izgriezumos ir labas
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ziņas. Lido, sirdsiniņ. Kartiņas no Tevis nāk ļoti skaistas.

Lido.

Vēstules malā rakstīts:

Šodien no Tevis kartiņas nav, cerēšu, ka neesi apslimuši.
Šonakt Lugānā slimnīcā nomirusi Giuseppina, augons bi-

jis gūžā; 5 dienas tik sagalējusi. Lido, sirdsiniņ, lido.

350.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 3. martu

Mīļo sirdsdvēselīt, šorīt, nepienāca Tava parastā kartiņa.

Uz vakaru nav ko cerēt, jo tad būtu bijis jāiemet pirms
8 rītā. Kombinēju vēl visādi uz labu, bet var jau arī būt

influence atjaunojusies, kad jau zobiņi sāpēja. Bet labāk

jau nekombinēt. Pastāstīšu par mums: vakar ienāca jauns

īrnieks, kāds krievs, runā itāliski. Paņēma mūsu agrāko
lielo istabu, otru pusi ķēķi patura tramļuilla

1
,

un viņa māsa

iet camerino
2
.

Saimniece laimīga. 27. martā brauc no aug-

šas prom Madame; tad tur balsinās, un 30. martā vai ap-

rīļa 1. es jau varu ievadāties augšā. Saimniece nesen at-

radusi vēl vienu labu īpašību augšai: tur 2 egles vairāk

smaržojot nekā stāvu lejāk, un no tām 2 eglēm Albīnas

Oresta tikusi vesela. Par nabaga Giuseppinu nerunā labi;
to jau šī tūliņ teikusi, ka labs gals nebūšot, turējusi sevi

par daudz smuku, bet bez stingrības audzēta, tālab slima

vien bijusi; par savu stingri audzēto meitu slimībām šinī

reizē neminēja. Carolina atkal precējās, viņai visas lietas

iznāk par labu, kur citam nelabi, ■— no Nāgli viņa man-

toja vairāk nekā meita, un no Giuseppinas viņa arī gribot
mantot māsas daļu, kādus 3000 fr. Tādēļ vienmēr nīduši

Giuseppinu. Tai nabaga meitenītei savā mūžā tik vien bij
tā prieka, ka Carolinu izkāva ar lielu rabbia3

,
tēvu sabāra

un ar vācieti pabēga. Tēvs gan stipri žēlojot viņu. Tā

bij pēdējā reize, kad viņu redzēju ar vienu brūtgānu stā-

vam, — tad vēl Tu biji, būs pusgads atpakaļ. Glabāšot lai-

kam še. — Ko nu vēl? Ceļus pie mums stipri poš. Past-

nieks ceļ savai mājai stāvu augstāk. Laiks vienmēr skaists,
arī tas sniegs bij tik pus dienas. — Izgriezumi atkal ir,

ir naudiņa, tādēļ rakstu ne kartiņu, bet vēstuli, lai Tev to

prieciņu tūliņ aizsūtītu. Pāri par 3000 r., cits saņemtais
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laikam jau līdz 300 r., kad nu teātri dos vēl, tad jau sa-

nāks pilni 4000 r. Tas ir vairāk nekā Vītolam. Un amnes-

tija galu galā varbūt būs taču, kā es domāju, ari par presi,
tad jau Tu mierīgi vari braukt, kad vien iegribas un ir

veselība. Tā nu, mīļo dvēselīt. Ja atnāks vēl kas no Tevis,
tad pierakstīšu klāt. Labi gan būtu, ka Tu, dabūjusi šo,

paziņotu ar telegrammu par veselību, arī tad, kad viss

ir labi. Lido.

Vēstules mala rakstīts:

Paulīne jūtas bēdīga, neesot arvien vēl vesela. Lido.

351.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 4. martā

Mīļo, mīļo sirdsdārgumiņ, dabūju Tavu kartiņu tomēr

vēl vakar vakarā, kad biju jau aizsūtījis Tev otro vēstuli.

Labi, ka ir tikai kāda pasta kļūda. Tā arī par pasta no-

laidību var priecāties. Tas vakars bij Interimteātrī 1
,

un

no turienes Tev arī tā lielā telegramma. Nu Tev taču

prieciņš — visi Tavi veci paziņas un biedri, un draugi nāk

nu Tevi apsveikt. Kā Tu nezināji par to izrīkojumu? Es

Tev tik daudz reižu biju sūtījis izgriezumus. Vai Tu tos

nelasi? Lasi gan un pievieno pēc saviem jubilejas arhī-

viem. — Ko tad nu darāt ar Mārtiņu: sievietes viņu at-

stāja un partija met ārā!2
— Gūnthļera] vēstuli sūtīšu rīt.

Lido, sirdsiniņ, lido.

352.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 5. martā

5. 3. 13. Mīļo sirdsdvēselīt, dabūju abas kartiņas un

rēķinu, un arī telegrammu (adresē pietiek Naglin, Castag-
nola. Te jau zina, kas tas ir Ticino'.). Kartiņas no Tevis

tagad nāk tās skaistās vien. Es šodien rakstu atkal vēstuli,

tādēļ ka ir izgriezumi. Arī «Dļienasļ L[apaļ» ielikusi pē-

dējo kvīti 3040 r. Pēdējo lielo summu, 100 r., atkal sadzi-
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nusi A. Krauze! lasa arī priekšlasījumu «Ziemeļblāzmā»!
Tev liela cienītāja. — Ar Alunāna vakaru «Izglītība» ie-

kritusi, maz publikas bijis. — Lasi izgriezumus, tad Tev

būs labāks pārskats par jubileju un nebrīnīsies par ap-

sveikuma telegrammām. Vļecajam] teātrim nepatikšana:

pieķerts, ka izlietojis svešu (Jaunā teātra ) tulkojumu no

kādas joku lugas: noņēmis pastniekam cenzēto eksemplāri.
2

Mierkalns «D. L.» saka, ka tā bieži rīkojoties. Kā bij to-

reiz ar «Fausta» tulkojumu? Atraksti man. Tā viņi arī

nesamaksā man par «Mariju Stuart» v. c. lugām. Nu liels

skandāls. Tādēļ laikam pret. Tevi jo laipnāki. — No Frein-

berga ziņas: pirmā Tava izrāde, kaut gan trešdienā, bijusi

labi apmeklēta. Tavu lugu cikls laikam vilkšot labi. 4.

martā gan nebūšot. — Bet pēc izrādīšot arī Tavus dramfa-

tiskosļ fragmentus, dialogus un garākos dzejojumus. Tas

ir labi. Tagad tos cenzējot. — Nožēlo, ka nav jubilejas

lugas, būtu bijis kases gabals. Bet, kad es rakstīju par to,

tad atbildēja ļoti vēsi! Mierlaukam no «Atriebļejasļ» ne~

esot nekā. Varbūt Tev pašai ir bruļons. Grib priekš žur-

nāla «Skatuve un Dzīve». Grib arī Tavu ģīmetni. Tā Tev

jāaizsūta (Romanowstr. 25). Grib arī kādu rokrakstu. Es

atbildēju, ka tāda nav. Žurnāla II burt, būs Tev nolemta! 1

— Nu Tavs rēķins: tie 28 fr., kas par mani izdoti, iet uz

manu rēķinu. Tad ir še pie manis 50 fr. un 20 fr. Tu aiz-

maksāji par savu vakaru = 28 +' 50 + 20 = 100 fr. Kras-

tiņu 5 fr. es pieņemu kā dāvanu; bet, ja vēl ko esi izdevusi

priekš manis, tad tās arī novelkamas no tiem 200 fr. —

Tie 300 fr. būs jāieskaita par Tavu normālizdevumu. Kur

tad Tu ierobežosies? Citiem (13 fr.) ir ļoti mazs devums.

Vienīgi no dakterienes vari noknapināt. Bet ap 300 fr. mē-

nesī Tev jau arī ienāk, un tos Tu vari izdot. — No jubi-

lejas Tu rēķini par maz, ir: 3040 -f- Fonds 100 + īzglīt.
100 + Pēterb. 50 + Baku 60 = 3300 r. Tad no abiem

teātriem sanāk līdz 700 r., kopā būs ap 4000 r. — No ci-

tām ziņām: Ance grib braukt mājās un meklē no manis

pases! Eju pēcpusdienā pavadīt Giuseppinu uz kapiem.
Vakar zvanīja, šodien tik maz, ka gandrīz nepamaniiu.
Balts, zeltīts zārks. Skaists kronis no Brinkmanietes. Ļaužu

maz, asila3 bērniņi, dažas skuķes, Assunta bij pate, bet

savas meitas nebij laidusi. Bij arī pāris jaunu cilvēku,

nepazīstamu, varbūt kāds_ no amantiem4
. Caroline viena

pate uzturēja raudāšanu. Ārsti nezinājuši, kas par slimību;
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slēpu uzšķērduši, Oficiāli teikts, ka reimatisms. Bijis stiprs
drudzis, lēkusi no gultas ārā, 41°. Noņemtas rokas nav

bijušas. Nezinādama nāca, nezināma un nezinādama, kā

un ko, nodzīvoja un tā nomira, nevienam nezinot un ne-

redzot, nezinot, kāda slimība, Nabaga dzīvībiņa, kā ka-

ķēns. Lido.

353.

T. ZEIFERTAM

Kastaņolā 1913. gada 5. martā

Mīļais, vecais draugs un darba biedri!

Tas Tu man esi kopš viņiem seniem laikiem, un tas arī

palieci; es savus draugus nemainu, to Tu būsi pats no-

manījis. Tātad lai paliek arī vecā uzruna. — Un nu tas

jautājums par mākslu un šķiru. Tev taisnība, ka mans

darbs neaprobežojas ar vienu šķiru, viņš grib šķiru iznīci-

nāšanu. Visam vajdzētu būt kultūras, bet ir tikai politikas

jautājums, jo šī pārvalda tagad garīgo dzīvi. Pēc gadiem,
kad vēsture uz mums noskatīsies, viņa redzēs te atkal

tikai kultūras jautājumu. — Arī jau tagad politika zīmējas

ne tik daudz uz pašu mākslu, kā uz veidu, kādā tā pa-

rādās. Avīzes, žurnāli un [iestādes?], kur viņu izdod,

sašķirojas pēc politikas; tā ar «Druva» un «Domas» re-

prezentē katra savu politiku. Mākslenieks tikai kā per-

sona ir padots politikas, sabiedrības, modes un visiem ci-

tiem laika iespaidiem, kā katrs cilvēks. Bet, ja viņa darbā

ir jūtams radītāja spēks, tad tas ir mākslas darbs, lai ie-

spaidi uz pašu darītāju būtu bijuši, kādi būdami. Un tas

ir jāizjūt mākslas kritikai un jākonstatē. Publicistiskā jeb
politiskā kritika gan tad izdarīs daudz vieglāko uzdevumu

— noteikt mākslas darba virzienu v. 1.1. Bet mākslas darbs

kā tāds pieder visām šķirām, jo pieder kultūrai. Tikai

tiktāl politikai ir taisnība vai vara, ka garīgi vadošā, šķira
nosaka, kādu mākslu vēlas. — Pilsoniskā prese tādu uz-

skatu gan neatzīst un runā par brīvo mākslu, bet faktiski

pate vēl sīvāk nekā proletāriskā apkaro mākslas brīvību;

man tuvākais piemērs mana paša: «Gals un sākums» no

F. B[ārdasļ, kas pats skaitās par mākslenieku, tika «Dzim-

tenes] Vļēstnesī]» apskatīts tikai no politikas stāvokļa,

no mākslas nemaz nē, no filozofijas diletantiski. Proletā-
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riskā prese to ari nav vēl darījusi. — Tu, kā mākslas kri-

tiķis, pratīsi ieņemt pareizo stāvokli. — Beigās jāmin
arī par sevi pašu. Kā Tu redzi, esmu sev izvēlējies šauru

darba arodu; publicistikā nemaz neeju un savus darbus

izdodu tikai grāmatās. Tagad, pēc lielākas dzeju grāma-
tas, ari dzejoli man gadīsies retāk, un Tu jau zini, cik

reti vispār dzejoju. Esmu arī stipri savārdzis — bārda

man jau gluži balta, un jāstrādā daudz; tātad solīt nekā

nespēju. Bet vienu zināsi, ka arī tā nav nelabvēlīga zīme

ne pret «Druvu» (es jau pats viņu abonēju), neba vēl

pret Tevi, manu vecu draugu, kas arī pret mani ir drau-

dzīgs. Tātad paliec pa vecam sirsnīgi sveicināts no Tava

[paraksts].
Cfastagnola] 5. 3. 13.

354.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 5. martu

Manu mīļo sirdssvētdieniņ, saņēmu šodien trīs kartiņas

un telegrammu, dikti li un la. Aizsūtīju Tev vēstuli ar iz-

griezumiem un Gūnthļeraļ vēstuli, un atbildēm uz šo 3

kartiņu jautājumiem. Ar papīru pirkšanu ir tā, ka tūliņ

jāpieteicas, bet samaksāt var vēlāk — līdz pat aprīļa bei-

gām. Samaksu vari izdarīt, kad es nobraukšu Cīrihā uz

Tavu jubileju. — No telegrammas gan drusku sabijos, jo

nevarēju iedomāties, kas varētu būt noticis. Bet labi ir,

ka biežāk sūtām telegrammas, lai pieradināmies pie laika

gara sekošanas. Šoreiz gan pasts bija tiešām otrā dienā

jau atnesis Tavu atbildi, kas ir ļoti patīkami. Tātad tā var

darīt, tikai bieži pasts pats novēlo. Tā Tu manas ekstrā

rakstītās vēstules esi dabūjusi tikai vienreiz par dienu,

līdz ar parastu vakara pastu, un ne rītā, kā es biju cerē-

jis. — Es papīrus parakstīju kopā par 5000, Tu varēsi

ņemt, cik gribēsi; labi viņi ir. — Ar izgriezumu pārpra-
tumu bij tā: Tu nesaprati, ka Vļecais] teātrs Tevi sveicina,

un es biju. Tev izgriezumus' sūtījis ar ziņu par gaidāmo
izrādi Vec. teātrī. Es nodomāju, ka neizlasīji, neturēji par

svarīgām tās ziņas. Bet nu Tu lasījusi esi, tikai samainī-

jusi teātrus. Sūtīšu visu, kas kaut cik attiecas uz jubileju,
saliec kopā; vēlāk ielīmēsi sevišķā grāmatā un būs Tev
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arhīvs un skaista piemiņa. Arī kolonijas «paziņojumu» uz

Tavu vakaru, un, ja būs, arī programmu v. c. visu sakrāj
tanī arhīvā. — Par «Zaud[ētām] tiesļībāmļ» nebij recen-

zijas; tikai Freinbergs rakstīja, ka labi apmeklēts, kaut

gan trešdiena. — Freinbļergs] gan traucē, bet būs Tavs

jubilejas numurs, tad dod gan, kas vieglāk pataisāms, ari

«Rute» laba.1 Tu nu pate sajūti, cik briesmīgi ir, kad pār-
trauc darbā, un tomēr memoāras daudz vieglāk var pār-

traukt, jo tās neprasa tik lielas konstrukcijas vienības kā

drāma. Man nabaga «Jāzepu» rausta pušu nu jau gadiem,
un viņš vātīm apklāts vairāk pēc Ijaba izskatās. Tādēļ
man tik grūti pie viņa iet, — Fotogrāfiju liec vien no-

ņemt; novārgšana nemaz tik daudz nekait; piem., mana

pie Rufa ir diezgan laba, un novārdzis es toreiz biju arī.

Gan jau Tev iznāks smuki, līdz šim jau visas bijušas la-

bas. Pēc, kad pilnīgi atspirgsi, varēsi iet atkal lieku reizi.

— Te jau arī nav runa par to, ka Tev nav ģīmetnes ek-

semplāru, bet te prasa jaunu ģīmetni. — Lepskam rakstīt

nevajga; viņš visu darījis, vairāk viņš nespēj. Un atbil-

dējis un pateicies es jau esmu Tavā vietā. — Par Antonu

arī nebēdā: viņš labi domā par Tevi, bet, kā liekas, viņam
ir kāda gluži privāta lieta, kādēļ viņš neraksta tagad un

nedod arī savas adreses; viņš pat neizdod šogad jau pus-
līdz gatavo manu biogrāfiju, kura viņam taču būtu naudu

devusi. Viņš jau tagad solījās rakstīt Tavu biogrāfiju, to

viņš arī darīs. Lido.

355.

J. GINTERAM

Kastaņolā 1913. gada 6. martā

6. 3. 13.

Svītrotais «Indulis» nu beidzot ir nosūtīts kā korektūr-

loksnes divos sūtījumos. Kaut nu Jūs tās arī laimīgi sa-

ņemtu! Ir tomēr nosvītrots vēl vairāk par norādīto apjomu
— 2000 rindām, bet nosvītrojiet vēl Jūs, kas ir par daudz.

Es Jums atļauju pilnīgu rīcības brīvību, līdz viss neva-

jadzīgais tiek prom. Jau īsiņājumiem vajadzēja būt no-
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teicošajiem, bija tikai jautājuma zīmes, par viņa darbu

parasti var spriest tikpat maz kā par viņa personu. Bet

Jūs turklāt esat dramatiķis un pārzināt skatuvi, kā pie-
rāda Jūsu man tik dārgā vēstule. Es skatos, ka neesmu

Jums vēl nemaz tā īsti pateicies par Jūsu padomiem, bet

Jūs jau no mana prieka par šo sastrādāšanos būsit izlobī-

juši manu paldies. Man sev par lielu kaunu jāatzīstas, ka

es vēl nepazīstu Jūsu drāmas. Mēs, Baltijas draugi — kai-

miņi, savā starpā nepazīstamies, tomēr Jūsu darbi man

nozīmēja daudz, un es tagad tos lasītu ar lielāku prieku
nekā visu pārējo, kuri man tomēr šeit ir sveši. Es tādēļ
rakstīšu Dambļerga] kungam. Man jau ir tas sliktais stā-

voklis neredzēt pašam savas lugas, kā mūziķim, kas ne-

dzird savu. mūziku, kā Kleistam. Tā nu es tagad priecājos
par visu, kas vien mani veicina, un tagad man kā visla-

bākais ir Jūsu padoms. Bet vēl vairāk nekā Jūsu padoms
mani iepriecina Jūsu personība.

Esiet sirsnīgi sveicināti.

Tikai viena piezīme: man jau gan liekas, ka 2000 rin-
das] būtu par maz, piemēram, «Zvana [dziesmu]» mūsu

publika atzīst par pārāk īsu. Kinematogrāfija man šķiet
drāmai tikpat līdzīga kā fotogrāfija glezniecībai. Bet, kas

attiecas uz Jūsu īsiņājumiem, tad [turpinājuma nav].

356.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 6. martā

Mīļo sirdsiniņ, dabūju Tavas iztrūkušās kartiņas, arī

«Eilende Wolken»'; atnāca vakarā. Es Tev par to rakstīju.
Pēc tam dabūju arī Tavu telegrammu. ■— Pasi vēl neda-

būju. Giuseppinas māte gribējusi Tev paziņot, G[iusep-
pina] ļoti priecājusies par Tavu kleitiņu un taisījusies to

nēsāt pēc slimnīcas. Negribējusi mirt; dakteri laikam

esot Izdarījuši kādu kļūdu, vai kopējas. — No Cīrihas

bankas piedāvājums: Cīrihas pilsētas jauns aizņēmums

4
1/4% un kurss 99. Es ņemšu. Ja Tu arī ņem par 1000,

tad atraksti tūliņ to pašu vakar, kad saņem šo karti, jo
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termiņi pieteikties ir tikai līdz 10. martam; jo vēlāka

diena, jo mazāk pieskaita. — Vakar Tev nosūtīju Izgrie-
zumus. Lido. Maksāt var līdz 30. aprīlim. Lido,

357.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 6. martu

Mīļo sirdsiniņ, saņēmu Tavu vēstuli no 5. 3. 13. līdz

ar Gūnthera karti; rakstīšu atbildi un pielikšu še klāt.

— Es Tev neesmu nekārtīgi rakstījis: ik rit' iet viena vēs-

tule. Visa nekārtība laikam būs tā, ka es kādas divas rei-

zes rakstīju vienā dienā divas vēstules. Apskaiti, vai

neesi dabūjusi vairāk nekā ik dien' vienu. Te izgriezums
ar apsveikuma telegrammu Tev. Savādi jau bij, ka V[e-

caisļ teātrs deva tulkojumu un ne oriģinālus, pa. cēlienam.1
Varbūt ar nodomu, lai nevajdzētu Tev daudz honorāra

maksāt. — Hermanim neesmu vēl rakstījis, bet dēļ goda

biedrenes teicu Pīpiņa vēstulē, lai pasaka Hermanim.2

— Tu prasi, vai taisu Kalniņam tekstu3 vai «Jāzepu». Nē,

es nevaru tikt pie strādāšanas, kā jau Tev rakstīju. Jau

labu laiku nav īstas strādāšanas, visi IV2 pēdējie gadi

aizgāja tādēļ, ka vecā dzīve izputēja un jaunā es nevaru

lēti ietikt iekšā: biju par daudz pieķēries tās kopdzīves

idejai pusmūžu cauri. Pašā pēdējā laikā gaidīju no Tevis

atbildi par dzīves vietu. Agrāk Tu teici, ka šķērslis tas,

ka es negribu iet uz Cīrihu. Bet tad pēdējā C[īrih]as zie-

mā pie Tevis es nojautu, ka Tu pate negribi, ka es nāktu

uz Cfīrihu] dzīvot blakus istabā. Tagad, 5 dienas atpakaļ,
atbildēdams uz Tavu vēstuli par dzīves vietu, es teicu, lai

tad Tu arī neņem priekš manis blakus istabu, jo varbūt

es Tev taču būšu par apgrūtinājumu. Uz to vairs neat-

bildēji līdz pat šai dienai. Laikam tātad Tu negribi, ka

es nāktu, bet tik svarīgā jautājumā es negribu minēt vien,

tādēļ atbildi itin noteikti: vai man ierīkoties tā, ka es

vasaru brauktu dzīvot Cīrihā vai paliktu Castagnolā viens?

Atraksti vienu rindiņu, bet drīz. Lido. Mīļo sirdsspožu-

miņ, mīļo dvēselīt.
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358.

H.ASARAM

Kastaņolā 1913. gada 7. martā

7. 3. 13.

Carissimo1
,

mūsu satiksmē tiešām liekas tas likums, <ka

mēs>, saskaņoti tikai lielumā, ilgi draudzīgi. Sīkumos mēs

ātri šķiramies, starp vēstules saņemšanu un atbildi gan
nevarēs vairāk likt starpā kā dienu. Vaina laikam mūsu

raksturu nevienādībā, jo Jūs īsts žurnālists un es politi-
ķis; tas pēc mūsu laiku politiķu uzskata laikam neīsts, jo
manas intreses ir priekš tā par plašām. Otra, varbūt vēl

lielāka vaina tā, ka Jūs esat garīgais «Dfienas] Lļapas]»
vadītājs un dvēsele,2

es Jūs pilnīgi identificēju ar «D. L.»,
kā es savā laikā sevi ar to identificējis, un nu par visu,

ko tā grēko, lieku atbildību uz Jums. — Bet pret visām

vainām mums ir viens līdzeklis: pilnīga atklātība savā

starpā. Es par to Jums esmu sevišķi pateicīgs; tā ir infor-

mācija, un tās jau man visvairāk trūkst.

Turaties arī turpmāk pie sava teikuma: izteikt savas

domas draugam pierāda vairāk draudzības jūtas nekā tās

slēpt. Un man jo vairāk var teikt tādēļ, ka man nav ko

slēpt, un visa mana dzīve pate ir atklāta kā uz delnas,

un dzejnieka uzdevums ir atklāt sevī visdziļāko cilvēku,

ko prozaisti nedrīkstas. Nedraudzīgas izteiksmes veids

gan sāpinās, bet Jums jau ir draudzīgs veids. Draudzīgi
likvidēsim nu savā starpā vecās starpības. Protests pret

Aspļaziju]3
bija kļūda formāli tādēļ, ka dļemokrātijļu re-

prezentēja ne viņas izglītotākie priekšstāvji, bet nemākuļi
skolnieki (tādi taču tagad jau ir). Pirmie būtu protes-
tam devuši pēc formļas] un satura izglītotu un cienīgu
veidu, bez lamāšanās par «morālisku pagrimšanu». Pirmie

būtu ari iepriekš brīdinājuši, jo uzbruka taču ne atklātam

pretniekam, bet atklātam draugam. Varēja to sagaidīt se-

višķi no «D. L.» puses, jo tur protests gulēja pirms klajā
nākšanas veselu mēnesi. Bet nu Jūs atzīstat, ka tas bij

jādara, un ar to viss izlīdzināts. Materiāli protests bij kļū-
da tādēļ, ka visa demokrātiskā] prese dara pate to, ko

pārmeta A[spazij]ai. «D. L.» un «Domas» pulcē ap sevi

un — uz manu aizrādījumu — neparko neatlaižas no tā-

diem atklātiem demokfrātifas] ienaidniekiem kā Akuraters,

Skalbe, Līgotais,. Vainovskis un vesela virkne citu. Pret
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Plūdoni nekad nav bijis protests. «Domas» pasludina an-

ketā par savu principu «stāvēšļanu] pār partijām», «Dzī-

ve» tāpat, un «Dz[īves]» darbinieki laikam ņēm[ušiļ dzīvu

dalību protestā pret A. Viss jautājums, galu galā, dernļo-

krātijjas presei nav nemaz principa, bet sīks avīžu kon-

kurences jautājums: tik zemu nu dem. prese nonākusi,

te gan «morļalā] pagrimš[ana]».
.Publika pate tagadējā A. jubilejas gadījumā nostājās

pilnīgi uz A. pusi, tā ir pēdējā atbilde uz protestu un

sver smagāk nekā visi pussimts skolnieku kopā. Te nu

esmu pie jubfilējas) lietas un pie demokrātijas otras kļū-
das .jeb kļūdas turpinājuma. Demokļrātijļai vajdzēJaVņernt
iniciatīvi. Jums taisnība: demokr. un «D. L.» nevarēja
iesākt naudu vākt, [starp rindām.rakstīts; «D.L.» kases

vīru naudas ņem], bet tas nav vienīgais veids godināšļa-
nail. «D. L.» vajdzēja lietot citu demokrātisku] veidu.

Bet viņa tikai protestēja pret naudas vākšanu, nekā citā

nedarīdama. Tagad nu arī tas izlīdzināts, Viņa arī naudu

vākuši, par ko liels paldies no A.; bet Jo lielāks paldies
Jums, ka Jūs iekustinājuši citus īsti demokrātiskus vei-

dus: godalgu fonda dibināšanu pie teātra un iecelšanu

par godabiedriem «Idejā». Ka A. to pieņem ar prieku,
rakstīju jau Pīpim, bet viņš varbūt.Juīns to nav . teicis.

Tāpat par «Gals un sākTums]», Jūs man rakstāt, kā arī

Bārda un Klaustiņš dziedot man sirēnu dziesmas. Tāds

uzskats mani pārsteidz. Klfaustiņš] taču kopš garā uzbru-

kuma «Rīgļas] Avfīzē]» 4' priekš dažiem gadiem vienmēr

mani apkarojis laikam kā sīvākais pretnieks («Latviju»
un «R. Av.»' kritikas "neesmu lasījis); «Dzļimtenesj Vļēst-
nesi]» lasu, tur nav. No B[ārdas]- arī neesmu lasījis ne-

kādu atzinību, A. viņš apkaro un apzog «Ziedļu] kifēpi]»,
un par «G[alu] un sļakumu]» viņš mani nosauc vienkārši

par «vairāk nekā naivu»
5, t. i., muļķi, par to, ka esmu

s. d. un dāvāju grāmļatu] pamatšķirai. Vai tā ir sirļēnuļ
dziesma? Ka taisni gribēju un cerēju arī no «D.L.», lai

mani aizstāv pret tādiem nekvalificējamiem uzbruku-

miem, jo vairāk tādēļ, ka viss referāts par «G. un s.» ir

tikai politisks un ne mākslas kritika. Bet aizstāvēšanas

vietā «D.L.» pate netura mani par cienīgu patstāvīga
referāta, bet saliek kopā ar — Apsesdēlu, izbijušo savie-

nībnieku un tagadējo anarhistu.6 Kuru ieceļ par savu

«speciālfaustu», arī speciālfamulu
7

Vāgneri — Švābi

blakus savjam] «speciālkorespondentam». Vļai] «D. L.»

neskata sevi vairs par sfociāl]d[emokrātisku]? Jūs Svābi
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saucat par-«ideālistu», bet man-bij jau šaubas, kad viņš
uzbruka Daugem, tad Afspazijai], kurai reizē pakaļda-
rina, un «mteliģfenti]» rāda taisni morāliski neveselu

cilvēku, kuru viņš rekomendē kā varoni. Jūs te pār-
skatāties. .— Bet es biju par «G. un s.» gaidījis taisni no

Jums, jo Jūs bez visām anarhistiskām] tendencēm sapro-

tat s[ociāl]d[emokrātiska] pasaules uzskata paplašināša-

nos, ko redzēju no Jūsu skaistajiem rakstiem par «In-

duli»8
,

«G. un s.» to ved tikai tālāk, iekaro s. d-ai jaunus

aplokus, kuri bij atstāti pilsoņiem, bet kuri pieder mums,

jo mums jāieņem visa pasaule arī garīgi. B. nekā nav

sapratis, runādams par. Fermeri; te nav tas (tādas domas

jau daudz agrāk grieķiem, pat indiešiem), te ir pamat-

šķira pate kā pasauls dvēsele.9 Jāatkratās no uzskata, ka

mūsu cīņa tikai materiāla (tāda tagad ir pilsoņiem), viņa

vairāk ir garīga, un mūsu lielākais ierocis gars, ne dūre.

Mēs esam noklīduši no Marksa. Es vienmēr domāju, ka

taisni Jūs to saprotat. Jums vajdzētu būt ne žurnālistam

vien.

Priedkalna adresi. Ka nesaprot «G. un s.», nav laba

zīme, inteliģence sāk mazināties, pāriet pie pilsoņiem.
To vajga vērst par labu jau tādēļ vien, lai uzsvērtu, ka

A. pieder d[emokrātij]ai. Nu A. aizgāja no pilsoņiem
(pašā vēlēšanu laikā), bet demļpkrātija] nebij diezgan
gudra to pieņemt.

Protests no stud[entiem] bij nepareizs. 1) Demokrļatijaļ
jāreprezentē cienīgākiem vīriem, ne nemākuļiem skol-

niekiem, nav vairs tie senie laiki, kur nebija izglītotu

cilvēku demokrātu.

2) Protestam vajdzēja būt izglītotu cilvēku cienīgam pēc
satura un formas, ne prasta lamāšanās par «morālisku

pagrimšanu».

3) Vajdzēja no partijas kā draugu brīdināt, ka protestēs.
Gulēja mēnesi pie Jums protests, bet Jūs, draugs, nekā

nerakstījāt mums.

4) Liekulība no preses bija tāds protests, jo pati tā dara,
ko pārmeta Asp. Demļokrāti] neparko neatlaižļas] no tā-

diem atklātiem demokrātijas] ienaidniekiem] kā Akura-

ters, Līgotais, Skalbe u.t.t.

Jūs liekat saprast, ka Asp. pate, sarakstīdamās ar kādu

kundzi, ierosinājusi jubilejas lietu. Ja gribat zināt pa-

tiesību, tad: tā nav. Asp. dabūja par balvu zināt no avī-

zēm, tad viņa sāka arī intresēties par šo lietu un parā-
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dīja to tā, ka rakstīja Pfpiņam par pirmā dzfejoļa] nodru-

kāšanu «D. 3L»,

«Gals un- sāk.». Nav cien[lgs] atsevišķa] referāta

Nabaga Taur[enīts]

. Speciālfausts
«D. L.». Nav vairs s. d,, bet anarh[istiskaj
Šv[ābe], Nabaga taurenlts 1899. rakstīts 10

359.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 7. martu

Manu mīļo zelta sirdsdraudziņ, mīļo sirdspūkiņ, šodien

saņēmu abas (visas trīs) kartiņas, dikti li. Atbildi nu vēl

nākamreiz, kā būs ar mūsu dzīvošanu; es ļoti gaidīju,
tas ir grūti. — Te atbilde: papīrus tātad ņemšu. —- Ve-

cfajam] teātrim vari pateikties, bet vajdzīgs naur un, pēc
mana prāta, labāk būtu nē; ja citam nevienam Tu neesi

ekstrā pateikusies, kādēļ tad tiem? — Dod Freinberģim
to, kas Tev vieglāk;, kad vieglāk gabalu, no «Rutes»

r
. tad

dod to. Antonam nevar atbildēt, tādēļ ka nav adreses,

man arī nav. Viņš esot Jelgavā. — Cirlblešu jubilejas

programma atnāca. «Zeltīti» arī, lieliski! Vai «Druvu»

dabūji? Nu, manu mīļo draudziņ, li, lido.

360.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 9. martā

Ak tavu pārplūstošu, nepārredzamu bagātību! Vai tad

vienā pašā pilsētā var būt tik daudz labu mantiņu kā

tanī kastiņā? • Vakarrīt jau tikai kvitēju par kastiņas sa-

ņemšanu, satura vēl nebiju redzējis, un nu, kāda tur

acu mulsināšana un prāta reibināšana! Tur man tiktu

diviem mēnešiem, un, kad jābrauc jau pēc divām ne-

dēļām pie mazā pūka, kur tad lai spēj? Visi spēki pa-

gurst, noskatoties vien, un nu vēl zobs arī sāk sāpēt, it

kā paredzēdams darbu. Lai nu tam mazam pūkām nāk

tāda pat pārplūstoša bagātība ar visām labām, mantiņām!
Nāk jau, nāk uz to jubileju un vēl nāks, nupat aizsūtīju
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6rāļa vēstuli, Ka gatavojas visi sievišķi ar uravām un

sveicieniem, tikai nevar sadzīt tik lielas zāles, kur sa-

pulcēties, un tik stipru griestu, ka negāztos no saucie-

niem. Naudas vākšana laikam būs apstājusies, nu [teksta

bojājums] izrīkojumiem; laikam būs vēl vairāk nekā no

abiem teātriem vien. Gaidu tagad pilnas sapulces refe-

rātu par Amatnfieku] kasi, — varbūt kaut kādā veidā

būs Bisn[iekaJ prēmija 1. Bērziņa-Zeltiņa kase2 nupat Jļau-

najam] teātrim devusi 300 r., un vēl kāda summa, kas

vēlāk nosakāma, — varētu būt, ka dod Tev; bet neprie-
cājies vēl, nezinu. — Izgriezumi še tikai izrādu saraksts,

ievēro: kamēr Vecļajam] teātrim 21. febr., t. i., Roma-

novu jubilejā, ir «Dzīvļība] priekš cara», tamēr J[au-
najā] teātrī ir «Guna», kura ir «nedzīvība pr[iekš] cara».

— Līgotais reklamē Lilijas «ledzfimto] grēku». — Her-

mans aizstāv P. Ozoliņu pretī Podniekam3! — Rakstu

Hermanim vēstuli, varbūt pielikšu še klāt, bet sevišķas
intreses to lasīt nav, kaut gan par Tevi runa. — Tavas

kartiņas viena par otru skaistākas un vairāk ļi. Tavu

kartiņu, kas iemesta 9 vakarā, dabūju otrā rītā! Tātad

tā var ļoti labi. Un es varu uz to atbildēt to pat rīt, tā

ka Tu dabū to pat vakar, t. i., par 24 stundām Tev ir jau
atbilde uz Tavu rakstu. Ideāli! — Zel, ka nav pierakstīts,
ko nosapņoji par Giuseppinu. —■ Par «Induli» pārrunā-
sim, kad būšu pie Tevis Cīrihā, nu taču jābrauc būs.

Atsūti, kā vakar rakstīju, lapiņas par «Indjuļa]» strīpo-

jumiem. Tagad iešu atkal pie «Jāzepa», varbūt divās ne-

dēļās pabeigšu 111 cēlienu. Līdz šim ar svaigiem spēkiem
lasīju avīzes. Pulkstens guļ kā gulējis, nav [roķētāja?],
un tādēļ neiet. — «Skatuve»4

gan nemaksā, bet arī citi

[leksta bojājums] darbus starp visām trim: Skatuv. [teksta

bojājums]

Vēstules malā rakstīts:

Bet mans prāts, lai Tu tagad atpūstos vien; dod tikai

«Skatuvei» gabaliņu, mazu, 2—3 Ipp. no «Rutes» vai no

«Atriebējas», kas Tev vieglāk, jo Tev arī publikas priekšā
nav jāizliekas par veselu! Pagaidi tikai vēl 1 mēnesi,

tad sāc.

Nu, Tu mans mīļais Pūks, ii, Tava darīšana, lido, sirds-

draudziņ.

[Teksta bojājums] mums ir istabā vaļējiem logiem, ne-

kurināts 10-12°.
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9. 3 S
!3. Strādā vien savus darbiņus, nemeklē

par to vēlāk, kad būšu Cīrihā. Lido, sirdsiniņ.

Vakarējais, zariņš ir no bumbieres. Manu sirdsmīļo
zelta saulīt, lido.

381.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 9. martā

9. 3. 13.

Mīļo zelta dārgumiņ, manu dvēselīt, galvenais tagad
ir, ka Tu atpūstos un nāktu atkal pie spēka. Pēc Tavām

vēstulēm es domāju, ka Tu jau esi tik tāli, jo Tu nu gri-

bēji jau sākt strādāt. Arī nupat (8. 111. 13.) Tu runā par

darbiem Pīpiņam, «Druvai» un Freinberģim. Un tdmēr

turpat atkal saki, ka jūtoties vāji. Bet, kad jūties vāji,
tad taču Tev nav tik daudz darbu jāuzņemas, Tad vari

visus nogrūst un tiešām atpūsties tā, kamēr esi gluži spir-

gta, lai tad varētu tiešām spēcīgi strādāt. Citādi tikai nei-

gerēšana
1 iznāk, Tu raujies Visvairāk strādāt tad, kad

jūtiesvisvārgākā. Tagad Tev nav it nekādu termiņa darbu;

Pīpiņam esi jau devusi «Domām» 8 lap. 2, Teodoram

ir dota ģīmetne un solījums 3
,

un nav nebūt gudri steig-

ties ar darbiem «Druvā» tūliņ, kur demokrāti jau tā griež
zobus. Ir taču zināms, ka Tu slima, ko tad Tu pate ap-

gāz savu teikumu par slimību, vai atkal izstiepies līdz

pēdējam priekš birgeļiem. Pāris mēnešu Tev nav jādod
nekas «Druvā». Tad Freinberģim Tu vari dot, bet vaj-

dzīgs nav. Es domāju, ka «Atriebējas» fragments Tev

ir brulonā. Kad nav, var iztikt, Freinberģim nedevusi.

— Tātad nestrādā nekā, bet atpūties. Publicistikas darbi

(par «Zirgu» un «Ug. N.») nemaz nav steidzami. Ja Tu

jel maz gribi nodarboties, lai nesēdētu, dīkā, tad raksti

memoāras, bet ne priekš laikrakstiem, kur tūliņ nāk

steidzīgs termiņš. — Ja Tu ar maziskām bailēm sev vien-

mēr izpostīsi atpūtu, tad jau Tu nekad netiksi vesela un

spirgta un izpostīsi sev arī darbu, tos lielos, skaistos dar-

bus, kas Tev vēl jāraksta. Apdomā taču to. Nedari to

pašu kļūdu, ko es darīju, kad aiz maziskām bailēm par
ienākumiem taisīju tulkojumus. — Par dzīvokļa jautā-
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jumu arī nebēdājies. Kad nu es redzu, ka Tu neesi ne-

maz vesela un gatava uz strādāšanu, tad es Tevi nestei-

dzināšu, bet piemērošos ar dzīvošanu Tev, kā slimākajam,
Paliec savā tagadējā dzīvoklī, cik ilgi gribi. Vienīgais,
ko Tu vari savai saimniecei paprasīt, vai viņa eventuāli

dotu man to inženiera istabu? Tuvāki izrunāsimies, kad

es aizbraukšu uz Cīrihu uz Tavu jubileju.
Jau februāri es Tev tiku teicis, ka Tu velti tā šmer-

fējies4
priekš Pīpiņa. Tad Tu atteici, ka Tev pašai priekš

sevis jāuzrakstot tas gabaliņš biogrāfijas. Kāds tad nu

tagad ir iemesls, ka Tev Pīpiņam jāraksta, kaut gan Tev

labāk vajdzētu atpūsties? Nekāda. Tikai nervozitāte vien.

Vislabāk Tu atpūties un izlieto brīvo laiku tā, ka lasi

ko labu priekš savas izglītības. Nu ir garākas gaišas
dienas. — Šonakt arī še lija, bet tagad ir jau saule, tikai

arī vējš. Lido.

Atpūties, atpūties, mīļo zelta sirdsiniņ, citādi es ne-

varēšu braukt ciemā pie Tevis un būs atkal grūti. Manu

mīļo draudziņ, lido. Esi atkal laba, mīļā sirsniņ; tās pāris
dienas es atpūtos, bet gribas vēl atpūsties. Neesi ļauna,
ka es Tev pasūdzēju savas bēdas. Es jau redzu, ka tā

nevar, un vajga Tevi saudzēt, kā Tu mani saudzi. Tikai

nepasāki pēc, ka es noslēdzos sevī. Es Tev arī nepār-
metu nekādus aplinkus, bet saudzēšanu. Bet esi nu atkal

laba, lai mēs abi atpūšamies vēl drusku; es* jau pa šīm

atpūtas dienām taisījos atkal sākt strādāt arī. Lido, mīļo
zelta sirdsdraudziņ, li.

362.

A. KALNIŅAM

Kastaņolā 1913. gada 10. martā

Ļoti godājamo, mīļo kolēģi!

Saņēmu Jūsu vēstuli un «Ifnduļaj» eksfemplāruļ ar Jūsu

strīpojumiem, bet i tā ir vēl daudz par maz strīpots. Priekš

skatuves izrādes būs sastrīpots uz pusi (2000 rindiņas),
bet ari no tā Jūs varat lietot tikai -V*. Darīsim vēl tā:

1) Atrakstiet man, kas Jums liekas no personām: varbūt

lieki ■— Parbus un Karguts. Alda, Svaista, Augstākais brā-

lis, Zuks, Valters? Varbūt citi vēl? Tad sakarā ar to var
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nolaist vai īsināt skatus, kur tie darbojas. — ? r k • .}
I cēl. tūliņ. Vai sievu skati mežā (prozā) jel maz vajdzīgi?
Varbūt no visa. tā tikai uztraukts troksnis: Ali — • kas

tas? Saistāt! Sitat nost! Kādas rindiņas 20, un tūliņ Uģis
kā glābējs līdz ar leišiem? 3) Vai no paša sākuma 2. lapp.
(Uģis ienāk) līdz 7. lapp. (kur ienāk Ārija) visu nost?

4) Vai cīņā starp Induli un Āriju neatstāt tikai to, kas

no Jums tieši apzīmēts? — Es sūtīšu vispirms I cēl. Kas

par garu, to atlaižat nost. Un kur Jums liekas priekš mū-

zikas kas jauns vajdzīgs, to atrakstāt, — lūkošu pataisīt.

Tā, piem., lūkošu II cēl. taisīt sieviešu kori no svētnīcas,

tikai atrakstāt, ko lai ņemu par saturu? Es domāju ap-
mēram to, ko runā Tuše ar vergu vai vēlāk ar Āriju,
tā kā tas tad varētu atkrist nost. —- Nu vispārēju: es

ari domāju, ka bez dziesmām, nevv { 1 • *

kā glezniecība bez līnijas; dziesma ir kondensēta mel-

dija un jāta, rečitatīvs — izplūstošs apraksts. Iī cļelienaļ
mīlas skats būs garš duets. —- Es redzu, Jūs uzsverat li-

riskās vietas; tur ar tekstu viegli. Bet kā dialogos un an-

sambļos? — Laikam atstāt tikai dramatiskas pacilu
vietas un arī tikai svarīgākās, jo fabulai jātop ari īsākai.

(To visvieglāk izdarīt, kad izmet blakus personas un fa-

bulu, kura no tām top kuplināta.) Bet nu nian šaubas,

vai dramatiskās pacilu vietas ir tās pašas, kas muzikā-

liskās.. Varbūt mūzikai citas vietas svarīgākas, varbūt

liriskās? Tas arī Jums. no tālienes un rakstā būs grūti
pateikt. — Kā paliek ar pantmēru? Vai jambs Jums der?

Ja neder, vai tad nevar viņu pašu lauzt? Tad būtu pus-
līdz ritmiska proza. -— Jautāju., to tādēļ, ka visu pārcelt
jaunā ritumā ir liels darbs. Vai 5 pēdu jambs nav par

smagu? Operu, teksti mēdz 'būt 3 un 4 pēdu jambā, ar

atskaņām. Vai Jums atskaņas vajdzīgas? Domāju, nē.

— Līdz maijam visādā ziņā nosūtīšu Jums 1.—2. cēl., —•
kaut gan tiešām grūts darbs, un es te pilnīgs nemākuls.

— Man jāsaka tāpat kā Jums: šaubas vien ir, bet jāmē-

ģina. Nu, par Jūsu šaubām es gan daudz nebēdāju, kam

tādi vareni priekšdarbi, kas tāds meistars un kad nu vēl

prieks uz darbu, tad jau iznāk vienmēr labāk, nekā domā.

Bet cienīt es cienu ļoti Jūsu šaubas un saudzēt es viņas

saudzēšu; no manas puses neviens nedabūs zināt par

Jūsu nodomu. Ka avīzēs ietika ziņa par Melngaili un

«Ug. N.», tur neesmu es vainīgs; laikam Mļemgaiiis] arī

nē, bet viņa Rīgas draugi, — Par «Dēmonu» lasu avīzēs;
tur Baginskis ņēmis manu tulkojumu, un labi tā; man
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būtu tas darbs maz patīkams. Ar «Induli» ir citādi, — tā

pārstrādāšanu ieskatu kā cienības zīmi Jūsu mūzikai.

Sirsnīgas, mīļas labdienas cien. kundzei un Jums.

Cļastagnola] 10. 3. 13. [Paraksts,]

363.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 11. martā

Mīļo sirdsdārgumiņ, nu jau Tu esi atkal laba, un tad

jau viss labi. Laiks bij te arī vienu dienu lietains, bet

nu jau labi; laikam arī pie jums būs labs laiks, tad jau

drīz pāries arī Tavs saaukstējums. Tev nu, sirdsiniņ, aši

vien jātiek veselai: būs Tev jābrauc taču mājās uz savu

jubileju! Vēl ir nedēļa līdz dzimumdienai; var svinēšanu

par nedēļu atlikt. Amnestija, kā šodien lasu, preses no-

ziegumus nesoda, tātad Tevi nemaz i neapcietinās, nedz

ko izmeklēs, 1 Tu vari braukt droši. Man laikam būtu

trešā daļa no soda atlaista. Tev jābrauc, ja vien vese-

lība, jubileja būs nesamērojami spožāka. Satiksme ar

abām partijām, kā tagad redzams, būs Tev ari iespējama.
Tātad taisies vien, mīļo sirsniņ, manu dvēselīt. Man būs

liels prieks, ka Tu mājās atspirgsi. Lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Tavas lugas teicot ļoti labi apmeklētas,
Vai saņēmi «Druvu» un «Skatuvi»? Lido.

364.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 11. un. 12. martā

11.3.13.

Mīļo sirdslabumiņ, esi nu atkal laba, nav Tev ko uz-

traukties tik daudz. Es jau Tev tikai pasūdzējos, kad Tu

pate jautāji; nebūs tas arī vairs. Es pats nemaz nesaprotu,

kādēļ Tu uztraucies tagad. Kad par kartiņu priekš tam

~. tad mana vaina bij, ka es aiz nepacietības ieprasījos
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Tev par dzīves vietas jautājumu, par kuru Tu — netu-

rēdama to par svarīgu — nebiji atbildējusi 5 dienas. Bet

pēc tam es nemaz nezinu, ko es būtu ļaunu darījis. Ti-

kai stāstīju varbūt par sevi. Bet ko tad lai es daru? Ne

katrreiz ir kas labāks, par ko runāt. Lielākus jautājumus

par mums Tu nemaz nepanes. Es neprotu vēl, ko varu

rakstīt. Bet gan jau ies, iemācīšos. Varētu jau tā, ka neko

par sevi vai par mums nerakstu, bet bailes, ka Tu tomēr

to arī neiztulko ļaunā, un bieži jau veikaliski jāraksta

par sevi. Bet nu esi atkal li. Nekas cits Tev nav jādara,
tikai neuztraukties. Nekāds siltums Tev nav jāizstaro,
nekas pozitīvs nav jādara, tikai nav jādomā ļauns. Nu

Tev atkal sāp galva, un kas man no tā labs? — Par Ta-

viem tagad strādājamiem darbiem es Tev rakstīju jau
4 reizes; nevaru iedomāties, ka Tu līdz pirmdienai vēl

nevienas no tām vēstulēm nebiji dabūjusi; laikam ir vai-

rākas vēstules zudušas. Es rakstīju vairākas liekas (virs
ik dien' viena); es sūtīju Gūnthera un Hermaņa vēstules,

tad «Druvu», tad brāļa vēstuli, — bet Tu no visa tā ne-

esi vēl pirmdien nekā saņēmusi; tikai par «Skatuves»

saņemšanu Tu mini. (Li, ka Tev" patika prologs
1 .) Nupat

ziņa, ka Hermļaņa] vēstļuli] Tu esi saņēmusi. Atliek Gūnt-

hera] un «Druva». Tagad pēc amnestijas es domāju
Gūntheram vispār rakstīt taisni no šejienes. — Nokau-

sēja Tevi gan laikam arī Skubiķis, un tā buķete, ko viņš

Tev dāvāja, maksā man vairāk nekā 6 fr., jo es viņam
dienu iepriekš aizsūtīju 50 fr. — Viņš šmugulē pat sa-

harīnu pār robežu! — Labi, ka nu ej pie fotogrāfa,
— Še nu būs pulks izgriezumu. Arī briesmu stāstu pie-
liku klāt: kā automibilistam nogriezta galva! Es vispār
varēju jau agrāk Tevi informēt par visiem svarīgākiem
avīžu notikumiem. — Tavi cīrikieši Tavu lietu nostāda

tā, ka viņi īsti ir Eiropas reprezentanti Tavā priekšā un

ka viss Tavas jubilejas smaguma punkts atrodas Cīrihā,

Piatengartena restorācijas zālē, par 60 fr., kuri īsti būtu

man jāsamaksā. Ja nē, tad lai no Baltijas biedrības sūta

viņiem balvas. Reklāmu viņi prot, ja citu nē, t. i., godu.2

— Izgriezumos ir arī kritikas no Līgļotņa] un Arnolda

Priedīša, — Līg. skauž.3 Visus izgriezumus liec savā ar-

hīvā. Un nu, mīļo sirsniņ, par svarīgāko — par Tavu

varbūtēju braukšanu. No Lilijas liela urrā! vēstule par
braukšanu; laikam Tev būs jau agrāk bijušas. Tu teiksi

pirms: vājums, — Atpūties nedēļu; varbūt arī paņem

kūru, -— bet jaunās māju jūtas dos Tev jaunu spirgtumu,
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un mājās, pie Lilijas, kura Tev tik ļoti pieķērusies, pie
daudziem citiem mīļiem cilvēkiem Tu ātri vien atpūstos.:
Jubileja gan nogurdinās, bet Tu vari rādīties tikai pāris

reizes, starpā atpūsties; personiskus sveicinātājus vari

pieņemt vēlāk. Un arī tā lielā sajūsmība, kas saceltos

Tev par labu, dotu vietā savu spirgtumu Tev arī. — Tad:

Tu esi tik daudz cietusi, ka jubilejas sajūsma Tev būs

atmaksa. Kādēļ Tu lai neizbaudītu to, kas Tev likumiski

nākas? Un kas tādā mērā būs Tev tikai pašai klāt esot.

un ari tikai tagad, marta vai aprīļa mēnesī. — Tā būs

Tev tāda piemiņa, kādas tiks priekš visas dzīves; ne

bieži tādas nāk. Ari Tu otrreiz uz tādu vari grūti cerēt.

Palaidīsi garām aiz vājības, aiz nepatikšanas, rūgtuma,
— teiksim taisnību — aiz nervozitātes, — vēlāk būs žēl,

un atkārtojot zūd svaigums, kā drāmā nevar labi ko at-

kārtot. G. Henvegham bij tāds gadījums, nepalaid savu

garām. — Nu par drošību. — Man liekas, ka tāda ir. Es

Tevi tiku līdz šim sargājis, kad Tev pašai gribējās braukt.

Tagad es saku, vari braukt. Amnestija par literāriskām

lietām ir pilnīga. Mani laikam arestētu, jo tā spiega lie-

cības būtu jāpārbauda, un priekšizmeklēšanā var notu-

rēt gadiem; to neskaita viņi līdz, bet mani kauli to gan

skaitītu līdzi. Kad to piespriestu, tad man pēc amnestijas

atlaistu 1/3. Bet man te atlaiž visu. Un tadman jānoskatās:
kā rīkosies ar citiem; varbūt vēlāk varēs. Lilija runā ko,

ka pārbraukšanas termiņš esot 21. febr. 1914. gads, bet

to es nesaprotu. Un ja, tad tas zīmētos tikai uz mani.

— Policijas apliecība jāizņemot, — bet Tu jau še dzīvoji
uz sveša vārda: varbūt taču derētu arī tāda. — Nu Tu,

mazais pūks, vēl teiksi, ka es palikšu viens, un es teikšu:

bij tā jau Slobodskā; tad: es mācījos būt viens arī tagad
še Castagnolā, kamēr Tu esi Cīrihā, starpība tik tā, ka

vēstules pienāks no Rīgas drusku vēlāk nekā no Cīrihas.

—Es vāji varēju še strādāt tos 1 l /a gadus, bet tur vainīga

vairāk neskaidrība nekā šķirtā dzīvošana. Būs skaidrība,

sākšu pamazām arī strādāt. Un es jau arī vēl veseļošos

un ceru, ka pēc tam varēšu labāk strādāt. Tad: man būs

viens liels apmierinājums, ka Tu reiz atspirgsi. Jo, lai

ņem visvisādas citas vainas, tā taču paliek aizvien tā

lielākā, ka Tev trūka Rīgas un māju. Es zinu, ka tur Tev

nebūs vairs pilnas mājas, māmiņas nav, bet mājas i tad

ir mājas. Un Tev vajga taču, kā vajadzēja arī daudz

agrāk, kad vēl bija māmiņa, taču vajga māju un visas
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mājas atmosfēras. Nu man būs tas apmierinājums un

gandarījums, ka taču Tu dabūsi atkal mājas. Es būšu

daudz mierīgāks, kad zināšu, ka Tu esi reiz mierīga.
— Nerakstīšu tagad vairāk, Garā lasīšana Tevi nogur-

dina, un man nav iepriekš dota buķete, kas atļauj 4

stundu runāšanu. — Kad Tu būsi atbildējusi uz šo vēs-

tuli principiāli: vai runāt tālāk par Tavu braukšanu, tad

gan sazināsimies, kādā ceļā visu tuvāk pārrunāt. Tad

varbūt es aizbraucu pie Tevis agrāk. Tad būtu jāraksta
Nīnai, lai gādā pasi, ar ko pārbraukt pār robežu. Daudz

vēl lietu būtu, ko pārrunāt un izdarīt. — Nu Tu, mazais

pūks, nu nekreņķējies vairs par vecām lietām, bet domā

par šo jauni. —- Šo rakstu 11.3.13. dienā. Rīt, 12. martā,

no rītus saņemšu Tavu kartiņu, tad varbūt piezīmēšu vēl

ko, kā atbildi uz Tavu kartiņu no 11. marta. Un nu, sirds-

iniņ, mīļo dvēselīt. Mans bērzazariņš sāk plaukt, lido. Ko

dara Tavs? Man viens zobs sāp un viens šodien izkrita,

apakšā priekšā. Tavs gan būs jau. pārgājis un labs.

Brāļa vēstuli atsūti, man vēl jāatbild,
12.3.13. Dabūju šorīt tādu mīļu, mīļu kartiņu. Nu jau

gluži labi; nu tik uzkopies atkal, ka nebūtu trau, un pār-
domā stipri par braukšanu, tad atraksti, un redzēsim, ko

darīsim.- Li, lido.

365.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1913. gada 12. martā

Cļastagnola] 12.3.13.

Tu, mīļā, gudrā galviņ, Tu, zelta meitiņ, esi īsts cil-

vēks un īsta sieviete, reizē gudra un laba. Un labs no-

zīmē to: darīt un vēlēt visiem labu, un gudrs to: izvai-

rīties, ka paša labo sirdi nesamin ar zābakiem par agri,
kad nav vēl paspējis neko labu just, ne ļaudīm laba pa-

darīt. — Negribējās man agrāk rakstīt, nav labs prāts,

nejūtos labi jau sen, bet Tu tik mīļi raksti, un Tavas

likstas puslīdz tās pašas, kas manas, — varbūt es Tev

kaut kur palīdzu ar savu rakstīšanu, varbūt agrāk tiec

galā ar sāpēm un agrāk nāc pie tās pašas gudrības, pie
kuras jānāk visiem īstiem cilvēkiem. — Nesmalkiūtīgi ir
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mūsu ļaudis visi, ne aktieri vien; neietura un neatzīst

robežas personai. l Tas vēi ir sava veida pirmatnējais
komunisms jeb barbarība. Toties mūsu ļaudis lieli uz

savu sirsnību, kuru samaina ar rupjību. Saugrob biri ich,

aber was ich sage, kommt vom Herzen.2 Es no šīs rup-

jās sirsnības esmu cietis visu mūžu un vēl tagad; bet

šīs ciešanas jau pieder pie mūsu mākslenieku — jūte-
nieku amata, kā aklās acis veļas šuvējām, kā kurlās au-

sis katlukaiējiem. Še ārzemēs barbariskās rupjības vairs

nav, ietura robežas pret cita personu, bet arī tā noslē-

dzas visšaurākās robežās, ka no āras redz tikai naudas

rāvēju, un no sirsnības nu nav vairs ne miņas; to sauc

jau par sentimentalitāti vai Tolpelel3. ■— Tie divi kul-

tūras ekstrēmi; vēi nav īstās kultūras, bet viņa nāks, kā

it visās dabas parādībās nāk pēc tēzes un antitēzes — sin-

tēze. Būs reiz smalka sirsnība un būs reiz laba patper-

sona, kura nenoslēgsies pret citiem, kam vajga dvēseles

palīdzības un kopības, būs tik laba un stipra sirds, ka

viņu ne smagākie zābaki nespēs samīt.. Varbūt pat būs

reiz tā. ka nenēsās vairs nemaz smagus zābakus, — bet

uz to cerības ir daudz vēlākas. Tu jau man uz to atbil-

dēji, ka es pārāk labi skatoties uz cilvēkiem, ka viņi nav

visai gudri (jā, tiešām gan!). Bet arī Tu pate saki: dzīvot

var tikai, kad domā, ka reiz būs citi ļaudis. — Nu, mēs

taču gribam dzīvot, tad ticēsim ar. Un, kamēr nav vēl

to «citu ļaužu», mēs taisīsim paši sevi par tādiem citiem,

t.L, īstiem cilvēkiem. Un, kamēr mēs paši sevi neesam

vēl tādus iztaisījuši, kādi mēs gribētu būt, tamēr tai-

sīsim tos domās mūsu mākslā. To vien jau nozīmē māk-

sla: radīt jaunu pasauli un jaunus cilvēkus. Kad es iz-

fantazēju savas Laimdotas un Spīdolas, un Vizbulītes un

kad Tu viņām dod dzīvību, tad tas nav nekas cits, kā

darbs pie jaunas pasauls radīšanas. Un mums vēl atlec

tas labums, ka mēs paši sevi arī radām līdz ar to fantā-

zijas tēlu radīšanu un pēc viņu vaiga. Šī labuma nav

tiem, kuri ir talanti-tehniķi vien; tie netop paši labāki

caur savu darbu, jo viņi ir noslēgušies kā pret līdzcil-

vēku ārpasauli, tā ari pret fantāzijas ārpasauli. —To

visu Tu, gudrā galviņ, zelta sirsniņ, būsi tāpat jutusi,
tikai būsi izteikusi ne tik kaili un sausi kā es; bet vī-

riets dzenas pēc pilnīgas, kailas skaidrības. Bet nu pāris

vārdiņu par to, ko Tu tagad citādi domā un kas, man

liekas, Tev ir vēl ilūzijas: kas ļoti augsti kāpis mākslā,
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tam neiedrošināsies vairs nepratēji balamutēt. — Ilūzija:

nepratēji visu iedrošinājās, tikai pratēja cienī otru pra-

tēju. Tu domā, ka ikdieniekiem tikai prātā neiekrīt pa-
šiem no sevis mācīties un izdomāt, nē: tikai «pats» at-

šķir īsto no neīstā1 Es ļoti ilgi domāju gluži tāpat kā Tu,

bet nu es zinu, viņi nespēj nemaz būt paši savi. Ārzem-

nieki un krievi būs viņiem vienmēr paraugi. Man, piem,,
liek vienmēr par paraugu to nelaimīgo Verharnu, go-

dīgo oberlēreri4
, tādēļ ka viņš ārzemnieks. Tas visās lie-

tās tāpat. — Un nu pēdējo un svarīgāko: nebēdā, ka Tev

viss mūžs jāgaida uz lomām, — man gāja tāpat: es ti-

kai 30 gadu vecs iesāku strādāt. Uzturies jauna, tad gai-
dīšana nekait. — Un nu sveika, mīļā Rūtiņ.

Vēstules malās rakstīts:

Ļoti skaisti, ka Tu par Vītiņu gribi gādāt un līdzināt

viņai grūtumus, kas Tev pašai bija.
5 Cerēsim visi uz to

Lessingtheater. 6 Tā, mīļo Rūtiņ.
8.3.13. rakstīju Tev karti, vai dabūji? Paziņo. —- Man

liels prieks, ka Tev patika mans prologs 7
.

366.

J. JANSONAM(BRAUNAM)

Kastaņolā 1913. gada 12. martā

Mīļo, dārgo, kas tās par briesmu ziņām, ka «Cfīņaj»
draud apstāties? Un to ziņo tik klusi, bez nekādiem pa-

skaidrojumiem par cēloņiem un iemesliem?' —- Bet vis-

pirms steidzos Tev teikt, ka, protams, rakstīšu maija

dziesmu, nu jo vairāk. —■ Kas tad īsti noticis? Vai no

mājām neienāk vairs naudas? Un par ko? Vai represijas
par daudz lielas? Jeb vai arī iekšēji cēloņi? Vai tur jū-
tas rūpniecības uzplaukšana tik stipri? Vai organizācijas
savā starpā pārāk sarājušās? «C.» paļe diemžēl savstar-

pējo ienaidu veicināja ar pārāk pamatīgu un gluži nemi-

tīgu polemiku. Tur nebija gandrīz, vietas kādam pozitī-

vam rakstam, viss tikai matu plēšana un, labākā gadī-
jumā, matu skaldīšana. lenaids bij jau savests gluži teo-

rijā un sistēmā un nostādīts par katra apzinīga biedra

pirmo pienākumu. — Saki, cik maksā «C.» N? Viņi bij
arī daudz par plašiem. — Nesen tikai dabūju naudu no

vācu partijas biedriem, un nu beigas! Vai sīkiem līdzek-
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ļiem nevar līdzēt? — Viena liela politiska kļūda bij, ka

mūsu mazajos apstākļos netika cīņa nemaz vairs vesta

pret kapitālismu un viņa ideoloģiju. «Dzfimtenesļ Vļest-

nesis]», piem., neapkūst, uzbrukdams sociālismam, bet

nav nevienas atbildes!! Mēs pierādām tā savu garīgo

bankrotu agrāk vēl par materiālo. Spilgts gadījums, kā,

piem., «Dz. V.» nosauc mani par muļķi, ka es ticu s[o-
ciāfjdļemokrātijai] un dāvāju pamatšķirai grāmatu, — ne-

viens nereaģē uz tādu s. d-jas apvainojumu.
2 J. H. nav

dabūjis itin nevienas idejiskas atbildes! 3 Ar nicināšanu

taču nepietiek. — Man prieks, ka Tu «Domās» izsaki

ļoti pareizas domas par kritiķiem (tikai drusku vēlu), un

es brīnos, ka man laikam šo rakstu iztēloja toreiz kā

uzbrukumu, tā ka es pat Tev. rakstīju. 4 Raksts ir ļoti
labs. Un man jo lielāks prieks par to tādēļ, ka Tu pats
agrāk biji apmēram tādos nepareizos uzskatos kā P. Ro-

berts
5. Man tiešām liels prieks, ka Tu attīsties uz manu

pusi un mēs nākam tā arvien tuvāk arī garīgi. — Tas,

ko Tu pārmet Kraujam, ir arī pareizi, bet ievēro tik to.

ka Krauja no visiem jaunajiem kritiķiem ir vienīgais ar

patstāvīgu un nešaubāmu apdāvinājumu; viņš tikai vēl

jauns. Vismazāk apdāvinājums no visiem ir Švābem, kurš

velk pilnīgi uz anarķisma pusi. Žēl, ka nerakstīju vēstuli,

nu grūti saspiest visu, ko gribētos teikt. Bet drīz jau
atkal rakstīšu. Daudz mīļu, sirsnīgu sveicienu abiem. Sveiks!

Atklātnes malās rakstīts:

Ko Tu saki par Piemiņalmanahu 8
, ar to esmu pilnīgi

vienisprātis, bet arī skaitļi ļoti vajadzīgi. — Atraksti,

mīļais, kā tad nu ierīkosaties ar personisku dzīvi? turpat?

Briesmīgs žēlums, ka Jums ar veselību tik grūti! Cerēsim,

cerēsim! — Atsūti man Roziņa adresi un sveicini no

manis, kad raksti. Gaidīšu.

367.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 14. martā

Nu Tu, mans sirdsdraudziņ, izraudies nu, izbēdājies,

izdomājies, izlasi manu vēstuli un tad raksti man.
1 Es
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ari redzēju un ievēroju, ka jaunais mēnestiņš ar Veniņu

bij galvas kopā sadūruši; tad mēness meitiņa aši aizgāja,
bet viņa jau nāk atpakaļ. Varbūt Tevī notiks otrs lūzums,

un varbūt Tava jaunā dzimtene un mana vecā kopdzīve
savienosies. Man jau nav nekādas dzimtenes, ne pirmās,

ne otrās, bet varbūt Tavā otrā būtu man arī vieta un

viņa taps par manu. Nu es domāju, ka Tava «sirds va-

dāšanās» neiznāks pilnīga un skaidra, kad Tu nepār-
brauksi noskatīties vecajā, tukšajā dzimtenē. Tu saki:

kam to zuti vedīsi un lāpāmās lietas?2 Mātes vietu nevar

piepildīt ne viena persona, bet vairākas: ved lāpāmās
lietas Annai, bet māmiņai aizved puķes un pie viņas

ciemā aizej ar visu zuti, un spuras atsūti man. — Tā

nu, mīļais, dārgais vārgulīt. Es nu atkal gaidīšu uz zi-

ņām no Tevis. Lido.

Atklātnes malas rakstīts:

Tik vienu nepārproti: es Tevi nepierunāju braukt. Te

Tev jābūt vispatstāvīgākai. Lido, lido.

368.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 15.martā.

Mīļo zelta sirdsiniņ, dabūju šorīt Tavu kartiņu, ka

jābrauc uz Cīrihu 19. martā. Atraksti vēl, ar kuru vil-

cienu. Kas pienāk Cīrihā 5 pēcpusd. vai 11 naktī? Es tad

braukšu. Pie Albļertas] būsi aizgājusi, labi. 1 Tikai izprasi

dakterienei, kas jādara, lai izvairītos no šarlaka pielip-
šanas. — Labi, ka biji arī pie Rufa un ka ej uz teātri.

Gintera vēstule nu nosūtīta, arī li. — Ir pāris izgriezumu

priekš Tevis, bet sūtīšu rit, kad atbildēšu uz Tavu vēs-

tuli. Nav unli un nedomā unli. Viss ir labi. Neuztraucies

lieki. Tagad Tev daudz jāpārdomā un jāpārjūt, un jāsa-
tura spēki kopā. Li, manu sirdsmīļo iniņ. lido. «Induli»

uzvedīs 12./25. martā
2 Vai nedot viņiem strīpoto tekstu?

Lido.
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369.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 15. martā.

15.3.13.

Tu atnāc ar divām zilām puķītēm
1
,

Tu pati skaistā zilā

ņuķīt. Nu, ko Tu uztraucies velti par sīkumiem, par to

Cīrihas komiteju, ka viņa izdarījusi muļķību. Nav jau
tā lieta tik briesmīga, un Tev nav viņai jāpieliek tik

liels svars, ka nu Tu viņas dēļ nevarētu braukt mājās,
ka to nu ieskatītu kā otras viļņas cirpšanu, kā Alunāns

darīja. Žēl tik, ka Tu tai komitejai uzticējies un nelasīji
pate iepriekš to lielisko sludinājumu, tad Tu būtu tūliņ

redzējusi, ka viņi grib uzstāties par visas Tavas jubilejas
reprezentantiem un darīt sevi ievērojamus un slavenus. 2

Tu būtu to aizliegusi. Bet viņi jau to dara aiz savas lie-

lās muļķības, negribēdami Tev ļaunu, bet tikai sev rek-
lāmu. — Nu Tu neuztraucies. Tev nav jāatsauc komite-

jas rīkojums; to neņems nopietni. Bet arī aizbraukt pirms
22. marta Tev nav vajdzīgs, nedz arī iespējams. Tikai

to Tu dari, ka aizraksti pāris rindiņas Lilijai, ka Tu te

Cīrihā nebūt negribi svinēt savas jubilejas galveno daļu,

ka tā tik Cīrihas komitejas reklāma. Ka Tu pate gribi
braukt mājās.3 Lilijai aizraksti gan, jo viņa pate ir karsta

putra un varētu pārprast Cīrihas rīkojuma nozīmi. Tu

pate avīzēs nevari atsaukt. Tava loma jubilejā ir pasīva.

Tu vari tikai Cīrihas komitejai teikt, ka brauksi mājās

pēc 22. marta. — Tikai neuztraucies, viss tas Tev nevar

neko kaitēt. — Mierīgi pārdomā par braukšanas jautā-

jumu, par un pret; paārstējies pie dakterenes; neraksti

vēstules cienītājām — viņas taču var saprast, ka Tu

šādā reizē, kur Tev pienāk tik daudz vēstuļu un apsvei-
kumu, nevari katram atbildēt.4 Arī «Ruti» Tu par velti

tagad taisīji; bet nesūti šurp, jo es taču 19. martā būšu

pats Cīrihā. Labāk dari visu, lai atpūstos un atkoptos;
arī fotogrāfija būtu labāk iznākusi, kad būtu atpūtusies.
— Es dabūju Damberga vēstuli un laipni atbildēju; da-

būju atpakaļ no Tevis Upīša un brāļa vēstules. — Šo

nosūtu jau vakarā, lai Tu svētdien rīt dabūtu. Pirmdien

dabūsi divas, rītā un vakarā. Nu lido, sirdsiniņ, lido.
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370.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 16. martā

Mīļo sirdsiniņ, šo raksta pastā. Vakar vakarā nosūtīju
Tev vēstuli, kuru Tu dabūsi svētdien rītā. No Tavas kar-

tiņas redzu, ka nu jātaisās uz dienu vēlāk, ceturtdien,

20. martā. Atraksti vēl, vai 20. martā un vai jāiebrauc
Cīrihā pļulkstenļ 5 vai 11 vakarā. Nu Tu vari sūtīt ari

«Ruti» un ģīmetni, dabūšu vēl laikā. Lido, sirdsiniņ, lido.

371.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 16. un 17. martā

16.3.13.

Mīļo sirdsdārgumiņ, norakstīju Tev vakarvakarā vienu

lielu vēstuli, šorīt kartiņu, un šo nosūtīšu 17.3.13., pirm-
dien no rīta. Uz Tavu svētdienas kartiņu, to skaisto ro-

zīti, jau atbildēju šorīt. Rīt no rītus pielikšu še klāt, kas

būs jāatbild uz Tavu rīt sagaidāmo kartiņu. ~— Kartiņas
neraksti pāri par strīpu, citādi jāpiemaksā man soda

nauda. — Par dzīvokli Tev nav vērts runāt ar savu saim-

nieci; nospriedīsim, kad aizbraukšu turp. —- Gaidīšu uz

Tavu ģīmetni un «Ruti», — kāds. tad nu ir tas mazais

pūks jubilejas laikā? Še pāris, izgriezumu priekš jubile-
jas arhīva. Rīt rakstīšu tālāk. Lido.

Tas ir tas bērziņš, kas glāzē uzziedējis.
17. martā. Kad neesi vēl Lilijai rakstījusi, tad tele-

grafē, ka neieskati Cīrihu par galveno jubilejas vietu,
bet Baltiju, lai to paziņo. — Es nebiju domājis, ka ņems
cīrihiešus tik nopietni. Galvenais, lai Lilija paziņo «Dzim-
tenes] Vjestnesimj», citi jau nesūtīs korespondentus. Ap-
sveikumus lai saņem laikrakstu redakcijas, un kā gal-

venā rīkotāja lai uzstājas tā pate dāmu komiteja no Iz-

glītības biedrības, kura jau visu lietu iesāka1. To aizrak-

sti vēstulē, bet tūlīt. — No partijas opozīcijas nebaidies;

neuztraucies tagad, bet izdari aši ar paziņojumu. Lido.
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372.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 17. martā

17,3.13.

Mīļo sirdslabumiņ, šorīt saņēmis Tavas kartiņas — skais-

tas vien tik nāk —, aizrakstīju Tev tūliņ, lai telegrafē
Lilijai, bet nu redzu, ka pats esmu velti uztraucies un

ka Lilija pēc telegrammas varētu sacelt vēl lielāku ju-
kumu. To jau Tu esi ziņojusi, ka brauksi mājās, un es

viņai ari par to rakstīju, — tad jau «Dzļimtenesļ Vļēst-

nesis]» uz to būs sagatavots. Un kaut gan nesmuki bij,
ka Cīriha uzņēma sev tik lielu lomu, bet nu nevar vairs

neko grozīt, Te ir izgriezums, ka «Dz. V.» izlicis jau

adreses parakstīšanu, tātad laikam visi jau rīkojas uz

sveicināšanu Cīrihā. Varbūt tikai korespondenta sūtīšanu

varētu apturēt, jo tas redzētu, cik smieklīgi maza te ir

tā rīkošanās. — Bet Tev jau par visām mazām lietām

un nepatikšanām nav daļas. Tev daļas tikai par lielo

lietu: Tavu jubileju. Liela viņa iznāk ari tā; sevišķi būs

kas gluži nepieredzēts adrese ar tiem tūkstošiem parak-

stiem; naudas devēji jau arī jāskaita par parakstītājiem.
1

Nauda arī vēl ienākusi, jau pāri 3200 r. — Tu vari būt

mierīga un laimīga un mazu brītiņu atpūsties. Bet var

jau saprast, ka taisni tagad Tu meties uz strādāšanu, uz

< Ruti», — Tev pašai liela sajūsma, un publikas uzma-

nība griezta uz jauniznākošiem rakstiem, labākā reklāma.

Strādā vien, mīļo sirdsdārgumiņ. Lido. Sūtīšu jau vakarā,

tā ka Tu dabūsi otrdien no rītus, 18. martā; bet vakarā

dabūsi otru karti, kā atbildi uz Tavu, kuru sagaidu 18.

marta rītā. Lido. *

373.

A. ĶENIŅAI

Kastaņolā 1913. gada 18. martā

18.3.13. A. Ķēniņ, Jūsu laipnās, atzinīgās vēstules vien-

mēr esmu saņēmis ar lielu prieku, un nu šī nāk ar paziņo-

jumu par skaisto un man tik mīļo balvu1
un ar glaimojošo,
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zīmīgo motivējumu; un es drīkstu saukt balvu par skaistu

un man mīļu, kuru neesmu vēl saņēmis, jo vairākas mana

drauga Kugas gleznas no «Induļa» man ir fotogrāfijā no

paša Kugas sūtītas un taisni šis I cēl. mežs man ļoti patīk.
— Tas ir gan pavasara sveiciens no dzimtenes, kurš pašu
skaisto pavasari spēj padarīt vēl skaistāku. Izsakāt visiem,

ļoti cienītiem dāvinātājiem, kundzēm un kungiem, manu

dziļi sajustu sirsnīgāko pateicību man personiski pazīs-

tamiem] un nepazīstamiem] un saņemat tādu pati līdz

ar savu kungu.
Jūs mīļā piemiņā uzdodat man, lai rakstu kādu rindu

par sevi pašu, — ak, tas ir neinteresants temats, jo rakst-

nieks jau ir kā ķīmiska viela, kas intresē ne pate ar sevi,

bet tik ar savu parādību, un nu vēl es — vilks savā

alā. Cik par mani pašu, ko teikt, tik izteikts «Galā un

sākumā», un tas mums pierāda šo uzskatu. Jūs teiksat,

tā ir incantevole2
Castagnola, bet ala tomēr.

Ar veselību nevaru lielīties, bet nabaga Elza vēl ma-

zāk; ceru tikai, ka viņai varbūt palīdzēs mājās brauk-

šana un man vilka sīkstība.

374.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 18. martā

Mīļo zelta sirdsiniņ, es braukšu ceturtdien un visādā

ziņā iešu uz «Gvges Ring», tātad pērc biļeti. Bet, ja ne-

pērc, nav nelaime, jo tukšs jau būs. — Man pašlaik ir

viesis — Masters, — šodien brauc projām. — Lai tad

nu arī Cīriha iznāk par to galveno vietu, kad Rīgā poli-

cija neļauj. — Ķeniņiete solās man sūtīt Kugas gleznu,
kuru vairāki kopā nopirkuši. — Tev esot izsūtīta dā-

vana no manas Doriņas; vēl nav atnākusi. Lido.

375.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 19. martā

19.3.13. Mīļo sirdsiniņ, saņēmu vēl Tavu mazo kartiņu.

Aizsūtīju Tev šorīt vēstuli ar pulka izgriezumiem, visi
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par jubileju. let lieliski, mazais pūk! Ķeniņietes vēstuli

arī, bet viņas sakta nav vēl atnākusi. Atnāca gan šorīt

no manas Doriņas papīru nazis, perlamutra, ļoti glīts,
maksā 22 rubļ.; ar iniciāļiem. — Dabūju arī no \ l nesala-

sāms vārds] dokumentu. Bet no Skubika vēl nekā. Ļoti
lēti, tikai 13 franku. Es gan gribu pārmaksāt, lai nedara

kaunu citiem taisītājiem, kas daudz dārgāki. — šo kar-

tiņu nosūtīšu šovakar, tā ka Tu dabūsi vēl 20. martā

no rītus. Lido. Nu Tu, manu sirdsmīļo dārgumiņu, nu

jau tūliņ būs [1 nesalasāms vārds]. Lido.

376.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 29. martu

Nu Tu, mazais pūks, esmu atkal mājās. lerīkotas ir

trīs istabiņas, bet izskatās maziņas. Ara peski 1 jau pa

daļai noziedējuši. Silts, tā ka nosvīdu kāpjot. Kā redzu,

būs daudz jākrāmē, kamēr tikšu atkal savā kārtībā. Ceļš

bij labs, tik viens Nino bij tik kustīgs un nerātnis, ka

māte raudāja vien. Ar mani apgājās godīgi, iekoda pī-
rāga gabaliņā un deva man atpakaļ. Lugānā sapirku pār-
tiku uz veselu nedēļu — pusduci limonu, kad Kirhners

to zinātu! Tev arī nopirku pārtiku — veronālu. Izgulies
nu labi un sāc strādāt. Eju vēl uz pastu, varbūt pierakstu
kādu ziņu vēl klāt. Ja nē, tad lido arī tā, lido.

«Druvas» 3. N. atnāca un iet Tev. — «Dļienasļ Lļapļā»
šoreiz kvītes nav, bet «Dzļimtenesļ Vļestnesī]» ir, — še

klāt. Nu jau būs 10 000 fr.! Lido.

377.

A LŪKINAI

Kastaņolā 1913. gada 30. martā

Dārgā draudzene, rakstu pašā jubilejas uztraukumā,

ko Jūs noredzēsat jau no nekārtīgā papīra. Jūsu abu mī-

ļās vēstules saņēmu un nu esmu Jums sirsnīgi pateicīgs
par lielajām pūlēm, kuras uzņēmāties. Es viņas esmu pa-

redzējis drusku netīšus, jo biju īsti domājis, ka Jūs man
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referēsat visu par to, ko Jūs dzirdat no malas, gadījumā,
bet Jūs, mīļā dvēsele, esat tieši pate gājuse apklausīties.
Lai nu G. pameklē pa vecām guberņas avīzēm, vai ir

bijis sludinājums par mani; es nezinu. Tālāku soļu gan

nekādu tagad nesperat; viss paliks bez tiešā rezultāta

un tikai Jūs nogurdinās. — Par Jūsu radinieku jāsaka
tas: tiešām par preses noziegumiem ir amnestija, par

runas noziegumiem nav. Tātad uz Jūsu radinieku amne-

stija neattiektos. 1 Bet — viņš nav soc[iālļdem[okrāfs], tā-

tad atkrīt nost 103.§, un par agrārnemieriem intresējās ne

valdība, bet vācu muižnieki. Ja nu viņš ar sava pagasta

baronu stāv labi, tas pat viņa krusttēvs, tad viņam nav

ko baidīties. Tādas lietas ir bijušas simtām un visur, kur

neuzstājās kā pretnieki baroni, tur vainīgie top vai nu

attaisnoti, vai sodīti tikai ar maziem sodiem, piem., aresti.

Tādas visas t.s. rīcību komiteju lietas, un viņa lieta ir

līdzīga. Tātad mans padoms, lai izzondē savā pagastā
baronu un varbūtējus liecniekus un lai brauc mājās sa-

ņemt to mazo sodu un tam sekošu tiesību brīvi dzīvot

Baltijā. — Par Jūsu grāmatu: es neteicu, ka viņu kon-

fiscēs, ja vien lietpratējs, kā, piem., Lfīgotnis], viņu iz-

lasīs. Bet i tad Jums nevajaga laist 2000 eks., bet tikai

300—500 eks. Ja konfiscē, tad zaudējat mazumu: ja iet

labi, tad varat izdot otru druku un to laist vairāk tūks-

tošos. Tātad arī maksa 1400, tad tie droši nāk atpakaļ.

Tā kā Jūs man neminat, cik romānam lokšņu, tad nevaru

Jums sīkāki izrēķināt. Bet pēc skaita — 1400 [lpp.ļ — jā-
domā, ka lokšņu būs 30—40. Tad varat arī izdot pirmo ti-

kai to daļu, kura jau drukāta «Dzļimtenesļ Vfēstnesīļ».
Kad no tās ienāks honorāra nauda, tad varat laist pārē-

jās daļas ar šo naudu un arī maz eksemplāros. Bet cik

necik jāriskē taču tam, kas savu rakstu sauc par «dum-

penieku». Tikai tas nebūt nav labi, kā Jūs domājat, ka

aizbraucat prom taisni tad, kad Jūsu grāmata iznāk: Jums

tad taisni jābūt tur, lai zinātu, kas draud un kā vairīties.

Veinberga kritikas diezin vai kaitēs pie cenzūras, — viņš

pārāk notrulinājis savus ieročus, tie negriež vairs. — Ja

Jūs paziņotu man vairāk sīkumu, tad es varētu Jums

arī vairāk ko teikt. — Elza būs Jums jau pati rakstījusi.
Netaisās uz mājām, bet paliek Cīrihā strādāt. — Asaru

Jūs velti uzskatāt par s[ociāljdļemokrātu] un proletārieti;

viņš ir demokrāts, kurš ar mieru zināmās reizēs iet ko-

pā ar s.d„ tas ir viss. Es viņu no veciem laikiem turu
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par draugu, viņš mani laikam vairs ne, -— ir jau drīz

astoņi gadi! Bet man tāda paraža vecus draugus nekad

neskaitīt par nedraugiem, lai viņi attiektos pret mani, kā

grib. Draudzība atkaras no manis, ne no citiem. — Šo

vēstuli sāku Cīrihā un nobeidzu Castagnolā, savā jau-
najā tēvijā, jo uz gadu īrēts dzīvoklis ir surogāts tēvi-

jai, labāks nekā cikoriņš kafijai. —

Es ļoti priecājos, ka Jums patīk mans dzejols «Domās»3
.

Daudz mīļu sveicienu no Jūsu

Cļastagnola] 30.3.13.

378.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 31. martā

31.3.13

Mīļo sirdspūkiņ, rakstu pastā un nosūtu kvīti no Ances

un rēķinu no teātra — Tev tur nāk liela summa nau-

das, un bez tam vēl sola Tavu benefici pēc lieldienām:

izvēlēti gabali arī no nedramatiskiem, pārstrādātiem rak-

stiem, kā apm. Jaungadā
1. Turatkal būs lielāka summa nau-

das. Tā kā nu Tu nevari vairs žēloties. — Vakar jau

dabūju Tavu to pašu dienu pakaļ sūtīto kartiņu, un šo-

dien atkal ir otra. Man šī ir trešā vēstule. — Pie mums

laiks bij silts un sauss, šodien sāk līt. Man māga pilnīgi
laba, toties atkal zobs sāp un nu arī piemetās iesnas.

Laikam pārmaiņa uz caurviļķi istabās, kuras turēju vaļā.
Tev jau dzīvošanas te nebūs, ne uz nedēļu. — Šovakar

nosūtīšu Tev mazo ādas rokas tašiņu. — Avīzes drusku

pārskatīju, bet nekā ievērojama neredzēju, kvītes nav.

— Teātrs sūtīs Tev arī uzņēmumus no Tavu lugu izrādēm;

tās bildes būšot Izglītības] biedrības albumā. Lido.

379.

J. JANSONAM(BRAUNAM)

Kastaņolā 1913. gada 31. martā

Mīļo, labo, nupat saņemu Tavu vēstuli un priecājos,
ka dzejols vēl laikā nonācis un ir par īsto tematu. Tev
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man jāpateicas par labām informācijām par partijas vis-

pārējo stāvokli. Kaut gan esmu dabūjis pāris vēstules

par to, tomēr man Tava orientēšana jo patīkama. Man

liekas, ka būtu jāsargājas pat no tā vārda: pārtraukt uz

laiku «C[īņuļ». Tā būtu tradīcijas pārtraukšana un vēs-

turisks lūzums; pirmais nopietnais solis uz «likvidācijas
pusi». Izdodat «C.» mazāku, kaut 2 lapiņas, tikai oficiālo

daļu, bet izdodat visādā ziņā līdz kongresam
1
.
— Nevaru

šoreiz neko garāk rakstīt, neesmu labi vesels un tiku

visu laiku saraustīts ar blakus darbiem un pārbraukša-
nām; tagad esmu atkal Castagnolā. Teic arī Ogrietim,
ka nevaru vēl garāk rakstīt. —■ Man priekšā steidzīgi

termiņa darbi, un tie aizņems laikam visu vasaru līdz

augustam. Rudeni varbūt mēs varētu tikties. Sveicini

mīļi savējos un esi pats tā sveicināts no Tava

[paraksts].

Atklātnes mala rakstīts:

Kur tas x, tur es dzīvoju.2

380.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1913. gada 31. martā

Mīļo, dārgo, Tavas mīlas pilnās vēstules atkal un atkal

ir priekš manis kā pārsteigums: es jūtos tik ļoti viens, ka

brīnos par katru labu vārdu, ko man saka. Tava filozofija
iet uz to pašu kopību un mīlu kā mana. Es priecājos, ka

Tevi jau sāk minēt un atzīt kā filozofu. Ļeņina naida

mācība ir tikai pēdējā konsekvence no mūsu garās cīņas

ar ienaidniekiem un ar — draugiem.
1 Katrai idejai jā-

izdzīvojas kā organismam līdz savam galam. Tad viņa

pārvēršas savā noliegumā. Es jau gadiem uz to gaidu:
nu Tu, mīļais, man esi līdzi gaidītājs. Diviem būs vieg-
lāk. No telegrammas Aļspazijas] jubilejā manīju, ka esi

pie Pētera un Doriņas; vēlāk pienāca arī Tava vēstule.

Man žēl, ka nevaru Tev garāk rakstīt; tiku šo laiku šurpu
turpu raustīts, biju Cīrihā, bij jāstrādā blakus darbi, un

nu esmu noguris. Paldies par villas fotogrāfiju2, — tāda

villa arī mans ideāls, tur var fiziski pastrādāt. — Ar
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veselību vēl man neiet labi. Šovasar ļoti daudz steidzama

termiņa darba. Nezinu, kā būs. Esat visi mīļi, mīļi svei-

cināti. Tevi skūpsta Tavs

Jānis.

381.

A LŪKINAI

Kastaņolā 1913. gada martā

Mīļo zelta draudzenīt! Jūsu prieks un gādība, un ce-

rība mani gluži, aizkustina. Kur bēdas urravā, tur jau,
nevar palikt bez atbalss. Laidīšu Elzu, lai brauc. Sadū-

šinu viņu, lai neskatās uz savu vājumu, gan jau mājās

gādās, ka viņa atspirgs. Preses lietas tiešām top pilnīgi
likvidētas, un arī tur jau viņai.īsti nebija, ko pārmest.

Tiktāl sniedzas līdzi mana sajūsma un mana cerība, ka

Jūsu zelta sirds un rociņas, kas tik lielu mīlu izrādīju-
šas Elzai, viņu arī mājās pie Jums pasargās. Bet tālāk

nāk savās tiesībās jurists, un diemžēl es ar esmu tāds.

Jūsu minētie paragrāfi man neder. Sjpciālļdļeinokrātus]
mēdz piesaukt pēc citiem — 102., 126. Un taisni šie abi

paragrāfi izslēgti no saraksta. Palaist taču var tikai jē-

rus, bet ne vilkus. Pat slimus un mirstošus vilkus nelai-

dīs vaļā, kaut gan tādu ir lielākā daļa no politiskajiem
spaidu darbiniekiem. Tundrā arī var mirt, nav jāpūlas
vilkties uz dzimteni. Te .mans rūgtums sākas un beidzas.

Par mani pašu es jau sen zināju, sāktā galā. Londonā

mana lieta tā ir vadīta, ka pret mani bij izvests spiegs,
toreiz tās bankas lietā. To pašu metodi var lietot ar otr-

reiz, un, kad man arī nav nekādas lietas, ne banku, ne

citas, ne toreiz, ne tagad, — tad taču to var iztaisīt katru

acumirkli pēc vajadzības. Nupat vēl «Dz[imtenesļ Vļest-
nesiļ» konfiscēja raksta dēļ, kas vests sakarā ar manu

pantiņu! Jo vairāk es ' saprotu, jo dziļāk es cienu Jūsu

mīļo sirdi, tādēļ ka viņa laužas darīt, ko arī tur, kur viņa

nespēj. Jūsu šaubām taisnība: «Vai tas var būt? vai tas

var būt?» — Tas nevar būt. Teikšu kā augstāk: vismaz

tagad nevar būt. Nākotnē var jau laiki grozīties, taisni

tuvākā nākotnē, pēc nedaudz mēnešiem, šogad. Es no-

skatīšos, kāda ir praktiķa amnestijas piemērošanā, jo
praktiķa ir svarīgāka nekā kailais burts. Bet cik necik
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tālākā nākotnē ir vēl mazāk cerību nekā šinī acumirklī,

jo laikam otra reakcija ir pieņēmusies; es tā esmu sprie-
dis pēc lielām līnijām. Bet arī sīkumos man raksta, piem.,
no Pēterburgas, ka sabiedrībā un aprindās gaidāma vēl

lielāka reakcija. — Par vienu es nezināju, jurists bū-

dams, un lūdzu Jūs paskaidrot, ko tas nozīmē: pārbrauk-
šanas termiņš ir 21.2. 1914. gadā? Es amnestijas tekstā

par to vēl neesmu pamanījis. Lūdzu rakstāt par to tūliņ. —

Un nu jāsāk atvadīties no mīļiem cilvēkiem. Jūs vēl

prasāt, kādi, piem., mēs abi izskatīsimies? Ģīmetnes ir

diezgan pareizas. Elza šinīs dienās ies vēl pie fotogrāfa,
tad jau Jūs redzēsat. Arī mani dzen vairāki izdevēji, bet

esmu kūtrs, un tad jau visi grib savus izdevumus «puš-
ķot» ar ģīmetni, bet man tādam mērķim nav noderīgas.

Un nu paliekat mīļi, sirsnīgi sveicināti visnotaļ. Un,
kad Jūs, mīļā draudzene, saklausāt kaut ko par amnes-

tijas piemērošanu un izvešanu praksē, tad atrakstāt. Skal-

be esot vaļā; Jūs laikam «Dz. V.» redakcijā esat bieži,
tad liekat viņu sveicināt un vēlat labas laimes.

Daudz labu dienu no

Jūsu R.

Tiklīdz iznāk «īedzļimtais] grēks», atsūtāt.

R.

382.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 1. aprīlī

Mīļo zelta inpūkiņ, saņēmu nu pirmdien vakarā tašu

ar visām labām mantiņām pilnu un izsūtīju pretī tukšu

rokastašiņu. Pirmdien no rītus aizsūtīju pastā rakstītu

vēstuli ar teātra rēķinu. Avīzēs nekā nebija. Bet no te-

ātra nāk Tev liela nauda: honorārs vien jau 200 r. un

benefice būs arī savi 200 r. Tātad visa kopā būs pāri
4500 r. Tātad no tautas dabū tikpat, cik no manis. Tā,

sirdspūkiņ. — No šārīta sākot, es pastu saņemšu tikai

V 210, tā ka nevarēšu vairs to pat rīt' atbildēt uz Tavām

kartiņām. — Tas ir jauns ierīkojums. Kas grib saņemt

pastu, aizejot pats uz kantori, tam jāmaksā 1 fr. par mē-

nesi. Bet lieta nav tik svarīga, ka būtu vērts maksāt.
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— Vai man rakstīt Tev uz šīm kartiņām
1
,

vai pirkt citas?

Lido, sirdspūkiņ, lido.

383.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 1. aprīlī

1.14.13.

Mīļo zelta žēlotājiņ, kad jau tik lieli panākumi no zobu

sāpēm, tad pažēlošos vēl: biju tūliņ otrā dienā izgājis
uz narcišu kalniņu un sasēdēju tur visu priekšpusdienu,
— nu sāk nākt sekas: tas pats zobiņš, tad iesnas, tad tops

un vēl daži citi. Cik ilgi varēšu tā žēloties, nezinu, bet

cerības ir, jo kopš vakardienas stipri līst un laikam gar-

viļķis. Tātad par Tavu braukšanu un klātsēdēšanu nav

ko runāt. Labāk nu runāsim par Taviem prieciņiem: tas

ļoti skaisti bij, ka Tev atsūtīja palielinātu to jaunības

ģīmetni, — kas tad bij tas sūtītājs? — Še vēl nāk nau-

diņa. Jau 4000 tepat pilni. Par teātra naudu un benefici

Tev jau rakstīju. Te nu ir izgriezumi: «Dzļimtenesļ Vļest-
nesī]» vēl nav referāta par Cīrihas jubileju, bet «Dļienas]

Lļapā]» jau sākas un, kā redzams, ies gari un ilgi.
1 Tanī

pat N ziņa no Liepājas, ka Marika Celmiņ režisē «Zau-

dētas] tiesļības]». Ja Tu gribi «D.L.» un «Dz.V.» NN ar

jubilejas aprakstiem visus, tad aizsūtīšu; viņu uzglabāšu
nesagriezis. — Jauns avīzēs tas, ka latvieši Rīgas pilsē-
tas domes vēlēšanās ir pazaudējuši, vāciem vēl liels pār-
svars — 700 balsis vairāk. — Cita sevišķi svarīga nav.

— Kopš šodienas neatbildēšu vairs uz Tavām kartiņām
tūliņ to pašu rītu, jo pastu saņemšu tik vēlu, ka nepa-

spēšu. Tādēļ Tev ziņas no manis pienāks vēlāk, bet lai-

kam Tu avīžu ziņas tā kā tā dabon turpat Cīrihā vēl ag-

rāk. —- Kādēļ Tu vēl nogurusi? Vai ik nakti ņem pulveri?
Lido.

384.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 2. aprīlī

Mīļo zelta pūkiniņ, saņēmu Tavu kartiņu pēc pasta
aiziešanas, un mana kartiņa nonāks pie Tevis 3.4.13. no
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rītus ap 8. Bet tik steidzama jau nav nekā. Ar korteli

nav arī daudz, ko rūpēties; gan jau es dabūšu, kad aiz-

braukšu; varbūt to pašu, par kuru runāja dakteriene,

varbūt citu. Var jau dabūt tuvu pie Granitweg, un tā

varbūt būs vēl ērtāk nekā pie Tavas saimnieces, tas ma-

zais, par kuru es taču nekā nevaru teikt, jo ne es, ne Tu

neesam viņu redzējuši, ne ar zinām cenas. Gan jau viss

iekārtosies. Še arvien vēl līst un nu jau tikai 9°. Lido,

sirdsiniņ, lido.

385.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1913. gada 3. aprīlī

3. 4. 13. Šorīt pienāk vēl Tava kartiņa — ak mīļā, labā, ko

Tu sagrauzies, ko bēdājies? Ko baidies? Tie tikai spoki vien

ir, nāc skaidrā saulītē, un visi būs beigti. Gan jau tad

arī vēl paliek diezgan, ko bēdāties, var vēl diezgan sa-

dilt no bēdām (Tu jau to redzi no manas dzeju grāma-
tas, kuru nupat lasi), bet bēdas tur, mazākais, ir skaidras

miesas un sava paša liktas, ne no spokiem iedvestas. Tu

esi dzīves un darba, un veselības skaistums, Tev nebūs

baidīties no spokiem un citu ļaužu meliem. Meli Tev

nespēj neko padarīt, tie Tev sveši, lai viņi sarūgst paši
savā niknumā. Tu ej tālāk. Tev ir sava, īpatnēja, liela

māksla, tur Tava dvēsele; Tev savs mazais Rainītis 1, un

arī savs lielais. Kur Tev jābēg? Kur Tev gals? Tev tikai

pats, pats sākums! Jo māksla ir liela, Tu viņu tikai sāc,

kad topi viņā individualitāte. Nepadodies tā nekustoties

meliem; tas nav cienīgi Tevis, Tu esi pārāk liels spēks,
no Tevis jānāk pasaulē jaunam skaistumam. Paliec sev

uzticīga, nebēdā par citiem. Ja necieni citus, cieni sevi

pati un sevī cilvēci. Tas ir mans ceļš, un tas paliek,
kad nav. neviena cita ceļa. Viņš briesmīgi grūts, jo pašam
sevi jāpataisa cienīgu priekš tik lielām lietām, un tur gan-
drīz vienas dzīves nepietiek, un iet šo ceļu tie, kam cita

vairs nav,
— bet tā taču labāk, nekā padoties, un varbūt

Tu esi lielāka un labāka, nekā Tu domā, es pat domāju,
ka Tu daudzreiz nepareizi sevi uzskati (tas gadās katram,



296

arī sevis zinātājam), bet Tava zināšana ir tik izstrādāta,

ka man taisni respekts. Es sevi esmu vienmēr pētījis

kopš jaunekļa gadiem, Tu laikam ne visai sen, bet es

sevi tā nepazīstu, kā Tu sevi. — Un nu man ienāk prātā

praktiska doma: vai Tu šo zināšanu par savas mākslas

būtību nevarētu izlietot pretī režisoriem un direktoriem,

viņiem ieskaidrodama, iekš kā pastāv Tavas mākslas sa-

vādība. Viņi visi ir šabloniski gudri, bet pret īstu talantu

viņi apjūk kā muļķi; viņiem jāpaskaidro. — Es jau nu

gan nojaušu, ka Tu par to tik smiesies, kaunēsies sevi

reklamēt; bet labi tas būtu, un patiešām te nav reklāma.

— Ko lai še saku, mīļā zelta sirds? Tava traģēdija tā,

kas katram īstam un īpatnējam talantam: Tevi nesaprot,
un Tu paliec vientuļa. Tas ir briesmas. Viņas mazina ti-

kai apziņa, ka Tev ir taisnība, ka Tev arī tiesība būt tā-

dai, kāda esi, ka taisni šī patstāvība un vientulība pie-
rāda apdāvinājumu un gluži jaunu spēku mākslā, kas

var radīt neredzētus skaistumus, — bet ko tas palīdz:
briesmas un vientulība paliek. Es Tavas jūtas pazīstu,
tās arī manas: ļaudis sēd apkārt kā sastinguši, nesaka ne

vārda, kā viņiem patikusi mūsu spēle: atdzīvojas tikai,

kad savā starpā un pie parastās, banālās resnu bluķu

mākslas. — Tu saki par savu mākslu, ka tā sīkumaina,

bet nav sveša salasīta mozaīka, bet Tava. Es to zinu. Tā

ir tā jaunā māksla arī dzejā, tāpat kā skatuvē: viss māk-

slas progress iet uz arvien lielāku dziļumu, t.L, detaļu

aptveršanu dvēseles dzīvē un arī ārējā dzīvē. To Tu sauc

par sīkumainību. Mēs nevērpjam vairs viengabala, bet

daudzkārt saliktu diegu. Un nu pienācis laikmets, kur no

daudziem sīkumiem jāsavērpj liela un spēcīga māksla

kopā: ne vairs viengabala, kā senā klasiskā, bet simt-

kārtīga un tomēr viena. Taisnība: šo lielumu un vienību

dod mums paraugā klasiķi, tādēļ tik no viņiem var mā-

cīties lielo mākslu. Modernie dod tikai sīkus diedziņus

un veltas komplikācijas un raibināšanas. — Tev Tava

sīkumainība un Tavs dziļums ir tikai priekšdarbs uz vien-

kāršo lielumu: Tevī sen, laikam no laika gala, dziņa uz

lielumu, bet Tu ne velti uzņēmi savā bagātā dvēselē

visus sīkumus — Tava māksla tiks kā gotu doms: ba-

gāts sīkumiem un tomēr liels un visumā vienkāršs. Tas

arī mans ceļš un mērķis. ■— Tava māksla līdzīga Rem-

brantam: viss no sākuma tumšs, ilgi jāieskatās. — Tu

saki: deģenerāta! Tādēļ, ka smalki saproti otru. — Nieki.

Smalki saprot otru katrs liels talants. Un tas ir vesels.
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Un Tu esi vesela, pats veselības simbols. Tu ieradīsi

stāvēt laukā, un Tu būsi saulē. — Kad es Tevi redzēšu?

Atraksti, kad Tu vari braukt, lai es jau laikus varu uz

to ierīkoties, atraksti, mīļā, atraksti par to. — Abi Raini,
mazais un lielais, vēlētos būt pie Tevis, — Tu neesi vie-

na.Jānis..

388.

J. JANSONAM (BRAUNAM)

Kastaņolā 1913. gada 3. aprīlī

Mīļo, labo, nupat saņēmu un nosūtīju korektūru — taisni

uz H. Mommensa drukātavu1
, lai būtu ātrāk. Palūko, vai

ir saņemta. Ceru, ka nu noies pie Jums vēl līdz nedēļas
galam, kā Tu pieprasīji. Vienīgā kļūda 4. pantā ir «pušu

karu», jābūt «pašu karu». Var arī pārstatīt pantus 2. un

3. Kā Tu domā? — Reizē saņemu arī «Dz[īvesļ Bļalsi]»

9. N. un lasu Tavu interesanto, kā vienmēr, rakstu par

«brīvo vārdu».2 Arī tur Tavs vecais, mākslai naidīgais
uzskats: lielā aizrautība no mākslas, diletantiska tērzēšana,

mākslai var ierādīt — labākā gadījumā — tikai kādu stū-

rīti strādnieku laikrakstā! Vai P. Roberts nu nav tikai

Tavs skolnieks? — Nu, man liekas, ka strļadnieku] prese,

«Dz. B.» nekad nav mākslai devusi vairāk kā vismazāko

stūrīti, tikai šad tad nabadzīgas teātra recenzijas. Vai arī

tas Tev jau šķiet par daudz? Vai tiešām lai par Jļaunoļ
teātri itin nekā neraksta? Par mākslas grāmatām nemaz

nav recenziju; arī tad nē, kad tās dāvātas proletariātam,

kā, piem., «Gals un sākums»! Arī tad nē, kad šo grāmatu

apkaro «Dzļimtenesļ V[ēstnesis]»! Sistemātisku noklusē-

šanu Tu vēl sauc par «aizrautību no mākslas». Un tad Tu

turpat saki, ka nedomā uzstāties pret mākslas intresi! Kā

to lai saprot? — Jeb vai Tu domā «Jļaunoļ Dļienas] Lfapu]»?
Bet tā jau nav s[ociāl]d[emokrātiska], un samērā arī tā

tik pārāk neaizraujas ar mākslu. Jeb vai Tu domā «Do-

mas» un «Vārdu»? Bet tie jau taisni saucas mākslas žur-

nāli, un, kad tur nedrīkstēs runāt par mākslu, tad jau viņa

galīgi būs izskausta pēc Tavas programmas. Kur tad vairs

sociālistiskā] pasaulsuzskata plašums, kad izdzēš mākslu

(un zinātnes tiešām pie mums arī nav daudz) un zinātni?

Nu paliek tikai kailā materiālā politika un runas par
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pilnīgiem sīkumu Kokovefeviem] un Miļukoviem? Bet man

liekas, arī mākslai ir nozīme mūsu lielajā cīņā, arī J.

teātrs, izrādīdams «Ug. v. N.», ir aģitējis pilnīgi politiski,
un man saka lietpratēji, kas stāv praktiskā cīņā, ka tā

pate «Ug. v. N.» iespaida ziņā var sacensties ar avīžu

ievadrakstu. — Tu saki, ka ieviesies diletantisms litera-

tūrā, — bet kad viņš nav bijis? Un kad nebūs? Un vai

diletantisms nav arī avīžu ievados? Pat pārrunās par Ko-

kovceviem? Diletantisma ir tik daudz pasaulē, un viņu

neizskaudīs, apkarojot mākslu. — Žēl, ka Tev nebūs laika

uz to atbildēt un ka mums nav gadījuma izrunāties. Bet

varbūt kādreiz būs. Paliec mīļi, sirsnīgi sveicināta no Tava

[paraksts].

387.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 3. aprīli

Mīļo sirds dārgumiņ, te būs turpinājums no «D[ienas]

Lļapasj» referāta, ies vēl ilgi, varbūt visu nedēļu cauri. Te

arī mazs izgriezums no «Dzļīvesļ», kā Sanders (dēls) karo

pret Tevi Liepājā. Citu ziņu nebij avīzēs: «Dzļimtenes]

Vļestnesī]» vēl nav referāta. «Dzīves Balsī», Rīgas partijas

orgānā, apsveic Tevi, 1 bet to nesūtu, jo Tev to N būs jau

laikam pienesusi cīrikieši paši. — Par istabu tā jau es

vakar rakstīju: lai nerūpējies, gan dabūšu, kad pats no-

nākšu Cīrihā. Tas plāns: dot man tagadējo ēdamistabu,

nav slikts, jo traucēšana liela nebija arī tagad. — Bet, kā

teikts, a tempo
2
,

un uzņem kādu istabu jau tagad nav

vērts, gan dabūšu vēlāk arī. — Mums tagad Lugānā ir

slikts laiks, bet lieli viesi; pats Saksi jas ķēniņš ar trim

meitām un pats Fredis ar diloni. Fredis ieradās pie manis

vakar (2. martā
3) un meklē kur pansiju, bet visas viesnī-

cas pilnas; redzēsim šodien, ko būs dabūjis. Tikmēr laiks

taisni neģēlīgs, kopš pirmdienas līst ik dien, vakarnakt

uz Caprino snidzis, šodien auksts. Tātad Tev nav ko

braukt, lai brauc ķēniņi, tiem jau pēc likuma jābrauc. Man

iesnas nepāriet. — Tagad, kur tik daudz forestieri4, pastu

saņemu tikai pulk. 11 no rīta un rakstu Tev ar pulk. 6 va-

kara pastu. Kad Tu nebiji, pēc savas kartiņas, vēl dabū-

jusi 2. marta vakarā manu karti, tad Tev viņa jādabū
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3. marta rītā, 8 p. Tāpat šo vēstuli dabūsi 4. marta rītā

p. 8. Lido, sirdslabumiņ, lido.

Vēstules malā rakstīts:

Nupat atnāca Tev no teātra 588 fr.

388.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 4. aprīli

Mīļo sirdsspožumiņ, te nu būs atkal avīzes; nauda vēl

nāk, jau pāri 4000 r. No valmieriešiem 50 r. Tur Tev veci

cienītāji, kas ik gadus uzved «Vaideloti». Ir arī vēl «D[ie-

nas] Lļapasj» N pāris rubļi; ievēro jubilejas aprakstu otrā

pusē! Pēterburgas avīzē «PyccK[an] MOABa» arī esot minēta

Tava jubileja! Citu svarīgu ziņu nebija. Bet laikam arī

«D. L.» Tu dabū turpat Cīrihā un es Tev to velti sūtu.

«Dzfīves] Bļalsi]» es jau tādēļ nesūtīju. Varbūt tas Tevi

arī traucē darbā. — Šodien nosūtu Un. Bibliotēkas dažus

sējumus. — Vakar paspēju vēstulē ierakstīt, ka no Jaunā

teātra pienāca Tev 588 fr. un šorīt vēl 27 fr.; šie pēdējie
varbūt būs no «Skatuves un Dzīves» kā honorārs par

«Ruti», bet vēstules no teātra par to vēl nav. — Par Tavu

šurpbraukšanu nav ko runāt, līst taču lietus. Un tā arī ir

labāk, Tevi tikai iztraucētu vien. — Fredis vakar nav bi-

jis. Bet var notikt, ka pienāk Tavi Berģi; bet varbūt viņi
arī nesteidzas pienākt, jo gribēja palikt sanatorijā, tātad

var pienākt arī vēlāk. — Laiks gan nav patīkams, bet

arī par to Municipalitē liek man samaksāt 18 fr., kā

pirmo iemaksu. Lido.

389.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 5. aprīlī

5. 4.13.

Mīļo sirdsdārgumiņ, sūtu Tev atkal lielu paku izgrie-

zumu: «Dļienas] Lļapāļ» turpinājums par svētkiem un tāds

pats apraksts no «Dzīves». Tu kartiņā pieprasi no «Dz[ī-
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ves]»
r

bet nupat šodien tik pienāca. Laikam Tu domāji
«Dzfīves] Balsi» N 91? Es nesaprotu, vai Tev to cīriķieši
nav aiznesuši? laikam taču būs viņu pašu rakstīts. Ja

gribi, tad aizsūtīšu arī to. — Šodienas NN un naudas kvi-

tēs nebija. — Freinberga vēstule iet Tev atpakaļ. «Ska-

tfuve] un Dzīve» man arī tiek piesūtīta. Šis II N jau arī

pilnīgi būs Tavs vien, jo nāks tur atkal Tava ģīmetne un

Tavs raksts. 2
— Fredis nav vairs otrreiz bijis pie manis

un Berģi arī vēl nē. Varbūt pāries. Par Tavu veselību Tev

nav ko uztraukties, ar visu negulēšanu Tu taču_ izskaties

tik ziedoša kā jauna meitene. Ne velti Tev arī Arons tai-

sīja komplimentus, ka Tu labāk izskaties tagad nekā jau-
nībā — pēc fotogrāfijām vien spriežot, un Tu patiesībā
esi labāka nekā fotogrāfijā. — Un dakteriene Tev taču

klāt, gan jau ar to kramu izdarīsies. Tu sūdzies, ka ne-

vari tik daudz strādāt, cik gribētu, nepaspēj rakstīt i «Ska-

tuvei», i «Domām» — es jau saprotu, ka Tu gribi izlietot

gadījumu un kalt dzelzi, kamēr vēl uguns liels, — bet

gan jau tur arī dakteriene palīdzēs, viņa taču Tevi veselu

pataisījusi, un Tava paša nebēdāšana. — Labi, ka gadās
inženierim atkal izbraukt, tad man ērti tur padzīvot. Drīz

tad braukšu, bet vai pirmdien, to vēl nezinu; tādēļ nestaigā
velti uz staciju. Es iepriekš aizrakstīšu.

Lido, sirdslabumiņ, lido.

Vēstules malā rakstīts:

Šonakt snidzis pat līdz pus Salvatoram.

390.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 6. aprīlī

6.4.13.

Mīļo zelta sirdsiniņ, vārgulīt, saņemu netīšus Tavu kar-

tiņu šorīt un rakstu pastā. Kad Tev vajga, tad es

braucu, — tātad pirmdien pulksten 5 būšu Cīrihā. — Līdz

šim nekādu svarīgu ziņu nebij, un, kas būs avīzēs, to

pārvedīšu rīt pats. Lido.
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391.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 6. aprīlī

6.4.13.

Mīļo zelta sirdsiniņ, es Tev šorīt no rītus- atbildēju tūlīt,

jo netīšām dabūju Tavu kartiņu tik agri, ka paspēju vēl

ar to pašu pastu. Es teicos braukt tūliņ pirmdien, bet, mā-

jās pārnācis no staigājuma, dabūju zināt, ka kāds bijis
manis meklēt. Vēl līdz šim nav ieradies. Bergs laikam nav,

tas būtu ar sievu. Laikam būs tas krievs, kāds [s. d.?ļ pa-

zīstams darbinieks, kuru man ļoti rekomendēja Masters,
tas pats, kas Gorkiju bij piedabūjis Tev telegrafēt.

1 Nu es

esmu piespiests viņu uzmeklēt Lugānā, un tā man brauk-

šana neiznāks rīt, bet tikai parīt, t. i., otrdien, tāpat 5 pēc

pusd. Cīrihā. Es bez tam Tev rīt vēl telegrafēšu, jo varbūt

Tu šo vēstuli nesaņem pirmdien rīt un tad velti nogaidies
stacijā un uztraucies. Labāk lai mazs uztraukumiņš par

telegrammu. — Reizē nosūtu arī izgriezumus: «Dzīve»

tin «Dfienas] Lļapaļ» nu Tavi orgāni, — Lepskim tiek uz-

krauti arī mācītāja Sandera grēki,- kamēr «māmuļnieki»

taču gluži citādi rūpējās par Tavu jubileju nekā «Dzīv-

nieki». — Naudas vākšana nu jau liekas apstājusies, nu

ir labs kušķis: atklātā vākšanā 4000 un pāri; tad 1000 Li-

teratūras] fonds, 100 Izglītības] [biedrība], 50 Pēterburga,
70 Baku, un vēl nāk jļaunais] teātrs ar kādiem 200 r. Arī

tos 250 r. honorāra no J. teātra var labāk skaitīt par ju-

bilejas naudu, jo bez jubilejas nebūtu publika tā apmeklē-
jusi, teātrs jau gadiem cauri liedzas uzvest Tavu lugu
ciklu. — Tad hu, mīļo sirsniņ, būšu vai nu otrdien, vai

varbūt taču jau pirmdien, kad izrādīsies, kā ar to viesi ir.

Lido, lido.

392.

A. KALNIŅAM

Kastaņolā 1913. gada 7. aprīlī

Ļoti cienīts kungs!

Te būs I cēliens1
: izskatāt aši, pierakstāt to, kas būtu

plašāk uzvedams, nostrīpojat, kas vēl tagad lieks, '■== tad
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pārskatāt pats vai palūdzat savu cienījamo kundzi, ja vien

viņa var salasīt manas gaiļa kājas, un atsūtāt man manu

rakstu tādējādi pārlabotu atpakaļ. Es tad vēlreiz galīgi
sakārtošu un pārrakstīšu, un tad Jums būs I cēliena teksts

gatavs. Tas tad man būs paraugs citiem cēlieniem. Tādēļ
lūdzu to izdarīt labi aši. — Rīkojos es tā: atstāju jamba
ritumu, tikai 4—3 pēdām, noņemdams visur piecpēdim
nost pieciešamos adjektīvus u.t.l. Tā Jums nu būs to-

mēr viss pārlikts citā ritumā, lēkājošā, kā gribējāt; vēlā-

kus pārgrozījumus, sīkumos, varat izdarīt arī Jūs, piemē-
rojoties mūzikas prasībām, jo stingrais piecpēdis lauzts

un nu ir pilnā rituma brīvība. — īsināt Jums vajdzēs vēl

daudz — visur tur, kur mūzika nevar neko spilgtu iz-

teikt; varēsat īsināt arī vēl pēc tam, kad teksts būs jau
noteikts otrā pārrakstā. Tagad galvenā noteicēja mūzika.

Kad jūtat kaut kur vajadzību pēc garāka teksta, pēc dzies-

mas vai kaut kā līdzīga, — atrakstāt, es pataisīšu. Tagad
tas vairs nav «Indulis», bet operas teksts, — I cēl. nu ir

200 rindiņas, t. i., pusrindiņas, tātad 100 rindiņas piec-

pēdu jambu, bet īstais mērs laikam būs arī šo pusrindiņu
tikai īoo—lßo. Atrakstāt par to. — II cēl. še ir divas variā-

cijas koru dziesmai: pirmā vairāk sader ar situācijas Dār-

gumu, otra vairāk ar Jūsu nodoma maigumu (koka pūtēji,
stīdznieki, arfas). II cēl. esat 95. lapp. piezīmējuši: sie-

viešu koris. Kādu tekstu gribat? Varbūt ko līdzīgu leišu

t. s. raudu dziesmām? Atbildat uz to. — Vēl sīkumi: ana-

pesta latviski nemaz nav; ir gan pirihiji, bet arī reti. Ana-

pestus kā tādus mēs nesajūtam, jāpietiek ar daktiļiem, ar

priekšzilbi kā I variācijā. Četras īsas zilbes no vietas man

pašam ļoti patīk, bet publika viņas jau aizmirsusi taut.

dziesmās un no jauna nav iemācījusies mākslas dzejās.

«Sīki mazi putniņi» tagad runā ne: www kj/-Lkjkj, bet

lu—w/JLww, kas īsti gluži nepareizi. Kad Jūs kur vē-

laties kādā dziesmā īstos, es palūkošu. Mūzikā tādai vieglai,

sīkai tecēšanai kā pa puķu galiem vajdzētu iznākt ļoti
skaisti. — Un nu vēlreiz: Jums kā komponistam jāpa-

līdz pie teksta sataisīšanas ar vissīkākiem aizrādīju-
miem, visur jāsaka, vai to spējat iztaisīt, vai nē, un, ja

nē, es pataisīšu tā, kā Jums vajga. Ir nepareizs uz-

skats, ka gatavu, negrozāmu tekstu mūziķis izkom-

ponē, — tad viņš ir tikai ilustrators tekstam, bet vi-

ņam jābūt līdzradītājam. Sevišķi šinī gadījumā tas būtu

nepareizi, jo še bij drāma, kas par sevi nobeigta, bet

no tās mēs taisām patstāvīgu jaunu mūzikas tekstu. —Nu
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lai nu iet labumā Jūsu darbs. — Lielu lielo paldies par
lielisko balvu Aspļazijas] jubilejā! 2 Paziņojumu saņēma

publika ar gavilēm. Un man liels un mīļš prieks, ka Jums

patikušas «Pļāvēja diendusa» un «Kad nakts» im gribat
tās komponēt. Sirsnīgus, mīļus sveicienus cien. kundzei

un Jums no Jūsu [paraksts],

Cļastagnola] 7.4.13.

Vēstules malā rakstīts:

Savu «Induļa» eksemplāru saņemsat vai nu ļoti vēlu

(cenzūras dēļ), jeb vai caur «Liepļajas] AtbļalssJ» redak-

ciju kā «korektūras loksnes»! Sveiki!

393.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1913. gada 8. aprīlī

Saņēmu nupat Jūsu vēstuli, dārgā draudzene, un rakstu

pastā. Pašulaik braucu uz Cīrihu. Ka Jūs manam padomam
nevarējāt klausīt, iznāk vēl tagad Jums par labu: panā-
kumi materiālā būs tūliņ, ne pēc laika vien.

Saņemat daudz mīļu labdienu no Jūsu

R.

394.

A. PRIEDĪTEI

Cīrihē 1913. gada 10. aprīlī

Mīļie zelta draudziņi, saņēmām Jūsu vēstuli še, kurp
arī es esmu atbraucis drusku paārstēties. Man iet tāpat
kā Tev: braucu no vienas pilsētas uz otru, meklēdams ve-

selību. Ar mājās braukšanu turpret Elzai nekas neiznāk.

Un no Tavas vēstules redzams, ka tiešām caur Jūsu malu

nevarētu braukt; ir jau itin ērti caur Somiju. Pie Jums

tad tiešām nopietni taisās uz karu, kamēr Pēterburga ne

domāt uz to nedomā. Austrijā esot bailes no kara vēl

lielākas, kā te stāsta daži pazīstami austrieši. Mēs nosmē-

jāmies par to gubernatora meitu, kura no paša tēva tikusi

aizdomās turēta par kara spiegošanu. — Vai Sašam 1 Mas-

kavā būs labāka vieta? Lai Jums izdodas pasmelt veselību

[1 nesalasāms vārds]. Daudz mīļu, sirsnīgu labdienu no

mums abiem. Sveiki.
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395.

J. GINTERAM

Cīrihē 1913. gada 21. aprīlī

12. 4.13.

Ļoti godātais Gintera kungs! Jūsu ierosinājums rakstft

komēdiju ar nemainīgiem tipiem ir visai lielisks, un Jūs

domājat, ka man tam vajadzētu izdoties. Tas ir bijis mans

ideāls jau ļoti ilgu laiku, gandrīz kopš jaunības, es tikai

vairāk pieturējos pie grieķiem. Mani vienīgi pārsteidz tas,

ka Jūs domājat, ka man tam vajadzētu izdoties, es tomēr

domāju, ka atbilde uz to ir tikai viena: ak vai! Esmu to

jau izmēģinājis, bet cietis nožēlojamu fiasko. Par ievēro-

jamu sasniegumu sauc manu sākotnējo jokulugu (smieklu
vietā uzmanība). Ļoti daudz par to tika rakstīts, bet ļoti

maz tā tika sociāli aplūkota. Es arī vērsos pret atziņu, ka

to nevaru, ar apsvērumiem, ka tēma nebija pareiza, ka pie
mums nav vēl kultūras, viss tomēr nekā nelīdzēja: pēc 10

gadiem tika uzvests «Pusideālists» ar tādu pašu neveiksmi.

Man ir bail vēlreiz pie tā ķerties. No kā Jūs secināt, ka

es varētu uzrakstīt komēdiju? Varbūt no traģēdijas «Indu-

lis»?

396.

V. SKARREM

Cīrihē 1913. gada 20. aprīlī

Labi, ka izrāda solidaritāti.

20.4.13. C. Zaueram

Mīļo biedri, saņemu nupat Jūsu vēstuli un protesta
tekstu1

.
Tā lieta ir itin nopietna un ir vairāk partijas nekā

Jansona lieta, kas nav viens un tas pats. Jūs un Jūsu

biedri, kas parakstāt protestu, esat pirmā kārtā partijas

reprezentanti un viņas goda un lietas aizstāvji. Jums

vajga tātad iet parasto demokrātisko ceļu; nevajdzēja
tā steigties, jo tā var celties pārsteigšanās un var nākt

ļauns partijai. Galvenā kļūda Jansonam tā, ka viņš, un

viņam līdzi arī Jūs, runājat tikai par incidenta, ārējo formu
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un ne par pašu kodolu. Kodolā taču viss, kas teikts

«Dzļimtenes] Vļestnesī]» atstāstītā dokumentā, ir patiesība;
tie ir Jansļpna] paša izteikumi par viņa darbību, ka savu

darbību viņš tur pareizi attēlojis. J[anson]a attaisnojums ir

vienīgi viņa vēlākā darbībā. Es viņam pašam rakstīšu tādā

garā un arī Jums atbildēšu garāki. Pagaidāt labāk ar pro-

testa klajā laišanu. Arī protesta ārējā forma par daudz

sasteigta un neveikla.

Paliekat sirsnīgi sveicināts.

397.

A. KALNIŅAM

Cīrihē 1913. gada 21. aprīlī

Ļoti cienītais, mīļais Kalniņ kgsl

Jūsu karti (no Spļinga] kga rakstītu) saņēmu ar novēlo-

jamu, jo uz laiku atrodos Cīrihā, — adrese man paliek
vienmēr Castagnola. — Jūsu grūtā slimības lēkme mani

ļoti uztrauca, bet visa mūsu tauta cerē uz Jūsu drīzu atve-

seļošanos, un, ko vēlas visi, tam jānotiek. Mani dziļi aiz-

kustināja, ka Jūs pat tik grūtā slimībā negribējāt aizmirst

sūtīt paziņojumu: jā, Jūs esat īsts darba cilvēks, un tas ir

augstākais vārds, kāds priekš manis eksistē. Jums jānāk
atkar drīz pilnā spēkā, un tad Jūs brīnumus padarīsat, un

tādu mums vajga, lai mēs kā tauta dzīvotu. Saņemat ma-

nus sirsnīgākos, labākos vēlējumus! Un cien. kundzei iz-

turību grūtā brīdī un sirsnīgas.labdienas.
Jūsu [paraksts].

398.

J. JANSONAM(BRAUNAM)

Cīrihē 1913. gada 29. aprīlī

Mīļo Janci, Tev tagad pienācis grūts brīdis, un tad jā-
stājas savās tiesībās draudzībai no tiem seniem laikiem,
kad viņa vēl nebij lauzta un apvainota. Tās pirmās jūtas
ir tās labākās, griezīsimies pie viņām, lai viņas palīdz. Un

šī pirmā skaidrā draudzība man saka, ka viņa cēlusies no

kopējas lielas sajūsmas uz lielu lietu un ka tikai lielumā
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var pastāvēt viņa un lieta; un lielumā jāņem arī par labu

vēršana, kad viņām ir pāri darīts. Tādēļ es Tev teiktu: ne-

uzskati arī savu grūto brīdi par mazu, neizturies pret to,
kā pret kuru katru parastu avīžu polemiku vai frakciju

ķildu un intrigu. Tur ir parasts pierādīt ar apgalvojumiem,
atbildēt ar noliegumiem un ar sadošanu. Te vajdzīgs lie-

lāks stils, lai Tu palīdzētu sev kļūt pie skaidrības un —

kas vēl vairāk — partijai, kura kā tāda nav nekur vainīga

un kurai tomēr ir jācieš. Un, lai arī cik grūts būtu Tev šis

brīdis, jo lielāku Tu viņu ņemsi, jo pilnīgāk Tu viņu pār-
varēsi. Tu zini pats, ka viss, kas teikts dokladā, ir patie-

sība; Tu atminēsies, ka labāko jūtu uzliesmojumā Tu man

cietumā pats rakstīji un atzinies, ka prokurora priekšā
visus apvainojumus grūdis uz mani; ka Tu to darījis, kaut

gan es bijis Tavs skolotājs un vadītājs; ka ne vien pats iz-

teicies pret mani, bet arī citus pierunājis to darīt, — visu

to tādēļ, ka es neesot vairs tā kā tā glābjams. — Kas

Tevi dzina tā darīt, to Tu arī vēl atminēsies.Tu biji ar savu

draudzību pārgājis uz Pēteri, un pa daļai 1894. un visu

1895. g. pret mani no tās puses tika strādāts, lai atņemtu

man redakciju un nodotu Pēterim, ko arī panāca. Toreiz

vajdzēja. mani pilnīgi iznīcināt, un arī 1897. g. Tavas lie-

cības prāvā bij tikai turpinājums no šīs darbības. Es ne-

domāju, ka Tev bij citi motīvi tā liecināt, kaut gan Tavs

sods bij samērā ļoti mīksts. Es runāju te tikai par dokladu,
cik tas ir nodrukāts un man zināms, —- un tur visvairāk

Tu liecināji pret mani, mazāk pret citiem. Par citiem še

nevaru arī tādēļ runāt, ka to tik skaidri nezinu, kā par

sevim. Bet cik Tu liecinājis pret mani, to es Tev sen esmu

piedevis; tā jau arī nebij ne pirmā, ne pēdējā ienaida pa-

rādīšana pret mani, no citām es vēl vairāk psihiski tiku

cietis nekā no šīs. 1903. g., kad es pārnācu no trimdas, es

uz Tavu lūgumu Tev izteicu savu piedošanu un redzēju,
ka Tu partijā darbojies tālāk pa vecam. Es neturēju sevi

par kompetentu protestēt sevis dēļ, zinādams, ka Tu tikai

aiz personiska naida liecināji pret mani. Tad Tu vēlāk —

arvien vēl palikdams naidīgs pret mani, kas, piem., spilgti

parādījās 1905. g., — darbojies partijas labā kā veikls

žurnālists un arī dažādos uzticības amatos ilgus gadus. Šī

darbība atrada daudz pelnītas atzinības un daudz veicināja

lietu. — Un te nu ir manas domas, kā Tev palīdzēt: ņem

visu, kas bijis, lielumā; maziski nenoliedz, ko esi darījis,

un par attaisnojumu sev liec visu vēlāko darbību partijas

labā daudz gadus cauri. Tā Tu ārēji vēl cietīsi, bet morā-
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llski uzvarēsi, un tā dosi gandarījumu mūsu taisnai lietai

un vēsturei, _kura bij liela. — Mans padoms nāk no viņas
senās pirmās draudzības un labākām jūtām; kad es Tavu

vājo raksturu biju sāpīgi iepazinis, es vēl nepārstāju augsti
cienīt Tavu talantu un darbību partijas labā. — Uzņem šo

visu tik labi, kā viss ir domāts — no sena drauga. — Pro-

tests būs laikam jau publicēts; es būtu gribējis, ka viņš

top pārgrozīts šādā veidā. Bet Tev vienmēr paliek laiks

personiski runāt savā lietā. Kad Tu uzņem manas rindiņas

labā, atsūti tad arī man, ko Tu esi atbildējis savā lietā, un

atraksti, ko Tu domā darīt. Uz visu, ko Tu prasīsi, es Tev

atbildēšu pēc savas labākās pārliecības un zināšanas.

— Man vēl jāraksta biedriem no Aļržemju] kfomitejasļ,
bet es neesmu tik vesels, ka spētu visu uzreizi (es še at-

rodos kopš aprīļa sākuma ārstēšanās nolūkā); tā arī noka-

vējos ar šo atbildi. Saņem nu sveicienus kā no senās drau-

dzības. Tavs [paraksts].

Cļīrijhā. 29.4. 13.

399.

V. SKARREM

Cīrihē 1913. gada 30. aprīlī

Mīļo biedri, mana atbilde Jums aizkavējās aiz manas ne-

veselības (es uzturos še kopš aprīļa sākuma ārstēšanās

nolūkā un šonedēļ braucu atpakaļ uz Castagnolu). Vakar

aizrakstīju b. Jļansonam], bet šodien saņemu «D[ie-

nas] Lļaņu]», kurā nodrukāta Jjansona] atbilde uz «Dzim-
tenes] Vļestneša]» rakstu1

. Tas pārgroza visu, ko gribēju

Jums pateikt plašāk par projektēto protestu. Šī izeja: J-a

paša atbilde legālā presē — ir vislabākā, — labāka nekā

projektētais protests, jo tā J. lieta tiek nolikta viņa paša
rokās un arī netiek identificēta ar partijas lietu. Partija
tad var brīvi rīkoties, jo nav saistīta ne ar kādām iepriek-

šējām manifestācijām pirms visa noskaidrošanas. Protestā

arī tas bij _ņareizi, ka viņš neizgāja no pašas oficiālās

iestādes — Aļjzemju] kļomitejas], bet tikai no dažiem bied-

riem. Bet tagad, kad J. pats atbild, ir vēl labāk. — Blakus

minot, man bij prieks, ka lielā vajadzības gadījumā klu-

sēja frakciju starpības un visi jutās kā biedri. — Savus

uzskatus, ko darīt b. J., es izteicu b. J., un viņš laikam

manu vēstuli darīs zināmu arī Jums, tādēļ par to vairāk
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nerakstīšu. Partijai vislabāk nogaidīt lietas norisināšanos

un tad ieturēt parasto demokrātisko rīcības veidu. Man

nekādas ziņas par lietas tālāko gaitu nav pienākušas, un

tādēļ arī neko noteiktu, nekādu priekšlikumu nevaru iz-

sacīt. — Blakus piezīme: protestā bij minēts līdzās J. vār-

dam arī «Brauns», to nevajdzēja darīt. — Ja «Savienība»2

sarīkojusi visu J. lietu, tad viņa tūliņ pašā sākumā darī-

jusi kļūdu, publicēdama to «Dz. V.» un neuzturēdama par
sļpciālļdļemokrātijas] savstarpēju biedru lietu. Nu lieta sāk

norisināties kā avīžu polemika.

400.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Cīrihē 1913. gada 3. maijā

Sirsnīgi sveiki! Man Iniņbļļergs] raksta, ka «T., k. neaiz-

mirst» un «Ave sol!» esot jau izpārdoti, un vai drukāt tos

no jauna? Griežos arī pie Jums ar šo jautājumu. Man lie-

kas, ka vajdzētu tūliņ no jauna drukāt, jo nav labi, ka

publika ilgāku laiku nedabū kādu izdevumu, tad zūd in-

trese. Un jaunizdevumam vajdzētu būt lētākam par pirm-
izdevumiem, apm. «T., k. neaizm.» 45—40 kap. un «Ave

sol!» ap 30—25 kap. Eksemplāru skaits ne liels, apm. 2000.

Tad ātri izpārdotu un līdz Kop. rakstu II daļai, kur nāktu

iekšā dzejoļi, būtu varbūt jau. šī jaundiuka izpārdota vai

paliktu pāri tik maz, ka nekaitētu Kop. rakstu II daļai.

Rakstīju par to arī Iniņb. Rakstāt arī Jūs viņam labi ātri

vai arī man. — Vai Kraujas brošūra par «TāJļāinļ noskļa-

ņāmļ» tiks drukāta?1
jeb vai drukās viņa brošūru par

Aspļazijas] drāmām?2 Saņemat daudz mīļu sveicienu no

[paraksts].

401.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1913. gada 8. maijā

8.5.13. Cielēn[amļ.

Par Brļaunu] Jūs tiešām pareizi dzirdējuši, kā viņš iz-

devis (ne nodevis) citus. Doklads, kas bij «Dzļimtenes]
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V[ēstnesī]», atstāsta pareizi to, kas tiešām bijis un ko Br.

teicis. Es tādēļ atteicos parakstīt protestu no Merķļeļaj,
Č[ipus] un J.1 Arī Jūs esat solījušies parakstīt pr[otest]u,
vai parakstījāt? — To Br. sev tad ņems par aizsegu, jau tā

viņš lūko identificēt savu lietu ar partijas lietu, bet abas

vajdzētu šķirt. Kad es neparakstīju to prļptestju un vēstulē

viņam ieteicu labāk teikt, kā bij, un atsaukties uz savu

vēlāko darbību, tad saņēmu no viņa neticami necienīgu
lamu rakstu. Tātad viņš jūtas pilnīgi vainīgs un lūko nu

novērst uzmanību no sevis, uzbrukdams man. Vjiņš] to

raksta man privāti, bet laikam man aiz muguras ved in-

trigas pa savam vecam paradumam. Slapstīdamies aiz par-

tijas, viņš nedomā uz vienīgi pareizo ceļu: prasīt pēc goda
tiesas un atteikties pagaidām no oficiāliem amatiem. Vis-

maz atteikties pagaidām, viņam vajadzēja un neievilkt par-

tiju savā lietā. Ā[rzemjuļ kļomitejai] vajadzētu rūpēties par
sava sastāva labo slavu ne ar J[ansona] mazgāšanu un pro-

testu, bet ļaujot vaļu, lai lieta noskaidrojas. — Savas do-

mas par Br. nebūt neslēpšu, nav viņš tik bīstama persona;

velti A. k. viņu ieskata par tādu.

402.

F. BAGINSKIM

Kastaņolā 1913. gada 9. maijā

Ļoti cienīts Baginska kgs! Saņēmu Jūsu «Dēmona» lib-

retto; daudz paldies! Darbs Jums izdevies ļoti teicami, un

atliek tikai vēlēties, lai operai ir vislabākie panākumi.
Jaunais uzņēmums nāk pašā laikā un ir brangs ievads gai-
dāmai latviešu oriģināloperai. Pēc avīžu ziņām spriežot,
arī materiālie panākumi ir spoži. Labākās sekmes Jūsu

turpmākā darbībā! Saņemat daudz labdienu no Jūsu

[paraksts].

403.

V. DERMANIM

Kastaņolā 1913. gada 10. maijā

V. Derm[anim]. 10.5.13.

Pienācās to lietu noskaidrot pašai partijai, tagad viņa
iekustināta no Savienības, kas nav pareizi. Bet vismaz ta-
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gad pašam Brļaunam] pienācās pieprasīt biedru goda tiesu.

To viņš nedara, bet meklē pēc protekcijas. Tā lieta neno-

skaidrota ir spiedusi partiju visus gadus; nu viņu vajga

likvidēt, es prasīju, lai ieceļ biedru goda tiesu. Tā vietā

top sarīkota uzticības izsacīšana. Pretniekam ar to dod ro-

kās stiprāko ieroci. Tā arī citur rīkojas; neko neatspēko,
bet tik lamājas. Mūsu politika tikusi pārāk līdzīga birģeļu

politikai: apslēpt, bet ne pārlabot.

404.

J. BUŠEVICAM

Kastaņolā 1913. gada 11. maijā

11.5.13. Skabargļam]. No Brļauna] saņēmu kā atbildi uz

manu vēstuli, kuru Tu lasīji, gluži neticami apvainojošu
rakstu ar «nicināšanu man» un «spļaušanu uz piedošanu». 1

Tātad viņš laikam vairāk vainīgs, nekā es domāju, un ma-

zāk apdāvināts, nekā es domāju. Aizsūtīšu Tev viņa vēs-

tuli. — No mājļam] atrakstīja majornieks, bet vēl diezgan
nenoteikti. Es Tev arī jautāšu, kā man izturēties pret šo

Jļansona] vēstuli, kā pret privātu?

405.

J. OZOLAM

Kastaņolā 1913. gada 15. maijā

15.5.13. J. Ozols. Dārgo biedri, Jūsu vēstule un tie mīļie
vairāku jaunatnes strādnļieku] [1 nesalasāms vārds] un ce-

rību vārdi, un oriģinālu lapiņu sveiciens mani sirsnīgi

iepriecināja.
1

Zaļas ir mūsu cerību [lapiņas?] un sarkani

mūsu nākotnes ilgu ziedi. Un kad Jūs [starp rindām rak-

stīts: interesējaties par «U. v. N.»] mani jautājat par dažu

lugas personu nozīmi, tad man vispirms jāsaka, ka «Ug.

v. N.» ir izplūdusi no šīs cerības un nākotnes ilgām, un,
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ja vispār proletāriskai dzejai un tā arī nu šai lugai kāds

mērķis, tad tas pats lielais mērķis, kas mūs vada mūsu dar-

bībā tās audzēt, par tām priecāties, tās izprast, jo līdz ar

to mēs aptveram savu dzīvi un pagātni,, un nākotni, [tad?]
topam spēcīgi paši izvest strādnieku atsvabināšanas cīņas

viņu pašu spēkiem. Ņemat tad arī lugas nozīmi viņas vi-

sumā un garā vairāk nekā daļās, kaut tās arī paliktu ne-

skaidras, tāpat kā (lietojot lielu piemēru mazās lietās)
strādnieki ne visur izprot «Kapitāla» sīkumus, bet gan izjūt
visur pilnīgi viņa lielo garu. Es saprotu dzeju kā visaptvero-

šāko, tātad visīsāko izteiksmes līdzekli jūtām un domām:

visa dzejas attīstība gājusi uz vienmēr plašākas un dziļākas
aptveršanas pusi; drāma ir tā dzejas forma, kura dod iespēju
aptvert vislielākos plašumus un [dziļumus?]. «U. N.» pie-
mērā Jūs redzat vairākus slāņus no aptveramās vielas:

vēsture, daba, cilvēku sabiedrība un psiholoģija, visas

ņemtas viņu attīstībā (kas man šķiet galvenais likums),

un visi. slāņi attiecināti vieni uz otru un savā kopībā. Vi-

sām no Jums minļetajāmj personām līdz ar to var būt vai-

rākas nozīmes. Sabiedriskā ziņā Aļizkrauklis], K[oknesis],

L[ielvārds], K[angars] reprezentē dažādas šķiras un nošķi-

ras tanī vēsturiskā laikmetā, bet attiecas līdzībā tāpat arī

uz mūsu laiku šķira starpībām. Tanī pat sabiedrībā] va-

roņi zīmējas uz tautu atmošanos caur sociālismu. [1 nesa-

lasāms vārds] norāda uz dzejnieku nozīmi šinī procesā.

Uzņemat šīs manas īsās piezīmes ne kā autoritatīvu

spriedumu, bet kā komentārus līdzās citiem komentāriem];

jo arī priekš paša autora viņa darbs paliek patstāvīgs dzīvs

organisms, kā priekš tēva dēls, un nedrīkst ne autors,

ne tēvs nolemt par šo patstāvīgo dzīvību, var tikai lūkot

pats viņu saprast. Jo dzejas radīšana ir reizē apzinīga un

neapzinīga. «U. N.» ir daudz ļoti saprātīgu un dziļu komen-

tāru, sākot no A. Upīša, Skabargas («Prļogresa] kalen-

dārā]»), Roberta («Lļaika] Bļ'alsī]»), H. Asara un d. c, līdz

pat jaunākiem un visplašākiem no Kraujas. Pieturoties šai

punktā pie [iepriekšējām?] rindām, Jums būs viegli nākt

pie patstāvīga uzskata arī par sīkumiem.

Es strādnieku izprašanas un izjufšanas] spējas esmu aiz-

vien stādījis ļoti augsti, man liekas nepareizi pastāvīgie

aizrādījumi, ka viņi ko nesapratīšot (tā nupat atkal par

«Gals un sak[ums]»), un es arī turpmāk paļaušos uz viņu

saprašanu, jo tā šķira, kas spēj saprast lielo cilvēces at-

svabināšanas cīņu, spēj saprast arī ceļus, kas uz to aizved.

Izsakāt visiem [saviem?] biedriem sirsnīgus sveicienus.
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406.

A. GULBIM

Kastaņolā 1913. gada maija vidū

Dārgais draugs, saņēmu ar lielu prieku Tavu vēstuli,

priecājos par Taviem panākumiem un priecājos, ka Tu

braucot uz Ķemeriem drusku atpūsties un stiprināties.
Steidzos Tevi satikt vēl Jaltā ar šo vēstuli. Ar maniem dar-

biem ir tā: visu izgājušo gadu saslimoju, ari tagad vēl

neiet, kā vajadzētu, tādēļ daudz darbus apsāku, bet vēl

neviens nav galīgi gatavs. Jūlija mēnesī
*

jābūt, gatavai

vienai drāmai (priekš Pēterbfurgas] biedrības oktobra m.

35. gad. svētkiem), saturs būs vispārējs, spec. latvisks un

derēs ne vien Jaunļajam] teātrim, bet arī laukiem. Sauk-

sies laikam «Pūt, vējiņi!». — Bet tad gribu vēl uz rudeni

dabūt gatavu «Jāzepu», no kura jau uzrakstīts vairāk nekā

puse, izstrādāšu vēl 2 cēlienus. — Par U. B. Es neatsakos

līdzi strādāt ar Klaustiņu, Tev taisnība, ka es neesmu

šaursirdīgs,
1 Tev piemērs, ka es neatsakos arī palikt par

goda biedri Union des Nationalitēs2
.

Es izpalīdzu visur,

kur labi nodomi, lai darītāji būtu ari mani pārliecības vai

personiski pretnieki. Klaustiņš ir i viens, i otrs, ir pārlie-

cības, ir personisks pretnieks man (es gan nezinu, kādēļ
viņš mani personiski nīst, es visādā ziņā viņu nenīstu);

bet viņš nav ne viens, ne otrs Aspfazijļai. Tātad lai [1 ne-

salasāms vārds] strādā vien U. B-ā, kura taču ir kopdarbs
un nolemta visām tautas šķirām. Ka Jansons skatās uz

lietu citādi, ļoti var būt, bet Jānsonam nav cietas un pa-

stāvīgas pārliecības, un citā vietā viņš atkal pilnīgi mierā

strādāt ar visiem kopā, ar kuriem negrib būt kopā. Tavā

U. B-ā. Ja viņš atsakās no līdzdalības U. B-ā, tad Tev tie-

šām nav iemesla viņu turēt ar varu, ar übagošanu «pēc

[rakstiem?]»- kā Tu saki. 3 [Viņa?] maksā Tev ļoti daudz,

un, kad Tu pievelc gadījuma spēkus (bez kuriem taču Tu

nevari iztikt ar pastāvīgiem tulkotājiem vien), tad bez

viņa vari gan iztikt. Bet nu tam ir cits āķis. Varbūt būsi

lasījis avīzēs, ka savienībnieki cēluši gaismā veco Jan-

sona lietu. Es nevarēšu atturēties no liecības došanas, kad

mani aicinās; mana liecība nebūs viņam par labu. Jau

tagad man vajdzēja likt priekšā goda tiesu, jo Jfansons]
mani privāti arī aizskāra. Un nu Tu redzi, ka tagad es

viņa līdzstrādniecības lietā pie U. B-as nevaru Tev vairs
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dot nekāda padoma, jo negribu viņam materiāli kaltēt.

Tātad rīkojies, kā pats zini. Redzēs vēl, kā Viņa lieta tālāk

attīstīsies. — No Tavas vēstules nomanu, ka Tu esi uz-

traukts par atsauksmēm un piezīmēm par U. B. Velti.

U. B. ar visiem — taisnību sakot, nesvarīgiem — trūku-

miem ir liels un labs darbs. «Domu» 5. b[urtnīcā] laba un

prātīga kritika. 4 Galvenais: pareiza ir sistēma rakstu iz-

vēlē. To arī «Dfomasļ» atzīst. Tu jau dosi aizvien vairāk

arī no modernās literatūras, bet pamatiem jābūt klasis-

kiem, citādi būvēts uz smiltīm, Nu Tu klasisko pamatu

esi jau devis un dosi vēl — lēnākā tempā; pavairosi zi-

nātnisko literatūru, bet arī to nepārspīlēsi, likdams vis-

vairāk uz zinātni. Tas padarītu U. B. publikā mazāk po-

pulāru. Beletristikai būs vienmēr jābūt galvenai noda-

ļai. Vēlreiz: Tava sistēma ir pareiza, neļaujies no viņas

novirzīties nost, izturi, un Tu redzēsi, ka arī publikā uz-

varēsi. Taisni tāpat gāja Reclamam: uzvarēja ar labu lite-

ratūru, ar klasisko, ne ar pārspīlētu dzīšanos pēc moder-

nības. Tanī laikā, piem., «modernība» bija Butzenscheiben

Lvrik5
un epigoņu romāni, kuri tagad, gandrīz vairs i pie

literatūras neskaitās. (Vairāk nekā pat Dukur un [1 nesa-

lasāms vārds] tika laikam [1 nesalasāms vārds] lasīts! Diez-

gan apkaunojoši, ka «Dļienas] Lļapaj» atgriezās pie tā,}
Reclam tos modes modernos rakstniekus neuzņēma savā

U. B-ā un taisni tādēļ uzvarēja. Esi mierīgs, tā uzvarēsi

arī Tu. — Par nodomātiem darbiem U. B-ā: [1 nesalasāms

vārds] atsūti man; viņš tiešām paviršs, kaut labs strād-

nieks ar labu valodu, kad tik vien saņemas. — Flobēra

stāstus vajdzētu dot kādam tulkotājam ar dzejiskām jū-
tām un māksliniecisku sajēgu. Jansonam tā trūkst pilnīgi.
Un Flobērs ir frančiem varbūt pats lielākais stila māksli-

nieks; no Flobēra darba paliks pāri tikai gruži un pelni,

kad tulkotājs nepratīs izcelt skaisto stilu. Nākošā reizē

ņem tādiem darbiem labāk kādu no jauniem rakstnie-

kiem — dzejniekiem. Skalbe tulko labu valodu; tam var

uzticēt biežāk. — Vairāk par tagad nodomātiem darbiem

nevaru teikt, jo viņi jau gatavi un tur nav nekas gro-

zāms. Nākļamā] reizē liec man priekšā prospektus par tā-

lākiem nodomiem, kad es — gadījumā — varētu vēl ko

grozīt. — Galsvorsi «Cīņa» man atsūtīta; bet «Cīņa» ir

jau drukāta [otrreiz?] «Strādniekā»; varbūt to Tu dabū no-

pirkt lētāk. Kaut gan šis tulkojums ir labs. Tulkojot arī

Roziņš «Cīņu». -—. Par «Ratklifu» Tu velti uztraucies te-
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legrammā, «Hanzā» laikam nebij aprēķinājuši, ka no Rī-

gas šurp un atpakaļ uz Rīgu pasts iet ne mazāk kā 7—9

dienas, un bij gaidījuši agrāk. Es to pašu dienu izskatīju
«Ratklif» un «Bimini» un to pašu dienu izsūtīju uz Rīgu.
— Paliec nu mīļi, sirsnīgi sveicināts un atkopies drīz Ķe-
meros. Tad jau atkal gaidīšu Tavu vēstuli. Daudz, daudz

labu dienu,

Tavs [paraksts].

407.

A. KALNIŅAM

Kastaņolā 1913. gada 16. maijā

Liels prieks, ka nu reiz esat laukā no slimības gultas,
kaut arī uz dažām stundām. Kad tik nepārstrādāsaties
amata darbā, tad saule Jūs gan izdziedēs. Sirsnīgus, mī-

ļus sveicienus no Jūsu

[paraksts],
C[astagnola] 16.5.13.

408.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1913. gada 19. maijā

Sirsnīgi sveiki! Saņēmu nupat Jūsu vēstuli un vakar

abus sūtījumus; daudz paldies. — No In[iņberga] k. nāk

jau kārtīgi korektūras koprakstiem, pašlaik «U. N.» pē-

dējā loksne dabūta un aizsūtīta viņam atpakaļ. Grūtības

vēl tās, ka es nevaru dabūt atbildes uz saviem jautāju-
miem, kas pieder pie veikala. — «Ave sol!» un «T., k.

neaizmirst» var tikt drukāti bez grozījumiem. — Par «Tā-

l[ām] noskļaņām]» dabūju zināt no Deglava, kurš arī ļoti

lēns rakstīšanā, ka esot vēl nepārdotu gandrīz 1000 eks.;

tātad nevar laist otru izdevumu. — «Vētrļasļ sēju» varēs

gan pārdrukāt, bet vēlāk, kā novilkumu no koprakstu
II daļas. — Pārdrukājumus no «Ave sol!» un «T., k. ne-

aizmirst», Jūs domājat, nevarētu pamazināt cenā, tādēļ

ka daudz grāmattirgotājiem taču paliek nepārdoti ek-

semplāri. Vai tur nevarētu līdzēties tā, ka līdz ar jaunizde-
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vumu pazemina arī vecajiem cenu, paziņo par to slu-

dinājumos. Tad ienākums drusku mazinājās, bet nevajga
velti gaidīt uz izpārdošanu. Kādās tālākās pilsētās nekad

visu neizpārdos, un Rīgā tad iznāk tā, ka nav grāmata da-

būjama tiem, kas vēlas. — Es rakstīju arī īn. un piepra-

sīju, par cik būtu man jāpamazina honorāra mērs, kad,

piem., «T., k. neaizm[irstj» liktu cenu 50 k. un «Ave

sol!» — 30 kap., redzēšu, vai viņš atbildēs. Es būtu ar

mieru pamazināt honorāru, ja otro izdevumu maz pirks,
ja būs cena tā pati. Tā gāja ar «U. v. N.» 111 izdevumu.

— Man vienmēr kremt sirdi, ka Jūs tik daudz naudas

ielikuši apgādībā un nekas neienāk. Man liekas, ka tur

varētu ko darīt, bet no tālienes jau nē. — Vai satiekaties

ar arkitektu 1? Sakāt viņam, lai man atraksta, ko domā par

Jansona lietu. Arkitekts bija toreiz pašā vidū; vai lasījis
dokladu. Vai Jļansons] viņu toreiz arī netika aicinājis, lai

visus grēkus grūž uz tiem, kas tā kā .tā nav glābjami,
piem., uz mani. Jans. tagad ved intrigas pret mani, un

man jāaizstāvas. Vai arkitekts nezin arī ko par J. dzer-

šanu pie prokurora? 2 Par J. lietu Jūs arī laikam būsat la-

sījuši avīzēs, un, ja arkitekts nekā nezinātu par avīzēm,

tad dodat viņam tās palasīt. — Kraujas raksts par «Ug. v.

N.» ir Jaunļajā] teātrī, laikam pie K. Freinberga. —- 2ēl,
ka tik spējīgam cilvēkam kā Kraujam tā ir jākaujas ar

stundām; cik viņš apmēram pelna? Vai viņam ilgi vēl

vilksies tāda katorga? — Kā Jums pašam gan iet un kā

Jūsu dzīves biedrenei? Ceram, ka labi, kad nerakstāt. Sir-

snīgas, mīlas labdienas.

409.

LSD ĀRZEMJU KOMITEJAI

Kastaņolā 1913. gada 20. maijā

A[rzemju] kļomitejai]. Mīļie biedri, b. Brļauna] lietā esmu

atturējies no sava uzskata plašākas izteikšanas, lai ne-

darītu nekādu iespaidu no savas puses. Bļiedram] Mer-

ķelim īsumā tikai paziņoju, ka nevaru parakstīt pro-

jektēto protestu par labu b. Br. un ka vajadzētu šķirt par-

tijas lietu no Br. lietas.

Tagad nu ir parādījies bez paša b. Br. raksta vēl raksts

no vecās lietas zinātāja b. P. Stļučkas] «Jļaunajāj DļienasJ

Lļapāļ» 1
, un Internacionālais] birojs ir devis b. Br. savu
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uzticības apliecību
2
.
Ar pēdējo ir atzīta b. Br. darbība ār-

zemēs pēc vecās lietas. Bet, tā kā veco lietu pašu Int. bi-

rojs nav izmeklējis un tik īsā laikā to arī nevarēja izda-

rīt, bet ir tikai pats «pietiekoši iepazinies ar lietu», tad

šī vecā lieta paliek joprojām tādā pat nenoskaidrotā stā-

voklī kā agrāk. Int. birojs saka, ka atkal izplatījušās ļaun-

prātīgas valodas par b. Br.; žēl, ka I. birojs jau pirmo
reizi nedarīja tām galu ar lietas izmeklēšanu. Nupat at-

kal — neskatoties uz I. b. apliecību — pilsoniskā prese

(«Dzļimtenes] Vļestnesis]») nāk klajā ar dažiem jauniem
faktiem (kuri arī man nebij zināmi), piem., ved b. Br. sa-

karā ar b. Krumberga pašnāvību. 3
— Tagad redzams: ja

vecās lietas noskaidrošana netiks izdarīta no pašu biedru

puses,. tad ļaunprātīgās valodas un uzbrukumi b. Br. un

viņa dēļ arī partijai ne vien atkārtosies, bet tad tāda at-

turēšanās no lietas noskaidrošanas varēs sacelt nesapra-

šanu arī plašākās aprindās un kaitēt partijai.
Legālā presē lietu noskaidrot nav iespējams. Vienīgais

ceļš izbeigt visas baumas un uzbrukumus ir jau minētais

demokrātiskais: lietas izmeklēšana no biedru goda tiesas.

To prasīt vispirms bij personiska tiesība b. Br-am savā

labā un arī pienākums partijas labā. Ja b. Br. atsakās no

šīs tiesības un vispār no demokrātiskā ceļa, izvēlēdamies

labāk birokrātisko: meklēt pēc uzticības apliecībām, tad

Āļrzemju] kļomitejai] vajadzētu izlietot šo tiesību un uz-

ņemties iniciatīvu biedru goda tiesas iecelšanā. Citi šo

iniciatīvu nevarēja un nevar uzņemties, vismazāk tie, kas

personīgi ieinteresēti, kā savā laikā cietušie. Tā ir nācis,

ka lieta nepareizi iekustināta no agrākiem biedriem, taga-

dējiem pretniekiem: savienībniekiem. Bet pareizi ieva-

dītā lietas izmeklēšanā no biedru puses visi dos labprāt
savus paskaidrojumus, un tā tiks panākta lietas likvidē-

šana. Privāti no manis jau tagad prasa, lai es sekojot
b. P. Stļučkas] piemēram un legālā presē dodot savu pa-

skaidrojumu; bet man liekas vēl pareizāk to darīt goda

tiesā. — Goda tiesa nemaz nerunātu pretī 1. biroja at-

sauksmei, bet to vēl papildinātu. Arī sodīšana nebūtu goda

tiesas uzdevums; jo tas ir politikas, ne morāles jautā-

jums. — Visa lieta grozās ap politiskas morāles jautā-

jumu, un ignorēt to partijai nederētu, jo viņa, kura nav

veikala partija, vismazāk var pieciest visus idejiskos fak-

torus, jo taisni tanīs pastāv viņas lielais garīgais pievilk-
šanas spēks arī ārpus proletariāta. Mūsu cīņa neiet ap
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politiku vien, bet ap jaunu pasaules uzskatu. Un prole-
tāriskā politika arī atšķiras principiāli no pilsoniskās po-
litikas ne vien ar zinātnes, bet arī ar darbības skaidrību;
mūsu politiskiem līdzekļiem jābūt vienmēr visplašākā!
atklātībai un demokrātismam. .

Jums, kas darbojaties ikdienas politikā, mans priekšli-
kums un uzskats varbūt izliksies savāds un dzīvei svešs.

Tiešām, es stāvu tāli nost no ikdienas politikas un poli-

tiku saprotu tikai vēl kā darbības filozofiju, bet es esmu

pārliecināts, ka šādu attālu skatu nevajadzētu zaudēt ari

ikdienas politiķiem un ka tāds der sevišķi mūsu partijai,
kura nerēķinājās ar īsa laika vērtībām, bet kuras mērķi
ir vistālākie cilvēces mērķi. Es esmu arī pārliecināts, ka,
uzskatot i šo lietu, kura tik nospiedoša, no augstāka stā-

vokļa, partijai būs vairāk līdzēts nekā ar maziem līdzek-

ļiem; partija tā viegli pāries pāri i šai lietai, un tā vēl

būs uz labu.

Ar biedrļisku] sveicienu

[paraksts],

Cļastagnola] 20.5.13.

410.

J. JANKAVAM

Kastaņolā 1913. gada 21. maijā

21.5.13. Ļoti cienīts kungs! Jūsu vēstuli no 19.5.13. sa-

ņēmu un uzskatu viņu tādā pat cienīšanas garā, kādā

viņa man liekas rakstīta, kaut gan no politiska pretnieka,
bet ar labu nolūku. Manas attiecības lietā ir jau izteiku-

šās pirms Jūsu vēstules saņemšanas, varbūt būsat par to

dzirdējuši, visādā ziņā dzirdēsat vēl drīzumā par manu

prasījumu pēc goda tiesas par viņu. 1

411.

J. BUŠEVICAM

Kastaņolā 1913. gada 25. maijā

25.5. 13. Skabarg[am],

Vienīgais, kas vajdzīgs, ir noskaidrošana, ne tiesāšana.

Juridiskā tiesāšana ir neiespējama, jo lieta noilgusi; mo-

rāliski sakrīt kopā ar noskaidrošanu, akmeņu ceļš tā ari
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nav; tikai noskaidrot un reiz likvidēt. A[rzemjuj k[omite-
jas] stāvoklis butu vieglāks, ja viņi nejustos par ierēd-

ņiem.

412.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1913. gada 27. maijā

Mīļie, dārgie draudziņi, nu šoreiz es vainīgais, ka tik

ilgi nedzirdējām viens otra. Slimošana, vārguļošana. Biju
trīs nedēļas Cīrihā pie Elzas. Tagad abi še, Castagnolā,
kopš maija sākuma. Bet jau liekas Elzai par karstu; varbūt

vajdzēs atkal uz Cīrihu. Un braukšana Elzu ļoti nomoka.

Visu laiku neesam tikuši pie strādāšanas; Elzai jāizguļ
arī vēl paģiras no jubilejas svētkiem. Viņai laikam šogad
neiznāks atkal Vidzemes braukšana. Drīz jau viņa solās

pate Tev rakstīt; tagad vēl jāatrakstās jubilejas dēļ.
— Atpūtušies nu Jūs visi krietni jūrmalā; un par Rīgas
vēlēšanām nebēdājaties vairs; es Jums apsolu, ka nāka-

mās vēlēšanās uzvarēs latvieši. Būvējat arī Jūs un palī-
dzat. Par 4 gadiem būs latvfiešu] pārsvars, tagad jau

līdzīgs skaits balsu. — Un uz Rīgu braukšana saglābj
Sašam mazo puisīti, Man liels brīnums, ka Paulis atsveši-

nājies no tehnikas, likās dzimis tehniķis. — Vaguļi ir

dzīvokli mainījuši, velti rakstīts. Mīļie zelta ļautiņi, ne-

kauj aties ar sliktu dūšu, labāk norakstāt, izkratāt — par

visiem kopā tiks tomēr labāk. Esat visi mīļi skūpstīti no

mums abiem. Sveiki.

413.

A. UPĪTIM

Kastaņolā 1913. gada 28. maijā

Mīļo darba biedri, saņēmu Jūsu karti un līdz jūnija

beigām ko pagādāšu, ja ne citu, tad kādu gabalu no

jaunā darba, no kura sūtu arī «Domām». Esmu ziņkārīgs,

ko Jūs par to teiksat. «Dļomāsļ» jubilejas atzīmējums bij

ļoti skaists un [asprātīgs?] ar visu atvasināšanu, no viena

celma. 1 Tikai nebrīnāties vēlāk, kad varbūt redzēsat vai-

rākus celmus: Jums tomēr taisnība, jo ari visi celmi un
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atvases nāk no vienu sakņu kopas, kas slēpjas zemē. Jūsu

doma ļoti oriģināla un laimīga. Kad tikai pakaļdarinātāji
nepataisītu to atkal banālu, kā viņi dara visi, arī mani

pakaļdarinātāji (Jūs minat [2 nesalasāmi vārdi]). Ne se-

višķi laimīgs viens jauns kritiķis Lapiņš «D.» 111 burtnīcā2
,

kurš, kā jau jubilejas gadījumā, nostāda AspjazijuJ par

manu skolotāju un mani par skolnieku, kur patiesība
taisni otrāda. Bet tā jau iet ar jauniem kritiķiem — tiem

grūti būt oriģināliem, un top par oriģineļiem. — «Dzir-

cfiemnieks]» nu saspēries ar kop. rakstiem, vajdzēs Jums

palīdzēt ievadīt otrreiz publikā. Daudz priecīgu labdienu

no Jūsu [paraksts].

414.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1913. gada maijā

Tu mīļā, skaidrā dvēsele, mēs bijām tuvi sen; mēs tu-

vinājāmies vēl vairāk, kad personiski tikāmies. Bet Tava

pēdējā sirds atklāšana devusi visam kā apskaidrojumu.
Tikai sirds, kas spēji dzenas pēc pilnības, var tik dziļi

rakties, lai tik augsti paceltos. Nu Tev būs miers iekš se-

vis, un, kam tas ir, tas būs mierā ar pasauli un pats viņai

nesīs mieru. Kas pārdzīvojis traģiku un nav lūzis, tas būs

īsts cilvēks. Tagad Tu varēsi ar visu nedalītu sirdi piede-
rēt savam garīgam darbam, un tauta drīz jutīs viņa aug-

ļus. Dīcgenam būs vēl grūta cīņa, bet izredzes labākas.

Arī materiāli Tu tiksi mierīgāks savā namā un neatkarī-

gāks. Tikai, vai Tev nebūtu labāk nopirkt grunti? Vai īre

vismaz ir uz ļoti gariem gadiem, 90? Tavu namu ieskaitīs

par kustamu mantu, un Tev vajdzēs viņu nojaukt. — Bet

visādā ziņā visi apstākļi iet uz labu. Tev būs arvien vairāk

laika Tavam garīgam darbam, un ej tad nu strādā, mīļais

draugs! Tavi vienkāršie, sirsnīgie atzinības vārdi mani

ļoti aizkustina. Arī darbā mēs tiksim tuvāki. — Man pašu-

laik Elza atkal jūtas vājāka un brauks uz Cīrihu. Tādēļ
Tev rakstīju tik vēlu. Paliec nu mīļi, sirsnīgi skūpstīts.
Sveicini mīļi savējos un saņem tāpat sveicienus no Elzas,

Sveiks.
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415.

A. RAŅĶIM

Kastaņolā 1913. gada 8. jūnijā

8. 6.13. Dārgo biedri, saņemdams J. Jļankava] brošūru1
,

Jums tūliņ pateicos par draudzīgo izturēšanos, to piesūtot.
— Zēl, ka negriezu agrāk uz brošūrām vērību, jo biju
un esmu ļoti aizņemts ar darbu ap lugu. Savā atbildē aiz-

mirsu piezīmēt, ka es nezinu, vai citāts no manas vēstules

ir jel maz pareizs. Literāriski arī nav tiesības izlietot svešu

rakstu savā grāmatā, un nu J. J. pat sāk no manām vēstu-

lēm taisīt sev labi ejošas, ienesīgas jaunas brošūras. 2

— Es steigdamies varbūt vēl dažu ko piemirsu minēt savā

atbildē. Būtu Jums ļoti pateicīgs, kad Jūs man aizrādītu,
par ko man vēl vajdzēja runāt atbildē. «Kliķe» un intri-

gas, protams, nezīmējas uz partiju, bet uz Jansonu un

viņa lietu; to taču biedri pārprotot, kā man nupat viens

raksta.3 Jūsu aizrādījumus izlietošu tad vai nu atbildē uz

J. J. atbildi, vai citādā veidā, uz kādu Jūs aizrādīsat.

«Riīgasj Aļvīzēj» jau priekš mēneša esot arī kas bijis par
mani, bet tā Nr. man nav.

4 Vai Jūs ari to neatsūtītu man?

416.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1913. gada 9. jūnijā

Manu mīļo, dārgo, es tikai nopriecājos vien, kad dabūju
Tavu mīļo vēstuli. Kā lai es Tevi turu par vainīgu rak-

stāmās kūtrības dēļ? Es jau pats kūtrs tai ziņā. Un kad vēl

pienāk klāt kādi uztraukumi vai traucējumi, tad jau visa

rakstīšana apstājas — visvairāk vainīga nervozība un vis-

pārēja neveselība. Es tā nekurp netieku ar darbiem, daudz

iesākts, nekas nav pabeigts; vienmēr strādāju, nekad ar

labu sirdsapziņu neatpūšos, un tā jau gadiem. Tagad gribu
izvest galā vismaz divas lugas, varbūt vēl trešo; tad dažus

sīkākus darbus, tulkojumus v. 1.1. un tad likties uz lielāku,

godīgu atpūtu. Aizbraukt kurp tālāk projām, kur mani

neviens neatrod; lūkot galīgi izveseļoties no nervozības,

un tad — redzēs, kas būs tālāki. Tāda man dzīve. Tu uz-

teic Herteli par nasko vēstuļu rakstīšanul Tad zini, ka
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viņš nav nevienas rindas šogad atrakstījis, pat uz kādu

vajdzīgu karti neatbildējis. Tas, kā liekas, ir vairāk palai-
dies nekā mēs abi. Viņš pa lauku sapulcēm, kā lasu avī-

zēs, daudz strādā. Laba lieta, izskauž melnos, varbūt arī

drusku pabūvē namus. Solījās sakratīt filistru biedrību, bet

tie laikam neļaujas kratīties. Tā tur darbīgam, sabied-

riskam cilvēkam, sevišķi, kas intresējas par maz ienesī-

gām kultūras lietām, kā Tev, jāpaliek arvien vientulīgā-
kam. Nu tur mums garīgi jāturas vairāk kopā, lai mūsu

centieni un darbs paliek arī klusi, bez spēka viņi beigās
nebūs tomēr un arī ne bez iespaida. Tādēļ neskumsti arī

Tu, mans mīļais, vecais draugs; strādāsim tikai tālāk katrs

savā vietā; ir bijuši arī agrāk laikmeti, kad vajadzēja klusi

strādāt un nebij nekādas izredzes pret veikalismu, kā' pēc
1897. gada.1 Tagad veikalisms tikai citāds, citas personas,
un arī plašāks; arī partijā valda veikalisma gars, zināms,

citāds nekā tirdzniecībā un rūpniecībā, bet tāds pats kāds

birģeļu politikā. Un tam nevajdzētu būt. Mūsu politikai
vajdzētu būt ētiskai, ne veikaliskai. Tad arī grozītos visi

paņēmieni un līdzekļi. Piemērs ir Jansona lieta. Tu zini

pats, ka Jļansons] visu to darījis — un vēl vairāk —, kas

teikts tanī dokumentā, ■— un kāda viņa taisnošanās?2 [Tur-

pinājuma nav.]

417.

A. GULBIM

Kastaņolā 1913. gada 9. Jūnijā

Mans mīļais, dārgais draugs, Tava sajūsminātā vēstule

arī uz mani darīja dziļu iespaidu. Lai es dzīvoju kādā klu-

sībā še, tomēr uztraukumu daudz un es sajūtu visu ļoti
stipri, vienkārt, jau nervi vāji, bet, otrkārt, pats darbs ir

jūtu darbs un prasa, lai jūtība būtu sevišķi attīstīta. Bet

reiz nu jūtība ir liela, tad jūt pārāk ne vien par darbu, bet

arī katrā sīkumā. Un tuvs draugs, ar kuru var saprasties

un kurš nāk pretī ar uzticību un mīlestību, ir nomierinā-

tājs un remdētājs katrā uztraukumā. Esi Tu mani arī bieži

nomierinājis, kur es biju velti uztraucies, piem., Aspazi-
jas] uzbrukuma lietā. Un, kad es Tev esmu spējis palīdzēt,

tad tas ir dzīvē Viens no labākiem gandarījumiem: otram

palīdzēt pie dvēseles. Un pie Tevis lieta vēl labāka; Tu
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esi nepieciešams mūsu visai tautas dzīvei. Nu man ir lie-

lākas rūpes: kā Tevi piedabūt, lai Tu nopietni veseļotos

Ķemeros. Tas darīs labu, un tas jau ir [prieks?], bet, arī

darbā esot, Tev vajdzētu vienmēr ievērot veselību. Vaj-
dzētu Tev ar prātīgu ārstu izrunāties, kā Tu varētu vese-

lību saudzēt arī darbā. Un Tavs darbs man liekas ļoti

neveselīgs. Atraksti man arī par šo. — Nu par U. B.

«Nogrimļušo] zvanu» nosūtīju, līdz ar papildinājumu no

G. Hauptmaņa (varbūt par to var minēt tituli?). Rudenī

nāk «Salamfeas] ties[nesis]» un kāds itāliets (no jauna).
— Dr. Martin 1 ir ļoti intresanta grāmata; esmu šad tad

ielasījies, vedu jau ar dažiem sarunas par tulkošanu.

— Klaustiņš darbu veiks ar panākumiem, par to es nešau-

bos. — Jfansonam] un Iļīgotnim] atsaki pats. Protestu at-

stāj,2 Es par to telegrafēju uz «Hanzu». — Jā: to papildi-
nājumu «Nogrimušajamj zvfanamj» es nezinu labi, kurā

vietā ielikt, jo man nav vācu teksta un Lugānā nevar to

ātri dabūt Salīdzini pats ar vācu tekstu. (Mans papildinā-
tais] tulkojums taisīts sen atpakaļ.) —- Tagad rakstu tās

divas lugas. Rudenī, kad būšu brīvs, rakstīšu par dažādām

kombinācijām priekš U. B.: tulkojamiem] un citiem arī

no Asp. — Ļoti esmu apmierināts, ka gribi pārrunāt ar

mani katru jaunu darbu un sūtīt vienu kopiju no kores-

pondences ar rakstniekiem. Tā es daudz vairāk varēšu

Tev palīdzēt U. B-ā, un gan jau tad ies vēl daudz labāk.

Tikai turies vesels! Sirsnīgi sveiks, Asp. liek sveicināt.

Tavs [paraksts].

418.

P. KALNIŅAM

Kastaņolā 1913. gada 11. jūnijā

Ektterim]. 11.6.13.

Es aizrakstīju Afrzemju] k[omitejai] garāku vēsturi, ap-

rādīdams, ka nepieciešams vēl tagad nodot visas lietas

noskaidrošanu un izmeklēšanu — biedru goda tiesai Ka

nekādas birokrātiskas Internacionālā] birfpja] un A. k.

apliecības nespēs to lietu likvidēt, bet vienīgi lietas iz-

meklēšana. Tas ir vienīgais ceļš, kas partijas cienīgs; no-

klusēšana un apliecību došana ir birģeļu sistēma, kuru mēs
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taču tik" sīvi apkarojam. J[ansons] gribot sarīkot Parīzē

parakstu lasīšanu kādai jaunai apliecībai. Tie pulciņi, kas

to parakstīs, taps taisni smieklīgi, jo karos par to, lai paši

no lietas neko nedabūtu zināt, jo to jau rīko taisni kā

pretstatu pret goda tiesu. J. Jļankavs] gribot pieprasīt,
lai lietu likvidē caur noskaidrošanu, bet tuvāk es vēl

nezinu.

Vismazāk iemesla arī tagad vēl noslēpt J[ansona] lietu

ir mājeniekiem, kuri grib jaunu, jaunai dzīvei piemērotu

virzienu; tiem jātura savs ceļš skaidrs, jāatkratās no pa-

gātnes nastas un jāatņem ienaidniekiem viņu ļaunākais
ierocis: mūžīga aizrādīšana, ka pļartijja nevar un negrib

atkratīties no kaitīguma, ka tas viņas' organiska sastāv-

daļa. Rādāt, ka tā nav. Ja tagad atkal noklusēs lietu, kā

visus tos gadus, tad taisni šis jaunais virziens taps līdzi

noslāpēts, pareizāki gan, piepeši nožņaugts, A, k. ļaudis
to

t kā liekas, nemaz nesaprot, vezdami tālāk noklusēšanas

politiku. Bet tas arī vēl nav ļaunākais.

Jau visus pēdējos gadus mūsu partijas garīgais pievilk-

šanas spēks ir mazinājies, mēs gandrīz vairs neesam ga-

rīgi vadošā šķira. Vaina tā, ka ne uz kādiem birģeļu uz-

brukumiem mēs neatbildējām ar pozitīviem pierādīju-
miem, bet tikai atlamājārnies pēc nodilušās Jļansonaļ re-

ceptes.
1 Nekādu pozitīvu darbu agitācļijā] un propagandā

arī nedarījām, jo bij jāstrīdas, Jfansons] un viņa skol-

nieki ari nav īsti spējīgi uz zinātniski popularizatorisku
darbu. Mums vēl bij «Cīņā» demokrātiska metode atklāti

par visu izrunāties un visu izmeklēt un noskaidrot. Ag-

rākā vadība gan vairākreiz noklusēja Jļansonaļ lietu, bet

toreiz bij tik daudz darba, ka darba troksnī to daudz ne-

dzirdēja. Nu klusums. Un, ja nu arī paliekam pie vecām

metodēm: tikai atlamāties, tikai noklusēt, tikai negatīvi
strādāt, — tas nāks, kad Jfansona] lietā uzvarēs neno-

skaidrotā ji, birokrātiskie apliecībnieki —

,
tad pozitīvais

darbs vēl vairāk atslābs; tad jaunais virziens novītīs, bet

tad tas p-jai kaitēs daudz vairāk nekā agrāk. Apdomājat,
ka te cīņa īsti starp veco un jauno virzienu, ne starp per-
sonām, lai arī sākumā tā būtu bijis. Neļaujaties arī mal-

dināties, ka lietu iesākuši savienībnieki. Protams, tas ne-

pareizi, vajdzēja uzsākt pašiem; bet reiz iesākto, kaut ari

nepareizi, nu jābeidz pareizi. Te ir jau bfiedrļi, kas to

saprot (Skļabargs]}, bet vēl maz. Cerēsim, ka tiks daudz.

Vai Kristaps S. ir kaut kā jau atsaucies uz šo lietu?

Rakstāt vien, es nezinu adresi, atsūtāt. Vai gribat, es varu
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aizsūtīt Jums manu vēstuli A. k.? Kādēļ neatsūtījāt man

«R[īgas] Aļvīzesļ» N? Es taču nekā nezinu un tā nespēju
nekādas baumas atspēkot. Atsūtāt vēi tagad.

419.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1913. gada 12. jūnijā

12.6.13.

Mīļo Rubi, nerakstīju Tev tik ilgi, vienkārt, tādēļ, ka

manu uzskatu Brļauna] lietā Tu puslīdz zināsi no Zvļļn-

guļaļ, kuram tiku rakstījis jau labi sen atpakaļ, un 2} tā-

dēļ, ka man pārāk daudz savu paša darbu: līdz 15. jūlļi-

jamļ jātiek gatavai vienai lugai (uzdots darbs), un es varu

strādāt tikai ar pārtraukumiem, jo veselība nav laba. Br,

lietā man arī visu to nācies tik daudz privāti rakstīt, ka

gluži apriebies. Bet Tev, kā vecam un patiesam draugam,
gribu tomēr atbildēt. Tavas domas ar manām sakrīt ļoti

pilnīgi, kopā. Galvenais mums abiem ir: nepieciešamība
iecelt biedru gļpda] tiesu jeb komisiju, kura izmeklētu

visu Br. lietu, dokumentus un liecības un taisītu par to

lēmumu, kura tāpat izmeklētu Br. lietu iepriekšēji pub-
licēšļanai], kas bija liela kļūda no savienības, jo tā lieta

tika izņemta no biedru sfēras, un pārnesta uz birģelisko
ārpasauli, pirms vēl p[a_rtij]a pati bij par to skaidrībā.

No p-as vadības, no Afrzemju] kļpinitejas] tagad atkal

ir taisīta otra liela kļūda: nobīdīt katru izmeklļešanļu pie
malas, kā jau vairākkārt, nobeigt visu ar birokrātisku uz-

ticības] apliecību un tā laupīt lielam partijas vairumam

iespēju pašiem iepazīties ar lietu. Caur to Br. lieta paliek
nenoskaidrota joprojām, joprojām nāks uzbrukumi partijai

viņa dēļ un joprojām uz partijas paliek tas, it kā viņa visa

baidītos no lietas izmeklēšanas. Izmeklēšana tātad, ari pēc
manām domām, nepieciešama un vienīgā izeja. Goda tie-

sai vajadzētu būt biedru tiesai, tādēļ ka vispirms taču

biedriem jātop par to skaidrībā, jo starp biedriem viņa

norisinājās. Es tādu pat_priekšlikumu par goda tiesu, kā Tu

darīļi, aizrakstīju arī A_, k., man nupat atbildēja, ka tāds

no A. k. atraidīts, 1
jo A. k. ieskata visu lietu izbeigtu ar

Internacionālā] biroja un A. k. apliecībām, — Ko nu da-

rīt tālāk? — A. k. izliek tā, it kā man būtu sevišķa perso-
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niska intrese pie goda tiesas. Man personiski tā vienal-

dzīga, bet partijai tā gan vajadzīga. Tā stiprinātu partijas
autoritāti lielā mērā, kamēr atraidīšana un birokrātiski

lēmumi var tikai kaitēt partijas vadības autoritātei un bei-

gās arī partijai.
Pašās pēdējās dienās pienācis klāt vēl savāds uzbru-

kums man no J. Jankava, kurš grib Izsist sev kādu labumu

no Br. lietas un atsaucas kādā brošūrā2
uz savu bijušo

sarakstīšanos ar mani. Tiešām, es esmu sarakstījies ar

Jankavu, kad viņš vēl bija revolucionārs, «Veco elku»

Izdevējs, bet kopš gadiem visi mūsu .sakari pārtraukti. 8

Tagadējais reakcionārs Jankavs nu piedraud man, ka pub-
licēšot manas viņam kā revolucionāram rakstītās vēstu-

les, — ja es neuzstāšoties pret Jansonu! Vai nu tas vīrs

izdarījis lielu muļķību, vai grib taisīt veikalu ar manām

vēstulēm, jeb vai kaut kā salīdzis ar Jansonu un grib

darīt tā lietas Izmeklēšanu neiespējamu. Visādā ziņā kom-

plikācija. Redzēs nu, kas iznāks. Bet augšā minētā ne-

pieciešamība pēc Br. lietas izmeklēšanas paliek tā pate.
Paliec nu mīļi, sirsnīgi sveicināts, un, kad brauc uz Ame-

riku, atraksti arī no turienes.

Tavs

[paraksts].

420.

LAIKRAKSTA «DZĪVES BALSS» REDAKCIJAI

Kastaņolā 1913. gada 16. jūnijā

16.6. 13.

J. Jankavs savā brošūrā «Kad pusnakts pāri. maskas krīt»

min arī citātus no manām viņam 1907. un 1908. [g.ļ rak-

stītām vēstulēm. Uz to man jāpiezīmē, ka vēstules bij
privātas, un, ja man būtu bijušas aizdomas, ka tās tiks

izlietotas kādiem politiskiem nolūkiem, tad viņas nebūtu

tikušas rakstītas. Bet galvenais: manas vēstules bij rakstī-

tas cīņas biedrim, sociālistam un revolucionāram, kurš bij
nemierā ar tā laika s. d. kustības vadību kā pārāk mērenu,

ne diezgan sociālistisku; kurš svērās uz sindikālismu, visādā

ziņā uz vēl kreisāku pusi. Ar biedri, un turklāt vēl radikā-

lāku biedri, es varēju ar pilnu uzticību sarakstīties arī par
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personām, arī par soc[iālism]a teorētiskiem un praktiskiem
trūkumiem (esmu sarakstījies un sarunājies ar ļoti dau-

dziem un dažādu virzienu biedriem tikpat vaļsirdīgi), jo

biju un varēju būt pārliecināts, ka šādu trūkumu izzinā-

šana un pārspriešana mūs pašus novedīs tik pie dziļākas
viņa izprašanas un pie ciešākas pieķeršanās: viņam. —Arī

citi tanī laikā tā domāja par J. J[anka]vu, piem,, Pried-

kalns. Bet uz vēstulēm, kas rakstītas revolucionāram

J. J-am, nevar atsaukties reakcionārs J. J-kavs, it kā vi-

ņam rakstītām; ar reakcionāriem, manas partijas pret-

niekiem, es neiešu pārrunāt manas partijas trūkumus.

Vēl mazāk taktiski man. liekas, ka J. J. «Dz[imtenesj
Vļestneša]» «Paskaidrojumā» draūdē man ar kādām liecī-

bām, kas viņam ir no manis, t. L
r ar manu vēstuļu drukā-

šanu.

Šāds cīņas līdzeklis pie mums ir gluži neparasts un ne-

tiek skaitīts par lietojamu; mēs uz to neesam sagatavoju-
šies un nesargājamies runāt ar draugiem vaļsirdīgi. Bet,
tā kā manas vēstules var tiešām paskaidrot manus tā

laika teorētiskos uzskatus par dažiem s. d-jas jautāju-
miem un sevišķi dot skaidru ainu par manām attiecībām

pret J. J-u, tad viņām ir sava vēsturiska nozīme un es

viņas, cik man ir saglabājušies melnrakstu, varu laist

klajā.

421.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1913. gada 17. jūnijā

Mīļo brāli, nauda saņemta (1127 fr.), daudz paldies. Tu

atvainosi, ka nevaru rakstīt plašāki, jo zini, ka man ta-

gad bez gala vēstuļu rakstīšana; turklāt man 1. jūlijā jā-

pabeidz darbs, 1 kurš tikai vēl bij līdz pusei gatavs, kad

uznāca lielā vēstuļošanās. — Brļauns] protams rīkojas aiz

vājības raksturā, bet Tu jau zini visu toreizējās kliķes

darbību, un mēs bijām par to vienis pratis. Vai Tu tagad
domā par to citādi? — «Auseklim» sūtīsim manuskriptus.
— «Tālļasļ noskļaņas]», kā redzi, nav iznākušas, jo Tu

teici, ka vēl daudz nepārdotu eksemplāru.
2
— «Zelta zirgu»

man noņēma Plūdons par velti savā hrestomātijā3
.

Es

tad jau toreiz nevarēju vairs cerēt uz pirmā izdevuma
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pirkšanu, Tad es to atdevu vismaz Gulbim, Tagad, kad Tu

gribi par to intresēties un Tev būtu laika, tad varētu pa-

mazināt pirmizdevuma cenu, piem., uz 30 kap.; varbūt tad

vēl pirktu, jo ir greznāks izdevums, ar zīmējļumiemļ.
— «Kapitālu» šogad nevaru dot, biju arī agrāk solījis
tikai 1914. g. sākumā. Tā kā Jums ir iespējams cits tulko-

jums, tad izdodat vien to. Es būtu rekomendējis V. Der-

mani vai P» Robertu. V, Dfermanis] laikam aizņemts ar

Darvinu. Elzas veselība bij itin iaba, bet šejienes karstumu

viņa nepanes, un tātad vajdzēs jūlijā atkal braukt uz

Cīrihu. Man darbadēļ jāpaliek še, jo pēc jūlija darba man

ir jāsteidz cits4 līdz rudenim. — Kā Tev iet ar darbu? Vai

drīz laidīsi klajā turpinājumu no lielā romāna? levēro, ka

P. Roberts bij par to rakstījis ļoti labu. kritiku. — Atraksti

nu Tu ašāk nekā es, — nevaļā mēs līdzīgi, bet man vēl

neveselība. Paliekat abi no mums abiem mīļi sveicināti un

skūpstīti. Tavs [paraksts].

422.

J. BUŠEVICAM

Kastaņolā 1913. gada 17. jūnijā

17.6.13.

Dārgo biedri, tas ir ļoti mīļi un draudzīgi, ka Tu man

atrakstīji Jankava lietā; to es Tev augsti pierēķināšu.
Vakar atsūtīja man Raņķis Jļankavļa brošūru un šorīt at-

rakstīja tādā pat garā kā Tu. Arī «Dzfimtenes] Vļēstnešaļ»
122. nr,

1 dabūju vakar. •— Uz to es vakar vakarā pat. pa-

spēju norakstīt še pielīkto paskaidrojumu un nosūtīt to

Raņķim, lai ievieto «Dz[ivesj Balsī», jeb, kad tas būtu

vēlu, tad «Jļaunajāļ D[ienas] Lapā». 2 Manā paskaidrojumā
nav tikai teikts, ka «kliķe un intrigas» zīmējas uz Bis-

nieka—Stučkas—Jansona kliķi,3
man likās, ka tas sapro-

tams par sevi arī no Jankava brošūras. Kad Tu domā, ka

to tomēr pārprastu biedri, tad es varētu par to dot vēl pa-

pildinājum[u]-paskaidrojum[u], — bet kādā veidā? —

Cļentrālai] Kļpmitejļai vai «Dfienas] Lapai»? — Atraksti

ari, ko domā par manu paskaidrļpj umļu? Vai pietiekošs?
un tad: vai pēc tā vajdzīgs vēl motivēts paskaidrojums]
C. K-ai? Kad jā, ko tad tur lai saku? vai tēlot manas at-
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liecības pret J. Jankavu, jeb vai paskaidrot tur, uz ko

zīmējas «kliķe un intrigas»? Un vai tas viss būtu vajdzīgs

plaši? — Jautāju to tādēļ, ka man ļoti neērti rakstīt tagad

plaši: man pašlaik darbā ir termiņa darbs — 5 cēlienu

luga, kurai jābūt pēc līguma gatavai 1, (15. jūlijā), un

man ir gatavi tikai 2 cēlieni. Kad es netiktu traucēts no

blakus darbiem un nebūtu nevesels, es to veiktu; it se-

višķi es nebiju rēķinājies, ka nāks šāds traucējums. Bez

tam arī negaidot man pieteikti viesi uz jūlija pirmām die-

nām, — tādi, no kuriem nevar atteikties: Jļaunā] teātra

direktors Amtmans un dekorators Kuģa, kuri nāk jaunās

lugas dēļ! — Kā te nu tikt galā? Jātiek tomēr! — Par

Jansona lietu: atnāca atbilde no Afrzemju] kļomitejļas, rīt

vai parīt aizsūtīšu Tev līdz ar manu atbildi. — Ka mans

pieprasījums pēc goda tiesas būtu akceptēts — es nezinu;

A. k. no tā puslīdz atsakās: jautājums esot jau izšķirts ar

Internacionālā] biroja atzinības lēmumu, — Man perso-

niski Jankava izturēšanās iet tuvu; es par viņu labi do-

māju: mūsu šķiršanās bij laba, jo viņš ap to laiku piepeši
man atrakstīja, ka pārtraucot visus sakarus ar mani, lai

varētu netraucēti pats un mani nekompromitēdams iet to

ceļu, kāds viņam vajdzīgs. Es toreiz nodomāju, ka viņš

grib tikt par anarķistu un gatavojas varbūt uz kādu aten-

tātu vai ko līdzīgu. Tādēļ neticēju arī, kad viņu vēlāk ap-

vainoja par «Rīgjas] Avļīzes]» līdzstrādnieku. Tad vēl kāds

gadījums man deva par viņu ļoti labas domas: tas bij
laikam drīz pēc šķiršanās: es Simsonam pieprasīju kādu

lētu izdevumu no J. Chenier lugas «Gracche», — un man

atsūtīja — ar Jankava roku norakstītu eksemplāru! Sim-

sons paskaidroja, ka nekāda izdevuma no tās lugas vairs

neesot (es biju domājis, ka frančiem ir arī sava Reclama

Un[iversālā] Bibliotēka]), tikai eksemplārs Parīzes biblio-

tēkā, un to no laba prāta ņēmies pārrakstīt Jankavs. Ko

Tu nu saki? vai tas nav lielākais draudzības pierādījums,

arī pēc šķiršanās! Mani katrs pateicības gadījums pret

mani, katra laipnība dziļi aizkustina, pie saviem draugiem

es turos briesmīgi stipri, — kā lai es aizmirstu tādu gadī-
jumu? — Un, kad nu tomēr šāds cilvēks lauž uzticību, —

tad tas iet tuvu. — Ar Jansonu mēs ļoti veci draugi; viņš
draudzību vienmēr lauzis, bet vienmēr es to sācis no

jauna, kad viņš atgriezies pie manis; viņš vāja rakstura.

Šis citāds. — Nu, lai kā, jātiek ar visu galā! Aizsūtu Tev

arī Jankava brošūru; kad Tev pašam viņa ir, tad atsūti
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tūliņ atpakaļ; ari izlasāma viņa aši, par stundu. Man būs
varbūt vajdzīga, kad būs jāraksta C. K-ai. Atbildi ari aši.

Daudz mīļu labdienu.

[Paraksts.]

423.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1913. gada 18. jūnijā

Sirsnīgi sveiki! Saņēmu Jūsu vēstuli un naudas sūtīju-

mus; daudz paldies. —- Par Kraujas brošūru «Tālfasl no-

skaņļas]» Iniņbergs priekš ne visai ilga laika man rak-

stīja, ka tā neesot atrodama; par «Ug. v. N.» esot dabūjis
pie «Skatuves un Dz[īvesj». — Kopotu rakstu ī daļu nu

esmu galīgi saņēmis un aizsūtījis korektūrā. Kad trūka

vēl 2 lokšņu, pēdējo, tadpiepeši iestājas pauze sūtīšanā; bet

pēc divām nedēļām arī tā pārgāja. Nu īsti būtu Kop. rak-

stiem jāiznāk šinīs pat dienās. ~— Nu —- redzēsim» —- As-

pļazija] ir pate Jums rakstījusī par šogad Izdodamo savu

biogrāfiju, dos Jums šoruden apmēram 10 loksnes» Man

laikam būs šogad drukājamas divas lugas, abas grib Gul-

bis. Vai Jūs paspētu un gribētu arī vienu?1 Es kalkulēju,
ka Jums būs daudz naudas ieliktas Kop. rakstos un Asp.
biogrāfijā un Jūs tādēļ neņemsat vienu manu lugu. Ga-

līgi man nav vēl norunāts, tādēļ atrakstāt, kā gribat.
•—■ Uz arkitekta atmiņām esmu ļoti ziņkārīgs: tās būs ļoti
intresantas, jo viņš daudz strādājis un pieredzējis savā

laikā. Vai Jūs tās izdosat? — Ar veselību neiet visai labi.

Asp. ir še par karstu, brauks drīz uz Cīrihu. Man ir pā-
rāk daudz darba. Mīļi, sirsnīgi sveicinu. [Paraksts.]

424.

R. EGLEM

Kastaņolā 1913. gada 18. jūnijā

Ļoti cienīts kungs!

Man bij liels prieks par Jūsu vēstuli. Klasiķu tulkošana

sākumā atrada skaļu piekrišanu pie publicistiem un klusu

un auglīgu pieņemšanu pie dzejniekiein-rakstniekiem; pēc
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visu laiku mūsu kritikā valdošais «reālisms» pūlējās Iznī-

dēt «pārdzīvojušos» klasiķus, viņu tulkošanu un vispār

valodas kopšanu (visskaidrākā veidā tāda parādās tulko-

šanā). Tagad redzu, ka jaunā paaudze sāk atkal piegriezt
vērību latv. valodai, viņas padziļināšanu un paplašinā-
šanu atzīst par svarīgu lietu un katra pienākumu, un at-

raida tādu viņas kā pie veciem reālistiem,

piem., Jansons U. B. 335
.

— Šie centieni, bez kuriem ne-

kāda dzejas attīstība nav domājama, atradīs manī vienmēr

karstāko piekritēju. Atbildēšu vienmēr tāpat kā šoreiz uz

visiem Jūsu jautājumiem un būšu palīdzīgs, kur un kā

varēdams. —- Rokrakstu caurskatīšana U. B-ā gan nav

mans pienākums, — man kā redaktoram tik būs jāpārzin
galvenā vadība. Bet valoda man tik svarīga un P. Alten-

bergs tik valodas smalks dzejnieks, ka nevarēju atteikties

no viņa caurskatīšanas.2 Manas piezīmes nolūku Jūs var-

būt esat pārpratuši: Jūs ļoti pareizi darījāt, pieturēdamies

pie rakstnieka stila un lūkodami to attēlot. P. Aļltenbergs]
tiešām prasa neparastību un svešvārdus, un es arī nepro-

testēju pret jauninājumiem un svešvārdiem kā tādiem,
bet pret viņu nepareizību, — atminos, kā piem., blenst,

ko Jūs lietojat «skatīties» nozīmē, kamēr «blenst» ir pa-

rasts: vāji redzēt. Arī daži svļešij vārdi bij nepareizi lie-

toti. Rakstu šo tādēļ, ka bieži sastopu pārpratumu, it kā

mūsu atjaunotā valodā un jauninājumos nebūtu nekādas

likumības. Ja mēs varbūt arī nerunājam par likumiem,

tad visādā ziņa par normām — humānākām, mūslaiku

dzīvei piemērotām normām, bet normām. Lielākā starpība
starp veco un jauno valodnieku tā, ka viņi sarga un re-

ģistrē šo radīto tautas valodu un likumus, tātad liek lie-

lāko svaru uz uzturēšanu, kamēr mēs — uz radīšanu.

— Haufa pasakas labi derēs U. B. Bet Jūs esat tik pārlie-
cināts labas valodas cienītājs un tik kautrs tulkotājs, ka

jāieteic Jums stāties pie valodas mākslenieku tulkošanas.

Varbūt ko no Novalis, K. F. Meiera, «Mich. Kohlhaas»

vai man tik mīļā Holderlin.

Paliekat sirsnīgi sveicināts

no Jūsu [paraksts].

Cļastagnola] 18.6.13.

1. Gandris var teikt; biežāk lietots literatūrā; labāk nekā

stārks, kas vācu.

2. Zeļļi, skroderzeļļi, jo jēdziens un vārds tieši no vāciem.
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3. Meistars, arī mestris.

4. Cienījamā jaunkundze. Kundzene lietoja agrāk, bet arī

reti. Tagad vairs ne.

5. Leib —■ jāpiepatura; ne mūsu jēdziens.

6. «Faustā» lietoti: ukrits, steps, pundurs.
«Nogrimušajā] zvanā» arī vēl dvārgis.
Vislabāk pundurs.

7. Sabiedrībā — pircējs. Kad grib izteikt vecmodību r—

kunde.

8. Jā. Bet arī burmestris, ko vēl tagad lieto dzīvā valodā

Kurzemes Ķoniņos. 3

425.

LSD ĀRZEMJU KOMITEJAI

Kastaņolā 1913. gada 18. jūnijā

A. k. Mīļie biedri! Jūsu vēstuli saņēmu. Jūs tanī atraidāt

domas par izmeklēšanas vajadzību b. Br[auna] lietā kā ne-

svarīgā, celtā no partijas ienaidniekiem=savienībniekiem

(toreiz tie bij vēl biedri) un dibinātā uz baumām (tagad
tie pieved kādu dokumentu). Bet taisni biedru izmeklēša-

nas atraidīšana un visas iztirzāšanas pārcelšana no paša
b. Br. uz birģelisko presi padarīja lietu svarīgāku, visādā

ziņā apmēros pārāk plašu, un deva•— par nožēlošanu —

iemesli birģeliskiem reportieriem ievilkt iekšā personas, kā

b. Ozolu — pret kuru nebij celtas nekādas aizdomas. Tā

es vēl tagad domāju, ka no partijas redzes stāvokļa lie-

tas izmeklēšana būtu vislabākā izeja. — Jūs jautājat, kādu

tiesu es domājot? Tur bij gaiši teikts — biedru goda
tiesa, jo biedriem vispirms jātiek par lietu skaidrībā. Jūs

aizrādāt man apelēt pie kongresa, bet tas, man liekas, pie-
derētu labāk Jums; jo man pie lietas nav īpašas intreses,
bet partijai gan, un partijas labā vien es Jūsu uzmanību

vērsu uz izeju, kura man likās visderīgākā. Tagad aiz

b. Br. izaicinājuma man Jūs jālūdz publicēt manu minēto

vēstuli, pārpratumu novēršanas dēļ, kas būtu arī partijas
labā.
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426.

CIRĪHES NODOKĻU KOMISIJAS IECIRKŅA
INSPEKTORAM

Kastaņolā 1913. gada 19. jūnijā

Ļoti godātais Nodokļu komisijas iecirkņa inspektora
kungsl

Saņēmu šeit Kastaņolā manas sievas Nagliņaš-Mertingas
Amālijas iesniegumu Nodokļu komisijai un vara pēdējai
uz to paziņot, ka mana sieva jau kopš ilgāka laika ir at-

stājusi Cīrihi. kur viņa garāmejot, 4 mēnešus ilgi, uzturē-

jās ārstnieciskos nolūkos. Nodokļus par sevi un savu

sievu es maksāju jau kopš daudziem gadiem regulāri
mūsu pastāvīgajā dzīves vietā Kastaņolā. Ar to es ceru būt

atbrīvots no aplikšanas ar nodokļiem Cīrihē.

19.6.13.

427.

R. EGLEM

Kastaņolā 1913. gada 20. jūnijā

Ļoti cienīts kungs! Aizvakar aizrakstīju Jums garāku
vēstuli, kā atbildi uz Jūsu pirmo. — Krievu pastmarkas

pielikt vēstulē ir velti, jo, no šejienes rakstot, vajdzīgas
šveiciešu markas. Tie Jums tik lieki izdevumi. •— Jūsu

nodoms izdot «Jaunļības] literatūras] almanahu» ļoti labs,

bet ne tik viegli būs izvedams tā, kā Jūs to gribat; prin-
cips Jums pareizs.

l
— Par Poruka rakstu pārdrukāšanu

Jums jāsarakstās ar viņa mantiniekiem, jo pārdrukāšana

tagad aizliegta. — Kurā laikā Jums vajdzīgs rokraksts?

Labprāt piesūtīšu ko īsāku. Vai tam būtu jāpiemērojas
vai jāattiecas uz Poruku? Kad visa burtnīca zīmētos uz

vienu rakstnieku, tur Jūsu princips būtu vēl spilgtāk re-

dzams.

Daudz mīļu labdienu no Jūsu [paraksts],

Cļastagnoia] 20.6.13.
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428.

H. ASARAM

Kastaņolā 1913. gada 29. jūnijā

Carissimo1
, Jūsu vēstule mani sirsnīgi iepriecināja ar

savu draudzību un uzticību, un tāda man vajadzīga šinī

laikā, kad jāuzņemas cīņa pret mūsu partijas birokrā-

tiju un visu samaitāto morālisko atmosfēru partijā. Ļoti
nelaikā nāk man tā cīņa, jo draud atņemt man laiku un

spēku priekš pozitīva darba: man viena luga jānobeidz
līdz jūlijam un otra līdz oktobrim, un nevesels es arī esmu.

Vispār publicistika izposta produktīvu darbu uz ilgu laiku,

un man no tā jāsargās. Es tādēļ aprobežošos tikai ar vis*

nepieciešamāko. Publika, kā redzu no Jūsu vēstules ari,
ir pilnīgi demoralizēta un patstāvīgu domāšanu ne pazīst,

ne atzīst; no nevēlamiem elementiem, pēc valdības priekš-
zīmes, nav vis jāatsvabinās, bet tie ir jāaizstāv, kā Jūs

esat novērojuši un rakstāt savā vēstulē. Ko tādai publikai
palīdz atklāts patiesības vārds? Tai ir ik dien' jāiekaļ ar

publicistisku āmuru cik necik cilvēciski uzskati. Šī pub-
licistiskā cīņa ir jāved Jums, un es teikšu savu vārdu. Tad

redzēsim, vai panāksim skaidrāku gaisu. — Tad nu at-

rakstāt, kā domā šinī lietā izturēties «Dļienas] Lļapaļ».
Līdz šim viņa gājusi par Jansonu. Viņa pat ievietojusi
Jansona piezīmi, kurā uzbrukums ar viltu man; to pie-

zīmi «Dzļīvesļ Bļalssļ» nebij uzņēmusi. 2 Vai to lai ieskatu

par ienaida zīmi pret mani? Man uz to pat neērti atbil-

dēt «D. L-ā», bet būs jāgriežas pie vairāk draudzīgās «Dz.

B.». Bet kā tad lai mēs kopīgi cīnāmies? Parunājat par to

arī ar Pīpiņu. Viņam būs jāizšķiras, kurā pusē grib stā-

vēt i «D. L-ā», i «Domās». — Atrakstāt man arī visā

īsumā, bet visā drīzumā, kādu stāvokli Jūs gribat ieņemt

pret Jansona atsaukšanos uz Jums kā liecinieku, itin kā

Jansons būtu nevainojami izturējies pret Jūsu brāli? Ja

Jūs neatsaucaties, tad klusu ciešanu iztulkos Jansonam

par labu. Jau tā Jansonam tā laime, ka pie viņa netīrās

lietas muļķis īnozemcevs piepina Ozola tīro lietu3
: nu pub-

likas domās tīrs būs arī Jansons. Viņš cenšas novērst uz-

manību no sevis arī uz manu pusi, izlietodams Jankava

brošūras manu vēstuli, kur runa par to pašu Jļansona]
lietu. Es pieprasīju tagad, lai publicē manu pieprasījumu

pēc goda tiesas, jo arī to Jļansons] pūlas sagrozīt. Pēc tam

un pēc maniem paskaidrojumiem vai nederētu Jums laist
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rakstu ar tādu pat domu gājienu Kā Jūsu vēstule, kura

ļoti asi un pareizi apgaismo visu jautājumu? Man liekas,

ļoti vajadzētu. Bet visādā zinā esmu Jums ļoti pateicīgs

par sirsnīgiem un dziļi justiem vārdiem.

Jūsu

[paraksts].
C[astagnola] 29.6.13.

429.

J. BUŠEVICAM

Kaslaņolā 1913. gada 29. jūnijā

29.6.13. Skabargām. Jansons ir īsteni laimīgs cilvēks: visi

apstākļi sagadās kopā, lai tikai novērstu uzmanību no viņa

lietas uz blakus lietām: te uznāk Jankavs un novērš ar

saviem draudiem uzmanību uz mani, te atkal Inozemcevs

savā muļķībā (kura nebūt nav mazāka par Jankava muļ-

ķību) piepin klāt gluži nevainīgo Ozolu. Un nu, kad izrā-

dās par nevainīgu Ozols, — publikai jādomā, ka nevai-

nīgs ari Jansons. Pats Jļansons] piepalīdz savai laimei, mē-

ģinādams piepit mani pie Jankava lietas un tā nodabūt no

ceļa liecinieku. Biedri paši izturas savā lietā gluži indi-

ferenti, un taču kauns krīt uz visu partiju, kad tā bēg no

patiesības izmeklēšanas. Mana personiskā intrese lietā

stāvējusi 16 gadus nomalis, un arī tagad nav iemesla ci-

tādi būt, — bet, ko teiks par partiju? — Es tagad gribu
vismaz pieprasīt, lai Aļrzemju] kļomiteja] publicē manu

vēstuli; jo, A. k-n saudzēdams, es ļauju Jansonam pret
mani celt neslavu. J. Asara lieta man arī no zinātāja teikts,

ka Jļansons] izteicis visu par Asaru, bet —•tas zinātājs nu

tagad no bailēm cieš klusu. Ekters arī nekā neraksta, kaut

gan 2 reizes solīja. Man vienam pašam jāaizstāv partijas
labā slava ari publicistikā, un man taču ir cits darba

lauks — literatūra. Lai.

430.

LAIKRAKSTA «JAUNA DIENAS LAPA» REDAKCIJAI

Kastaņolā 1913. gada 30. jūnijā

«J. D. Lap.» 11. jūnija d. pārdrukāta ar dīvainu pie-
zīmi J. Jansona vēstule, kura «Dzļīvesļ B[alsi]» bij no-
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drukāta 8. jūnija d. —- bez šīs piezīmes. Viegli saprast, ka

«Dz. B.», kā nopietns laikraksts, turēja par sev nepiede-

rīgu nodrukāt to piezīmi; bet grūti saprast, aiz kāda pār-

pratuma «J. D. L.» to darīja, jo viņa tāpat kā «Dz. B,» no-

drukā līdzās manu vēstuli, kurā jau pirms J[anson]a pie-
zīmes lasīšanas es uz to biju atbildējis. (Par materiālu do-

šanu no manas puses kaut kam Jansona lietā, protams,

nevar būt runas — tik intresanta J-a lieta priekš manis

nav, —■ mani intresē gluži kas cits.) — [Raksta autors?]
jansons uzskata tagad, kā redzams, par savu augstāko pie-
nākumu — izvairīties no savas lietas izmeklēšanas un no-

skaidrošanas caur biedru goda tiesu, — bet tā viņš nonā-

cis neapskaužamā un reizē komiskā stāvoklī: būdams pats

nožēlojams, viņš «no visas sirds nožēlojot» — mani; pie-

spiests taisnoties pret šaubām par viņa paša morāli, viņš
nebeidz visus uzmudināt uz morāli (viņa raksts saucas

«Nemelot!») un nu arī mani; nevarēdams noliegt piepra-
sījumu pēc biedru goda tiesas, viņš pašu goda tiesu liek

šaubu zosu pēdiņās un lūko iegalvot, ka tā prasīta —

starp viņu un «Dz[imtenes] V[ēstnesi]»! — Uz to varu

tikai piebilst, ka lietas skaidrības dēļ man tagad jāprasa

pēc tās manas vēstules nodrukāšanas, kurā es rakstīju,
lai partijas labā biedru goda tiesa izmeklētu J. lietu, ar

ko tās likvidācija tiktu drošāk panākta nekā ar apliecību
došanu. — Ja izrādīsies, ka nav iespējams manu vēstuli

nodrukāt citur, tad viņai, es ceru, neliegs telpas «Dz. B.».

— Te vēl, kaut arī nevietā, piemetinu to, kas saprotams

par sevi: ka citātā no manas vēstules Jankavam 1908. g.

vārdi kliķe un intrigas zīmējas uz to personu, uz kuru tie

tur ir zīmēti, t. i., uz Jansonu un uz 1897. g. notikumiem,

un nevis uz partiju. Saku to tādēļ, ka daži draugi domāja,
ka viens otrs to tomēr varētu nesaprast i tos skaidros vār-

dos.

431.

E. PĪPIŅAM

Kastaņolā 1913. gada 30. jūnijā

30.6.13. Pīpiņ[am]. Esmu pārliecināts, ka ievietojāt bez

kāda nedraudzīga nolūka pret mani, jo vēl pašā pēdējā
laikā, Aspfazijas] jub[ilejas] gadījumā, Jūs izturējāties ļoti
sirsnīgi pret mani. 1

Un, galu galā, es domāju, mēs tādi
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varēsim palikt arī turpmāk. Atrakstāt par saviem uzska-

tiem uz to un par Jfanson]a lietu vispār: viņa jau nav

personiska lieta, bet lieta par partijas politiku un demo-

krātismu sevišķi. Es domāju, ari pēc Jūsu uzskata jauna
birokrātisma nodibināšļanās] nav vēlama»

432.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1913. gada 1. jūlijā

Mīļo brāli, ir radies uzņēmums, kurš grib izdot krieviski

latviiešu] rakstus — grib tulkot Tavu «Lielo Lavīzi»,
1

—

atbildi man tūliņ, vai Tu ar to ar mieru. Bet tūliņ. Tad at-

bildi reizē arī uz manu karti no 17. jūnija. — Ar vese-

lību mums atkal neveicas. Elza nepanes šenes karstumu

un brauc uz Cīrihu. Man jāpaliek vēl še, jo jāsteidz pa-

beigt darbu. Paliekat mīļi sveicināti un skūpstīti no mums

abiem, [paraksts].

433.

R. PELŠEM

Kastaņolā 1913. gada 1. jūlijā

Robertļamļ. 1.7.13. Jūs jautājat, vai man zināmi draugi,
kas vajadzības gadījumā spētu teikt vārdu man par labu.

Jūs paši zināt, ka nav, jo partijā taču pazīst ne cilvē-

ciskas jūtas, bet tikai disciplīnu un šablonu. Vai man vie-

nam būšot viss jānes? Protams, jo es jau vienmēr visu

viens izcīnījis un draugus redzējis tikai pēc panākumiem
un pirms cīņas uzsākšanas, — Jūsu vēstulē bij solījums
man paziņot par Parīzes pulciņa spriedumu — bet, kad nu

Jūs paši parakstījāt uzticības apliecību, tad Jums celtos ne-

patikšanas.

434.

A. RAŅĶIM

Kastaņolā 1913. gada jūlija sākumā

Sirsnīgi sveiki! Saņēmu Jūsu. laipno vēstuli. Brošūra,

kādu Jūs liekat priekšā, būtu gan ļoti laba, bet viņa jā-
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raksta stipri koncentrēta un pagara tomēr, un tas prasītu

daudz laika, kāda man acumirklī nav: man steidz[īgiļ jā-

strādā pie divu lugu 'nobeigšanas. Jūsu vārdi par savstar-

pēju izskaidrošanos un sīku intrigu nobeigšanu teikti vis-

labākā nolūkā, un es viņiem tikai varu uz pilnīgāko pie-
krist, jo pēc amata un dabas man kā dzejniekam pretīga

katra polemika. Tikai, vai otrā puse, Bifauns], teiks to

pašu? Arī tagad es esmu klajā nācis tikai uz izaicinā-

jumu, jo pēc manas atbildes Jankavam Br. piezīme ir

tiešs izaicinājums pret mani. Jeb vai tur vainīgs būtu

kāds cits? — Arī mans priekšlikums izmeklēt lietu caur

goda tiesu ir tikai paša Br. un partijas labā, kā Jūs redzē-

sat no manas vēstules par to, kad tā tiks publicēta. Ja mani

neprovocēs, es nekādā ziņā neuzbrukšu arī turpmāk: man

personiski nav nekas pret Br.; manas intreses ir gluži
citā laukā; viss tik sabiedrisks jautājums. Uz katru iz-

skaidrošanos tātad kā vienmēr un visās lietās, tā arī še

esmu pilnīgi gatavs.

Saņemat sirsnīgju] rokas spiedienļu].

435.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada jūlija sākumā

Mīļo sirdsiniņ, te klāt divas vēstules no Hermaņa Jan-

sona lietā. 1 Tās tu dosi izlasīt Mārtiņam un Skabargām,
lai viņi redz, ka Hermans grib goda tiesas priekšā lieci-

nāt par Rozena lietu.2 Vēstules viņiem dot nevar, tādēļ,
ka Hermans vēl negrib uzstāties tagad, bet tik pie goda
tiesas. Arī Hermaņa vārdu lai nemin. Norakstīt viņš var

to pastrīpoto vietu, ko Hfermans] grib liecināt. Rakstu

šo ekstrā tādēļ, ka Mārtiņš man pieprasīja. — Parīzes

Bērziņš, «Biļetena» redaktors3, pats nav parakstījis pro-
testu pret mani!4 Kur nu konsekvence, kad neaizstāv pats
savas pārliecības!

436.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 5. jūlijā

Mīļo zelta ziediņ, saņēmu Tavu mīļo kartiņu; žēl, ka

vēl neguli, bet taču bez pulvera. Atspirdzinies nu, ej pa
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kuriem; te aizsūtu arī Blēru. Tagad nenopūlies ar lielā Kor»

teļa meklēšanu, tikai pate atpūties. — Es sāku strādāt,

bet iet vēl grūti. Rīt rakstīšu Raņķim. Sūtīšu 111 c. Boku-

mam. — Kuratiņš esot negants un kaujot bērnus ar baz-

nīcas atslēgu. — Vecpiebalgā lasa par Tevi. Smiltenē «Vai-

delote». Jansons rakstot iekš [«Penb»?], labprāt «D[ienas]
L[ap]ā». «Dzfimtenes] Vļēstnesīļ» nav nekas atbildēts. Ta-

vas kartiņas dabūju. Lido, sirdsiniņ, lido.

437.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 5. jūlija

Manu sirdsmīļo sirdsdārgumiņ, nu Tu būsi sācis kūri

un nu jānāk arī miegam; tas ir par maz Tev līdz V 25.

Kad tik pāries nogurums no ceļa, tad gan drīz atspirgsi; i

pa tām 8 dienām būs labums. Es sāku strādāt; šodien jau

penss ir, bet vāja kvalitāte. Te arī līdzi vēstule Raņķim;
atsūti atpakaļ. — Tev ir pāris lugas uzvestas: Smiltenē

«Vaidelote». — Lilija top diezgan šimpēta «D[ienasļ Lļapā]»
no V. Knoriņa, 1

— bet nekaitīgi. Aizraksti viņai! — Laiks

mums labs, tikai vienu nakti lija līdz 10 no rītus. — To

Rohseide2 tikai nedod atkal šūt Līvenei, ņem labu skrode-

riem. Pastāsti, kā bij «Quo vadis». 3
— «Dzļimtenesļ Vļēst-

nesīļ» vēl nav nekādu rakstu. Hermans arī neraksta «D.

L.». Še viena puķīte: ir krūms, smaržo. Rakstu jau sest-

dien vakarā, lai Tu rīt dabūtu.Lido.

438.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 6. jūlijā

Mīļo sirdsdraudziņ, šodien aizgulējos, un zīlīte nu bez

apstājas dzied: dzi, dzi, tārpot, vīrs; bet taisni šodien līst.

Tārpošu tepat istabā. Viss būtu labi: ar brūtgāniem nav

nekāda gala. Līna sačerkājusi, tas grib braukt, mājās sākt

savu veikalu. Māte neļauj, papriekš vecākām jāprecoties.
Nu tad arī Ritai šodien nāks fidanzato1

,
giardiniere

2
no

Lepoi, uz ašu roku sacerēts. — Šorīt Hermans raksta, ka

liecināšot pie goda tiesas. Fonds piespriedis pa 100 r.
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■«Gundega un Brusubārds», Skalbes dzejām un «Gals un

sākums» man, — tādā kārtā.3 Lido, ziediņ, lido.

439.

H. ASARAM

Kastaņolā 1913. gada 6. jūlijā

Herm[anim]. 8.7.13.

Labi tā! Jūsu stāvoklis skaidrs, lai nu lieta nāk. Bet Pī-

piņa neitralitāti es nesaprotu; ja vēl «D[ienas] Lfapa]» būtu

bezpartejiska neitrāla avīze, kā, piem., «Jļaunākās] Ziņas»,
bet «D. L.» taču radikāli demokrātiska, un kā tādai viņai

jāieņem noteikts stāvoklis šinī jautājumā, kurš savā ko-

dolā (un par to vien ir runa) ir demokrātijas pamatjautā-

jums: vai demokrātiskas] pārrunas, vai birokrātiska slēp-
šana? Vai progress, vai šabloni? Bet varbūt P[īpiņš] pats

pa to laiku būs man par to rakstījis.

440.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 7. jūlijā

Manu mīļo zelta zirdziņ, nu maza rakstīšana, bet liela

ziņošana: nupat atbrauca Kuģa ar sieviņu, mazu ģimnā-
zistenīti; noliku viņus Villa Eden. Tev nav jāsteidzas

mājā viņu dēļ,'atpūties, cik vien spēj: būs pēc liela ru-

nāšana; bet ēst viņiem nedosim, tātad saimniecība at-

krīt. — Tad vecā Roderiete nomirusi, Karlīne laimīga.
— «Domās» ir smuks artiķeis par Tavu drāmu no Krau-

jas.
1

—- Avīzēs vairāk nav nekā svarīga. Es varēšu strādāt

un IV cēl. nobeigt. Lido, sirdsiniņ, lido.

441.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 8. jūlijā

Manu mīļo zelta dzīvībiņ, ar Kuģu vakar vakarā gan

par daudz sarunājos, bet tomēr pastrādāju arī šodien,
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tikai nepaspēju norakstīt un jūtos arī nervozāks. Šodien

viņš nāks tikai 5 pēc pusdienas. Nebēdā Tu, sirdsiniņ, un

neuztraucies, gan jau ies. Par to prēmiju
1

arī nav, ko uz-

traukties: no viņiem taču ir liela pārvarēšanās, ka vis-

pār deva, jo man taču dāvāts partijai. Es domāju tos

100 r. dāvāt «Arodniekam» un latgaliešiem 2
,

lai partija

nesaka, ka mani grib nopirkt. — Atrakstījis Ekters sa-

mierinošā garā. Arī brālis, bet tas par Jansonu nemin.

Kuģa grib mani portretēt. Abi paliks vēl kādas 10 dienas.

— No Amtmaņa nav ziņu. Lido, sirds mīļais.

442.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1913. gada 9. jūlijā

Dārgā draudzene, atļaujat Jums teikt pāris vārdu kā

biedrim, kas līdzīgā stāvoklī un nav tomēr, man tad ir

tāda doma: pēc mēneša, pēc divi trīs nebūs ne miņas par
nejaukumu, vai tad to mēnesi nepaciest? Vai mēs paši
nepaliekam ilgāk par to mēnesi? Un pēc ir tikai labi vien.

Pēc lielās dušas paliks pāri tikai —- Jūsu grāmata, kritikai.

Un, kad es tagad palūkojos tanīs kritikās, •—- uzbrūk tikai

tendencei, ne romānam, bet galvenais taču romāns. 1 Nu

Jūs esat tikusi rakstniece ar lielu aplombu, tas paliek
vēlākam darbam kā reklāma un sataisa ceļu. Strādājat
atkal. — Elza veseļojas Cīrihā, ir ļoti nogurusi; neņemat

ļaunā, ka neraksta. Es strādāju ar divu zirgu spēkiem
jau kopš mēnešiem; atliek laika tikai īsiem sveicieniem,
bet tik lai jo sirsnīgiem. Jūsu

R.

443.

R. PELŠEM.

Kastaņolā 1913. gada 9. jūlijā

9.7.13. Rob. Pelše. — Kā redzu, tad mums arī faktisku

starpību nav b. Brjaunaļ lietā un kongress 1 varēs to ga-

līgi nobeigt un izņemt pilsoņiem no rokām pēdējo ieroci,

atdodot arī b. Br. partijai atpakaļ — skaidru, —■ nevis

caur liecībām, bet caur patiesību; tad arī viņš tiks vesels

un būs reiz pasargāts no uzbrukumiem.
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444.

P. KALNIŅAM

Kastaņolā 1913. gada 9. jūlijā

9.7.13. Ekters.

Jūsu Izsmeļošā vēstule saņemta; ar visu esmu vienis-

prātis un tajās pat domās, ka lieta1
tuvojas nobeigumam.

Kongress var to pilnīgi likvidēt (izbeigt), tā būtu visla-

bāk. P. uzstāšanās bija ļoti neveikla un rada iebildu-

mus, — bez šaubām, tai var piesieties. lespējams, Tu la-

sīsi manu vēstuli; ja nē, es viņu Tev aizsūtīšu.

445.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1913. gada 9. jūlijā

Mīļo brāli, par «Lielo Lavīzi» aizrakstīju, teicu, ka lai-

kam ir jau tulkots un lai viņš pats raksta Tev. Tad jau
Tu varēsi ierīkoties, kā gribi. — Tā «Zelta zirga» dēļ nav

vērts pūlēties, tāds vecs klepers lai zinās pats, kā tiek uz

priekšu. Kad cenas pazemināšana ir tik komplicēta, tad

lai paliek. Tikai lai paziņo, cik eksemplāru vēl ir pie viņa

un cik ir ieņēmis. — Ar «Kapitālu» Jūs negribēsat vairs

gaidīt un tātad dodat prom. Vļilimļ Dļermanim] pieprasi,
vai viņš spēj ar veselību tikt galā; Darvins viņam neesot

tā jāsteidz, tātad varbūt viņš varētu ņemt šo. Roželis ātrs

strādnieks, un Jūs jau viņu pazīstat no agrākiem dar-

biem, tātad laikam dosat tam arī šo. Roberts ari labs

strādnieks, un vajadzība viņam arī ir diezgan liela (pre-
cējies, bērni ir; pelnās ar roku darbu!); viņš tikai gribētu
avansu no 30—40 rbļ. un tikdaudz arī ik mēnešus sūtītu.

Nez vai Jums ir liela nauda? Bez avansa viņš neiedrīk-

stas mest savu māldera darbu. Apprasāties pie Rožeļa, cik"

liela viņam vajadzība. Tad salīdzināt, kuram vairāk vajga
un, protams, arī kurš spēj labāk, Roberta adrese ir:

R. Pelsche, Sceaux (Seine) 34 rue Fontenav, France. —Viņš
ir tas, kas gribēja tulkot «Lielo Lavīzi». — Par «labām

famīlijām» palīdzēju, kā varēdams, kaut gan rakstot diez-

gan grūti. 1 Pastāstīšu varbūt Mierlaukam un tas Tev.2
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Tagad stipri strādāju. Vēlāk plašāk. Tu neminēji, kāds

tagad Tavs stāvoklis Jansona lietā, Sirsnīgi sveicinļats]

un skūpst[īts] no [paraksts].

446.

ASPAZIJAI

Lugāno 1913. gada 10. jūlijā

Manu mīļo zelta Iniņ, šorīt nedabūju Tavu kartiņu; rak-

stu šo, kuru dabūsi vēl šovakar un rit no rītus, tad laikam

jau laidīsi aidi mājās. Nupat esmu Lugānā un pelnu 1 fr.

50 s. kā liecinieks Roeschlim, kuram aizbēdzis maizes-

puika. Bez tam bij vēl kāds Teodors Kūla, par beņķu lau-

šanu un itāliešu kaušanu ielikts karcerī un no turienes

caur policiju atsūtījis man vēstuli; tagad policija man

saka, ka esot jau izlaists un samaksājis sodu par posta
darbiem 15 frankus. Teicu, ka nepazīstu: nu tad lai ne-

iepazīstoties arī! teicu, ka nedarīšu, jo neprotu beņķus
lauzt, un citas kopības man nav. Rīt tad nu 2 un 40 min.

būšu pretī vakzālē. Ja satieci vēl kādus kolonistus, ap-

prasies, kas tas par T. Kūlu tāds ir; varbūt kāds viņu pa-

zīst. Šodien man tās tieslietu darīšanas izjauca strādāšanu,

būtu laikam pabeidzis IV cēlienu. Lido, sirdsmīļumiņ, lido.

447.

PĒTERBURGAS LATVIEŠU LABDARĪBAS BIEDRĪBAI

Kastaņolā 1913. gada 10. jūlijā

Laipni lūdzu uzdot Jūsu ciēn. biedrības priekšnieka
P. Ļūļas kga adresi, rakstot uz Castagnolu, Suisse, Mr.

A. Naglin. Mana karte, adresēta uz Podoļskaja Nr. 9,
kv. 36, laikam nav sasniegusi mērķi, jo ir pagājušas 3 ne-

dēļas.

Visā cienībā [paraksts].
Castagnola

10.7.13.
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448.

A LŪKINAI

Cīrihē 1913. gada 11. jūlijā

M[īļā] d[raudzene], saņēmu ar prieku Jūsu laipno vēs-

tuli. Elza tagad ir še, Cļīrihāļ, kurp atbraucām abi pave-

seļoties, jo pēdīgā laikā es biju drusku vairāk strādājis.

Man drīz būs atkal jābrauc atpakaļ — atkal drusku vairāk

strādāt, bet Elza- paliks un pagaidīs Jūs še. Paliekat mīļi

no mums abiem sveicināta.

R.

449.

R. EGLEM

Kastaņolā 1913. gada 22. jūlijā

Cien. R. Egles kgs! Man ļoti ērti, ka Jūs sarakstāt jau-

tājumus, uz kuriem man atbildēt: 1) Tulkojumu varētu

sūtīt arī man tieši. 2) Ostvvalda «Miihle des Le.bens» varēs

laist vienu N, tātad varat pie tā strādāt, bet drukā tas ne-

varēs nākt drīz, jo ir jau bijuši daudzi dabas vēstjures]

raksti, un publika, kā izrādās, tos maz pērk. 3) Labāk

«Dzīves dzirnas»; «sudmalas» ir provinciālisms. 4) Tsop-
— radīšana. «Bērna dvēseles mākslinieciski ra-

doša audzināšana.» 5) Labāk būtu «vednieks», bet jēdziens

pieder praktiskajai dzīvei, un tai literatūra nespēj uz-

spiest savus vārdus. Laikam «ormans» nekad netiks iz-

spiests no «vednieka», bet paturēs grožus vienmēr rokās.

6) «Nav» es arī rakstu. Bet «dūris» ir provinciālisms; lie-

lākā daļa izrunā skaidri «durvis», cirvis, purvs. Saka gan

«durtiņas», jo 3 konsonanti būtu grūti izrunājami
7) «Hļaufa] pasakās» labāk netaisīt pārgrozījumu. H. ir

romantiķis, un viņa stāstu kārtība pieder pie romantiskā]

stila (salīdz., piem., Immermana «Mūnchhausen»). 8) Šķirt
var «H. pasakas» vairākās daļās, tas pat būs U. B. vēl

ērtāk. 9) Manas valodas studijas bij diezgan plašas: leišu

valoda, sanskrita sākums, leišu augs- un lejas izloksnes,

latgaļu izloksne, baltkrievu valoda, Tautas dziesmas, ku-
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ras pats Krāju, ierašas. Stendera v. c. senais leksikons un

senie raksti.

Paliekat sirsnīgi sveicināts no Jūsu

[paraksts].

450.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1913. gada 22. jūlijā

Mīļo brāli, pašlaik man viesi no teātra1
.

— Stērste zin

arī vairāk par Aizupa lietu, jo bij viņā, man liekas, par

aizstāvi līdz ar Eversu. Es to lietu nemaz nepiedzīvoju,
nezinu arī apsūdzības raksta, bet no Stjērstes] varbūt pat

oriģinālu dabūsi. Garāk Tev par to rakstīt nevaru, kamēr

neesmu nobeidzis steidzīgākos darbus, divas lugas. —• Par

«Zelta zirgu» lai tikai atsūta ziņas, cik eksemplāru vēl ir.

— Tavs stāvoklis J[ansona] lietā noteikts.2
— Pašlaik še

arī Elza, bet mūs abus nogurdinājuši viesi. Paliekat abi

mīļi sveicināti un skūpstīti no Jūsu [paraksts].

451.

H. ASARAM

Kastaņolā 1913. gada 22. jūlijā

Sirsnīgi sveicieni.

[Paraksts.] 1

Arī Mierlauks kalnos nāks klāt.

452.

A PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1913. gada 24. jūlijā

Visu labu un skaistu, un mīļu mīļajiem cilvēkiem uz

viņu goda dienu! Esat sveiki un jautri! Laikam esat paš-
laik dzimtenē. Leonhardamies labi, navko šaubīties. Dzīvo-

jat, veseli, mīļie, labie ļautiņi.
[Sirsnīgi sveicieni?].
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453.

TIPOGRĀFIJAI «HANZA»

Kastaņolā 1913. gada 25. jūlijā

Saņēmu telegrammu un atbildēju, ka «ausgeschickt» 1
.

Nākošu reizi izsūtāt man agrāk, jo vienkārši pasta sūtī-

jumi iet bieži i 4, i 5 dienas, bet caur muitu sūtījumi vēl

ilgāk, tad arī bieži jāgaida uz deklarāciju, kura, kā šoreiz,

pienāk vēlāk par pašu paku. Nosūtu: Vidiņa «Vļaiļ kus-

toņiem] ir jēga?»
2
,

Zvingēviča «M. v. 1. saimniecība»,
Skalbes «T[autas] dz[iesmu] izlase», Akuratera «Pļersj
Gints»3

,
Laimnieka «Dzimtene un ticība»4

.
«Pļeru] Gintu»

vajdzētu dot 2 grāmatās. Arī citus varat šķirt 2 grāmatās,

ja pēc aprēķina iznāktu par garu. Vispār ieturēt kā

normu: pēc iespējas daudz viennumura grāmatiņu. Ko likt

tagad pirmā sērijā, ko otrā, atstāju Jūsu noteikšanai, jo

man šimbrīžam nav ziņu par tehniskiem apstākļiem, piem.,
cik lokšņu iznāk sērijā. Vēlāk lūdzu man uz sūtāmiem

rokrakstiem piezīmēt, cik lokšņu apmēram iznāktu drukā

zināmā grāmata. — Nākamo sūtījumu es izsūtu pēc pā-
ris dienām, un vispār lūkošu visu Jūsu pirmo sūtījumu
aizsūtīt Jums atpakaļ ašāk, lai Jums būtu priekšā lielāks

daudzums rokrakstu un nekavētos druka. Bet sūtat man

visu aši, jo vēlākos sūtījumus es skatīšu pamatīgāk cauri

un gribu uzlabot arī valodu. [Paraksts.]
Atsūtāt Gulbja adresi!

454.

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1913. gada 26.-29. jūlijā

Mīļo Matīs!

Man bij pašlaik viesi no teātra, ar kuriem kopā vaja-
dzēja stipri strādāt; es noguris un nevesels (braucu uz

Cīrihu ārstēties), bet tomēr man vēl priekšā īslaika ter-

miņa darbs — luga, — lūk, tādēļ atvaino manas vēstules

nokavēšanos. — Tu savā vēstulē gribi visu labu un lai

arī mēs ar Jankavu izdarītos miera ceļā. Es vienmēr esmu

miera ceļu labāk gājis un arī šoreiz tikai atbildēju uz
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Jankava provocē jumu;l mana atbilde pate ne pēc satura,

ne formas nav provocējoša. Un ar bijušu draugu, kurš

lauzis draudzību, katra polemika sevišķi grūta. — Tu saki,

kādēļ es ļāvis viņu:ķengāt? —- Tas jau nestāv manā varā,

tik liels nav mans iespaids. Un tad jau viņš pats aizstā-

vējās, pārgāja uzbrukumā un, kopš pārtrauca sakaru ar

mani, aizgāja uz gluži pretēju pusi; tapa par tiešu sļociāl]-

d[emokrātij]as pretnieku, kamēr es biju un paliku socd.

un kā tāds tikai centos labot viņas trūkumus un attīstīt

to tālāk. Nu Jļankavs] aizgājis tik tāli prom, ka pats sau-

cas par reakcionāru un neuzskata savu darbību vairs

par tādu, kas nāktu par labu s. d-ai, ko es gan daru. •
Kad mēs abi bijām revolucionāri un draugi, mēs gribē-

jām strādāt par labu s. d-ai tā, ka viņš, kurš pēc dabas

ir kritiķis un polemiķis, darītu negatīvo darbu: kritiku

un polemiku, es, pēc dabas dzejnieks, darītu pozitīvo:
ietērptu tēlos s. d. idejas, esošās un nākošās. Tā arī gāja
kādu laiku, kad viņš «Vecļajosļ elkos» apkaroja s. d-ai

pretējo dekadenci un gribēja vērst uzmanību uz «Ug. v.

Nakti», aizstāvēdams to pret s. d-iem, viņš bij pirmais,
kas atzina «U. N.». Bet tad viņš, kritizēdams s. d-u, uzbu-

dinādamies no viņas veida, iegāja arvien vairāk naidā

pret to, atmeta interesi par literatūru, līdz pārtrauca sa-

karus arī ar mani. Es palieku pie sava pozitīvā darba tās

pašas idejas labā. — Mana vaina nu tā, ka es biju cerē-

jis, ka viņš atvairīs no manis uzbrukumu no dekadentu

un s. d. puses un tā darīs man iespējamu ražīgu pozitīvu

darbu, tā bij tā «draudzīgā roka», par kuru es runāju
vēstulē un kurai viņš tagad piedod tik neglītu nokrāsu,
it kā es viņu būtu gribējis izmantot. Ka tā nebij izmanto-

šana, pierāda jau tas, ka viņš pats vēl pēc tam bij drau-

dzīgs pret mani. Un visā vēlākā laikā es nekā cita neesmu

darījis, kā tikai savu politisko darbu, ar to pašu veco

nolūku: s. d-ai, progresam, tautai par labu, cik es saprotu.
— Kad viņš man uzbrūk tagad, kur man pašlaik jāatvaira

uzbrukumi no Jansona draugu puses, kad sauc pie izmek-

lēšanas ne Jansonu, bet mani {kam par to ir jau pazi-

ņots) , tad es to izskaidroju tikai ar Jankava sarūgtinā-

jumu no garām polemikām. Viņš grib publicēt izrautus

gabalus no manām vēstulēm, kur es asi kritizējis s. d-u.

Lai Jankavs to dara. Es s. d-u esmu asi kritizējis vien-

mēr arī citādos veidos, arī pozitīvos darbos, viņas labā,

viņu tālāk.__vezdams. Tagad to vēstuļu publicēšanu pie-

prasa arī Āļrzemju] kļomiteja], un, kaut gan es gribētu
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s. d. saudzēt (sevišķi tagadējā, priekš viņas grūtā brīdī),
tomēr es tagad tās publicēšu. Viņš var uz laiku darīt ne-

patikšanas partijai un man, celdams augšā mūsu dom-

starpības, bet nopietni kaitēt lielai partijai, kāda ir s. d-ja,

un vēl lielākam pasaules uzskatam, kāds ir sociālisms, to

viņš nespēj. Un arī es ceru izturēt uzbrukumus, visādā

ziņā tādi spaidi negrozīs manus uzskatus, jo īstenībā jau
pret mani sūta kā stiprāko pretnieku mani pašu, un es

gan sapratīšos ar savu pagātni, jo neesmu to un sevi tā

noliedzis kā Jankavs savu pagātni. — Varbūt arī Jankavs

kādreiz atminēs savu pagātni un varbūt pat pie tās at-

griezīsies.
Paliec nu vesels.

Tavs [paraksts].

455.

A. GULBIM

Kastaņolā 1913; gada 28. jūlijā

Mīļais draugs!

Es nekad neesmu Deglavam- teicis, ka gribu viņu uzaici-

nāt sev par palīgu U. B. Nedz arī viņš man jel kad iztei-

cis tādu vēlējumu. Es līdz ar šo rakstu viņam pieprasu

izskaidrojumu par tādu dīvainu stāstījumu Tev. Vispār

jau tādas domas vien ir muļķīgas: kāda tad man vajga pa-

līga pie U. B.? Ko tad tāds palīgs lai darītu? Literatūru es

pats pārzinu un jau nu visādā ziņā labāk par Deglavu.
lekš kā tad pastāvēs tas, ka viņš būs visa darītājs? Viss

tas ir tik pilnīgi nesaprotami, ka brīnums vien. Bet viens

man jāsaka Tev: kad Tu jau ziemu dzirdēji tādu apla-
mību, kādēļ tad Tu man tūliņ par to neziņoji? Tu taču

esi man draugs, un drauga pirmais pienākums ir visu

teikt savam draugam; neticēt nekādas neslavas, bet pirms

apjautāties pie paša drauga. Es jau nevaru zināt, kādas

visādas baumas iet apkārt par mani, kā veikalnieki grib
iedzīvoties uz mūsu rēķina, kā grib mūs paķert. Kad Raņ-

ķis uzstājās pret Tevi, es abas reizes aizstāvēju Tevi un

neklausījos uz baumām. Kad Tu būtu man tūliņ teicis

par Deglava stāstu, tad būtu arī sev aiztaupījis veltas

šaubas par mani. Bet, kad Tu nu reiz biji pats pārliecinā-
jies par baumu nepatiesību un nodevis man U. B. redak-
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ciju — bez kā es būtu Tevi pēc tā lūdzis
-—. kādēļ tad Tu

nu atkal sāc šaubīties? Tādēļ vien, ka es Tev atbildēju uz

vēstuli drusku vēlāk, nekā Tu vēlējies! Vai tiešām vienas

vēstules mazs nokavējums (jo es uz viņu esmu jau at-

bildējis kopš trim dienām) sver tik smagi, ka Tu sāc atkal

ticēt baumām, par kuru pareizību Tu pie manis neesi ap-

jautājies? Vai draudzības saites ir tik vārgas kā zirnekļa

audums, ka tāds mazs krislītis rauj viņas jau pušu? —Šo

pašu nokavējumu es Tev jau izskaidroju, un Tu viņu zi-

nāji arī pats no avīzēm: pie manis bij atbraukuši Jfaunā]
teātra divi direktori un dekorators, un mēs stipri strādā-

jām divas nedēļas. — levēro arī to, ka ļoti vēlu atnāca

«Hanzas» rokrakstu sūtījums un ka es metos ar lielu

sparu uz to lasīšanu; jo man likās svarīgāki, ka laikā no-

nāks drukātavā rokraksti nekā vēstule Tev. Neņem aiz

tā iemesla ļaunā, ka vēstule Tev ir daudz īsāka par piezī-
mēm par pašu U. B. Es darbu vienmēr skaitu svarīgāku
nekā personu un viņas ērtības. Es redzēju, ka Tu pats arī

sevi netaupi darba dēļ, un, kad es nu arī tā daru, tad Tu

uzreiz sāc šaubīties. levēro arī vēl to, ka man divi ter-

miņa darbi — lugas, ka man arī reizē jāved polemika.
levēro, ka es neesmu īsti vesels. Nu, negribu Tev vairāk

neko teikt, jo negribu Tevi uztraukt. Es jau labi saprotu,
ka Tu tā varēji domāt un rakstīt arī tikai aiz savas neve-

selības: Tu neesi atpūties un esi ticis nervozs. Tev būtu

vēl jāpaliek Ķemeros. Tev būtu ilgāk jāstāv mierā, jā-

raksta «Kaspļarsļ un Biruta», un tad Tavs gara stāvoklis

taptu atkal dzīves priecīgs un Tu neuztrauktos par nie-

kiem. Bet nu zini vienu par visām reizēm, ka es esmu un

palieku Tavs draugs, ka Tev iāsaka man, kad ko uztrau-

cošu vai nela*bu dzirdi, es visu izskaidrošu, un es palī-
dzēšu, cik varēdams. Palīga U. B. nevajga nekāda, un Tu

jau esi vairāk nekā mans palīgs, jo Tu esi pats U. B.

saimnieks. ■— Tev arī nebūs turēt mani par muļķi vai

šaursirdi, kas ar neuzticību skatās uz U. B. tādēļ, ka tai

šimbrīžam neiet spīdoši. No kuras lietas es esmu atkāpies
tādēļ, ka viņa neiet spoži? Un vai mans stāvoklis tagad ne-

būtu spožāks, kad es būtu atkāpies no nepraktiskām idejām?
Es no U. B. redakcijas tagad, kad U. B. iet vājāk, nekādā

ziņā neatteikšos, kamēr Tu pats mani gribēsi. Kad Tu

manis negribi par redaktoru, es aizeju to pašu acumirkli.

Atteikties es varu gan ne no redakcijas, bet gan no algas

par redakciju, un to es daru, kamēr Tev neies labāk. Nu

Tu zini, kā ir, un nu neuztraucies vairs. — Un nu vēl par
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darbu vai veikalu, kas mums abiem tas svarīgākais: tas

uz sevišķas lapiņas.

Uz atsevišķas lapas rakstīts:

Veikala piezīmes

1) Rokrakstu nokavēšanās notika ne aiz manas, bet aiz

drukātavas vainas: drukātava nebij zinājusi, ka iešūtās

pakas iet caur muitu daudz ilgāk par vienkāršiem pasta

(manuskripti) sūtījumiem, — iet pat līdz 2 nedēļām! To

lai drukātava turpmāk ievēro!

2) Rakstniekus, kuri dabūjuši avansus, es ievērošu pie
darbu izdalīšanas.

3) Lai rakstnieki raksta kritikas, esmu pats Tev licis

priekšā pēdējā vēstulē.

4) Lai Jansons tulko [2 nesalasāmi vārdi] minētos dar-

bus. Bet tad zinātnes arī uz laiku pietiek.

5) Ar Jansonu un Bērziņu mēs stāvam pašlaik polemikā;

viņiem tādēļ būs grūti rakstīt man, lai tad raksta Tev, un

Tu man atsūti. ,

Jā, vēl 6) «Kopļotusļ tulkojumus» neturpini vairs, kad

publika tos nepērk. Vēl tik tālu nav mūsu kultūra.

Vai Tev rakstīt garas veikala piezīmes, jeb vai Tev

viņas nav no svara? — Čeku 355 r. saņēmu ar daudz pal-
dies. Norēķinā strīpo tos 30 rbļ., kurus Tu esi uzlicis kā

% no parāda. Es jau neesmu naudas aizdevējs Tev. Un nu

šoreiz lai paliek. Es rakstu lielākā steigā un nevaļā, darbi

lidz pilnai galvai. Esi sveiks, atkopies un neuztraucies, tad

būs viss labi.

Tavs [paraksts].
28.7.13.

456.

A. DEGLAVAM

Kaslaņolā 1913. gada 29. jūlijā

Mīļo brāli, atraksti man tūliņ, kas tas ir par pārpratumu,

ko Tu esot runājis ar Gulbi par viņa Universālbibiiotēku.

Kad es būšot tai par redaktoru, tad es aicināšot Tevi par

palīgu un Tu būšot visa darītājs. Uz ko tas zīmējas? Jo
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es Tev nekad tamlīdzīga neesmu rakstījis un ari no Tevis

neesmu saņēmis tāda apgalvojuma. Es nemaz nevaru iedo-

māties,'kā tādas baumas cēlušās un ko Tu patiesībā esi

teicis. Bet redz, kā baumas rodas no tukša un tomēr dara

iespaidu, tā man tagad ari nepatikšanas no tā. Esi tik

labs un atraksti tūliņ, lai es varu izklīdināt tos pārpratu-
mus. Tu to esot teicis šo ziemu. Paliec mīļi sveicināts un

skūpstīts no {paraksts].

457.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1913. gada 29. jūlijā

Mīļais draugs, varbūt iznāk tā? Es braucu 1. augustā uz

Cīrihu, kur Aspļazija] paliks ilgāk, bet es varbūt līdz

10. augustam. Tad vai nu tiksimies, kad Jūs braucat uz

Davosu, vai es aizbraucu taisni pie Jums uz Thunu1
,

kad

to var izdarīt vienā divās dienās un ar mazu maksu. Var-

būt braucam abi. Bet visādā ziņā nu ir taču izredze uz

tikšanos. Tūliņ 15. aug. man jāsāk atkal strādāt.

Sirsnīgi sveiki. [Paraksts.]

458.

H. ASARAM

Kastaņolā 1913. gada jūlija beigās

Carissimo, sūtam Jums sirsnīgus sveicienus visi kopā,
Mierlauku palaižot, mājās. Drīz braucam arī mēs uz Cī-

rihu. Tad rakstīšu Jums ari garāki. Mana adrese paliek
vēl šepat. Daudz mīļu, sirsnīgu labdienu.

[Paraksts.]

Kopš 1. jūlija nesaņemu «D[ienasļ L[apuļ» un nezinu, ko

labu darāt.

[Paraksts.]
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459.

A. GULBIM

Kastaņolā 1913. gada jūlijā

Mans mīļais, dārgais draugs, Tu neesi pietiekoši atpū-

ties miesīgi, tādēļ Tavs nospiestais gara stāvoklis, Es Tev

katru reiz rakstu, lai Tu atpūties, dari to, mīļais, labais,
taupies, taupies, tas kapitāls, kas atmaksāsies. Es tādu

drūmumu pats labi pazīstu. Agrāk es briesmīgi no tā

cietu, tagad mazāk, kaut gan strādāju daudz. Man palī-
dzēja ārstēšanās Cīrihā. Un pēc oktobra, mēneša gribu arī

vēl atpūsties. Dari Tu arī tā. Tas ir viens, miesīgs līdzek-

lis. Otris, garīgs, ir — sava paša oriģināldarbi. Raksti

«Kasparu un Birutu». Ja Tavs drūmums būs panācis, ka

Tu atkal pieskarsies savai drāmai, tad viņš būs Tevi svē-

tījis. Iznāks labi, būs liela traģēdija. — Par kara gājienu
no Raņķa puses daudz nebēdā.1 Es jau rakstīju, un vairāki

biedri gādās, ka uzbrukumi U. B. neatkārtojas. — Par

labām ziņām, ko Tu man raksti, daudz paldies. — «Jā-

zeps» būs gatavs apm. 1, oktobrī (j. stila). — Man paš-
laik viesi no Jaunā teātra,2

un mēs stipri [kavējam?] 2 ne-

dēļas. Es diezgan noguris un šoreiz nerakstīju vairāk.

— Atpūties un ārstējies, neaizmirsti! — Še klāt par vei-

kalu uz atsevišķām lapiņām. Paglabā tās, lai vēlāk varētu

būt pie rokas, kad es uz tām atsaucos. — Piekodini «Han-

zas» sekretāram, lai man vienmēr ātri atbild. Esi vesels,
turies spēkā, raksti savu lugu, — daudz mīļu, mīļu lab-

dienu.

[Paraksts.]

460.

A. GULBIM

Kastaņolā 1913. gada jūlijā

Pāris praktiskas piezīmes U. B. — sludini arī lētāki

mazākā apmērā, neuzskaitot visas grāmatas. levāc ziņas

no Zeltiņa v. c, kādas U. B. grāmatas vairāk gājušas. Labi

būtu, ja par visu grāmatu pirkšanu pa gadiem vestu sta-

tistiku. —- Tev tas palīdzētu ļoti pie grāmatu izvēles,
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461.

P. DAUGEM

Cīrihē 1913. gada 4. augustā

Mans mīļais, dārgais, rakstu tikai šo mazo kartiņu, kaut

gan vajadzētu Tev daudz, daudz teikt pēc Tavas tik sirsnī-

gās, dziļās vēstules, kura man tik labi darīja. Bet esmu

pašlaik diezgan noguris un nevesels; atbraucu uz Cīrihu

drusku paārstēties, tūliņ jau jāiet atkal pie steidzīga ter-

miņa darba. Tikai nezinu, vai jel maz spēšu to veikt. Tu

esi jau tik laimīgs, ka vari drusku atpūsties, es vēl neesmu

tik tāļi. Kā man gribētos arī būt Tavā miera mājiņā!
1 Un

sākt savu darbu, jo līdz šim tikai es kratu nost vecos ne-

rakstītos darbus un pagātni. Skaisti, ka Tu atkal sāc celt

gaismā savus iemīļotos filozofus, sniegdams tos tautai. Lai

nu Tev šoreiz sekmējas labāk nekā ar Dīcgena darbiem!

«Domās» raksti gan par Mūller-Lyer idejām,2 lai arī mums

kas tiek. — Tu ļoti mīļi un pareizi saki par «Gals un sā-

klums]»; man no lielākas intereses būs dzirdēt Tavu sprie-

dumu, kad būsi vairāk ielasījies, — tur tiešām liels ma-

nas dzīves gabals.
3

— Jansona lietā mans uzskats pilnīgi
tāds kā Tavs. 4 Paliec mīļi, sirsnīgi skūpstīts no Tava

{paraksts}.

Atklātnes malā rakstīts:

Sirsnīgi sveicieni no mums abiem Tavai mīļai kundzei.

Sveiks!

462.

A. GULBIM

Cīrihē 1913. gada 4. augustā

Mīļais draugs, saņēmu Tavu kartiņu tikai šodien, jo
esmu atbraucis uz Cīrihu paārstēties. Ilgi gan laikam ne-

būs, varbūt 10 dienas, jo priekšā ir īsa termiņa darbi.

28. jūlļijā] rakstīju Tev garāku vēstuli; adresēju uz

«Hanzu». — J. Buševics man raksta (Tev viņš arī par to

esot rakstījis), ka «Kosmoss» prasot par autora tiesībām

("VVeltschopfung
1
) 40 markas, jāņemot arī viņu klišejas.2

Es domāju, vajadzētu to pieņemt. Varbūt varētu pat stā-
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ties tuvākos sakaros ar «Kosmosu», ir krietna biedrība.

Tad varētu dibināt ko līdzīgu pie mums, un arī iznāktu

lētāk. Viens tik jāapdomā, ka zinātniskas grāmatas maz

pērk, viņas jāuzskata U. B-ai tikai kā reklāma. — Kritiku

un referātus par U. B. varēs ierīkot, bet paliek vēl tas, ka

publika maz vairs klausās uz kritiku, kura tik ilgi ir kom-

promitējusies. Statistika par «Induli» ļoti zīmīga,
3 jo «In-

dulim» labu kritiku netrūka, kamēr «Gals. un sāk[ums]»

bij bez kritikas, un tomēr «Iļndulisj» negāja, bet «G. v.

sāk.» iet. Sveiks! [Paraksts.]

463.

A. GULBIM

Cīrihē 1913. gada 5. augustā

Mīļais draugs, «Stepju karalis Līrs» 1 ir jau izsūtīts. Tā-

pat Plūdoņa «Vācu lirika» 2. Farina stāsts labs un paraugs

no itāliešu valodas, no kuras maz vai nemaz nav bijis.
Renesanses noveles arī sūtīšu, bet tur dažas būs jāstrīpo;

tādēļ vēlāk. — Tālākie rokraksti man nav vēl atsūtīti no

«Hanzas»; pielūko, ka tie tiktu izsūtīti laikā! kā vien-

kārši manuskriptu sūtījumi, kas iet ātrāk. «Kopļptus] tul-

kojumus» nepārdrukā, tad nepērk. Jeb, kad Tu negribi,
tad drukā tikai 50—100 eksemplāros. Bet labāk būtu no-

beigt. Papīru var izlietot citur, piemēram, «Jāzepam» vaj-

dzēs v. c. ■— Par sēriju sastādījumu augustam un tālā-

kiem mēnešiem paziņo man, — sastādījumu izdari Tu, bet

man jābūt orientētam. — Paārstējies nu vēl Rīgā vai jūr-

malā pirms braukšanas darbā. Pastāsti, kā iet ar «Kas-

piaru] un B[irutuļ». Sirsnīgs sveiciens.

464.

A. DEGLAVAM

Cīrihē 1913. gada 6. augustā

Mīļo brāli, saņēmu Tavu kartiņu un redzu, ka Tu pats

prasi skaidrību no manis.
1 Man Gulbis atrakstīja to, ko

es Tev paziņoju, lūgdams Tevi, lai Tu man paskaidro.
Kādu skaidrību lai es dodu Tev? Vairāk es nekā nezinu
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nekā to, ko Gulbis raksta. Man še Cīrihā viņa vēstules

nav līdzi, citādi es Tev vārdu pa vārdam norakstītu, ko

viņš saka. Atkārtošu tāpat un no atmiņas: Šoziem sarunā

ar Gulbi Tu esot teicis, ka tad, kad viņš nodošot man

U. Bibliotēkas redakciju, visu darbu darītājs būšot Tu un

visa U. B-a nākšot Tavās rokās. To Gulbis ņēmis ļaunā,

jo viņš esot U. B. nodibinājis, tā esot viņam pieaugusi

stipri pie sirds un viņš nevienam to negribot atdot. Tādēļ,

ka Tu tā teicis, viņš neesot man nodevis redakciju ziemā,

bet tikai tagad, kad pārliecinājies, ka man neesot ļauni

nolūki. — Tu prasi, kādas man nepatikšanas cēlušās caur

to? • — Nu, tādas, ka es tieku nepareizā stāvoklī pret

Gulbi, it kā es gribētu viņam atņemt viņa U. B. —Tu

prasi, kādi pārpratumi? Tādi, ka Tu taču nevari būt tā

runājis uz Gulbi, jo Tevis un manis starpā nekad nav pa-

stāvējis tāds plāns Gulbim atņemt U. B. vadību. Tur, pēc
manām domām, vajga būt kādam pārpratumam; Gulbis

kaut kādu Tavu vārdu būs citādi sapratis, nekā Tu do-

mājis, t. i., būs pārpratis. Un es nu gribēju zināt, ko Tu

īstenībā esi viņam teicis, lai es varētu Gulbim šo pārpra-
tumu noskaidrot.2 Es Tev rakstīju labā nolūkā, bet Tu, kā

lasu, esi dusmīgs. Atraksti nu'tagad kādu labu vārdu iz-

skaidrojumam. Un paliec mīļi sveicināts un skūpstīts.

[Paraksts.]

Cīrihā 6.8.13.

465.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Cīrihē 1913. gada 21. augustā

Mīļais draugs, daudz paldies par sūtījumu, kuru pareizi

saņēmu. — Kopoti raksti iznākuši skaisti, tikai baidos,

vai nav par dārgu. Sludināt vajadzētu vēl vairāk. Nav

arī vēl pietiekoši aizrādījumu laikrakstos. — Nosūtu reizē

karti priekš Kraujas, še man nav viņa adreses. Lūdzu no-

sūtīt. — Atrakstāt kādas rindiņas, kā Jums klājas. Mēs

veseļojamies šimbrīžam Cīrihā. Daudz [teksta bojājums]

Atklātnes malā rakstīts:

.Vai negribat izdot Mihelsona dzejas?,
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466.

A. DEGLAVAM

Cīrihē 1913. gada 25. augustā

Mīļo brāli, še būs priekš «Ausekļa kalendāra». — Tava

plašā un pamatīgā vēstule lietu ar Gulbi pilnīgi no-

skaidro. 1

Pēc_ tādas lietas gaitas gluži nesaprotami, kur

viņš ņēmis tadu izdomājumu?! Viņš laikam daudz ļauna
dzīvē pieredzējis un visus tura aizdomās arī par niekiem;
baidās par sevi, ka viņu neaizskārtu, un no bailēm ne-

mana, ka pats citus aizskar. Man ļoti žēl, ka Tev iznāca

tādas nepatikšanas, bet nevarēju neko citu darīt, vaja-
dzēja Tev teikt; slēpjot Tev, būtu varējis iznākt vēl ne-

patīkamāk. Labi, ka Tu nu ar viņu izrunājies pats. — Kad

pārbraukšu mājās, Castagnolā, aizsūtīšu Tev norakstu no

viņa vēstules, kas palikusi tur. — Mēs abi vēl esam še un

veseļojamies; es drīz braucu atpakaļ uz Castagnolu. Pa-

liekat no mums mīļi sveicināti un skūpstīti, Tavs [paraksts].

467.

ASPAZIJAI

Lugāno 1913. gada 31. augustā

Te nu es esmu, mīļo zelta graudiņ, sveiks, vesels kā

runcis pēc kaušanas. Pārbraucu labi, t. i., snauzdams, uz-

modos no šejienes karstuma. 1 Kā nu Tev iet, mīļo sirds-

draudziņ? Kad Tu nebūtu par daudz nokreņķējies. Atsūti

pirmdien mantiņas, labi izgulies, un tad jau ies atkal.

Atraksti, kāds bij cālīts vakzālē2
.

Atsūti mūsu rēķinus.
Rīt no rītus eju uz banku — Tavus papīrus sakārtot. Rak-

stu šo Lugānā, lai Tu vēl rītā dabūtu. Lido, sirdsdārgu-
miņ, lido.

468.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 1. septembrī

1.9. 13. Manu mīļo zelta pūkiņ, dabūju Tavu kartiņu,

bet aizlijušu; visu laiku bija sauss, vakar vēl 20° ap 6

vakarā, un nu līst, silts gan ir, 18°. Nodevu bankai, lai

pērk Tev Lozannas papīrus. Nokusu no gājiena un nekā
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nepastrādāju, tikai smagi pieēdos. Pārgrozības te tādas,

ka trams maksā nu 15 santīmu par braucienu; un man par

pasta kastīti jāmaksā, kaut gan es nebiju nemaz mājā;

tas tādēļ, ka atslēgas nebiju atdevis. Pie. Tevis ir divas

atslēgas ar zīmi: 6000, redzēju kādā mazā kastītē. Atsūti

tās tūliņ, pielikdama pie vēstules kuvērā. — Tavu kartiņu

ar Jāzepiņu 1
dabūju šorīt no rīta. Aizsūti j u Tev «Druvu».

Met vien iekšā pie Lindi, neskrej tik tāli uz bāni, sasla-

pēsi kājiņas. 2 Lido, pūkiņ, lido.

469.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 2. septembrī

2. 9.13. Manu mīļo diminiņ, saņēmu jau šorīt čumu ar

visām mantiņām, bet tik tagad izkrāmēju un noliku savā

vietā; arī aizgāja labs laiks — visa priekšpusdiena. Iz-

meklēju vēl pantiņus Dombrovskim1
,

negribas taisīt jau-

nus. Pēcpusdien tad strādāju, nosūtīšu «Laivenieku».

— Te klāt pielikts arī lakatiņš, kurš atradās bufetē!

— Sveiciens no Resnevic. — Rēķins Tev ir liels, bet man

vēl lielāks •— 345 fr.! —Tu man esi ļoti lēti rēķinājusi:

piens bija man vien; mancia2 dosi meitai 2—50, brau-

cieni, v. 1.1, tātad palieku Tev parādā pilnus 60 fr. — Vai

aizsūtīt? — Tad vēl pieliksi klāt, cik būs, ja pirksi orolo-

gio3 par 7—lo fr. — Atbildi, kuru pantiņu lai ņemu priekš

Dombrovska, vai no šiem, vai citu? Un kādu Tu pati ņem.
— Par Līvu jau rakstīju. Vai Tu varēsi mašīnu ņemt nost?

Vai nav jau puslīdz solīta, kad dosi Līvam (bet ne agrāk
kā oktobrī, kad viņam vajga), vai tad sūtīt Tev turp tos

50 fr.? — Atsūti man pasta kastītes (6000) atslēdziņas, pie-

liekot klāt vēstulei. — Vai dakteriene varbūt nebrauc aiz

naudas trūkuma? Tad vajdzētu taču viņai dot par abiem

līdz 100 fr. — Vai Tu Lidijai rakstīji; kad viņas vēstule

ir samierinoša (es aizmirsu izlasīt), tad raksti. — Vakar

sastrādāju pie «Laivenieka» 6 stundas, bet beidzu arī.

— Čumiņu saņēmu un iet jau šodien Tev atpakaļ. Jāglābj
tā nabaga mādziņa. Turies, sirsniņ, lido.

Atklātnes malā rakstīts

Pie Ellenbogen vari arī neiet, varbūt Tava saimniece

būs lētāka. Lido, lido.
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470.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 2. septembrī

Mīļo sirdsdārgumiņ, rakstu, Tavas kartiņas vēl nedabū-

jis. Vakar biju noguris un izskatīju tik cauri «Laivenieka»

2. cēlienu. Šodien gribu pabeigt un nosūtīt. Nekādu jaunu
ziņu vēl neesmu ievācis no Līnas. Vecenei tikai ejot labi

ar uovam 1 un pomidoriem. Vakar Lugānā nopirku labus

ābolus, 40 sant. kils, toties bumbieri slikti. — Lietus pār-

stāja vakar, jauks un silts; un forestieru pilns. — Dabūju
Tavu skaisto kartiņu. Bankas lieta jau gatava, šodien at-

bilde no bankas, pietiek naudas. — Tātad 50 fr. palieku
Tev parādā. Līvam vajga naudas tikai oktobrī; lai pats

prasa. — Kartiņas abas saņēmu no rītiem. — Karti no

Resvenic aizsūtīšu rīt. Lido, mīļo sirdsiniņ, lido.

471.

R. EGLEM

Kastaņolā 1913. gada 3. septembrī

A. cien. kungs! V. Hļaufaļ pasakas jau aizsūtītas uz

Rīgu drukātavā, kad nāks klajā, nezinu vēl. — Izdod

2 daļās pa 2 Nr katrā. 1
— Katra pasaka sāksies ar jaunu

lappusi. — Virsraksta lietā Jums taisnība: «V. Hfaufja pa-
sakas». Vai: V. Hļaufs]. «Pasakas». «No» nav tik labi.

■— Laba Jums valoda, bet neapmierinājāties — jāpapildi-

nājas arvien. Predikāts vēl bieži teikuma galā, kur nav

viņa vieta; ir daži provinciālismi un vecmodības: ir «mēs»,

bet ne «mūsi» (ir gan «mūsējie»), akuzatīvs «mūs», nevis

«mūsus». — Jā, tulkošana arī savas valodas izprašanas
līdzeklis. — Romantiķi visi grūti tulkojami: samērā vieglāk

noveles no Arnima (Tolle Invļalide]) 2, Brentano (G. H. G.,
bet tā atkal pasaka) 3

,
Tieka (Aufruhr i. d. Cevennen) 4.

—■ Nabla «Nart.»5 nepazīstu; neder tikai pornogrāfija.
— Halbe «Jugend»

6 ir uzvests, bet, vai tulkojums pietie-

košs, nezinu. Pārliecinājāties. No Rozegera ļoti daudz tul-

kots. Andrejeva «7 pakārtie»
7 arī tulkots. G. Kelleri de-

rētu tulkot, tāpat K. F, Mever. Es cerēju, ka no Jums at-

tīstīsies mākslinieks tulkotājs, bet liela steigšanās tur kai-
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tēs. Arī viegli ņemt māksliniecisko] tulkošļanu] nevar.

Vai Jums nav kāda cita ienesīgāka maizes darba? Tulko-

šana maz atmaksājas, un U. B. nevar daudz uzņemt. Vai

Jums, tik jaunam, jau jāpelna maize? Un slims Jūs arī

esat? — Es no Jums vienmēr labprāt uzņemšu darbus. Pa-

liekat drīz vesels un esat sirsnīgi sveicināts. [Paraksts.]

472.

A. GULBIM

Kastaņolā 1913. gada 3. septembrī

Mīļais draugs! No «Hanzas» nupat saņemu atbildes par

Unoldu (nav visai vērtīga grāmata, maz pirks; bet, kad

Tu biji uzdevis tulkot, tad lai drukā, tikai vēlāk, pēc jaun-

gada, kad redz, kā gājis ar tirgu); «Noziegļņmsj u[n]
sods» —• aizrakstīju tulkotājam, lai tulko otrreiz (es biju
gribējis lētumu ar vecā tulkojuma pārdrukāšanu); kad

K. H. ir Tev valodas labotājs, lai paliek; man visu labot

būtu pārāk liels darbs, es tik noteikšu, vai valoda nav

pārāk slikta. -— Verharns Virzas tulkojumā esot pie Tevis.

Labi, ka pats lasi. Man še ir Štrāla «EBrenfiiā] OneraH»,

diezgan nepietiekoši tulkots, bet metriskā un atskaņotā

tulkojumā jau svešs nevar neko labot. Gandrīz vienāda

labuma ar Akuratera tulkojumu', tātad būs jāuzņem. Saki,

kāds Tavs uzskats' par Štrālu, un varbūt, kādi sakari.

— Jauns iesācējs Mihelsons atsūtījis caur Zeltiņu savas

dzejas. Tev daži ir bijuši iesācēji, varētu arī šo. Kaut gan

vispār es negribētu U. B. dot iesācējam. Par K. H. pie-
mirsu teikt: lai viņš nelasa Buševica darbus, — Bļuše-

vics] ir vecs rakstnieks, un lai pats atbild par savu valodu

(ir laba). B. liek ari jautāt, vai. no «Kosmosa» ņemsi kli-

šejas viņa darbam? Citādi honorārs «Kosmosam» augstāks.
— Ko domā darīt ar manu jauno lugu «Pūt, vējiņi!»? Vai

drukāsi pats? Jeb vai Tavs veikals aizņemts? Oktobrī jau
nāks «Jāzeps»; vai divas grāmatas reizē nekaitēs? Kad

gribi pats apgādāt «Pūt, vējiņu», tad atraksti tūlīt pēc šīs

kārts saņemšanas, jo viņa jau stāv gatava un jau sep-

tembrī vai oktobrī taps uzvesta. Labi būtu, ja reizē būtu

jau drukāts. — Kad Tev atliek laika, atbildi visā īsumā

arī par citiem jautājumiem, par kuriem agrāk rakstīju —

par tehniskiem U. B. jautājumiem. ■— Ar Degl[avu] būs
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Tev jāsalīgst, viņš ņēmis ļoti ļaunā Tavas aizdomas par

viņu; nekā tāda šis neesot teicis.

Vai Tu esi cik necik atpūties? Vai pie «Kaspara un Bi-

rutas» domā un strādā?

Daudz mīļu, sirsnīgu sveicienu, Tavs [paraksts], .

Atklātnes malā rakstīts:

Austriņš tulkļojis] Bpiocoßa noveles U. 8., labi neder:

ir pornogrāfiskas. 2
— No maniem tulkojjumiem] netaisi

novilkumus, kas par labumu, kad veikalam tikai zaudējumi

ceļas. Sveiks! Exp. A. Naglin, Suisse, Castagnola.

473.

A. GULBIM

Kastaņolā 1913. gada 4. septembrī

Dārgais draugs, vakar aizrakstīju Tev karti un šodien

saņēmu Tavu vēstuli. Bet, tā kā vēstules iet 4—5 dienas,
tad rakstīju un rakstu arī šo uz Kijevu. Andfrejam] Upī-
tim rakstīšu. — Es nedošu tulkot tiem, kam Tu nevēli, bet

nu es nevaru salasīt to vārdu — vai Kroderis1
? Atraksti

to ar mašīnu. — Austriņa tulkotie Bpiocoß stāsti ir visi

pornogrāfiski, man kauns viņus uzņemt. Ko darīt? Vispār

man domāt, mums būtu jāturas pie Reclama U. B. vir-

ziena: tur arī neuzņem neko pornogrāfisku. U. B. ir priekš

tautas. Un pornogrāfisku beletristiku jau izdod citi. Arī

Tu pats vari to izdot, bet labāk ne U. B. — Tev jau rak-

stīju, ka viena luga gatava; tātad es to nosūtīšu «Hanzai».

Drukāt tikai 2000 eks. — Jā, nedrukā novilkumus no ma-

niem tulkojumiem, zaudējums vien ir. To es negribu.
— Brošūru par Jļankavu] tagad nelaidīšu. Tu mani pār-

liecināji. 2
— Ar sēriju iekārtojumu esmu mierā. — «Kurp

ej i?» nedrukāt, Dermaņa Darvinu nesūtīt man, rakstīju

jau «Hanzai». — Manai lugai «Pūt, vējiņi!» ir 2500 panti,

gandrīz uz pusi mazāk par «Induli», laikam 6 loksnes.

— Laikam nu būs viss. — Ļoti priecājos, ka Tu atkal

strādā pie «Kaspļara] un Birutas». Daudz mīļu sveicienu.
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474.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 4. septembrī

Manu mīļo zelta ziediņ, Tavu skaisto kartiņu nu atbildu

jau šovakar, lai Tu rīt rītā dabon. Man bieži tā gadījies,
ka vienā dienā iznāk divas kartiņas no manis. Lido. Čoms

ir še dabūts un Tev aizsūtīts, un nu jau arī Tu būsi viņu

dabūjusi. Man liekas, es biju tūliņ atbildējis par saņem-

šanu. Kad jau nu esi tik daudz uzrakstījusi tām sievietēm,

tad nobeidz arī. Tev jau miera citādi nebūs. Iztaisīt grā-
matu no Taviem artiķeļiem par sievietēm ir ļoti labi, un

Univ. Bibliotēkā to nodrukāsim.1
Kādēļ lai es kautrējos

uzņemt labu grāmatu tādēļ vien, ka viņa Tava. Es to

muļķību agrāk darīju, un izrādījās, ka ir muļķība neuz-

ņemt: «Uz priekšu būšu gudrāks!», kā teica Kūlis. — Kā

Tev izgāja ar mādziņu? Vai izgāja? Laikam gan viss labi,

ka Tu neraksti. Ļoti labi, ka nu 2 naktis bez pulvera guli.

Lido, sirdsiniņ, lido.

475.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 6. septembrī

Mīļo sirdsdvēselīt, dabūju kartiņas līdz ar atslēdziņu;
atslēdziņu sūtīšu atpakaļ, nav īstā,

1 kartiņas īstas, lai nu

viens sievišķis pliks, citas jo vairāk apģērbtas. 2 Ņem vienu

istabu, es jau varu palikt pie Lindi, kad atbraucu; ko velti

maksāsi divkārt. — Es zinu, ka par čomiņu prasīji tik aiz

rūpības, bet Tev jau viņa vajdzēs, kad brauksi uz Lo-

zannu, — tā es domāju sūtīdams. Un naudu arī tik tādēļ

būtu sūtījis, ka Tev atliks maz, kad varbūt šo dosi dakte-

rienei un Līvam. Lido, nav [bosiņ?]. — Dombrovskim ne-

varēšu nemaz sūtīt: man atsūta 70 vīri protestu pret mani,3

arī dēļ apsveikuma Aronam. — Plātess izdevis otrreiz

Tavu «Quo vadis?», pieprasi, lai samaksā honorāru, kā

Gulbis, pa 15 rbļ. par loksni. Atpūties labi, mīļo sirdsdār-

gumiņ, lido.

Atklātnes malās rakstīts:

Brauc vien šurp, sirsniņ, mani Tu tagad netraucēsi. Kad

ne Lilija, tad es brauktu pie Tevis. Lido. Lido,
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476.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 6. septembrī

Manu mīļo, dārgo vientulīt, varbūt Tu pārej uz kādu

istabu augšstāvā, lai nebūtu pa naktīm jābaidās? Pa va-

kariem ej vairāk uz kiniem un koncertiem, ņem līdzi, kad

baidies, Paulīni vai kādu no kolonijas vīriešiem; aicini

tos pie sevis pa garajiem vakariem, būs Tev ko pasmieties
un nepiepūlēsi actiņas. Kad citādi nevari, brauc šurp; ta-

gad Tu mani netraucēsi, jo notiek ar mūsu kopēju ziņu.
Kad Lilija atbrauc, vari atkal braukt uz Cīrihu; mantas

atstāj pie Stachler saimnieces. Vienīgais nelabums, ka no-

gursi no diviem braukumiem. Biļeti ņem retour. — Man

nav tik labi braukt, jo Lilija traucēs. — Dombrovska dēļ

es rakstīšu Kreicberģim un aizsūtīšu Tev. Tavs pantiņš 1
skaists, bet par daudz. Labāk pataupi to citai reizei un

raksti kādu savu citātu. — Šrepferiete varbūt arī nav

ļauni domājusi; Tu esi nervoza. Tu taču viņai uztici savas

mantas, ne viņa Tev.2 Bet nekreņķējies, mīļo dvēselīt, tā

sieva par mazu priekš tā. — Lidijai raksti. Pusdienām

neskopojies. Nebēdā, nebēdā, mīļais draugs, sirdsiniņ,
lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Atslēdziņu 6000 atradu. Lido.

477.

A. GULBIM

Kastaņolā 1913. gada 6. septembrī

Mīļais draugs! Rakstu Tev atkal, jo par veikalu jāsazi-
nās uz ātrāko. Divas kārtis nupat arī adresēju uz Kijevu,
būsi laikam nupat saņēmis. 1) Andrļejarnj Upītim aizrak-

stīju, uzaicinādams to kā U. B. vadītājs. 2) R. Kroderim,

kurš šodien atrakstīja, atbildēšu atraidoši; ka es viņu pa-

zīstu tikai no Tavas rekomendācijas un tā nav laba. Jeb

vai arī: ka nav darba. Pagaidīšu, kamēr Tu man atbildi,

kā teikt. 3) Vai principiāli uzņemt pornogrāfiskus un stipri

erotiskus rakstus? Tādi ir Bpiocoßa (pornogrāfiski) un Re-
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nesanses noveles (naivas, stipri erotiskas). Tulkojuši Aus-

triņš un Akuraters, abi parādnieki. Bet es domāju, Tev

vajdzētu turēties pēc Reclama, tam nav ne Bocaccio, ne

citu. Un, ja tiešām šis seksuālais laikmets nav vēl pārgā-

jis (man liekas, jau ir beigts), tad izdod tos rakstus, bet

citā izdevumā, ne U. B. Renesanses novelēm ir ari lite-

rāriska, visvairāk gan vēsturiska nozīme. Atraksti par to

plašāk savas domas. ■— Es Bpiocob'u aizsūtīju «Hanzai»

ar rezolūciju: par Izdošanu nolems A. Gulbja kjungs],
4) U. B. grāmatu tukšās beigu lappuses izlieto: grāmatu

sarakstam, specializētam, un kritiku atsauksmēm par U.

B. vispār un dažām grāmatām atsevišķi. Es Tev to jau
rakstīju; ievēro, tas ir svarīgi. 5) Nav vajdzīgs, ka kādas

lielākas grāmatas II daļa nāktu drīz pēc I daļas, 6) Plū-

doņa «Vācu lirikā» Izmet visus gabalus no «Zaratustra»,

jo tas tāpat U. B-ā ir viss izdots. Pircēji, kas pērk abas

grāmatas, to ieskatīs par krāpšanu, tas nav labi. 7) Kā

darīt ar atdrukājumiem? Es neesmu principiāli pretī, jo
U. B. kā rezervuārā jāsatek visai tulkotai literatūrai, arī

agrākai, kura tad neietu zudumā, kā Reclams arī dara.

Šo U. B. raksturu nesaprot, kad prasa tikai jaunu, klie-

dzošu, modernu. Kaizerlinga «Viļņi» — es teicu: var dru-

kāt, kaut gan valoda Dālei ir vāja. 8) Tu arvien prasi, lai

es dodu U. B. no saviem oriģinālrakstiem. — Kā būtu ar

jauno lugu «Pūt, vējiņi!»? Cik Tu vari maksāt par loksni

U. B-ā? Atraksti par visiem jautājumiem, arī agrākiem,
itin īsi, bet atbildi. — Cik tāli esi ar «Kļasparuļ un B[i-

rutuļ»? 9) Galsvorsi «Cīņa» izdota no Roziņa, — vai mums

izdot arī? Ir viens cits tulkojums. 10) Izlaid katalogus kā

Reclams. Sirsnīgi sveiks. Tavs [paraksts].

478.

ASPAZIJAI

Kaslaņolā 1913. gada 7. septembrī

Mīļo zelta draudziņ, gaidu nu no Tevis ziņu, ko darīsi.

Vai brauksi šurp? Vai Lilija ir jau rakstījusi? Man Tavs

braukums tagad būtu ļoti pa prātam, kaut arī uz īsu laiku;

tikai tas, ka Tu nogursti, un krams. Vai krams ir laba

zīme? Par Dombrovski rakstīju: tas pantiņš ir par daudz

patētisks priekš viņa. Es rakstīšu Kreicbergam vēstuli un

sūtīšu vēlāk, pēc svētkiem, kad prasīs. — To 70 vīru
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protestu pret mani1 aizsūtīšu, izlasi Skabargļam], Mārti-
ņam] un Līvam un atsūti atpakaļ. — Aizsūtīju Doriņas

kartiņu. — Kā nu Tu, nabadziņ, ierīkosies ar istabu, tik

nogurusi un jāmeklē. Varbūt atkal atspirgsi, jo laiks no-

skaidrojas. Mīļo, mīļo sirds dvēselīt, turies spirgta, lido,
lido.

479.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 8. septembrī

Mīļo sirdspūkiņ, dabūju Tavas svētdienas kartiņas
pirmdien rītā: mazais pūks ved dzērāju mājās un tad guļ
uz kušetes. 1 Tā labi, ka ierīkojies pa nakti savā augšistabā.
Tā jau es domāju, ka Tu nebrauksi šurp. To dzīvokli pie

Ellenbogen ņem vien, kad Tev patīk, pie Šrepfer iznāca

jau gandrīz tā pati maksa 40+45, jo te jau pilna pansija,
tātad arī rīta kafija, varbūt arī vakariņas. Tad jau 100 fr.

ir vēl lēti. Ko nu vairs meklēsi, un ko velti kaulēties ap

20 fr. starpības. — Atsūti šurp tūliņ no avīžu pakas ma-

nuskriptu: Unolda: «Cilvēces mērķi un uzdevumi». Vajga
sūtīt uz Rīgu. — Ja tur vēl būtu citi manuskripti, tad at-

sūti arī tos. Lido, sirdsiniņ, lido.

480.

J. KREICBERGAM

Kastaņolā 1913. gada 9. septembrī

9.9.13. Ļ. cien. kungs! Man par nožēlošanu jāpaziņo

Jums, ka nevaru nosūtīt albuma lapiņu ar piemiņas vār-

diem sirmajam Dombrovska tēvam viņa goda dienā1
.

Par-

tijā ir nodibinājies uzskats, kas tādu, lai arī no privātper-

sonas nākošu, lai arī cik pelnītu godināšanu iztulko kā

nepieļaujamu politisku demonstrāciju, šāds uzskats izteikts

un vēl nupat.2

Es Jūs, mans kungs, lūdzu privātā kārtā izteikt manus

labākos vēlējumus godājļamamj gaviļniekam, kura lielos

upurus latv[iešu] mākslas un literatūras, izglītības un lab-

klājības labā es pilnam atzīstu un augsti cienu. Ne velti
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viņam par to bijis jācieš no reakcijas puses, viņš nav

licis atturēties no sava apgaismības darba turpināšanas,
un viņa darba augļus bauda jau tagad plašā aplokā.

481.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 10. septembrī

Mīļo sirdsdārgumiņ, šorīt nedabūju Tavu kartiņu, bet

tikai Unolda paku. Nu ir ari mīļā kartiņa, vakarā. Tā jau
domāju, ka Lilija neatstās Tev laika ne atpūsties. Pa šīm

dienām tad nestrādā vismaz nekā, lai par daudz neno-

gurtu. Ilgi jau nebūs, un gan jau atkal atpūtīsies; viņai,
nabadzītei, jau arī gribas ar labu cilvēku redzēties un pa-
runāties. Varbūt kopā aizbrauksit uz Lozannu un tur, pan-

sijā, Tev būs arī atpūta. Lido, sirdspū[kiņ], lido.

482.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 10. septembri

Mīļo sirdspūkiņ, saņēmu Tavu kartiņu ar li. Nepūlies
rakstīt gari, Tu jau tā nogurusi no skraidīšanas un runā-

šanas ar Liliju, Tev vajga kaut arī mazas atpūtas. Atsūti

tādu īsiņu Ii kā šorīt, un tad pietiks. — Ar šo vēstuli no

Eidgenossiche
1 ej uz to banku, aiznes Bernas hipotēku

kases pagaidu zīmes, kas Tev ir, un Tev dos vietā īstās,

paliekošās obligācijas. — Man arī nav šoreiz ko garāk
rakstīt. Lido, zelta pūkiņ, lido.

Samaksāju šodien imposta2 27—75. Lido.

483.

V. DERMANIM.

Kastaņolā 1913. gada 11. septembrī

11.9.13. Dermanim. Tavs uzskats Brļauna] lietā puslīdz
tas pats vispārējais.

1 Pret mani protests no kādiem 70

biedriem; kad tiem atbildēšu, tad lasīsi ari Tu. Bet vēl
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man nav laika atbildēt. Es tātad tieku uzlūkots no mūsu

birokrātijas par «nevēlamu ārzemnieku», un tad nepalīdz
nekāda «tuvuma apliecināšana», kā Tu saki; tas arī būtu

savādi, ka tēvi apliecinātu dēliem savu tuvumu.

484.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1913. gada 11. septembrī

11.9.13.

F. Cielēn[am]. Žēl, ka man šinī laikā nav iespējams veici-

nāt dienļas] avīzes izdošanu, jo mana palikšana partijā

top atzīta par nevēlamu —- ir protests pret mani no pāri

par 100 biedriem — tādēļ, ka es neesmu mierā ar «izde-

vēju» Jansonu un ar Aļrzemju] kļomitejas] tagadējo biro-

krātiju, bet partijai tagad ir piemēroti un vajadzīgi taisni

tādi «izdevēji» un birokrāti. — Nu labāk runāsim par

grāmļatu] izdevējiem, tie, kaut veikalnieki, tomēr ir tīrī-

gāki.

485.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 12. septembrī

Ak tu mīļā, nabaga, nabaga sirsniņ, nav Tev miera un

atpūtas bijis arī tur vienai! Kad pārlaid Liliju, tad ne-

brauc uz Lozannu, bet brauc šurp: es katrā laikā ceļams,

Tagad netraucēsi, mēs abi līdzi to gribam, tad var. — Par

korteli. Ņem visādā ziņā to par 100 fr„ es jau tā Tev tiku

rakstījis; nav tas daudz, un tai Ellenbogenietei vajga arī

ko pelnīt. Še līdzi arī Melngaiļa vēstule; cik zīmējas uz

Skabargu vietas dēļ, tik palasi viņam priekšā. Pašu vēs-

tuli tūliņ atsūti man atpakaļ. Gūnther raksta, ka nu esot

nobeidzis «Induļa» tulkošanu. Vecais Džons atrakstījis,

lai pieņem par tulkotāju pie Gulbja, esot atlaists no Lep-
ska slēpu. Tas nu būtu tas. Manu mīļo zelta dvēselīt, tu-

ries, turies vesels, lido.
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486.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 12. septembrī

Mīļo sirdsdraudziņ, rakstu šo kartiņu tā tik priecas dēļ,
kā dzimumdiennieks, jo no rītus jau aizsūtīju Tev vēstuli

ar pielikumiem (Melngaiļa vēstuli atsūti tūliņ atpakaļ,
jāatbild). — Vēl tas jāpiezīmē: pasaki Mārtiņam, ka Va-

guls esot savu pasi dokumentu iznīcinājis; tā saka V. Ši-

liņš, bet solās vēl likt pašam Vagulim rakstīt. —* Gūn-

thers nesaka nekā par «Induli», kā patīk, bet tikai, ka

iesniegšot Verlagam 1. — Šurp braukt Tu vari droši tādēļ,
ka mēs saskaņā par to, nu es esmu arī darbā iekšā, un

tad jau iet. Tikai laiks arī še apmeties aukstāks, šad tad

arī palīst, pa nakti pie vaļēja loga 13°. Zini pats par sevi,
vai Tu vari, mīļo sirsniņ, lido.

487.

J. GINTERAM

Kastaņolā 1913. gada 12. septembrī

12.9.13.

Ļoti godātais Gintera kungs! Ar lielu prieku es jsaņēmu
Jūsu vēstuli, kurā Jūs paziņojat par «Iļnduļa] un Aļrijasl»

tulkojuma pabeigšanu.
1 Ja nu Jūs manuskriptu sūtītu uz

šejieni, tas prasītu vairāk nekā nedēļu laika. Vai mums ir

tik daudz laika? Ja Jūs man atsūtītu tikai mazu gabaliņu

paraugam, varbūt vienu skatu, man pilnīgi pietiktu, lai

par to papriecātos, bet visa luga pa to laiku jau varētu

ceļot uz ārzemēm. Ja Jums būtu vairāki noraksti mašīn-

rakstā, tad vienu aizsūtiet tūlīt uz Berlīni un otru man, ko

es tad studēšu, lai mācītos no Jums strīpojumus un gro-

zījumus.
Es jau tūlīt sāku priecāties uz Jums kā viesi Kastaņolā.

Ziemā šeit ir tiešām skaisti.

488.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 13. septembrī

Manu mīļo zelta sirdsdraudziņ, man šodien ir brīvdiena

un rīt arī, kad nu Tev būs atpūta? Nepūlies tagad ar garu
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rakstīšanu, tikai lūko atpūsties. Un, kad redzi, ka tur Tev

nav iespējams, tad brauc šurp. Bet pirms tur labi izgulies.
Dari pilnīgi pēc savas vajdzības. Tikai ar partiju izdari, kā

rakstīju, lai Mārtiņš un Skabarga izlasa Hermļaņa] vēstuli

un Parīzes rezolūciju (vēl neesot galīgi pieņemta), un tad

atsūti abas man atpakaļ. Arī Melngaiļa vēstuli. «Dzīves

mērķus» saņēmu. No Lilijas bij sveiciena kārts un no Sil-

vijas. — Šodien iešu bādē. — Vai salīgi jau korteli pa

100 fr.? Dari to gan! — Gaidīju, vai pastā nedabūšu vēl

kādu ziņu. «Jaunajā Dienas Lapā» slavas raksts Janso-

nam un uzbrukums Skalbēm no A. Upīša. 1 Tik ir. Lido,
sirsniņ, lido.

489.

R. PELŠEM

Kastaņolā 1913. gada 13. septembrī

Dārgais draugs, vai nebūtu taču labāk, ka es pats publi-

cēju to briselļiešu] vēstuli1? Jūs jau tā esat ar darbu ap-

krauti. Es liktu vēlreiz, pārrakstīt to vēstuli un savu vēstuli.

Es arī varu «Jļaunajāļ D[ienas]_L[apāļ» publicēt, tā ir mana

tiesība atbildēt, tur, kur bij Aļrzemjuļ kļpmitejas] uzbru-

kums2. Kad «D. L.» drukā pēc atraidīšanas «Dzfīvesļ

Bļalsīļ», tad tā nav vairs tiesību, bet patversmes lūgšana.
Jums bez visa tagad vēl ir bažas un laika tērēšana ar

Arīti. Lai izšķiraties sūtīt uz Cīrihu vai Davosu, ceļa naudu

es varu sūtīt. Jums bez tā arī jāsteidz savs eseju krājums
U. B. Jau tagad uz nāk[amo] gadu ir paredzēti 65 raksti.

Man jāsūta tur laikā, lai nāktu iekšā janvārī, citādi būs

tik februārī. Es ļoti labi saprotu, ja Jūs topat pārpūlēti,
bet pēc būsat brīvāki atpūtai. Sveicināt sirsnīgi savus mī-

ļos un esat pats mīļi sveicināts.

[Paraksts.]

490.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 14. septembrī

Mīļo zelta iniņ, labi, ka nu vari atpūsties no Lilijas, un

programma uz nākamu nedēļu lai paliek, kā Tu raksti:

noraksti rakstu sievietēm un — un vēl vienu mazu at-
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sauksmi pret Upīti, ka Tavas pirmās drāmas nav Jansona

«Domu» iespaidā rakstītas.' Patiesībā viņas sarakstītas ag-

rāk par «Domām», kas jau arī Upītim bija zināms no

Tavu Kopoto rakstu ievada — tātad viņš ar apziņu vilto

faktus par labu Jansonam (to saki). Bez tam reālisms lat-

viešu] literatūrā nenāk no Jansona, bet no vācu un

krievu literatļuras] — pa daļai no Zūdermaņa. Kritiķi ne-

kad nerada literatūru, bet literatūra kritiķus, un iespaidus
literatūra dabū arī ne no kritikas, bet no literatūras citās

valodās. Arī Zvārgfuļuļ Edvļards] nav atkarībā no Jansona.

Pat Paļēvičs nē, bet gan no Zūdermaņa. Kamēr Tev bij
«Zau[dētas] tiesļības]» uzrakstītas pirms «Goda» parādīšanās
pie latviešiem. Jansonam vispār it nekāda iespaida nav uz

literāriskiem darbiem; viņš tikai bija politisks feļetonists

un noliedza literatūrai patstāvīgu dzīvi; arī tagad vēl ap-

karo visu mākslu «Dzļīves] B[alsī]». Tavas reālistiskās lu-

gas Jansons nav ierosinājis, bet taisni Tevi uz neģēlīgāko

apkarojis jau tanī pašā 1894. g. (kalendāri), kad reālisms

cēlās. Visu to And. Upīts zina un tomēr raksta pretējo;

bet, ja viņš, kaut gan pēc amata būdams literatūras vēs-

turnieks un kritiķis, to nezina, tad tas arī nav diezin cik

labi. — Tā apmēram uzraksti, un labāk vēl pirms raksta

par sievietēm, citādi tie mēsli ieviešas uz ilgāku laiku. Un

nu par savu brīvlaiku es gribu arī piedalīties cīņā pret to

reālisma reakciju, kura arvien vēl lielās par progresu un

grib apturēt visu dzīvi tā politikā ar šablonismu un biro-

krātismu, tā literatūrā ar dogmatismu.2 Mēs būsim tur no

sākuma vieni paši, jo ne Roberts, ne Krauja neuzdrošinā-

sies tūliņ nākt laukā pret Jansonu, bet, kad mēs būsim

rakstījuši, tad nāks pēc citi arī pakaļ — kā jau vienmēr.

— Tas nu būtu tas. •— Ja atradīšu, tad pielikšu še klāt

arī manu vēstuli Aronam priekš partijas. — Atsūti atpa-

kaļ arī Melngaiļa vēstuli — Tu redzi, kāds viņš jocīgs
vīrs, rupjš, bet godīgs. —

Vai uzņēmi korteli par 100 fr. pie Ellenbogfenietes]?
Dari tā. Es tad 1. novembrī iešu uz Cīrihu. Tur kopā at-

pūtīsimies, iesim uz teātri, rakstīsim to literārisko pole
miku, mācīsimies un būs li. — Tagad, kad Tev iznāk labi.

atbrauc šurp līdz 1. oktobrim vai kā Tev iznāk (biļete uz

45 dienām saucas Lustfahrtbillet3
un maksā 22 fr. 80 s.).

Tikai pasaki Ellenbogenietei, kad Tu pārbrauksi, varbūt

iemaksā rokas naudu. Varbūt es arī braucu agrāk par no-

vembri. Bet arī tad li. — Dabūju tikai pirmrakstu Arona
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apsveikumam, lai to izlasa vai noraksta. — Šodien rakstu

8 vēstules, tāda man tā atpūta. Lido. Manu mīļo sirdsdrau-

dziņ, lido.

491.

A DEGLAVAM

Kastaņolā 1913. gada 14. septembrī

Mīļo brāli! Gulbja vēstulē tie teikumi bij šādi:

«Varbūt, ka Tu esi stājies ar Deglavu sakarā un to sev

par palīgu uzaicinājis. Vismaz man Deglavs ziemā ieminē-

jās, ka tanī gadījumā, ja es redakciju atdodu pilnīgi Ta-

vās rokās, ka tad viņš būšot visa darītājs. Šī klajā atzī-

šanās bij arī tam par iemeslu, ka es Tev jau ziemu visus

manuskriptus neiesūtīju, jo nevienu citu palīgu Tev kā

vienīgi sevi pašu es nekādā ziņā nevaru pielaist, un ga-

līgi no šā sava sirdsbērna es [starp rindām rakstīts: tā ir

Un. Bibl.ļ nekad neatsacīšos, •— tas ir pārāk dziļi laidis

saknes manā dvēselē.»

Tad tālāk iet citas lietas, bet uz šo šur tur atgriežas, tā,

piem., viņš nevēlas tagad par manu redakciju atklāti mi-

nēt (to viņš vēl nav darījis līdz šim). Šī Gulbja vēstule ir

rakstīta 12. jūlijā 1913. Rīgā.

No visa redzams, ka viņš rakstījis lielā uztraukumā.

Es viņam aizrakstīju Tavu atbildi, bet uz to viņš nekā nav

rakstījis, laikam kaunas par savu pārsteigšanos. — Ko Tu

domā darīt, mīļo brāli? Es viņam ieteikšu Tev rakstīt,

tikai viņš tagad ir garā ceļojumā un grūti viņu sastapt ar

vēstulēm. Tev jau taisnība ir, un Tu vari justies aizskārts,
bet viņš citādi nav ļauns cilvēks, un Tu varētu viņam
piedot. Darbs jau U. B. būs vienmēr, un par cenu gan sa-

līgsi, jo tagad jau es esmu U. B. redaktors un kā tāds es

Tevi uzaicinu uz līdzstrādāšanu oriģināldarbos un tulko-

jumos. Paliec sirsnīgi sveicināts un skūpstīts no [paraksts].

Vēstules malā rakstīts:

Atraksti tūliņ, kādus darbus Tu tulkotu no jauna,
«Spļēks] un vļielaj» arī kad nāks.
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492.

ASPAZIJAI

Kaslaņolā 191.3. gada 15. septembrī

Mīļo sirds pūkiņ, saņem šorīt? pirmdien, atpakaļ visas

vēstules, Hermļaņaj, parīzļiešuļ, Melngļaiļaļ. Dikti li, ka

Tu tā ieturēji savu termiņu. Vakar es Tev aizsūtīju darbu:

rakstīt atbildi Upītim; man liekas, tas vajdzīgs Tev pašai,
un pēc maniem uzzīmējumiem būs viegli Tev uzrakstīt.

— Melngailim un Gūnthferam] atbildu, protams, laipni.
Gūnth. jau aizsūtīju, Melng. Tev aizsūtīšu. — Gļuntheramļ
liku sūtīt uz Castagnolu. «Jāzepu» es laidīšu tagad — un

priekš teātra vēl pēc strīpošu un labošu. Lido, sirdsiniņ,
lido.

493.

E. MELNGAILIM

Kastaņolā 1913. gada 15. septembrī

Mans ļoti cienītais draugs! Saņēmu Jūsu mīļo, rupjo
vēstuli. 1 Jūs man pārmetat slinkumu, <un — vēstules retā

rupjība nāk man šoreiz tiešām par labu, jo arī man ir

Jums kāds vārdiņš, ko pasacīt. Tomēr vispirms par to, ko

Jūs man pārmetat.) Tā ir taisnība, neesmu Jums gadiem

ilgi iesniedzis nevienu jaunu tekstu, bet <vai tad «Lāčplē-
sis» nav teksts? Pie tam) Jūs pats līdz šim nebijāt man

sacījis, ka šo tekstu nedrīkstētu iepriekš dot nevienam

teātrim, un tā es cerēju no tām lugām, kuras Jums pa-

tika, piem., «Zelta zirgs», izveidot Jums tekstu grāmati-

ņas. Jūs taču arī esat šādās domās, jo esat taču jau sā-

kuši strādāt pie «Zelta zirga». Bet, ja Jūs gribat kādu

tekstu tikai sev, arī labi, es to varu, tikai nezinu, vai ter-

miņš man būs pa prātam; esmu, proti, noguris un mazliet

saslimis ar iesnām. Darīsim tā: lūkojiet, vai nav atrodams

kāds labāks dzejnieks tekstam, un es lūkošu, vai līdz

maijam nevar ko izdarīt.

Jūs runājat par maksāšanu pa daļām. Qa es rakstu

lugu teātrim, tad man netiek izmaksāts pāris summās, bet

es vienmēr saņemu °/o, kas iztaisa daudz vairāk. Darīsim

šeit arī tā un dalīsim izrāžu honorāru noteiktās daļās.)
Nosauciet man noteiktu summu. Jūs žēlojaties, Jūs esot

manas vēstules saņēmuši vēlāk, man tiešām ļoti žēl, esmu

Jums jau apsolījis (tūlīt no visa mazliet piesūtīt un ap-
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stiprinu to vēlreiz. Arī dziesmas es būtu sūtījis mašīn-

rakstā, bet pats es būtu ticis galā tikai ļoti vēlu un manu

mašīnrakstu vairs nevarētu nodot ekspedīcijā.)

15.9.18.

494.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 16. septembrī

16. sept..

Mīļo sirdsdārgumiņ, saņēmu Tavu vēstuli šorīt, kā pa-
rasts; tātad Tu vari mest iekšā tamā laikā «pie Lindi».

— Saņēmu jau vakar atpakaļ vēstules. Te Tev atpakaļ
brāļa vēstule un rēķins; cedelīti pieliec klāt, kad brālim

raksti. Te arī Melngailim: izlasi un, kad labi, tad nosūti

no Cīrihas adreses: Mr. Melngailis. Taschkent, Russie.

— Šodien pienāca nauda no Upīša 1, bet, tā kā Tev no

brāļa atsūtīta, tad es Tev tagad nesūtu. — Labi, ka Tu

raksti atsauksmi pret Upīti 2
.
— Man tik spīdoši nemaz ne-

iet; sevišķi tad, kad svētdienas brīvdienu uztraucos par

Upīti un visu dienu rakstīju, vēstules, pirmdien un arī šo-

dien strādāju ļoti vāji un ar lielāko piespiešanos, topi un

grūtsirdība ir atkal klāt un gluži nelaikā. «Jāzeps» man

pilnīgi izplūst, nemaz nespēju koncentrēt, būs jādod ne-

gatavs un jālūko vēl drusku labot un strīpot grāmatas iz-

devumā, laikam oktobrī vai novembrī. Tas nu būtu tas.

— Aizmirsu Tev pateikt, ka sestdienā bankas ir slēgtas,

agrāk gan Tev teicu, bet Tu biji aizmirsusi. — Brālis uz

300 r. atsūtījis tikai 790 fr., parasti mēdz iznākt 800 fr.;
laikam banka viņam dārgi norēķinājusi. — Vai Tu neesi

noņēmusi korteli pie Ellenbogenietes? Taču biji ar visu

mierā? Un termiņš bija arī jau? Vai atsacījies? Jeb vai par

Kanclerietes korteli raksti tikai zināšanas pēc? — Va-

karā, kad nonesu šo uz pastu, pierakstīšu klāt, kas būtu

vēl jauns. Lido.

495.

R. PELŠEM

Kastaņolā 1913. gada 11. septembrī

Robertam. 17.9.13.

Labi, ka viss iziet ārā no kancelejas piesmakušās ista-

bas, kancelejā vien varēja no manas sarakstīšanās ar
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Jankavu iztaisīt «dokumentus» un «konspirācijas lau-

šanu». Visi mani «dokumenti» taču ir tikai tās pašas manas

vēstules, kurās es kritizēju partiju. Nu tagad Āļrzemjuļ
kfomiteja] visas cerības liek uz Jankavu, kurš publicē

manas vēstules. Un tur ir tas pats teikts, ko simtām reižu

esmu teicis, ka partijā ieviešas kliķes gars un birokrāti-

jas gars (kā arī citādi nav domājams pie autoritāti! pie-

kopšanas un biedru izslēgšanas no visas noteikšanas), ko

saku arī tagad un pret ko karoju. Un «konspirācijas] lau-

šana»? Tā ir tad, kad birokļrātijļu sauc par birokrātiju.
Jo kaut kādus partijas noslēpumus es nekad neesmu zi-

nājis.

Un birokr[ātij]ai atkal tas ir liels noslēpums, ka partija
ir demokrātiska.

496.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1913. gada 17. septembrī

Mīļais draugs, ar lielu paldies saņēmām Jūsu grāmati-

ņas! Tie mīļie veco laiku ļaudis, tie aizgrābjošie noti-

kumi!
1

Un cik dzidri, skaidri Jūs rakstāt, kā glāze svaiga
avota ūdens pēc visiem tiem noputotiem un lipīgiem, sal-

dajiem un novadētiem mākslīgiem dzērieniem. Šodien sa-

ņēmām arī naudas sūtījumu ar pateicību, Ceram, ka Jums

klājas labi. Daudz mīļu, sirsnīgu sveicienu no Jūsu [pa-

raksts].

497.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 17. septembrī

Mīļo zelta pumiņ, Tevi nu gan traucē, bet taču no mā-

jām ciemakukuļi, tā Jesseniete lāga sieva. Neuztraucies,

ka to protestu
1 vēl nenosūtīji, gan jau šonedēļ norakstīsi,

un tad arī pietiek. Tām sievietēm gan arī drīz beigsi.

— Man banka arī atsūtīja pārmaiņai pagaidu papīru pret

īsto, bet, tā kā Tev ar to ir liels pūliņš, tad pagaidīšu, ka-

mēr pats būšu Cīrihā; tam ir laiks. — Brāļa rēķinu Tev

aizsūtīju, arī vēstuli, lai vari viņam atbildēt. — Majoros

ir stipri dedzis,2 bet ne Ekters, ne Gulbis nav cietuši.

—: Es ņemu nu no kartiņām, kas bij noliktas. -— Pie mums
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3 dienas vējš, lietus un saule, bet vēl silts, forestieru vēl

Castagnolā 40, — Lido, mīļo sirdsiniņ, varbūt vakarā vēl

ko pierakstu. Lido. Parīzieši pieņēmuši visi, bez 2, to re-

zolūciju un sūtīšot citām grupām. Lido.

498.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 18. septembrī

Mīļo zelta iniņ, ko nu Tu velti uztraucies? Tāda nelaime

jau nav, tikai nav arī tik labi, kā Tu priekš tam biji do-

mājusi. Vai no kreņķa vai no kā cita sāka arī māga maitā-

ties, cietība, kuru nevaru vēl pieveikt ar saviem līdzek-

ļiem. Ērmoti ir, jo es visu laiku ēdu tikai rūgušu pienu,

maizi, vīnogas, svaigas vīģes. Visas «labi ejošas» lietas.

— Manis dēļ tātad nav ko uztraukties, nav. arī ko agrāk
braukt. Vai pat maz Tev braukt? Jo laiks arī sācis maitā-

ties, šodien pat laikam līs visu dienu, un tikai 12 1/2° pie

vaļēja loga. — Kādēļ neņēmi pie Ellenbogen? Vai tikai to

nedaudzo franku dēļ? Tad Tu darīji nepareizi. Es Tev

daudz reizes rakstīju, lai netaupi, bet ņem Ellenbogen, kur

taču Tev patika dārzi. Kam Tu neklausīji? Vai pie Kanc-

lerietes ir labas krāsnis? Tev tas ļoti no svara. lesāc vien

to medus kūri, gan jau es arī dabūšu, un man jau bez tam

mārciņš. Lido.

Atklātnes malās rakstīts:

Pretī Lindei ir aptieka, paņem caurejas pulveri un pie-
liec klāt vēstulē, nebūs par smagu. Lido.

499.

KAUGURU IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBAI «DARBS»

Kastaņolā 1913. gada 19. septembrī

19.9.13.

Kauguru Izglītības biedrībai «Darbs».

Sirsnīgs paldies, ka piesūtījāt man «Zelta zirga» izrā-

des progrfammu] (21., 22. sept.). 1 Programma ļoti zīmīga,
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zelta burtos un pušķota kraukļiem. «Darbs» nav taupījis
pūļu un lielus izdevumus ne režijai, ne māksliniecisfkaiļ
inscenēšanai (jaunļas] dekorācijas] no mākslinieka] Bren-

cēna), tā ir īsta izglītfībasj biedrība un tas ir īsts kultūras

darbs, kurš augļus nesīs ne biedrībai vien, bet arī sabied-

rībai. Latvija var būt lepna, uz saviem laukiem un saviem

lauku strādniekiem un darbiem. Labākās sekmes un mīļi
sveicieni.

500.

A. KALNIŅAM

Kastaņolā 1913. gada 19. septembrī

Cļastagnola] 19.9.13,

Ļoti cienīts kungs, saņēmu nupat Jūsu vēstuli. Kad Jūs

dodat termiņu 3 nedēļas, ■ tad varu apņemties Jums dot

tos tulkojumus
1
; citādi būs grūti, jo es pašlaik ļoti steidzu

laikā nobeigt «Jāzepu» un Aspļazija] nejūtas vesela. Bār-

das dzejoli vislabāk dodat pārtulkot pašam autoram; viņš
vāciski prot un izdarīs to labprāt un labāknekā cits. Daudz

mīļu, sirsnīgu sveicienu no Jūsu [paraksts].

501.

ASPAZIJAI

Brē kalnā 1913. gada 19. septembrī

Mīļo sirdsiniņ, kā redzi, rakstu no paša kalna gala. Va-

kar vakarā pabeidzu «Jāzļepaļ» 111 cēlienu un sev atļauju
šodien uzkāpt augšā. Tev būtu šī kartiņa jādabū sestdie-

nas rītā. — Uzraksti Tu vēl polemiku un, ja sievietēm ne-

var, uzrakstīs te, un tad, kad tā sadomā, brauc šurp.
— «Jāzepu» aizsūtīju jau Bokumam pārrakstīt. — Tūliņ
tad nu ķeršos pie IV cēliena, tas laikam ies vieglāk, jo

jātaisa jauns. Lido, sirdsiniņ, lido.
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502.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 19. septembrī

■ Mīļo sirdsdraudziņ, pampūkiņ, šodien rakstu Tev otru

kartiņu: vienu uzrakstīju kalnā, uz paša Munte Brā, bet

nezinu,, vai' tā jel maz noies pie Tevis, Vakar pabeidzu
111 cēl. «Jāzepu», šorīt aizsūtīju Bokumam -pārrakstīt, bet

uzlēcu' kalnā, — Ar to Dišleri diezin vai kas ir, es jau ne-

varu vairāk steigties, nekā tagad steidzos, I'IV dažs kas

jauns jāraksta, ies gan ātrāk, bet uzpūst jau nevar. Un'tad
vecais Remiķis jau arī laidīs cauri. Brauc tad nu svētdien

ar medu un [1 nesalasāms vārds], bet pats nogrūd līdz tam

polemiku. Sievietes var arī vēlāk. — Pie Kancleriet.es jau
arī būs smuki, bet pie Ellenbogen būtu bijis dārzi un

lauki, kas Tev tā patīk. Lido, lido.

503.

A. GULBIM

Kastaņolā 1913. gada 20. septembrī

Dārgais draugs! Labi, ka atrakstīji no Odesas; es gai-

dīju no Tevis atbildi jau tepat 3 nedēļas. Bet par to vē-

lāk. — Tavi projekti ļoti labi, stājies pie izvešanas! Es

sirsnīgi apsveicu Tevi ar pirmo, galveno projektu: Ta-

vai nākošai kundzei jau tagad nodod manus vislabākos

laimes novēlējumus un Tev pašam vēl vairāk, jo Tu no

tās laimes būsi lielāks ņēmējs. — Tavs laikraksta pro-

jekts tāpat labs. Cik varu spriest par veikalisko pusi, jā-

iet labi; labāk nekā savā laikā ar «Rītu».1 Šis jau būs do-

māts ,kā turpinājums «Rītam». — Viens liels labums Tev

tagad, kad redaktors būs Dišlers, pats cenzors! Protams,
Tu varēsi, brīvāk rakstīt, un laikrakts būs jo interesantāks.

Tad Dišlers ir arī izglītots cilvēks, ar profesora tituli, un

tas ir liels trumpis! Līdzstrādnieki Tev ir, tikai neceri, ka

laikrakstā varēs visu savienot, kā U. B. U. B. nav virziena,

laikrakstam tāda vajga, un te tūliņ šķiras līdzstrādnieki.

Bet paliek jau pietiekoši, arī bez visiem. Virziens jau Tev

arī nebūs pārāk noteikts, lai varētu vairāk savienot. Tātad

laid vien vaļā un drīz. Nu. par Tavu ilgo norakstīšanu.

Man ļoti steidzamas lietas. Jaunā luga «Pūt, vējiņi!»
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guļ «Hanzā» jau kopš 2 nedēļām, kur tagad laiks tik dārgs.
Dod tūliņ ar telegrammu instrukciju par drukāšanu. Biji
rakstījis, vai nedrukāt «Pūt, vējiņi!» U. 8., bet nu vairs

nav laika Tev uz to atbildēt, tātad drukā sevišķā izde-
vumā. — Uz Maskavu Tev rakstīt bij jau par vēlu,
«Hanza» uzdeva Tavu adresi Kijevā, bet Tu turp nemaz

neaizbrauci un neliki vēstules pakaļ sūtīt. Es rakstīju
4 kārtis, tās visas guļ.

Sirsnīgs sveiciens. Tavs [paraksts].

Atklātnes malā rakstīts:

Man ļoti neērti un citiem jau arī, ka Tu neierīkojies
pareizi ar pastu. Tā ir pilnīgi neiespējami. Nu, ceru vis-

labāko. Sveiks!

504.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 20. septembrī

Mīļo zelta labumiņ, saņēmu Tavu vēstuli un pulveri arī.

Pretrakstu neesmu vēl lasījis. Bet, kad Tu biji nodomā-

jusi braukt, kad vari tepat strādāt, tad brauc vien. No ma-

nas puses nav šķēršļu, es nobeidzu 111 cēl., un IV ies vieg-

lāk. Tādēļ rakstu Tev šorīt, sestdien, no rītus, lai Tu

sestdien vakarā saņemtu. Brauc pulkst. 9, jo 10 vilciens

iet lēni, pienāk tik 5; toties gan atkal nešūpo. Vakzālē

vari man dot telegrammu: «VVarte1 3» vai «Warte 5». Un

nu li, manu mīļo sirdsdraudziņ, mīļo dvēselīt, lido.

505.

J. MEDIŅAM

Kastaņolā 1913. gada 25. septembrī

25.9.13. Mediņš. Ļ. c. kļungsļ. Par «U. v. N.» kā par operas

tekstu esmu sarunās jau ilgāku laiku, bet vēi bez galīgas
atbildes. 1 Tādēļ varu ievērot arī Jūsu priekšlikumu un

lūdzu atrakstīt man Jūsu noteikumus: kādā mērā «U. v.

N.» teksts jāgroza un jāīsina,- kad tādējādi apstrādātam
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operas tekstam jābūt gatavam un kādu honorāra Jūs mak-

sājat, jeb vai kāds ir parastais honorārs (pie krieviem)
par operas tekstu.

506.

J. KĀRSTENIM

Kastaņolā 1913. gada 25. septembrī

Cfastagnola] 25.9.13.

Ļoti cienīts Kārsten kgsī
Nosūtu Jūsu «Jaunļakoļ krievu liriku» uz drukātavu

priekš uzņemšanas U. B-ā. levadā Jums diemžēl ļoti daudz

svešvārdu, pat pilnīgi nevajadzīgu; tas dara vienkāršam

lasītājam lasīšanu puslīdz neiespējamu. Un U. B. taisni

ir nodomāta plašajām aprindām. Tulkojumā daudz nepa-
tīkamu atskaņu, rituma un valodas kļūdu, — dažas atzī-

mēju. Vai Jūs nevarētu tās ievērot korektūrā? Citādi tul-

kojums — kas še arī īpaši grūts — veikts brangi.

Daudz mīļu labdienu no Jūsu [paraksts].

507.

E. TRĒZIŅAM

Kastaņolā 1913. gada 25. septembrī

25.9.13. Trēziņš Valmierā

Ļ. c. Tfrēziņa] k., saņēmu Jūsu laipno vēstuli, lai es aiz-

rādītu, kas vislabāk varētu sarakstīt apcerējumu par

«Zfeltaļ zirgu», — diemžēl nespēju dot tādu aizrādījumu,
esmu par tālu no dzimteļņes], varu lūgt tik vienu: uzticēt

apcerējumu kādam no progresīvajiem rakstniekiem. Arī

citi, cik zinu, apsprieduši to lugu labvēlīgi, bet viņi, kā

manu uzskatu tālāk stāvoši, neizteiks visu, uz ko es lieku

svaru. Mums ir daudz spožu kritiķu, kas apskatījuši ari

«Z. zirgu», piem., Antons, H. Asars, Krauja, Knoriņš, Ro-

berts, Švābe, A. Upīts.

No progresīvajiem] rakstniekiem] mums ir daudz sp[ē-

jīgu] kritiķu. Jums vajdzētu ar vēstuli griezties pie tiem,

tad redzētu, kuram ir laiks [un] izdevība uzņemties apce-
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rējumu un priekšlasījumu. Kā liekas, uz laukiem visbie-
žāk lasa j>ar literāriskiem tematiem un atrod lielāku pie-
krišanu Svābe un Krauja. Bet ir jau ļoti maz, laika.

19.9.13. rakstīju karti Izglītības] bfiedrībai] «Darbs»

uz Valmiefras] [G6hļ Co6p.?J un pateicos par laipno
progr[ammas] piesūtīšanu, par ko man bij liels prieks, kā
arī izteicu savu apbrīnošanu tik priekšzīmīgai kultūras

darbībai, kādu attīsta [darba ļaužu?] biedrība [1 nesala-
sāms varās]. Ceru, ka manas rindas būs sasniegušas bied-

ri bu «Darbs».

508.

K. FREINBERGAM

Kastaņolā 1913. gada 25. septembrī

_ Ceru, ka aktieri mākslas mīlā un pašcienībā nepadosies
intrigām, nestādīs augstāk materiālās intreses par teātri

un ka direkcija (nāks pretī) jāievēro taisnām prasībām.
Neaizmirstat kopību kultūr(as labā) progresu.

1

509.

A. FREIMANIM

Kastaņolā 1913, gada 26. septembrī

Ļoti cienīts kungs!

Jūs īsti dziļi un pilnīgi pareizi apsverat «Zelta zirga»

idejas un aizrādāt sevišķi uz Antiņa izaugšanu par vīru. 1

Arī šo «trešo» brāļu muļķība ir īsti tikai ideālisms mate-

riālā pasaulē, kura ideālismu nesaprot. Ideālisma nesē-

jam jābūt īstam vīram, šinī reizē jauneklim, un šīs lo-

mas reālam tēlotājam tamlīdz jāizrāda arī ārējs smalkums,

bet arī spēks. Stalts, labi noaudzis jauneklis būs īstais tē-

lotājs Antiņam; vismaz viņam jābūt samērā lielākam par

Saulcerīti, un īkšītis viņš jau nekādā ziņā nevar būt.

Tikai viņam nav jābūt arī Lāčplēsim, jo Antiņš uzvar ar

morāles, ne miesas spēkiem; īkšītis turpret varētu būt

varonis, kas uzvar ar gudrības vai viltības spēku. Tā kā

Jūs traucē tās divas rindiņas I cēlienā par Antiņu (Spēks
vājš [v. 1.1.?]), tad gluži mierīgi liekat tās nerunāt.
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Atļaujat man vēl izteikt savu prieku par Jūsu cītību pie
«Zelta zirga» iestudēšanas un Jūsu patieso iedziļināšanos
lugas un lomu idejās — un novēlēt labākās sekmes un

kuplākos panākumus visiem izrādītājiem!

Sirsnīgākos sveicienus! Jusu [paraksts],

Cļastagnola] 26.9.13.

510.

R. DUKURAM

Kastaņolā 1913. gada 26. septembrī

R. Dukurs. 26.9.13. Es redzu [virs rindas rakstīts: aiz-

kustina] Jūsu nopietno cenšanos pēc [1 nesalasāms vārds]
dzīves, kur pasauls uzskats pārietu darbā un kur gars ap-
tvertu ne Vien tuvāko partijas darbu, bet visu jaužamo

pasauli vienā kopībā. Jūs esat viens no ļoti retajiem bied-

riem, kas iet šo ceļu: jo lielāks mums prieks par Jums.

Bet es zinu, un zināt arī Jūs to, ka mūsu skaits drīz vien

taps lielāks un [1 nesalasāms vārds] un ka tam jānāk, jo
partijas atdzimšana var nākt vienīgi šinī ceļā: pļartiļjai

un viņas mērķiem, un viņas atsevišķiem locekļiem jātop

garīgi labākiem. Tas ir mans uzskats kopš senām [dienām].
Kādā ceļā kurš nāk pie šīs pārliecības, ir vienalga. Jūs,

piem., nākat no Bogdanova, vairāki nāk no Dīcgena, —

es ne no viena, ne otra, bet tikai no saviem grūtiem piedzī-
vojumiem par p-ju, kura sāk jau dogmatizēties, šablonizē-

ties, birokratizēties, ar vienu vārdu: sāk sastingt. — Tul-

kojat ar lielāko rūpību,
1

jo darbs būs Jūsu pārliecības
darbs.

511.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913, gada 1. oktobrī

Mīļo zelta sirdsiniņ, kā nu būsi labi pārbraukusi?
1 Vai

nesāpēs galva un nebūsi nogurusi no tiem tuneļiem? Tad

jau vēl tūliņ nāk virsū lielais krāmiņš. — Tavu vienu

labo muteslakatiņu atradu še, aizsūtīšu pēc vēstulē.
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— Par Asti2 ne velti tik ilgi neņēma naudu, nu bij jāiz-
maksā ne_lsQ, bet 200 par pusbutelītēm. Kopā 5 fr. vairāk,
neka nacas. Sākšu nu strādāt. Lido, sirdsiniņ, būs saule.
Lido.

512.

P. ROZĪTIM

Kastaņolā 1913. gada oktobra sākumā

Mīļais draugs, labprāt dodu Jums atļauju izlietot mana

«Fausta» tulkojuma izvilkumus savā Mečņikova grāmatā
1
.

Vai jūs esat ar Gulbja kgu jau sarunājušies par Jūsu tul-

kojuma izdošanu? Ir ieteicams katru reizi, pirms sāk lie-

lāku darbu, būt skaidrībā par viņa tālāko likteni. Daudz

sirsnīgu sveicļienu].

513.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1913. gada 2. oktobrī

Dārgo Kārli! Neuztraucies pārāk par aktieru streiku;

Tu esi nervozs, un Tev tas varētu kaitēt. Pats konflikts —

par streiku to grūti saukt, jo te nav nekādas organizācijas,
nekādas kopības elementu; aktieri taču pēc dabas un

amata ir izteikti individuālisti, neatzīst nekādu sabiedrisku,

ne goda tiesas, ne majoritātes, ne atklātības un morāles

prasījumu —, nu tāds konflikts var beigties vienīgi ar

aktieru zaudējumu. Velti daži spēlējas ar streika vārdu,

pielīdzinādami aktierus strādniekiem, kuri taču ir sabied-

riski cilvēki. Aktieri nekad nebūs sabiedriski. Viņu attie-

cības pret sabiedrību ir tīri veikaliskas, kamēr strād-

nieku — ideālistiskas. Skatuves biedrība gribēja izaudzi-

nāt arī aktierus par sabiedriskiem cilvēkiem, deva tiem

Jaunajā teātrī tādu līdzsarunāšanu un spriešanu, tādas

pašnolemšanas tiesības, kādas nav nevienā citā teātrī, un

iznākums; aktieri neatzīst ne pašu Skatļuves] biedrību, ne

pilnas sapulces. Varbūt par paaudzēm izmācīs arī aktierus

par sabiedriskiem cilvēkiem, bet par gadiem nekādā ziņā

nē. Vecajā teātrī, kur aktieri iespiesti dzelzs disciplīnā,
bez jelkādām pašnoteikšanas, tiesībām, tur viņi «nestreiko».
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Pie mums, latviešiem, vēl tā nelaime, ka vispār sabiedriskā

attīstība loti zema un aktieru izglītība sevišķi zema; Vā-

cijā aktieri arī ir pretsabiedriski, bet vispārizglītotāki un

tādi nejēdzīgi konflikti tur nenotiek. Cita nelaime Jjau-
najā] teātrī ir tā, ka nav neviena direktora ar augstāku
aroda izglītību un ar autoritāti. Vajdzēja priekš gadiem

man klausīt un pieņemt kādu ārzemes direktoru, piem.,
Šlismani-Brandu. 1914. gadā visādā ziņā darāt to, citādi

tādi pārsteigumi atkārtosies, aktieri tiks aizvien drošāki

un ies vēl tālāk. levērojiet, ka viņi jau tagad pārliecināti,
ka viņi vienīgi tura teātri, ne sabiedrība. Tas arī sapro-

tams, jo cilvēks neizglītotāks, jo vairāk viņš no sevis

iedomājas. Tu saki, ārzemes direktors ir dārgs. — Tfe-
ātra] direkcija izdarīja vairāk kļūdas, nenovērsa konfliktu

laikā, neatlaida suflēsi, neparedzēja sekas, varbūt bij arī

birokrātiska. Ar vārdu sakot, neprata apieties ar aktie-

riem, kuri ir sirdscilvēki, līdzīgi bērniem un sievietēm, ar

untumiem un pārmērībām, nervozi uztraukti, bet arī ātri

apmierināmi. Viņu amats prasa nervu pārmērīgu piepūlē-
šunu, tad nav viņiem jāpārmet, ka ir šaudīgi. Ar viņiem
ir saudzīgi jāapietas, viņiem daudz jāpiedod, jo no viņiem
d iudz prasa. Viņu amats arī prasa, ka viņiem katram

jābūt spējīgam ar visu savu personu uzstāties un izrādīt

dažādu citu un augstāku individualitātu dzīvi; tātad vi-

ņiem jābūt vienmēr indivīdu dzīvē (un augstu), un viņi

nevar attīstīt sevī sabiedriskas dzīves saprašanu; viņiem

jābūt individuālistiem. Tātad, kad viņi izrādās pilnīgi sa-

biedrības un viņas morāles nesapratēji un noliedzēji, ne-

atzīst ne šķīrēju tiesas, ne majoritātes, tad arī tas jāsa-

prot. Tās ir sekas no viņu darba un dzīves. Skatuves bied-

rība gribēja viņus par aši izaudzināt par sabiedriskiem.

Viņi uzķēra no visa tikai vārdu «streiks» nejēdzīgā, ne-

iespējamā nozīmē, bet par to viņus nevar sodīt. Ko nu.

darīt tālāk? Labi, ka slēdzat teātri.
1 Slēdzat nu jaunus

kontraktus, neatriebjaties nevienam, uzņemat visus 21 2.
Pagaidām atstādināt Amtmani no direktora amata, ja at-

laist: būs jums jāmaksā sods, un kur tad ņemsat tūdaļ

citu aktieri? 3 Iztiekat laiku bez • direktora. Kad MierlauLs

būtu palicis neitrāls, viņš varētu atkal nākt par direktor;;,

bet viņš tāpat aizrāvies. Direkcija, piem., Tu, var mierīgi

paši atkāpties, ne Tavs gods, ne .Tava ērtība no tā_necie-

tīs, taisni otrādi. Jūsu darba spēks būs jo vērtīgāks te-

ātrim nākošu sezonu. Un, kad teātrs atkal atvērts, tad

komisijai un sapulcei jāizstrādā pārlabota satversme, un
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ka tādas lietas vairs neatkārtotos vai nedarītu tādu

[sajukumu?] teātrim. Jo tas jāzina, ka arī šis konflikts ceļas

aiz vispārēja liela ienaida pret demokrātiju, kura grib
kultūras darbu veikt. Laikam arī šoreiz nav bez intrigām

no vecā teātra un «Dzfimtenes] Vļestnešaj» puses. Bet vi-

sādā ziņā visi kraukļi tūliņ kājās, lai demokrātijai uz-

bruktu: visi Benjamiņi v. 1.1.4 Katrs, kas domājas cietis

no J. teātra, nu lūko atriebties, tā arī B. Skujeniek. Labi,

ka vismaz strādnieki šoreiz izturas neitrāli vai labvēlīgi,
jo redz pārāk lielo aktieru nesabiedriskumu. Strādnieku

starpā vienmēr bijusi un paliek zināma strāva, kas ir vis-

pār pret mākslu un liela mākslas teātra vietā gribētu

daudz mazu diletantu izrādītes. — Mierlaukam aizsūtu

telegrammu, kaut gan neceru nekā, jo viņam nav nekāda

iespaida. 5
— Freinberģis man garā telegrammā nebija

teicis, ap ko iet konflikts. Es nevarēju citādi atbildēt.6 Bet

arī tagad domāju, ka intrigas ir vainīgas, tātad nebija

pārpratumu. — Un nu sveiks, mīļais, labais draugs, neuz-

traucies Tu, un lai neuztraucas neviens teātra draugs;
teātrs un kultūra ir jau par stipru, lai varētu barbarība uz-

varēt. Sveiks, un nu turpmāk tomēr būs tās varenās sek-

mes, kuras es teātrim vēlēju. [Paraksts.]

Vēstules malā rakstīts:

Tu šo vēstuli neiznīcini, jo varbūt konflikts ies tālāk,

un tad varbūt būs jāraksta atklāta vēstule. Vislabāk, atsuti

man šo vēstuli atpakaļ.

Sveiks!

514.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 2. oktobrī

Manu mīļo zelta draudziņ, saņēmu jau Tavu pirmo kar-

tiņu, skaista Ēģipte. Biju bādē. Daudz gulēju, pēcpusdien
3 stundas, arī nakti daudz, tikai nemierīgi. Mazā puka

gultiņā. Dikti negribas strādāt. Atrakstīja Ķirpis, lai es

darot iespaidu uz Mierlauku. Par teātra jukšanu nerunā,

bet ka būšot lielās cerības beigtas; sūdzas par Birutu.

— Šodien tad rakstīšu Mierlaukam un Birutai, varbūt arī

aktieriem vispār kopēju vēstuli, kaut gan būs viss jau

par vēlu. No tāles taču nevar paspēt. No Assuntas dabūju
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rēķinu; nav tik liels. Līdz 20. septemfbrim] tikai 7 fr., tad

par 20.—30. sept. 15 fr. Pate nav vēl bijusi naudu saņemt:

vergogna
1
.
— Man žēl, ka Tev katra braukšana tik grūta

un vēl nevari atpūsties, bet ir jākrāmējas. Mana mīļā dzī-

vībiņa, atpūties nu, cik varēdama, tad 15. oktļobrī] ej pie
universitātes rektora un izrunājies.2 Pašai daudz labāk.

Lido, sirdsiniņ, lido.

515.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 2. oktobrī

Manu mīļo sirdsnabadziņ, Tu esi nobeidzies vēl vairāk,
nekā es domāju, Tev vienmēr tik grūtas tās pārmaiņas.
Kad Tu vismaz varētu labi izgulēties, tad ātrāk pārciestu.
Vai Tev miega pulvers vēl ir? — Vakarējo kartiņu būsi

vēlāk saņēmusi, es biju aizmirsis, ka 1. oktļobrī] ir pasta

kursa pārmaiņa. Tagad vakaros iet jau 6, ne vairs 7. —No

teātra vēl nav labu ziņu; aktieri nu jau neatzīst ne ģene-
rālsapulces, ne skatuves biedrības; uz laiku ir slēgts. Tas

ir visprātīgāk; padzersies, pabadosies un sāks strādāt.

Sirdsmīļo dārgumiņ, lido, lido.

516.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 3. oktobrī

Manu mīļo sirdsprieciņ, labi, ka nu Tev spīd saulīte,

tad jau Tu drīz atpūtīsies no ceļojuma. Man kopš vakar-

dienas ir ari saulīte, bet vēl ne visu dienu cauri. Sāku

prologu, bet neiet labi. Lūkošu šodien arī polemiku caur-

skatīt. Ar teātri daudz rakstīšanas: Kirpim, Mierlaukam,

Birutai. Varbūt derētu atklāta vēstule «Dfienasļ Lļapļā»?

Tagad nospriests rīkot teātrī koncertus un priekšlasījumus.
Aktieru muļķība jau pārāk liela. — Saimniece par Tavu

viesošanos negribēja nekā ņemt, tad nu samaksāju viņai

pa 1 fr. par dienu, t. i., 10 fr. Tā dāvana laikam tomēr laba

bijusi. — Masters atsūtījis kādas 20 rindiņas «Induļa»
krievu tulkojuma; nekas, ir labs. 1 Rīt aizsūtīšu. Mīļo, mīļo

sirdspumpuriņ, lido.



384

517.

A. GULBIM

Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī

Dārgais draugs, es uz Tevi nekad neesmu dusmojies.
Nu Tu esi atbildējis, nu atkal viss labi. — Par avīzes lietu

es runāju tikai principiāli. Tā kā Tu biji teicis, ka mate-

riāli avīze būtu apdrošināta no Tavas kundzes puses, tad

es par to vairs nemfnēju. Protams, man personiski lielas

bažas, es domāju, ka ienesīga avīze Tev nebūs, bet prasīs

varbūt vēl upurus. Un upuri visādā ziņā vēl kādu laiku

vajadzīgi priekš U. B-as. Un man U. B. stāv tuvāk un lie-

kas svarīgāka par avīzi. Ja Tu liec runāt arī par mate-

riālo pusi, tad es saku: lai avīze vēl paliek. Avīze tad

vien arī atmaksāsies, kad būs kas gluži oriģināls. — Sē-

riju sarakstu U. B. atstāju nepārgrozītu. Paziņo tik drī-

zumā, kāds plāns uz janvāri un februāri, tad es gribu līdzi

spriest. — Es biju vēlējies, lai Tu no maniem klasiķu tul-

kojumiem netaisi vairs novilkumus. Ja Tu domā iespē-

jamu modināt priekš viņiem intresi, tad pamēģini arī ar

glītiem sējumiem, bet pamēģini arī ar aizrādījumiem vai

kritikām, kad iznāk tie glītie sējumi. Līdz šim nav vēl

bijušas nevienas kritikas par maniem kopotiem tulkoju-

miem, un tie taču arī ir mani kopoti raksti! Par visiem

kopotļajiem] rakstiem, ir bijušas tūdaļ kritikas, par maniem

nav vēl! Pamudini kādu no saviem draugiem rakstnie-

kiem, lai uzraksta tādu kritiku; tas ir vienkāršs taisnības

prasījums, un citādi nebūs arī nekādu panākumu glīta-
jiem] sējumļiem]. — Tavi atzinīgie vārdi par «Pūt, vēj[iņi]!»
mani ļoti iepriecina; tie rāda, ka Tu pats esi dzejnieks.

1

Ko dara «Biruta un Kaspars»? Sirsnīgi sveiks. [Paraksts.]

518.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī

Manu mīļo sirdsdārgumiņ, tas jau ir brīnumskaists, ga-

tavs, svaigs raksts pret A. Upīti
1 ! Nogurums redzams tikai

ortogrāfiskās kļūdās. Dod viņu pārrakstīt Bokumam; tas.
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to izdarīs vienā dienā (adrese: Sonneggstr. 46 I, aizraksti,

viiiš tūliņ atnāks). Ja negribi, tad sūti arī tā tūliņ projām,

Hermanim («Jaunā Dienas Lapa», Suworowstr. 14). Man

ļoti žēl, ka nespēju saņemties un pārvarēt riebumu tūliņ,

kad Tu atvedi to rakstu šurp; bet arī tagad viņš būs tik-

pat labs. — Skaties gan «Pompeji» 2
,

— vai zini, ka «Quo

vadis?» būs Lugānā un es tātad to tomēr dabūšu redzēt.

—. Gulbis «Jāz[epuļ» nedrukā, lai dodot Upītim, tātad lai-

kam neiet labi. Aktieri vēl nepiekāpjas. Aizrakstīju Mier-

laukam un Birutai. Teātris atbild aktieriem itin prātīgi.
Cita jauna nav daudz. Lido, sirds dziļumiņ, lido.

519.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī

Mīļo zelta spīgulīt, šorīt uzrakstīju Tev vēstuli, aizsū-

tīju Tavu rakstu pret Aļndreju] U[pīti], — ļoti labs. Dabūju
Tavu skaisto, mīļo kartiņu. Labi, ka nu vari sākt atkal

strādāt, bet nepārpūlies uzreiz atkal, paskraidi arī, un rīt,

svētdien, iesim abi uz kinu: Tu uz «Pompeju» un es uz

«Quo vadis?». — Istabas pārmaini vien, — es no nakts

trokšņa tā neciešu kā Tu. — Man vēl darbā nav nekādu

sekmju, jāraksta daudz teātra un partijas strīdus dēļ.
Esmu ari par daudz ēdis šo nedēļu, vēl ir rītdienai cālīts.

Tad ar vieglāku sirdi un māgu varēšu strādāt.

520.

R. PELŠEM

Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī

Robertļamļ. 4. 10. 13. Darbs vēl vislabāk noslāpē uztrau-

kumu un bēdu partijas dēļ; darbs arī vislabākā atbilde

manļiemļ pretniekiem. Tur izteikti mani pozitīvie uzskati,

un tie paliek ilgāk nekā neauglīgās, tik negatīvās pole-

mikas. Tad — tā, ar poz[itīvo] darbu es gribu strādāt so-

c[iālism]a un pļartijļas labā; to es darītu arī tad, un vel

sekmīgāk, pat kad es no oficļiālās] p-as būtu spiests at-

teikties, jo, pēc mļanām] domām, politfiska] p-a nav vie-

nīgā, pat ne galvenā soc-a reprezentētāja — tās ir s[o-
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ciāl]d[emokrātiskās] zinātnes: marksļisms], s[ociāl]d[e-

mokrātiskā] māksla un s[ociāl]d[emokrātiskā] filozofija, par

kuru pie tagadļejās] birokrātijas] pat nedrīkst runāt.

521.

R. PELŠEM

Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī

Robļertamļ. 4.10.13. Es vēl ļoti maz esmu pastrādājis, tikai

10 gadus, jo es par daudz vēlu iesāku strādāt. Nu sen

senie darbi spiež kā nasta, ne nervi, ne gars nevar tikt

brīvs, pirms neesmu norakstījies. Jaunas domu strāvas

riet klāt, un tām nav telpu, tās mani plēš pušu. Atliek tikai

daudz, varbūt par daudz strādāt. Lūzt, tā kā tā lūzt.

— Viens man tik ir — sīkstība un liels darbu daudzums

priekšā (es nesaprotu, kā dzejnieki var meklēt pēc vie-

las; viņas ir par daudz) — tas arī uztura pie spēka, piem.,

vecļais] Bēbels, kurš arī bij vājas veselības. Un tad vēl: tie

visi taču, taču ir biedri un negrib ļaunu, bet tik nesaprot

un baidās paši domāt, un pēc paraduma domā, ka ar

ļaunu var panākt labu, nezina, ka ļauns paliek vienmēr

ļauns, kaut arī būtu domāts līdzeklis uz labu. Nav jā-

prāto, ko pārmest, kad paši tāpat lieto ļaunu kā līdzekli

uz labu.

522.

LIEPĀJAS LATVIEŠU SKATUVESBIEDRĪBAI

Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī

Sirsnīgi sveicieni!

Saņēmu nupat ar lielu prieku [pacilājumu?] vakara

programmu, parakstītu no mīļa biedra un vakara veicinā-

tājiem.
1

Sevišķi paldies vēl J. D. par laipiem vārdiem re-

cenzijās.

Daudz labu dienu M. Skujeniekfam] un liepājniekiem].

4.10.13.
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523.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī

Dārgais draugs! Jūs bijāt vienmēr vēlējušies uz ziem-

svētkiem vai jaungadu kādu jaunu grāmatu no mums. As-

pazija] raksta pašlaik savas atmiņas, bet bieži slimo, un

tā darbs lēni virzās uz priekšu; uz jaunu gadu Jūs to

visādā ziņā saņemsat. Nu man šogad iznāca divas grāma-
tas, tādēļ ka pērn Asp. jubilejas dēļ neizlaidu drāmu, un

viena drāma «Pūt, vējiņi!» jau gatava un pašlaik top dru-

kāta pie Gulbja. Otra luga «Jāzeps un viņa brāļi» būs ga-

tava šinī oktobrī. Es nu Gulbim rakstīju, vai viņš grib
abas izdot, vai vienu novēl Jums. Viņš pašlaik atbild:

««Jāz. v. v. brāļi» dod «Dzirciemniekiem». Kaut arī mans

budžets atļauj šo Tavu darbu izdot, bet es negribu būt

monopolists uz Taviem oriģināldarbiem. Mums visiem jā-
strādā roku rokās, un nesavtīga saprašanās lai ir mūsu

mēraukla.» Jūs redzat: vārdi, kas nāk no krietna cilvēka

un izdevēja — ideālista. — Nu es lūdzu Jūs tūdaļ man

atbildēt, vai Jūs varat ņemt «Jāzepu»? Un kurā laikā va-

rētu to drukāt? Varbūt Jūs atbildat pat telegrāfiski: Cas-

tagnola, Suisse, Naglin — un vienkārši «jā» vai «nē». Ar

to pietiek. Eksemplāru labāk nedaudz, apm. 2000. Hono-

rārs pēc Jūsu noteikumļiem].

Paliekat daudzreiz mīļi sveicināti.
,

[Paraksts.)
Rakstu arī Inļiņberga] kgm, vai spētu un kad apmēram.

CļastagnolaJ 4.10.13. [Paraksts.]

524.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 5. oktobrī

Manu mīļo sirdsavotiņ, manu iniņ, cik Tu nu tiešām esi

vāja, ka nogursti arī no steidzina uz pilsētu, kas taču ir

Tava atpūta! Es esmu tad stiprāks ar visiem kreņķiem un

mazo strādāšanu. Šodien sev taisu atpūtu un kā Hertels

sev atļaujos: vārītus kartupeļus un kinu. lešu pulkst. 3
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un iemetīšu šo kartiņu. Nez par ko nu manas kartiņas

iet tik nekārtīgi: es iemetu vienmēr tanī pat laikā, vakarā;

tikai šad tad arī vēl liekas kartiņas no rītus. — Bokums

lūdz 120 rbļ. priekš studijām, es jau apsolīju. Viņš man

var norakstīt. Kad arī ar to neatmaksās, bet varbūt cen-

tīsies vairāk. — Man vēl prologs nav gatavs. — Mīļo
sirdsdraudziņ, turies Tu labāk kājās, kādēļ esi tikusi tik

vāja? Manu sirdsiniņ, lido.

525.

R. PELŠEM

Kastaņolā 1913. gada 5. oktobrī

Robertam. 5.10.13.

Es redzu, b. Stfučkam] ir svaigs, pārplūstošs fanātisms

un ka tā sajūsmība ir laba un var mūsu lietai derēt, ka

tikai sajūsminātais zina, ko viņš dara. Bet St. nezina, viņš

v. c. biedri top rupjā kārtā mānīti no Afrzemju] kļoniite-

jas] vadītājiem. Es esmu A. k. oficiāli pieprasījis b[iedruļ
gļodaļ tiesu b. Brļauna] lietā jau maija mēnesī. Šīs m[a-

nas] vēstļulļes saturu slēpj A. k. ne vien no plašākas at-

klātības, bet arī no ārzļemju] biedriem, kaut gan es atklāti

esmu pieprasījis, lai to publicē vai ļauj man publicēt. Manu

pieprasījumu pēc goda tļiesļas slēpj no b[iedr]iem un tad

saka, ka es nemaz neesmu gļodaļ tļiesu] pieprasījis. Tāds

jezuītisms ir ieviesies partijas praktikā un vēl augstākā
iestādē. Tā ir s[ociāl]d[emokrātijasļ pagrimšana un biro-

krātisma iesākuma zīme. Paziņojat par to b. St. un [ci-

tiem?], kā atgaiņāties pret tādu A. k. rīcību. Atkal atliek

tikai «anark[iskais]» ceļš —- pašam publicēt to vēstuli un

teikt atklātībai, kāda ir mūsu augstākā iestāde. Man ir

brīnums, ka b. St. sauc katru nezināšanas birokrātiju par
anarkiju, — katra pašaizstāvēšanās jau ir anarkfija], katra

nepatiesības atklāšfana], katra patstāvīga domāš[ana] —

anarkija! Tāda ir tikusi s. d., kad sajūsmināti, pārliecināti
b., kā St., sajūsminājās par mutes aizbāšanu tiem, kas

akli nepadodas birok[rātij]ai. — Ja tieši izslēgs vai arī tik

lūkos izsl[ēgt] no partijas parīziešus, tad gan valdīs visā

p[artij]ā kliķe un tad aiz riebuma es gan vairs nevarēšu

palikt p-ā. Jau tagad man ar visiem spēkiem jāvaldās,
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un kās tad mani tura? Tikai sentimentalitāte, kā tēvs ne-

var atstāt savu dēlu. Es esmu mākslinieks], kas man vairs

daļas gar politiku? viņa mani tik atvelk no darba ar savu

priekšstāvļ'u neķītrību. Jā, es būtu laikam arī vesels bez

viņas. Un taču — varbūt es varu kā palīdzēt? Man jau

par «Biļetļenu]» bij domas, vai tik tas nekaitēs partijas
vienībai? Bet, ja jaunais žurnāls esot taisni uz vienības

nodibināšanu, atbīdot kliķes un autoritātes, kuras ir lie-

lākie šķēršļi vienībai, tad ir labi. Tieši tagad nav nekur

vietas, kur izteikt domas, kas ir pretī šablonai, — kad pat
man, vecam bļiedrļim, neļauj ne aizstāvēties, ne kritizēt

p-u, kuru es pats nodibinājis. Un taču vajadzētu pastāvīgi
kritizēt un tīrīt ne vien sīko ikdienas politiku, bet pašus
pamatprincipus, pašus s. d. un sociālismu]. Tas neko ne-

kaitēs, jo soc[iālism]s un p-a par daudz pareiza pamatos.

526.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 6. oktobrī

Manu mīļo zelta ziediņ, tā nu mēs abi vienā dienā un

vienā pēcpusdienā vakar kā svētdienu esam bijuši kinā,
tur pat Itālijā.1 Tas «Quo vadis?» ir gan smuks, lielās

romiešu būves un dabasskati, tikai ātri paiet, kamēr ska-

tos uz notikumu. [Chilners?] spēlēja ļoti labi. — Par «Jā-

zepu» es Upīšam2 aizrakstīju un teicu, ka dodu. Gan jau
maksās arī vairāk par 100 r. par mēnesi, un, ja nē, tad

piesolīšu Zeltiņam vai Raņķim. — Parkera «Jāzepu» dabū

gan un liec kolonijai man atsūtīt arī to «Volksrecht» N. 3

— Gulbis laikam atstās to avīzi un paliks pie Univ. Bib-

liotēkas, bet arī tā laikam viņam iet vāji; redzēs. — Gan

jau Tu norakstīsi savas vēstules, atpūtīsies un varēsi sākt

strādāt. — Aktieri rakstā pretrakstu jau drusku nolaidu-

šies, vecā teātra aktieri izsaka viņiem simpātijas. Pilna

sapulce būs nākamsvētdien. Lido, sirdsiniņ, lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Vai Tev ir pāris simtu franku lieku, ko dot Bokumam?

Ja nē, es izņemšu še no bankas. Lido.
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527.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 7. oktobrī

Manu sirdsmīļo dārgumiņ, Ko lai dara, nekreņķējies
tomēr. Tu jau esi nogurusi un nevari vēl atspirgt. Tā eks-

pluatācija gan ir, izmanto mūs ļaudis garīgi un mantīgi;
mūs neviens nav savā laikā pabalstījis, bet ko tad lai

dara? 1 Kam ir, no tā taču ņem. Tu kreņķējies tagad par

to pašu, par ko es Tev sūdzējos: ka no labā par daudz

prasa, ka viņš taču arī cilvēks, arī jāpabalsta. Tad

Tu atbildēji, ka no liela var visu prasīt, ka tam jābūt
labam, lai ko viņam nodarītu. Tagad ir tas pats, tikai ma-

zāka lieta, jo to naudu, ko man atņem tie lūdzēji, es no-

pelnīšu citur. Tev taisnība: lielam viss jāpanes. — Pane-

slsim arī naudas došanu. Līvs jau pieprasīja, es solīju
50 fr. Kad Tev ir, dod viņam uz mana rēķina. Citādi es

varu arī no bankas izņemt; šovakar viņš nonāks pie Tevis.

— Bokumam varbūt pagādāšu aizdevumu no Rīgas Ka-

ses, tad man atmaksās. — Bet Tu, sirds dārgumiņ, netaupi

pie sevis. Lido.

528.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 8. oktobrī

Manu mīļo sirdsdvēselīt, saņēmu Tavu mīļo, skaisto

kartiņu un rēķinu, un Tavu trau. Nekreņķējies, sirdsiniņ,

nav tik svarīgas tās nepatikšanas, arī tā naudas došana

nav tik liela, Līvam tikai 50 fr. un no Bokuma pati dzir-

dēsi, cik viņam tūliņ vaiga, visādā ziņā dod viņam ne

vairāk kā 100 r. Es jau vakar aizrakstīju uz Rīgu, lai Bis-

nieka kase aizdod Bokumam uz manu galvojumu 200 rbļ.,

es neļaušu kaitēt, lielais mērķis — tikt pie materiālas ne-

atkarības — nav aizskāris. Ko es šiem ļautiņiem dodu, to

es pats sev notaupu, un tas man nedara pūļu. Bet Tev tādēļ

nebūs iešaurināties un taupīt; Tev citāda psihika, un Tu

arī esi miesīgi vārīgāks, Tu esi sieviete. Tādēļ jau Tev

ir nodalīta sava manta. Lielo peļņu es taisīšu, es arī tau-

pīšu, Tu dzīvo savā vaļā. Tā, mīļo sirdsiniņ. Man sep-
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tfembrl] izdots — 75 fr., imposta2 30 fr., citiem 10 fr.=

—115 fr. Un nu, nebēdā vairs, mīļo pūkiņ, labāk lūko gu-

lēt; gan jau ies. Lido. Man vēl zobi nav pārgājuši, lido.

529.

ASPAZIJAI

Lugāno 1913. gada 9. oktobrī

Manu mīļo sirdsvienumiņ, li vien, neesi nemaz trau; nav

tik ļauni, kā Tu domā, un būs vēl labāk. Tu tagad uztrau-

cies tik ātri tādēļ, ka esi viena, ka neesi dabūjusi krietni

atpūsties un atkal bij jāstrādā, ka laiks slikts. Tas viss

labosies. Nu esi Krauzes darbu nogrudusi, nu atpūties un

sāc domāt uz universitāti. Nepārņemies tur uzreiz par

daudz, tad tur arī ies. — Ar naudu ir tā: ka Tev nav ne-

kam un nekur jādod; Tev ir daba, kas prasa saules, un

tā Tev jādabū. Tava nauda visa ir tikai priekš Tevis un

Tavas ērtības un drusku skaistuma. — Un nebaidies, ka

es, citiem dodams, atkāptos no sava mērķa: nākt pie ma-

teriālas neatkarības. Tagad es zinu, es to panākšu. Bo-

ķumv noraidīju uz Rīgas kasi, bet tagad jādod viņam
100 fr., tos es pats nosūtīšu. Tu viņam nemaksā, citādi iz-

nāks dots divas reizes. Bet Līvam gan Tu iedod 50 fr., tos

es Tev vēlāk atdošu. — No Alfr. Kalniņa, komponista,
saņēmu 67 frankus. — Vakar pabeidzu un nosūtīju pro-

logu. Vakar liels pērkons un lietus, šodien skaidrs un

saule. Tā ies arī diviem pūķiem, vienā saulītē un li. Lido.

530.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 9. oktobrī

Manu mīļo zelta zvaigznīt, aizsūtu Tev pusduci podiņu
ar saldumiem un mediem, uz katru kreņķi un sāpīti pa

vienam podiņam, lai tad nu zūd visi nelabumi. Laikam

arī pie Tevis laiks būs atmeties labs, gailis dzied: tur tik

ir labs! Sataisies nu tik uz savu universitāti, ap 15. ok-

tobri jau sāk rīkoties ar pieteikšanos. Tu zini, kur Hir-

schengraben
1
,

tur t. s. Rechberg 2
, gluži netāļu no univer-
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sļitātes], lejā; tur ir kanceleja rektoram; tur aizej pēc
15. okt. un izrunājies pate. Lido. — Es šodien atļaujos

sev brīvdienu un vannu. Biju Lugānā pēc A. Kalniņa 25

rbļ. Nu es pats aizsūtīšu Bokumam 50 fr., bet Līvam dod

Tu. Šodien brīnum skaists laiks. Es atļāvos sev ari 5 vā-

rītus kartupeļus. Lido, saulīt, lido. No rītus šodien jau
aizrakstīju kartiņu; šī ir otrā jau, lido.

531.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 10. oktobrī

Manu mīļo sirds gaišumiņ, saņēmu tās divas visskaistā-

kās kartiņas, dikti li; un šodien atkal to jūriņu 1
. Vakar

aizsūtīju saldos podiņus, vai būs labi pienākuši, jo pakā-
šana bij ļoti grūta. — Tavu mācību par zobiem, skalot ar

boru, ievēroju; tā vien tik var izturēt, bet iet pārāk ilgi,

nu jau IV2 nedēļas. — Mēs abi puslīdz vienā laikā esam

beiguši tos blakus darbus, Tu polemiku un sievietes un es

prologu. Šodien man jāiesāk «Jāzepa» IV c, negribas.
Atsūti man atpakaļ tūliņ «Induļa» krievu tulkojumu no

Mastera, jāsūta viņam. Karš2 gan iesākas īsti nelaikā, jo
«Jāzeps» vēl nav gatavs un Tev atkal jāiet lekcijās, bet

ko bij darīt? Jāturas nu ir. — Vakar man vanna neiznāca,

meita aizmirsusi pataisīt. Manu mīļo sirdsdraudziņ, lido.

532.

J. MEDIŅAM

Kastaņolā 1913. gada 11. oktobrī

11.10.13. Mediņam.

Ļoti cienīts kungs! Saņēmu Jūsu vēstuli 25.9.13. un

«U. N.» eksemļplāruļ. Varu būt mierā ar Jūsu priekšli-
kumu, tikai nevaru Jums šodien dot vēl galīgu atbildi, kā

jau pirmoreiz rakstīju, man jānogaida, kāds iznākums būs

sarunām, kuras sāku vest jau agrāk ar citu kungu
1. Ceru

no turienes saņemt atbildi pēc kādām 2—3 nedēļām. Tad

vēl: pie «U. N.» teksta saīsināšanas es nevaru stāties ag-

rāk par 2 mēnešiem: pašlaik man jāsteidz kāds steidzīgs
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termiņdarbs2
,

Kas aizņems oktobri, un tad ārsti man liek

atpūsties vismaz vienu mēnesi. Jūs, domāju, būsat ņēmuši
atpūtu, jo es tādu jau gadiem neesmu baudījis.

533.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 11. oktobri

Mīļo sirdsiniņ, šodien nedabonu no Tevis kartiņu. Kas

tad nu tāds uznācis, ka mūsu vēstules sāk nekārtīgi pie-
nākt. Tu neesi saņēmusi zaftes podiņu sūtījumu un vai-

rākas manas kartiņas, un vienu vēstuli, kur bija Mastera

«Induļa» tulkojums. Bez tam, es rakstīju ne vien pilnīgi

kārtīgi ik dien, vakarā, lai Tu saņemtu rītā, bet vairākas

reizes (laikam trīs) esmu arī rakstījis vēl lieku kartiņu no

rītus, tātad divas dienā. Freilene zvēras, ka visu kārtīgi
nosūta, un es jau vakaros esmu pats klāt, kā nodod pasta

ratos. — Še Kļava vēstule, — dod to atļauju, lai maksā

arī. — Aktieri vēl piektdien, no Dubura un Rudzīša sa-

gumdīti, atraidījuši arī izmeklēšanas komisiju, kura bija
jau sākusi darboties ar pašu Dub[ura] un Rudzļīša] līdz-

dalību kā komisijas locekli. Svētdien, t. i., vakar, vajdzēja
būt ģenerālsapulcei. — Pat «Dz[imtenesj Vļēstnesisļ» nav

vairs uz aktieru puses, tikai vēl «Dzīve». — Man ar dar-

biem neiet sevišķi. Šodien gribu atkal sākt. — Eķa adresi

atsūti un paziņo, vai Bokumam un Līvam esi devusi naudu

un cik. — Pie mums atkal uz laiku saule. Rīgā jau bijis

sniegs. Še vējš norimis. Lido, sirdspūkiņ, lido.

534.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 12. oktobrī

Mīļo sirdsdārgumiņ, kādēļ nu Tu atkal nekārtīgi dabū

pastu? Es nosūtu pilnīgi akurāti vienmēr 6 vakarā, tā ka

Tev vajga saņemt Cīrihā otru dienu pfulkstenļ 8 no rītus.

Arī medus un zaptes kurvīti Tu neesi dabūjusi; vismaz

neesi atbildējusi, kaut gan es pieprasīju pēc atbildes. Ari

vienu vēstuli laikam neesi saņēmusi, jo tur bija ka pieli-
kums «Induļa» krieviskā tulkojuma paraugs. Tas man jā-
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sūta atpakaļ, bet no Tevis nevaru dabūt. Kad vēl rīt ne-

būs atbildes, tad es Tev pieprasīšu ar telegrammu, nesa-

bīsties. — Kad tik dakteriene pate laimīga, ko tur citu var

teikt? Tikai viņa agrāk lepojās, ka precēšot strādnieku,

un nu pate tā kaunas un pārtaisa par žurnālistu. — Šahts

man atsūtīja pēdējo sūtījumu, un es aizsūtu atpakaļ pa-

rāda zīmi. — Mums laiks sāk atkal maitāties, vēl gan ir

saule. —: Šodien teātrī spriež sapulce. Lido, sirsniņ, lido.

535.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā, ap 13. Oktobri

Manu mīļo zelta dzīvlbiņ, dabonu šodien atkal no mazā

pūka ļoti skaistu kartiņu, ar lieliem li. Labi, ka drusku at-

pūties, ari pēc divu dienu sistēmas, gan jau ies ari strā-

dāšana. Vai Tu tagad rakstīsi atmiņas? Kad Tev kāda no-

daļa drīz būtu gatava, vai nevarētu joka pēc pamēģināt to

Masiera priekšlikumu: viņš pārtulkotu krieviski kādam

krājumam, un tur tad maksātu pilnu honorāru kā par

oriģinālu 100—125 rbļ. par loksni, kad tas raksts vēl ne-

kur nav parādījies latviski. Pamēģināt var. Es došu pāris

dzejas; varbūt Tu vari tās dot, ko Krauzei sūtīji? — Nu,

nekreņķējies, mīļo iniņ, arī par Eķi nē. Tu viņam pat esi

pāri darījusi, jo viņš nav to protestu parakstījis,
1 tādēļ ka

vispār nav iestājies pulciņā. Man būs pie viņa jāatvaino-

jas. Kā apmēram Tu viņu atraidīji? Būs jādabū viņa adresi

no Līva.

Turpinājums uz otras atklātnes:

Līvam gan jau iedosi to naudu, kad vēlāk, tad laikam

vēl nav vajdzīgs. — Es vēl neesmu sūtījis ne Līvam, ne

Bokumam, nogaidīšu, lai mēs viņiem nesamaksājam, div-

reiz. — Te pieliku sludinājuma izgriezumu no «Dzļimte-

nes] Vjestnešaj»: Tavs pantiņš sēru vēstī ielikts; ļoti

smuki noder, — Brālis atkal braukā apkārt ar priekšlasī-

jumupar Tevi. Vienā vietā «Dz. V.»: korespondents saka,

ka par daudz īsi runājis; «Dfienas] L[ap]a» par to pašu

vietu saka, ka runājis 3 stundas! Redz, kas ir īsums! — Es

savu vannu vakar tomēr dabūju, bet, tā kā bij jau darba

diena, tad mani nogurdināja. — Man kāds Mediņš (viņam
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bij kādas Kompozīcijas)' prasa «Ug, v, N.», bet no Meln-

gaija vēl nav un nav atbildes, — Tas nu būtu tas. Un nu

li un neesi ne trau, ne kre! Vai saldumu podiņus vēl

nedabūji? Atraksti. Lido, sirdspūkiņ, lido.

Atklātnes malā rakstīts:

«Induļa» krievu tulkojumu atsūti! Lido.

538.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 14, oktobrī

Mīļo sirdsiniņ, dabūju Tavu vēstuli līdz ar «Induļa»

tulkojumu vakarā. Rakstīšu tagad no rītiem, varbūt tad

saņemsi kārtīgāk. — Bokumam es pats sūtu no šejienes
100 fr.; Tātad par Līvu Tev palieku parādā 50 f, — Zene

bij pie Tevis ciemā, un tā ir taču parakstījusi protestu pret

mani, bet Eķi Tu aizdzini, un tas nav parakstījis. Sadabū

no Līva vai citur Eķa adresi, es viņam rakstīšu. — Zafti

esi dabūjusi. — Tad nu drīz Tu sāksi savu universē
r

lai

nu iet labumā.1
— Kad kortels tā kā tā jāņem no 15. no-

vfembra]
2

,
tad man vienalga braukt, tad braukšu arī pie

mazā pūka. Lido.

537.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 14. oktobrī

Mīļo sirds dārgumiņ, dabūju šorīt, otrdien, Tavas pirm-

dienas kartiņas. Nu viss li Izstāstīts un atbildēts. Es jau

no rītus atbildēju par braukšanu: kad Tev tā kā tā jā-
maksā par istabu .jau no 15. oktobra, tad viens iemesls

še palikšanai atkrīt nost. Kad nu Tu varētu iztikt bez ko-

lonistu sabiedrības vismaz 2—3 nedēļas, tad es varētu arī

tūliņ, t. i., 16. oktobrī, braukt uz Cīrihu un tur pabeigt

«Jāzepa» IV cēlienu. Atbildi tūliņ. — Bokumam es šorīt

aizsūtīju 100 fr., tātad Tev viņam nav nekas jādod. — Ak-

tieriem svētdien bij ģenerālsapulce. Visa komisiju dibinā-

šana bij tik komēdija, aktieri tik joku figūras. Tā laikam

skatīsies arī sapulce. Kad nu patrakojušies 3 nedēļas, tad
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saies atkal visi stalli un sāks strādāt — pa vecam, jo va-

jadzēja viņiem tikai iztriekties. — Programmas
1

dabūja-
mas Rechberģī, pirkt laikam pat nevar, un Rechberģī lai-

kam par velti. —- Lido.

538.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gada 15. oktobrī

Mīļo zelta dārgumiņ, ko nu esi tik ļoti uztraucies?

2enes dēļ taču nav vērts. Neko nedari pret viņu. Tāpat

viņa taču bija Tavā jubilejā pret Tevi aģitējusi, bet vē-

lāk gluži mierīgi nāca mājās. Tā bij ar Miķelsonu. Tādi

viņi taču visi. Es tikai teicu, ka ar Ēķi ne vajdzēja bārgāk
apieties, jo viņš mazāk vainīgs, nebija parakstījis pro-
testu. Tas ir viss. Tu laikam uztraucies tā uniņa1

dēļ, var-

būt neguli labi. Nez vai Tu īsto rektoru esi redzējusi. — Kā

nu būtu, vai mana atbraukšana darītu Tev labi, vai arī

uztrauktu? Kad Tu domā, ka darītu Tev labi, tad atsūti

man čumiņu vai zaļo tašu, man nav nekādu koferu. Un nu

neuztraucies, nav jau nekas ļauns, ej mierīgi lekcijās un

turies veselībā. Lido, sirsniņ, lido.

539.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913, gada 15. oktobrī

Manu mīļo sirdsdvēselīt, viss jau ir li, esi mierīga, nav

ne domas man bijušas uz unli. Mēs vēl, še abi būdami,

runājām par Zeni, un jau es Tev teicu, lai nekādu nai-

dību neizrādi pret viņu. Viņi visi ir par daudz neievēro-

jami, lai es justos no viņiem apvainots. Ko Tu ļauj viņas

dēļ sev sirdi sāpināt? Ej gluži mierīgi uz savām lekcijām,
neļauj sev apriebināt Cīrihu no viņiem. Atlaid vienu lek-

ciju nost, kad ir par daudz.1 Vēlāk, kad izrunāsies divatā

mierīgi, draudzīgi ar rektoru vai dekānu, gan tad Tev at-

ļaus izņēmuma dēļ klausīties arī vairāk lekcijas. Būs jau

viss labi. —» Arī tādēļ Tev nav ko uztraukties, ka vēstu-
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les gāja nekārtīgi, nu jau blisini kopā Cīrihā, kad atsūtīsi

man čomu un paku. Varbūt 17. oktobrī. Lido, li, sirsniņ,

lido. Kartiņas nāk no Tevis dikti skaistas. Pulverīšus da-

būju, li. Lido. Nupat dabonu telegrammu; rīt 11,17 min.

braucu pie mazā pūka. Lido.

540.

A. KIRHENŠTEINAM

Cīrihē 1913. gada 28. oktobrī

Mīļais draugs, esmu uz laiku atkal še, Cīrihā, tanī pat

namā. Tas jau liels prieks un panākums, ka Jums grib dot

līdzekļus tālākai izglītībai. Žēl, ka atraidījāt pabalstīšanas
veida dēļ. Tur, Rīgā, viņi tagad visi lieli nacionālisti un

lepni uz Jūsu pētījumu par tuberkulozi; viņi būtu naudu

devuši tiešām kā «atzinības balvu», un tas nebūtu nemaz

bijis nepareizi, kā Jūs domājat savā lielā kautrībā. Ir jā-

pabalsta mūsu pētnieki! Protams, ir labi, ko Jūs runājat

par fondu pie Izglfītības] biedrības, bet, kad tāds vēl nav,

tad Jūs varējāt tagad pieņemt arī bez fonda. Ka Jums ir

domu starpības ar Beldļavu] un But[uliļ un varbūt citiem

devējiem, vai ka būs starpības, nav nekādā svarā, jo ne-

ņemat naudu no domu pretniekiem, bet no ārstniecības

un zinātnes aroda darbiniekiem, kuri varēs Jūsu nopelnus
atzīt arī, kad nav ar Jums vienis prātis. Varbūt var to iz-

labot? Varbūt es tur varu ko palīdzēt? Bet laikā, arī kā

aizdevums nauda būs laba, un visādā ziņā ir laba atzinība.

Un promociju nu nekavējat, neņemdami naudu disertā-

cijas drukai. Lauksaimniekiem] bija pienākums to darīt,

ko dara sveši cilvēki, bet Jūsu pienākums ir tapt par pēt-
nieku. Cerēsim, ka lauks, darīs savu un Jūs — savu.

— Lūkin kdze ir vēl Lozannā un palikšot tur visu

ziemu, — adrese: Villars sur allou, Pension Lasoldanelle.

Viņa savā grāmatā
1 tiešām nav tik ļauni domājusi, kā vi-

ņai pārmet, bet viņa ir gribējusi visu uz reizi un par daudz

izteikt, tā viņu pārprot aiz lielā daudzuma. Es neceru, ka

viņa ies grēkus sūdzēt; polemikā neielaidīšoties. Labi jau

tes, ka viņa nu sākusi rakstīt, tad viņai taps vieglāk.
— Par svētkiem vēl neko nezinu, jāsaved atkal veselība

drusku kārtībā. Daudz mīļu sveicienu Jums abiem. [Pa-
raksts.]
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541.

A. DEGLAVAM

Cīrihē 1913. gada 28. oktobrī

Mīļo brāli, rakstīju Tev aizvakar par Gulbi. Te īsumā

atbildes par veikaliem: aprēķins par «Tālām noskaņām»
v. c. grāmatām lai ir uz decembri. Vekseli jau tagad ne-

vaiga diskontēt. 1 Goitam par «Zelta zirgu» rakstu skubi-

nādams. Vecļaisļ teātrs lai gaida vēl, lūkoju reiz dabūt

caur Dravnieku, bet ari nekas neiznāca. Gan jau kādu reizi.

Paliec mīļi sveicināts un skūpstīts. [Paraksts.]

542.

A. KIRHENŠTEINAM.

Cīrihē 1913. gada 29. oktobrī

Mīļais draugs, nupat saņēmu Jūsu vēstuli. Tiklīdz būs

Jums atbilde no Dr. Beldava, atsūtāt to man, un es viņam
rakstīšu. Ceru gan, ka viņš būs labi sapratīs Jūsu vēstuli,

bet kurināt tālāk viņa iejūsmu par zinātni vienmēr derēs.

Citādi mūsu pilsoņi gan naudu dod ļoti nelabprāt, bet, kad

var ierosināt viņu reklāmas kāri: mēs
*

pabalstām zi-

nātni! — varbūt les arī pētnieku pabalsta fonds. Perso-

niski un labā ziņā man pazīstams tik Beldavs, Butuli es

arī pazinu reiz, bet nebijām nekādi draugi. Vēl pazīstu
jauno Berģi. Bet to pazīst vēl labāk Lūkin kdze, un, kad

lieta attīstīsies tālāk, lai arī viņa raksta Berģim. — Bet

nebēdājaties Jūs, ka nu tiksat nebrīvībā, t, i., zinātniskā

darbā, to brīvību: nekā nestrādāt vai visapkārt diletēt un

to otro brīvību: nekā neēst un gurķus zagt — tās abas

brīvības Jūs varēsat arī turpmāk iegūt katrā brīdī, ja

viņas tad Jums vēl patiks. Jūs esat jau tā ievilkušies zi-

nātniskā darbā, ka es ceru, paliksat nu pie viņa. — Par

Jūsu aizrādījumiem veselības ziņā daudz paldies, es viņus

pa daļai esmu jau ievērojis, piem., norīvēšanos, un arī

pārējos izmēģināšu. Kādā veidā un proporcijā ieņem jodu,?

Daudz mīļu labdienu .no Jūsu [paraksts].

29; 10,13,
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543.

J. KĀRSTENIM

Cīrihē 1913. gada 7. novembrī

Mīļo Kolēģi! Saņēmu Jūsu vēstuli un «zīmējumus ar

ogli» 1
. Palasīju kādu desmitu .lappuses — valoda Jums

ļoti tekoša, veikla un precīza. Vēstulē Jūs runājat, par
vārdu kārtību, uzsverat, ka īpašas nokrāsas dēļ liekat

kādu vārdu galā, — tas viss pareizi, un, lasot Jūsu skices,

redzu, ka praksē Jūs šo uzskatu arī pareizi izvedāt un

Jūsu valoda paliek latviska. Bet mūsu ļaunākā literatūrā

bija ieviesusies maniere lietot nelatvisku vārdu kārtību,
bez spiedošas vajadzības, — sevišķi predikātu lika ari

gara teikuma galā. No tā jāvairās, un to Jūs darāt. Sīka

nepareizība bij; grāmatu lapot, kur jāsaka: šķirstīt. -La-

pot — ir lapas laist, seAeHeTb. — Pārmetums- no Jansona

(par Altenberģi) nepareizs divkārt: pie Jums nav ma-

nāms Altenberga iespaids, un 2) Altenberga iespaids nav

nebūt peļams. Es uzņēmu Altfenberga] skices arī Un. B-ā.

Jūsu «Šalcļpšā] gaitā» noder Un. B-ai, iznāks varbūt tik

drusku vēlāk, jo no Jums ir jau «Krievu lirika». —- Jūsu

skices ļoti dzīvas, katrā zināms notikums, kas ir it kā

līnija gleznojumā un, pēc manām domām, nepieciešams:

izplūstošā, netveramā «Dzeja prozā» nav ne dzeja, ne

proza. — Jūsu sirsnīgos vārdos par viņiem laikiem klau-

sījos kā mīļās atmiņās, arī Jūs pašu Jūsu darbos atminu

ar lielāko prieku (arī Aspļazija]). Esat sirsnīgi sveicināts

kā vecs jaunības draugs. No Jūsu

[paraksts].

544.

K. ĶIRPENAM

Cīrihē 1913. gada novembra vidū

Mīļo, dārgo, mūsu teātra lieta bij itin Viegla, nu viņa

tikusi smaga, un tagad pacelt grūti. Žēl, ka Tu neievēroji

manu vēstuli pašā sākumā: lai ņem visu viegli, lai Amt-

rrians pats pagaidām atsakās, lai neceļ direktoru. Tā kā

visa lieta no sākuma bij tikai intriga un personiska lieta

un vērsta pret Amtm,, tad vajdzēja virzīt tā, ka Amt.

pats uz laiku atsakās. Kad Jūs nu visu to izdarījāt, ko,
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apm., es biju ari ieteicis, tad bij jau gluži citi apstākļi
un tā rīkoties vairs nevarēja. Jūs Amtin. atlaidāt pēc
6 nedēļām ne vairs brīvprātīgi, bet spiesti no aktieriem.1

Sākumā atlaižot Ajmtmaniļ, būtu Jūs uzvarējuši, tagad uz-

varētāji ir aktieri. Jūsu prestižs zudis ne vien pie aktie-

riem, bet arī pie publikas, vismaz sašķobījies. Zināms, ari

tā lielākā vaina nav jūsu, bet partiju, kuras atstāja demo-

krātiju un aiz personiskiem iemesliem sāka pabalstīt anti-

demokrātiskos aktierus, kā īsti demagogi pieķerdamies
vārdam «streiks». Šī partijas daļa (visvairāk lielinieki)

pabalstītu arī «ministru streiku», kad viņiem būtu tik kāds

personisks labums. — Bet. lai kā, nejūties Tu pats apvai-

nots; arī izgājušo reizi es Tev personiski nekā nepārmetu.
Tu esi darijis visu, esi diezgan upurējies, un es neiešu Tev

par to vēl pārmest. — Nu, ko nu darīt tālāk ar teātri? Ta-

gad, redzams, neiet publika, bet iemesls laikam vecas

lugas un neiespēlējušies aktieri. Bet vai drīz būs labāk?

Aktieri būs tagad lieli un strādās bez prieka; neko viņi
aši un labi neiestudēs. Jums naudas nav, tas arī viņu
darba prieku nepavairos. Kad tā ies tālāk, aktieri drīz

paši jutīs, ka par velti ir uzvarējuši, ka paliks bez maizes

un ka ir aiz muļķības un intrigu kāres, klausīdami dema-

gogiem un atpakaļrāpuļiem, paši savu pajumti nodedzinā-

juši. Bet arī aktieru nožēlošana neko nepalīdzēs. Teātri

var aši nopostīt, bet ne uzcelt. Jums tagad divi lieli pro-

jekti, taisni tagad, kur jums nauda maza; 1) būvēt teātra

namu. Bet, kad aktieri ir tie paši, kuri, pret jums streiko-

dami, jūs pieveica, tad jaunā namā būs kungi viņi, aktieri,

un ne jūs, nama cēlāji. Ja ņemsat ari dažus jaunus aktie-

rus un vecos paturēsat: vecais raugs samaitās jaunos.

Bankrotēs jaunais teātra nams, tad tik ātri vairs nav ce-

rību jebkad pacelt teātra lietu. 2) Jūs gribat pacelt šo se-

zonu ar jaunām lugām un labām dekorācijām un izlaist

atkal kā «Ug. v. N.» laikā uzaicinājumu uz naudas vāk-

šanu! — Bet neviena lieta neatkārtojas. Otrreiz vairs tik

daudz nedabūsat. Un tad: publika taču tagad ir apjukusi un

no demagogiem saskaldīta un pret teātri, jā, arī pret māk-

slu pašu sacelta. Vai tāda publika dos naudu? Jūs, man lie-

kas, piedzīvosat tikai blamāžu un iegūsat ne naudu, bet pa-

zaudēsat vēl vairāk publikas. Ja gribat dabūtnaudu, tad lū-

kojat varbūt no demokrātiem, kas gribētu arī teātra namu

celt. — Jūs gribētu izrādīt šo sezonu vēl abus, «Pūt, vē-

jiņi!» un «Jāzepu». Es domāju, tas neies, ne naudas dēļ

vien, bet arī dēļ aktieriem. Tie nespēs cik necik pienācīgi
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samācīties. Mierlauks «Jāzepu» nav arī klausījies, jo viņā

domājis, ka vadīs Amtmanis, un tādēļ maz par lugu inte-

resējās. Kāds nu «Jāzeps» iznāks. Mierlaukam esot jauks
uzskats uz «Induli», varbūt to viņš vadītu pēc sava uz-

skata. Varbūt jūs tagadējos apstākļos aprobežotos tikai ar

«Pūt, vējiņi!», uzvezdami to pēc jaungada, un «Jāzepu»
atstādami nākļamamj rudenim? Man, protams, no tā cel-

tos tikai zaudējumi, bet varbūt jums būtu tā labāk. — Ma-

nas domas par teātra likteni tālāk man Tev arī jāsaka,
kaut gan zinu, ka jūs, rīdzinieki, ar tām nebūsat mierā. Jo

man liekas, ka teātra lieta ir tik pamatīgi samaitāta, pub:

lika ir tā demoralizēta, aktieri garīgi nobeigti, ka ar tiem

elementiem vispār nekas krietns nav vairs sasniedzams.

Ļoti iespējams, ka viss teātrs sabrūk, ka Skatuves biedrība

likvidējas. Bet nu es saku: ka no šīs nelaimes vajga un

var iztaisīt laimi: jādibina jauna teātra biedrība (kopā ar

teātra nama biedrību), jauns nams, jauni aktieri, jauns

direktors, ar autoritāti, ārzemnieks, ne krievs, jo tie nav

enerģiski, vāciets, varbūt soms, čeks u.t.t Varbūt Šlis-

mans-Brands. Jaunais direktors lai jaunos aktierus

iedīda gluži no jauna; tad būs demokrātiski aktieri (var
arī ņemt no lauku teātriem), un visi vecie aktieri ar'mā-

muļnieku psiholoģiju un antidemokrātiskiem uzskatiem

lai iet pie vecā teātra. Tad arī publika būs atjaunojusi

savus uzskatus, būs redzējusi, ka demagogiem nevar klau-

sīt, kad grib mākslu. Tad var nākt teātra atdzimšana. Es

zinu, jūs lūkosat glābt, ko var glābt. Lai jums iet labi, kad

jums tur vajga mana palīga, es palīdzēšu, bet diemžēl

man liekas, ka mans uzskats būs pareizais. — Te nu re-

dzi, mīļo, labo, ka man nebij prieka Tev agrāk rakstīt; no

tālienes jau arī nevar daudz palīdzēt; es pat nezinu, cik

es še varu palīdzēt. — Nu vēl personiski: ļoti labi, ka at-

sūtīji man norakstu no manas vēstules. Liec arī šo vēstuli

norakstīt un atsūti man. Un liec visas manas Tev rakstī-

tas vēstules tāpat norakstīt un atsūti man, es gribu savas

vēstules ar laiku laist klajā. Laiks prasa noskaidrošanos

arī atklātībā. Liec vislabāk norakstīt ar mašīnu. Un nu

paliec sirsnīgi sveicināts, mans mīļais. Tavs [paraksts].

Vēstules malās rakstīts:

Man jāraksta arī K. Freinberģim, bet negribas otrreiz

pārrakstīt; izlasi viņam labāk šo vēstuli priekšā. Es viņam
likšu aiziet pie Tevis. Jums tā kā tā kopā jāstrādā. Sir-

snīgi sveiks.
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545.

A GULBIM

Cīrihē 1913. gada 18. novembrī

Mīļais draugs, rakstu reizē ari uz Rīgu, «Hanzai», pla-
šāk. Te tik īsumā. «Velni» nebij nemaz nodomāti tulko-

šanai, bet gan «Noziegums un sods». — «Kapitālu» «Tau-

rētājs» uzdevis tulkot Fr. Roziņam un izdos jau janvārī.
— Prospekts labs, tik piemetini, ka atstāj sev tiesību sa-

rakstā dažu ko grozīt. — Kad esi saņēmis lielāku summu

novembra sākumā, tad atsūti man, kā biji solījis, šurp,
— man vajdzīgs, un man bail, ka Tu neizdod līdz brauk-

šanai šur tur, kur mazāk vajadzīgs. Uz braukšanu es ļoti
priecājos: būs par daudz ko jāizrunājas par veikalu un

mēs tiksim arī garīgi tuvāki. Neļauj iebaidīties no malas,

neļauj uz sevi darīt iespaidu, kas mums svešs: mūsu lieta

laba un ies. Sirsnīgi sveiks. Tavs [paraksts].

546.

A. GULBIM

Cīrihē 1913. gada 18. novembrī

Dārgais draugs, saņemu Tavu vēstuli tikai šodien, jo
esmu pašlaik pārbraucis pagaidām uz Cīrihu. Palikšu še

līdz jaungadam ārstēdamies; te Tu mani arī sastapsi, kad,

braucot uz ārzemēm, piebrauksi, adrese: Zūrich 6, Rigistr.
4. Man žēl gan, ka Tev pēdējā laikā tik maz bij vaļas un

mūsu korespondence tapa diezgan reta, kas kaitēja ari

veikalam, kurš prasa pastāvīgu un ašu sazināšanos. Nu

vispirms par Un. Bibl-u: P. Rozīts man rakstīja, ka gribot
tulkot «npecTVīiAļerme] h HaKasanne», nevis «Becti», tā-

pat Tu vari būt mierā Gorkija raksta dēļ, kaut gan klasi-

ķus var tulkot arī pretī visiem neklasiķu protestiem. Tev

nav tik daudz jāklausās uz visādiem apsaucieniem un uz-

saucieniem no malām, — tie pāriet, bet Un. B-a nepāries.

— Marksu tulkos «Taurētāja» firma, t. i., A. Deglavs ir

uzdevis Fr. Roziņam, kad man bij dots termiņš tikai līdz

1. janv. 1914, ko es nespēju solīt. Vai Fr. Roziņš šo ter-

miņu ieturēs, to es nezinu. Bet, kad Tu nu dosi

tulkot ari vēl trešam, J. Jansonam, tad iznāks drusku par
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"daudz, Vispār U. B-ai vajadzētu būt tikai vienam centram,

kas reizē i pieņem tulkojumus, i uzdod tulkojumus. Es

vienmēr labprāt pieņemu Tavus aizrādījumus, kas būtu

jātulko; bet, kad uzdodu es tulkot un Tu arī uzdodi, par

ko es dabonu zināt tikai tad, kad jau-esi -uzdevis, tad"ceļas,
neērtības un visādā ziņā zūd rīcības vienība un centrs.

Nākļamamļ gadagājumam Tu esi atzīmējis vairākus dar-

bus, kurus es nepazinu»,un atstājis vairākus, kuri bij jau

aizsūtui drukātajā. Kad tie nenč '-. 'ūsā nāk, gadā,
tad sūdzēsies tie, kas agrāk nākuši, bet vēlāk dabu malt.

Starp tiem ir K. Zvingevičs, kuru Tu pats'rekomendēji,
tad Melnalksnis '(Oligerā" «Viesis»), Dāvids (Šolom-Alei-

hļemsjļ, J. Gulbis (oriģinālstāsti), Kārstenis (oriģinālstāsti);
tad Cinis («Imperiālisms»), dienas jautājumi. Sevišķi «Im-

periālisms» vajdzētu nākt itin drīz, jau janvārī. Tad P. Ro-

berta (literāriskl ēsejij, arī itin drīz. Nāks vēl dažs- labs

raksts, kurš drīzāk uzņemams, piem., jau tagad man no-

doti Buševica («Literāriski eseji») v. d. cProspektu Tu esi

sarakstījis ļoti labu. Tad tur tik būtu jāpiezīmē, ka paturi

sev tiesības sarakstu pārgrozīt. —» Še viens projekts, kuru

vajdzētu jau tagad izvest: kad ir iznākuši jau IV2 simta

Nr. Nr., tad vietā ir katalogs; var papildināt ar negarām

atsauksmēm pie atsevišķiem darbiem. Man vēl daudz pro-

jektu par labu U. B-ai, bet, tā kā Tev nav vaļas tos ievē-

rot, tad . runāšu- par tiem, kad atbrauksi šurp. ■ — Uz šo

Tavu atbraukšanu es ļoti priecājos, Jo ceru, -ka viņa mūs

abus, kas darbā tikuši nervozi, atkal nomierinās un tuvā

satikšanās tuvinās mūs arī vēl vairāk garīgi, kas sevišķi
vēlams šinī uztrauktajā laikā, kur katram par sevi un ci-

tiem, un visu jātop skaidrībā. Tagad Rīgā uz Tevi tiks

darīts iespaids no visām pusēm, varbūt ir jau bijuši mēģi-
nājumi, un varbūt mūsu korespondences retums ir zīme

par to. Varbūt arī tā ir zīme, ka Tu šogad, novembra sā-

kumā, kad saņēmi lielākas summas un kad mēdzi man at-

sūtīt, —* ka Tu nu tagad neatsūtīji solīto summu. Es Tevi

nekad neesmu ne ar mazāko piezīmi steidzinājis uz naudas

sūtīšanu man, es to vienmēr esmu atstājis tikai Tavā ziņā,
bet šoreiz es Tevi lūdzu, atsūti ■ man solīto summu tagad
pat no Krievijas. Jo Tevi Rīgā apstāv no visām pusēm,
Tu esi viegls maksātājs un Izmaksāsi visu naudā, kas Tev

ir, tā ka varbūt i nevarēsi uz Šveici atbraukt. Atsūtīšana

būs man zīme, ka mēs esam vēl labā saskaņā. Un, kad mēs

būsim saskaņā, tad jau Tu zini manu agrāko piedāvājumu
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par piedalīšanos pie U. B. un Tava veikala. Par to es Tev

plašāk nerunāšu, ka ārstēšanās maksā daudz naudas un

ka man izpalika ienākumi no Jaunā teātra. Aspfazija] klau-

sās lekcijas; viņa liek Tevi sveicināt. Paliec nu no manis

sirsnīgi sveicināts. [1 nesalasāms vārds.]

Vēstules malās rakstīts:

Reizē aizsūtu karti uz Pēterburgu. Sveiks!

Vēlreiz: neļauj iebaidīties no malas, neļauj uz sevi da-

rīt iespaidu, kas mums svešs, lieta laba un ies. Sveiks!

[Paraksts.]

Andr. Upītim ir otrreiz atbildēts no Asp. Sveiks!

547.

J. KĀRSTENIM

Cīrihē 1913. gada 18. novembrī

Sirsnīgi sveiki! Izlasīju visu «Šalcošā gaitā». Labas kā

ogļu skices, bet nu stājaties pie pilnas gleznas gleznoša-
nas. Te dažas piezīmes: «Zirneklis un muša» labāk būtu

izlaist, vecmodīgs erotisms. Jums glīts humors citur, bet

«Mana kaimiņiene» tā ir maz, tāpat «Kāda nakts»; po-
ante: atvērtā skapī skatīties it kā logā ir pazīstama anek-

dote. «Kādas nakts» temats labs, pārstrādājat drusku ci-

tādā veidā, bez šī gala efekta. «Veca dziesma» konven-

cionāla, tā tikai mazinās krājuma oriģinalitātes iespaidu.
«Zirneklis un muša» es gribētu strīpot, par pārējām no-

lemjat paši un, kad atrodat par labāku tās izlaist no krā-

juma, tad aizrakstāt paši par to «Hanzai». Sevišķi man pa-
tīk Jūsu humors: «Zemes dēls», «Uz ceļa», «Pļuškins» un

maigā dabas lirika gandrīz visās skicēs.

Daudz mīļu labdienu. [Paraksts.]

548.

ŽURNĀLISTU UN LITERĀTU BIEDRĪBAI «IDEJA»

Cīrihē 1913. gada 19. novembrī

19.11.13. «Ideja».

Ļoti cienīts priekšnieka kungs!

Avīzēs lasīju par Aspļazijas] un manu lielo pagodinā-
š[anu] no «Idejas» puses, par mūsu iecelšļanu] goda bied-
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ros. Gribējām tūliņ izsacīt savu prieku un pateicību, bet,
tā kā paziņojums bija tikai avīzēs no ziņotāja un ne no

biedrības, tad nevēlējāmies tai aizsteigties priekšā. Tagad
redzam, ka Jūs nekādas formalitātes neturat par vajdzī-

gām — kā arī pieder rakstnieku biedrībai
—, un tādēļ iz-

sakām tagad, kaut gan vēli, bet ne mazāk sirsnīgi savu

dziļi izjustu pateicību par mums parādīto lielo godinājumu.
Ļoti cienītai biedrībai «Ideja».
Mūsu iecelšana «Idejas» goda biedros mūs dziļi ieprie-

cināja. Mēs izsakām savu sirsnīgāko pateicību, ka mums

piešķirtas tiesības saukties līdzi par savējiem tur, kur

progresīvie rakstnieki pulcējas savā vidū. Jo pulcēdamies
Jūs nenoslēdzaties savā vidū, bet liekat tikai spēkus vēl

sparīgākai darbībai uz āru: veicinot tautas kultūru un ne-

mitīgu progresu tās šķiras garā un labā, kura mūs visus

apņem un kura ir visas demokrātijas atbalsts. Viņa vis-

mazāk var noslēgties šaurumā, viņai jāiet arī [gara

laukā?] mākslā un literatūrā un jāizstrādā jaunais pasaules

uzskats, te Jums darbs, te uz Jums cerības.

Ir sacīts, ka viņa pati neatzīst vēl mākslas vajadzību

pēc visa tā un to apkaro, bet mēs zinām, viņa izaugs, un

Jūs tās atvases. Šis ir noskaidrošanās laiks, demokrātijai
jāuzvar, ne demagogi jai. Darāt mākslu un literatūru po-

pulāru un saprotamu, apkarojat viņām naidīgas tendences,

neļaujat mulsināt sevi un citus: jo māksla un literatūra

tautai ir vajadzīgas, jo tās ir viņas garīgais spēks, un iz-

šķir tas, bet ne fiziskais.

Mums ir sevišķs prieks par pagodinājumu no Jums šinī

laikā, kad demokrātijai nu jānoskaidro [1 nesalasāms

vārds] spēki un kad mēs stāvam jau cīņā. Darāt savu darbu

tik krietni kā līdz šim, darbs ir labs.

549.

E. TRĒZIŅAM

Cīrihē 1913, gada 27. novembrī

Ed. Trēziņfam]. 27.11.13.

Atļaujat man reizē izteikt savu pārsteigumu par dažu

Vaimfieras] biedru uzskatiem. Es esmu pārliecināts — sa-

skaņā ar visu kulturālo pasauli un arī mūsu biedru lielāko

daļu —,
ka kultūras darbi nāk par labu taisni darba tau-
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tai, ka pie šāda kultūras darba pieder ari māksla, un se-

višķi demokrātiska] māksla teātrs, ka par kultļūras] darba

piekopšanu nevar vainot, vismazāk vēl tiešu speciālu
«kultfuras] biedrību», — un nu lasu «Dz[īvesļ Bfalsīj» garu
uzbrukumu «Darbam» taisni par mākslas piekopšanu 1 ! Es

biju Jums rakstījis, ka par maz griež vērības presē uz

«Darba» teicamiem centieniem un lieliem panākumiem,
un nu no tās pašas Valmieras jādzird tāda mežonība, kāda

sastopama tikai vistumšākos apvidos, Vainīgs būs laikam

ari pie Jums frakciju gars un dogmatisms, kurš savā ga-

rīgā sastingumā nesmādē arī demagoģiskus līdzekļus.
Raksta «nepaēdušais»

2
,

■— bet patiesībā vairāk paēdušas
ir kulturālās tautas nekā nekulturālās, kuras nepazīst vēl

mākslu un teātri un kuras gara pacilā jumu meklē krogā.
Bet esat droši «Darba» biedri, mās vairs neatspiedīs atpa-

kaļ uz nekultūras stāvokli, Turpinājāt droši kultūras darbus

par labu darba tautai!

Jūs varat šo manu privāto vēstuli izlietot arī atklātībā,

presē, publicējot kā atbildi uz uzbrukumu, kurš arī nāca

atklātībā.

550.

K. ĶIRPĒNAM

Cīrihē 1913. gada novembrī

Mīļo Kārli, vienu es gribu Tev vēl teikt, lai Tu nepado-
dies pilnam pesimismam un nedomā, ka es arī izmistu. Es

tikai domāju, ka tūliņ neko lielu nevar darīt. Bet taisni

tādēļ es domāju, ka mums visiem jātaupās un jāgatavojas
uz vēlāko, un varbūt drīz jau mēs spēsim gan panākt arī

lielo teātra lietā. Tu esi daudz pūlējies un upurējies, šo-

reiz par velti. Bet, kad publika būs cik necik noskaidro-

jusies, tad būs jāsāk no jauna. Uz Tevi es tad ceru, kā uz

vienu no pirmajiem un stiprākiem darbiniekiem. Uz Frein-

bergti tāpat var palaisties. H. Asars ir gan straujš un

bieži pāriet pār mēru, bet darbīgs un lietpratīgs, Rikveiīs

vēl ļoti dārgs spēks priekš kultūras darbiem.1 Tu no tu-

vuma, protams, zināsi labāk, kādas personas ir derīgas.
Jums būs no jauna jāiesāk. Nu vēl vajga noskaidrot. Ta-

gad nāks arī legālā presē Jansonalieta; nāks arī visas par-

tijas birokrātiskās tieksmes; partijai būs jāpārbauda sava
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taktika, pat visa sava psiholoģija, —• un tad nāks skaid-

rība. Darāt, ko varat, vēl tagad ar teātri, bet vairāk sagata-

vojat nākamo. — Ko nozīmē Benjamiņa v. tJ. plāni par
Jauno teātri?2 Kādas viņiem izredzes? Vai tad viņi, bū-

dami interima vīri, gribēs ar interimu konkurēt, un vai

spēs? Ko domā darīt strādnieki (Straujāni, Liniņi v. t.l.ļ?

Vai grib iztikt bez teātra, ar kaktu skatuvEēm, ar kro-

giem? Tas ir Jansona ideāls. Atraksti, tad es varēšu Tev

atbildēt un varbūt palīdzēt. Daudz mīļu labdienu no Tava

[paraksts].

551.

A. KIRHENŠTEINAM

Cīrihē 1913. gada 8. decembrī

* Mīļais draugs, še bija A. Gulbis. Labi, ka nu nokārtoti

rēķini ar Jūsu brāli. Es brālim uz Pēterburgu aizsūtīju
40 fr.1 Še ar gleznu pārdošanu laikam nekas neiznāktu.2

Cīrihā man jau tā maz pazīstamu, tagad ar tām Jansona

jukām vēl mazāk. Bez tam te ir kāds gleznotājs Metuzalis,
kurš piedāvā savas gleznas un kurš še personiski var rī-

koties. —■ Tāds iznākums, ka Beldavs liks priekšā ārstu

biedrībai, ir vislabākais; Jūs nesaista un neapgrūtina. Gan

tad pēc ies arī labāk ar izredzēm. — Vai es pa svētkiem

būšu še, vēl nezinu, bet šaubos. Nu jau te nekā no drau-

giem, kas mani turētu, tikai mana neveselība; tā man uz-

ticama draudzene, bet tā jau mani pavadīs arī citur, kurp
vien eju. Jūs sakāt, no citiem draugiem s[ociāl]d|emokrā-

tiem] man uzbrūk visniknāk tie, kas no manis tikuši pa-
balstīti; tā ir taisnība un man zināma, arī Jansons pieder
pie šiem par agri samaksātiem draugiem. Es gan uztrauk-

tos par to, bet diemžēl man nav laika, jāstrādā pie sava

gabala.
Daudz mīļu labdienu no Jūsu [paraksts].

552.

M. VALTERAM

Cīrihē 1913. gada 9. decembrī

9.12.13. M. Vaiterļam]. ~

Mans mīļais draugs! Tavas skaistās grāmatas dāvinā-

jumsl ar gluži savādu prieku mani pārsteidza: atnāca



408

vienā pašā reizē ar niknāko uzbrukumu, kāds man jelkad
bijis (no Jankava) 2! Tas man ir labākais simbols: lai cik

nepilnīgs un kļūdains bijis mans darbs, man būs draugi,
kas atradīs, ka es esmu labu gribējis, un pieskaitīs man

to. Cik nepilnīgs bijis darbs, to īsti sajūt tik tad, kad sa-

ņem par viņu pateicību. Un aiz šiem sirsnīgiem vēlēju-
miem stāv ne abstrakcija, bet viens mans jaunības draugs,
kas vēl tagad, kur tik daudz gadu un notikumu mūs šķī-

ruši, piemin mani labi. Tas reti gadās dzīvē. Tu saproti
manu prieku. Tavu lielo grāmatu varu šimbrīžam tik pa-
cilāt un pašķirstīt, nostādīt viņu pretī mazai uzbrukumu

brošūriņai, lasīšanu vēl jāatliek. Redzu ar patiku, ka Tu

mini manu jaunības zemi Latgali.

Spirgtākā garā varu iet pie sava darba, kura nobeig-
šana novēlinājās tik ilgi neskaidrās, nelabvēlīgās atmosfē-

ras dēļ.

Sirsnīgi sveiks, mīļais draugs.

553.

Cīrihē 1913. gada 10. decembrī

Kastaņolā 1913. gada 10. decembrī

Ļoti cienīto, mīļo kolēģi, man ļoti jāatvainojas par

ilgo nerakstīšanu, bet vismaz varu Jums paziņot, ka

Haufa 111 saņemta — nāks šo pusgadu, laikam aprīlī vai

maijā. 1 «Minna Barnhelm»2 saņemta, ir jau drukātavā,

tāpat nāks šo gadu vēlāk. Es redzu, ka esmu uzrakstījis
šo gadu, kas domāts 1914. g.; nupat bija še A. Gulbja k.,

un sastādījām sarakstu. Ar lielu prieku dzirdu, ka gribat
būt ari Šveicē un Castagnolā, tā ir Lugāno priekšpilsēta.
Cūrihē ir paliela kolonija, 50 personas, arī maza biblio-

tēka latļviskiļ. Lielāka kolonija laikam ir tikai Berlīnē

un Parīzē. Pasta satiksme 2 dienas. Ļoti priecāšos Jūs še

satikt, kaut uz laiku.3 Sirsnīgi sveicieni Jums un brālim

un uz priecīgu redzēšanos.

Rainis.
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554.

M. KALNIŅAI

Cīrihē 1913. gada 19. decembrī

M. Kalniņfai]. 1 19.12.13.

Darbs kā līdzeklis pret visām kaitēm, nemieru, šau-

bīšanos, pat neveselību — tas ir gluži vīrišķīgs līdzek-

lis, un sievietēm tas palīdz tik tad, kad viņas atrod šinī

līdzeklī jūtu stīgu un personisko. Un nu man liekas, ka

Jūs esat to atradusi darbā, un par to es priecājos vis-

vairāk.

Sieviete ir jau pilnīgi gatava ap 15 g.; vēlāk nevar

vairs izvēlēties, pa kādu ceļu iet. Atliek tik izprast, pa

kuru ceļu esi iesācis iet, un tad apzinīgi, lai tāļāk tiktu.

Pirmā ceļa izvēle notiek bez mūsu apzinātas ziņas, un

tikai gluži retiem izdodas bez liela zaudējuma pāriet uz

citu ceļu.
Vai cilvēks drīkst būt valdnieks lepnā apziņā? Jā, bet

īsts valdnieks tā nemaz nejautās; tas tāds jau būs. Un,

kas nav valdnieks, tas vēl nebūt nav niecīgs. Cilvēka

vērtība nav apspriežama pēc varas un dāvanu daudzuma,
bet pēc viņa īstuma. Pilnīgs cilvēks ir tas, kas savu īpat-
nējo vietu pasaulē pilnīgi izpilda. Darāt to, un Jūs va-

rēsat lepni iet arī klusumā un visur būs Jums svētnīca.

Niecīgs tik tas, kas pats sevi par tādu dara. Bet arī

[nebūs nevienu?] nicināt, jo sevī pilnīgs var tapt katrs.

Un, kas sevī pilnīgs, nav arī vientuļš, lai arī būtu gluži
viens. Neattālinaties no cilvēkiem, gan redzēsat, ka var

arī niecīgu mīlēt.

555.

A. DEGLAVAM

Cīrihē 1913. gada 20. decembrī

Mīļo brāli, atsūti man no vecā «Mājas Viesa» 1903.

gada tos NN, kuros ir pārdrukāts mans referāts par tā

gada Zinību komisijas vasaras sapulcēm. Vēl labāk būtu,

ja Tu varētu sadabūt to pašu «Dienas Lapā», bet to Tu

laikam nespēsi. 1
— Tad esi tik labs un iemaksā «Arod-
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niekam» un «Dzfīves] Balsij» katram pa 10 rbj. Un, kad

tiek izrīkoti mani vakari, tad honorārs lai iet par labu

«Dz. Balss» avīzes fondam, kad nav taisni cits atklā-

tības mērķis. —- Ar veselību neiet visai labi ne vienam,

ne otram, jo laiks miglains un mitrs un sāk salt. Paliekat

abi mīļi sveicināti un skūpstīti. Jūsu [paraksts].

Atklātnes malās rakstīts:

Nupat atnāk Tava vēstule: labi, ka ar Gfulbi] salīgsi.
Elza raksta plašāk. Naudu sūti [vien?]. Daudz labas die-

nas.

[Paraksts.]

555.

K. AUGENBERGAM

Cīrihē 1913. gada 30. decembrī

Kas par skaistam gleznām! un cik sirsnīgas! Un tās

nu ir tikai biedru kārtis! 1

Sirsnīgāko paldies no mums abiem: kolēģiem, cienī-

jamiem «Idejās» biedriem par šo lielo tik glaimojošo un

tik skaisto pārsteigumu. Arī tāpat mīļš paldies māksli-

niekam gleznotājam! Vai šo mākslas darbu «Ideja» ne-

darīs arī pieejamu publikai, piem., savā žurnālā to publi-

cējot? — Vēlreiz daudz paldies un sirsnīgu sveicienu

uz svētkiem un laimīgu jauno gadu!

557.

R. EGLEM

Cīrihē 1913. gada 31. decembrī

Priecīgus svētkus un laimīgu jauno gadu! Rakstīju
Jums kartiņu 9.12.13. «M[ūsu] lļaikuj varonim» man jau

ļoti 'daudz piedāvājumu, bet ceru, ka Jūs visvairāk pū-

lējaties ap to klasisko grāmatu, un tātad tulkojat viņu

Jūs. Gaidīšu ziņas: par Jūsu ārzemju braukšanu un gai-
dīšu Jūs pašu. Līdz tam daudz mīļu labdienu Jums un

brālim no Jūsu [paraksts].
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558.

LSD 4. KONGRESAM

Cīrihē 1913. gada decembra beigās

L. S. D. kongresam.

Dārgie biedri, apsveicu kongresu ar lieliem uzdevu-

miem, kuri viņu gaida, un ar lieliem darbiem! Lielākie

būs vienības uzturēšana partijā un to pretdemokrātisko
tendenču atraidīšana, kas arvien klajāk parādās partijas
dzīvē kā mēģinājumi aprobežot demokrātismu, atklātību,

masas pašdarbību un kopot vadību nedaudzās rokās,
stādīt frakciju intereses augstāk par partijas lietu, kas

novedis pie tik bēdīgām sekām krievu partijā
1
.

A(rzemjuj kfomiteja] man paziņo, ka kongresā taps
pacelti jautājumi attiecībā uz b. Braunu un mani. Atļau-

jiet man tad teikt atkal kādu vārdu, es saku «atkal», jo

pie manis griezās ar lūgumu parakstīt uzticības apliecību
b. Braunam, kas lai atspēkotu to dokumentu. Es no tā

atsacījos un īsi aizrādīju, ka tur minētie fakti ir pareizi

un ka labāk vajga lietu izmeklēt. Kad presē parādījās
Burceva dokuments par b. Brauna izturēšanos 1897. g.f
es ieskatīju par savu pienākumu partļijas] labā paskaid-
rot savus uzskatus un griezos pie A. k. ar garāku vēstuli,
kurā aprādīju, kādēļ būtu partijas interesēs nepieciešama
b. Br. lietas vešana demokrātiskā izmeklēšana un

noskaidrošana caur biedru goda tiesu. A. k. nekādus so-

ļus nespēra šai virzienā, turpret atzina, ka tā lieta izbei-

dzama birokrātiskā ceļā ar vienkāršu uzticības izteikšanu

b. Br. no partijas iestāžu puses, un A. k. savos ziņojumos

noliedza pat, ka būtu jel maz prasīta lietas izmeklēšana

un biedru goda tiesa no manis un no citiem; nedarīja
manu vēstuli zināmu plašākai biedru masai, aizliedza

man to publicēt un aizstāvēties pret apvainojumu legālā

presē, kaut gan pate lietoja vienmēr legālās demokrā-

tiskās] preses palīdzību ,_tāpat kā b. Br. to pārpludināja
ar rakstiem savā lietā. A. k, pat aizliegumu man rakstīt

legālā presē izsacīja tanī pat legālā presē, atkārtodama

tur man rakstītās vēstules saturu. Tādas nekorektības

par labu b. Br. A. k. pielaida visā lietas vešanā. To redzē-

dams, es neatbildēju uz A. k. uzaicinājumu stāties ar viņu

sakarā b. Br. lietā, bet, ievērodams viņas pieprasījumu,
neatbildēju arī legālā presē un cerēju, ka izcēlušais
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konflikts tad pieņems kulturālāku veidu un tiks izbeigts
tā, ka A. k. uzņemsies iniciatīvu b. Br. lietas izmeklēšanā.

Bet cerībās vīlos, jo taisni pa manu klusēšanas laiku un

aiz manas muguras, lai man atriebtos, mazinātu manu

vārdu svaru, tika vesta uz aizkulišu mājienu
kuras iznākums bij emigrāciju un A. k. apkaunojošā bri?
seliešu vēstule pret mani — tukši apvainojumi, kuru

bezpamatību pilnīgi saprata arī paši apvainotāji. Un šo

vēstuli parakstīja paši A. k. locekļi pilnā sastāvā, varbūt

no viņiem pat izgāja iniciatīve uz to.

Uz šo briseliešu vēstuli atbildēja dažas ārzemju gru-

pas, kuras partijas godu turēja augstāk par paklausību
mūsu kancelejai, un atspēkoja apvainojumus Aļrzemju]

grļupu] birojam un A. k-ai.

Parīziešu grupa uzaicināja atsaukt to vēstuli vai ap-

vainojumu uzturēt atklāti. Bet no atklātības jau bēga
mani apvainotāji, izrādīdami tā savas pretdemokrātiskās
tendences. Uz to parīzieši publicēja i briseliešu vēstuli,

i savu atbildi uz to. Bet tad notika kas gandrīz neticams

visdemokrātiskākājā partijā: atklātā apsūdzība pret mani

tika nostempelēta par konspirāciju un parīzieši dabūja
rājienu, ka bij biedru plašākai masai dzimtenē darījuši
iespējamu zināt un līdzi spriest par partijas lietām. Drau-

dēja pat izslēgt no partijas.
2

Man gribēja ņemt tiesību atklātībā aizstāvēties, atklā-

tības priekšā gribēja aizbāzt muti ar kancelejas papīriem
un paskviļiem un dzimtenes biedriem gribēja ņemt tie-

sību līdzi zināt un spriest par partijas lietām: to der ie-

vērot īpaši jums, dzimtenes biedri, kongresa locekļi!
Visā b. Br. lietas vešanā no Aļrzemju] grļupu] biroja

un A. k. puses ir sistēma — demokrātisma noliegšana:

pusotra simtiņa emigrantu, kas top turēti stingrā discip-
līnā ar konspirācijas pātagas palīgu, lai ir vienīgie lie-

tas pārzinātāji un tātad arī īstie lēmēji.3 To lietu varētu

klusībā izbeigt. Un tā pēc vestu un izbeigtu arī citas

lietas bez dzimtenes biedru masas līdzzināšanas un līdz-

darbības. Tādēļ cenšanās iegūt lēmēju balsstiesības ārze-

mēm un vispār vadības smaguma pārcelšana tālāk no

dzimtenes. Cenšanās tik stipra, ka pat nebaidās no par-

tijas šķelšanās. To pat redzam Krievijā; arī bēgšana no

atklātas izmeklēšanas tur tāpat parādās. («Pravdas» līdz-

strādnieku incidenti.)
Šinī pat intrigā vienas grupas mazāk apdāvināts un

tādēļ netīšām atklāts runātājs rezolūcijā tieši izteica pret-
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demokrātiskā virziena ideālu: «Ar goda tiesu s.d. parti-

jas iestādēm un biedriem nav lietas izšķiramas un nevar

izšķirt.» Tātad gan ar negoda slepeniem birokrātiskiem

rīkojumiem. Un visādā ziņā lietām jānotiek bez dzimte-

nes biedru masas zināšanas, to nepieļauj konspirācija

jeb kancelejas noslēpums. Un sakiet paši Jūs, dzimtenes

biedri, kādi konspiratīvi noslēpumi tad nu ir izpausti ar

briseliešu un parīziešu vēstuļu publicēšanu? Jūs redzat,

ka Jūs tikai māna, ka katrs biedrs dzimtenē to arī drīk-

stēja zināt. Bet Jūs, kongresa locekļi, reprezentējat dzim-

tenes biedru masu un jūs stāvēsat par viņas zināšanām

un spriešanas tiesībām.

_

Tādas pašas ir arī tās citas konspirācijas, kuras izlieto

A. k. un A. gr. b. saviem mērķiem: kad vajga slēpt vienu

un uzbrukt otram. — Lai mazinātu manu iespaidu,
lai aizēnotu, aizkavētu un varbūt pilnīgi novērstu b. Br.

lietas izmeklēšanu, cēla lietu pret mani briseliešu vēs-

tulē par konspirācijas pārkāpšanu, par sakariem ar Jan-

kavu, par materiālu un dokumentu izdošanu Jankavam,

par neuzticību un kaitēšanu partijai. Pierādījumu brise-

liešiem, protams, nebij nekādu (nebij arī vajdzīgs), jo
Jankavs solījās viņiem tos piegādāt, publicēdams no ma-

nis viņam izdotus «materiālus un dokumentus». Tagad

nu ir iznākusi Jank. brošūra pret mani. Nu — un? Ne-

kādu no manis izdotu konspiratīvu materiālu un doku-

mentu tur nav! Par tādiem viņš nemaz nerunā; viņš citē

tikai no .sakara izrautus, pēc viņa nolūkiem sagrupētus

gabalus no manām privātvēstulēm, kurās runa par pri-
vātām un personiskām lietām. Un tad šos citātus iztulko

pēc savas vajadzības.
Un kāda šī vajadzība? Izgāzt pār mani savas sirds dzi-

ļāko naidu par to, — ka neesmu viņam devis nekādus

materiālus, ka neesmu pārkāpis nekādu konspirāciju, ka

neesmu partijai kaitējis, bet taisni saudzējis, ka esmu

bijis pārāk uzticīgs partijai un ka neesmu partiju pazu-

dinājis, kaut gan to spējis.
Un es taču esot bijis nemierā ar daudzām sociālisma

mācībām un gribējis apkarot kliķi partijā; es esot tā ti-

cis sev neuzticīgs. Jankavs tāpat kā dažs nesaprot, ka

var būt nemierā ar trūkumiem un aizstāvēt tomēr lietu

pašu.

[Kā?] nu paliek briselieši un mūsu jaunbirokrātijas pār-

metumi man?
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Jankavs, jauns cilvēks būdams, toreiz taču bij vēl re-

volucionārs, kas redzams ari no manu vēstuļu fragmen-
tiem, viņš gribēja s[ociāl]d[emokrāti]ju atjaunot, gribēja

pat «Kapitālu» kritizēt, — tagad viņam jānoliedz sava

pagātne, mūsu sarakstīšanās galvenā tiesa bij par litera-

tūru, par dekadenci, kuru viņš apkaroja «Vļecajosļ elkos»,

mani aizstāvēdams un solīdams mani arī aizstāvēt pret

man naidīgo kliķi, par «Ugļuni] Nļakti]», kuras pirmais

atzinējs un izdevējs bij viņš, par manu biogrāfiju.
Kādi nu bijuši mani sakari ar Jankavu un kā es tos

esmu izlietojis? Mans vienīgais noziegums, ka es, vecā-

kais biedris, neesmu prasījis pēc atļaujas satikties nedz

iestāžu jauniem kungiem, nedz 106 jauniem cilvēkiem,

maniem biedriem. Viņi jau savā vēstulē sastādījuši mazu

listīti no personām, ar kurām es nedrīkstu satikties, starp
tām mans vecais kolēģis bijušais man padotais redaktors

un mūsu slavenākie mākslenieki. Viņi solījās ar lūgt
kongresu, lai tas turpina šo listi, jo citādi es varētu at-

kal kļūdīties pret maniem 106 skolotājiem, kurus citi

sauc par maniem skolniekiem.

Es prasu jūs, biedri kongresa locekļi, kas nākat no

dzimtenes un no svaigas dzīves, vai tieši partija nevar

ļaut biedriem brīvību privātā satiksmē? Vai nevar ciest

patstāvību ne uzskatos, ne dzīvē? Arī ne no tāda biedra,
kas jau diezgan pieaudzis un pat vecāks par pašu par-

tiju, kura varētu skaitīties par viņa meitu. Kad man ne-

ļauj pilnīgas domu un personiskas dzīves brīvības, ku-

ram no jaunākiem biedriem tad to ļauj? Un tiešām še

emigrācijā biedri galīgi reglamentēti, disciplinēti un ša-

blonizēti. Mēs esam pār žogu aiznestas nokaltušas lapas,
— vai pie jums, pie dzīvā zaļā koka, arī nav manāmas

tādas dziņas pēc dzīves šablonizēšanas, pēc sastingšanas,
pēc frakcionisma un zaru noskaldīšanas? Par to lūkot

arī būs jūsu uzdevums šinīs sēdēs.

Bet man vēl varbūt jāmin daži sīkumi manā lietā. No

augšā teiktā un no manu vēstuļu citātiem, arī no paša
Jankava brošūras «Socļiālļdļemokrātiļja kungu partija»

4

redzams, ka tā nav rakstīta manā uzdevumā, nedz viņas
dati nāk no manis; visu partiju es nevarēju saukt par

kliķi, aiz tiem pašiem loģiskiem iemesliem, aiz kuriem

piepi nevar saukt par ēku, bet var tik teikt, ka zināmā

ēkā iemetusies piepe; kliķe, par kuru ir runa manās vēs-

tulēs Jankavam, zīmējas uz b. Br. un viņa draugiem pirms
1903. gada; dažu biedru uzdzīve ārzemēs pēc 1905. gada
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zīmējas uz b. Br. Es nezinu, kādus sīkumus man minēt

un lūdzu man paziņot par tiem.

Man atliek vēl lūgt Jūs, biedri, nolasīt manu vēstuli

Ā. k., kurā es lieku priekšā goda tiesu b. Br. lietā, lai Jūs

pārliecinātos par to, kādēļ es turu par vajadzīgu tās ve-

cās lietas izmeklēšanu, un redzētu, ka nebij nekādu kon-

spiratīvu iemeslu aizliegt to publicēt, jo b. Br. lieta ir

atklāts noslēpums, tikai partijai līdz šim nebij laika vai

enerģijas to izbeigt.
Es varu piemetināt tikai vēl to, ka. nenolemdams iz-

meklēt b. Br. lietu, kongress sankcionētu katru izdošanu;

tas būtu sevišķi bīstami, kad ievēro, ka izdošana še tik

gaiši redzama, netop pat noliegta no b. Br. aizstāvjiem

(b. § raksts par labu b. Br. «J.D.L-ā»5} un ka izdarītājs ie-

ņem tik redzamu reprezentācijas vietu partijā, kur tik

uzbāzīgi sprediķo morāli citiem. Nolemdams neizmeklēt

šo lietu un neizteikdams nepiekrišanu tai rīcībai, kongress
dziļi kaitētu demokrātisma, atklātības un politikas mo-

rāles principiem mūsu sabiedriskā dzīvē, kur jau tā draud

nodibināties dziļi nemorāliskais birokrātiskais uzskats, ka

noziegums nav vis darīt noziegumu, bet atklāt nozie-

gumu; iespaids uz strādnieku masu, sevišķi uz neorgani-
zēto, bet organizācijai pieejamo lielo daļu, tāpat uz mums

simpatizējošām mazpilsonības aprindām būtu nospiedošs,
demoralizētu visu mūsu dzīvi, sagatavotu ceļu visādai

demagoģijai un slāpētu masas pašdarbību.
5
.

Bet es zinu, jūs būsat modri par tās masas intresēm,
kas Jūs šurp sūtījusi, jo jūs iegādājat, ka par kongresa
augstāko instanci ir šī masa, pie kuras griezties es pa-
turu sev tiesību tāpat kā Jūs.

Es lūdzu tātad kongresu: nolemt b. Br. lietas izmeklē-

šanu, kuru pieprasa no daudz pusēm, pamatojoties uz

Burceva dokumentu un uz liecinieku izteikumiem par
biedru izdošanu, vainas velšanu uz zināmiem biedriem

un citu pierunāšanu uz to, par dzeršanu pie prokurora

pa nopratināšanas laiku un par izdošanas atkārtošanu

1905. gada barona Rozena lietā. Izmeklēšana pate, kura

kā tāda nav kongresa darīšana un prasa ilgu laiku lie-

cinieku nopratināšanas labā, uzdodama ieceļamai biedru

goda tiesai, kurai arī es nodošu savas liecības.

Beigās es lūdzu vēl atzīt augšā minēto rājienu, kas

izteikts parīziešiem, par pretdemokrātisku un to atcelt,

jo citādi es ņemu to uz sevi un būšu spiests rīkoties, pa-

turot sev pilnu brīvību.
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Es esmu pārliecināts, dārgie biedri, ka Jūs arī šinīs

lietās pratīsat nostāties un noturēties idejas augstumā
un aizstāvēt s[ociāl]d[emokrāti]jas lielākos demokrātiskos

principus, domu brīvību un atklātību, kuras vien var

attīstīt proletariāta pašdarbību un kurai ceļu līdzināt esat

aicināti jūs.

559.

JAUNAJAM RĪGAS TEĀTRIM

1913. gada beigās

Daudz mīļu, siltu sveicienu un daudz paldies par ga-

rajām, labajām vēstulēm! Dabūtas visas ir, bet diemžēl

vienmēr atkal apslinkstu ar [to savu?] neveselību; jātura
sevi dzelzs disciplīnā, bet pasprūk gali. Tā nupat biju
atkal palaidies: neesmu aizrakstījis A. Deglava kgam
par lugu pāriešanu J[aunā] teātra apgādībā, un līdz tam

var sludināt tikai, ka Asp[azijas] un manu lugu izrādes

tiesības dabūjamas arī J. teātri. Sludinājāt tātad tagad
tā; kad būšu D[eglavam] aizrakstījis, tad paziņošu arī

Jums. — Kad ar «P[ūt], vēj[iņi]!» gribat sākt sezonu, tad

varbūt tiešām var atrast pamatu tam, ko man [turpinā-
juma nav].

560.

LSD CĪRIHES GRUPAI

1913. gadā

Dārgie biedri, uz Jūsu oficiālo karti man nav nekā,

ko oficiāli atbildēt, jo, kad būs kāda interese oficiāli zi-

nāt manus, kā bezpartejiskas personas, uzskatus par sek-

cijas ķildām, tad es tos izteikšu Aļrzemju] kfomitejaiļ;
Jūs jau tā kā tā tad zināsat no mūsu sarunas. Bet draudzīgi
un privāti man ir gan, ko teikt, jo es draugs sekcijai
un tāpat Jūsu frakcijai, ko es pierādīju, pūlēdamies un

arī panākdams, ka tās locekļi top uzņemti. Ka Jūs tagad
neuzņemat taisni b. Kainu, kas visvairāk pūlējies tanī

lietā, tā ir nelaba jūsu politika, kura nevar panākt ce-

rēto mērķi, mieru sekcijā. To es gribēju sekcijai vēlreiz

teikt draudzīgi un ar uzsvaru. Es ceru, ka sekcija pati
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ieskatīs savu kļūdu; labs solis uz to ir, kā jau aizrādīju,
statūtu grozīšana, kas darītu neiespējamu tādu neuzņem-

šanu kā Kļainaļ gadījumā. Vedat nu šo lietu galā tādā

pat miermīlīgā garā. Jūs sakāt, ka K. nepareizi darījis,
izlietodams manu privātu karti, jā, jo es biju viņam rak-

stījis, ka no privātās kartes gan neatsakos, bet savu uz-

skatu izteikšu pats oficiāli A. k., kā augšā izteicu arī

Jums. Bet arī tas nav pietiekošs iemesls K. tagad neuz-

ņemt. Arī man ar privāto karti nebij nolūks apvainot

man personīgi pārāk vienaldzīgu vienu sekcijas daļu, bet

man nolūks ir apvienot abas frakcijas vienā organizācijā,

un man nav vienaldzīga vienīgā .šāda organizācija un

nav vienaldzīga Cīrihes sekcija ar savu slaveno pagātni.
Esat šā vārda cienīgi, ka Jūs vada vienas jūtas: solida-

ritāte; uz tās dibināta politika ir prāta politika. — Rakstu

tik vēlu tādēļ, ka Jūsu karti man vēlu piesūtīja no Cas-

tagnolas un es pats neesmu, diezgan vesels, lai ieturētu

Jūsu sēžu laiku, man ir jāietura cits laiks.

561.

A. GULBIM

1913. gadā

Pludona «Mod[ernaj vācu lirika».

1) Uzturēt vienību rakstnieku ģim[enes] vardu rakstība,

rakstīt tā, kā vārds rakstīts vāciski. (Tagad ir drīz Otto

Julius, drīz Birbaum, kas vai nu: Attis Jūlija Birbaum

vai Otto Jnlius Bierbaum. Tāpat ir Stef. Cueige (vāc),
bet Frid. Nitče (latviski); labāk visus vācu rakstībā!)

2) Sastādīt galā rādītāju par latviešu tulkotiem rakst-

niekiem.

3) Drukāt vecā ortogrāfijā! (Jaunā nepirks; ja Tev lī-

gums dot jaunā-, tad dari tā.)

4) Bez Plūdļpņa] ievada var iztikt.

5) Drukāt kā Reclams, dzejas visas vienu pakaļ otrai,

nevis katru savā lappusē. Tikai katru rakstnieku sākt ar

jaunu lappusi.
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562.

A. GULBIM

1913. gadā

Veikala piezīmes.

1) Lai drukātava, sūtot man rokrakstus, uz katra pie-
zīmē, cik apmēram lokšņu liels tas būs drukāts.

2) Kad drukā vācu modernās lirikas antoloģiju, tad

tāda vajadzīga arī latv. lirikai. Priekšlikums no Arvīda

Peine liekas itin labs. .Rakstīšu par to vēlāk.

563.

A. KIRHENŠTEINAM

1913. gadā

Ļoti cienījamo biedri!

To pašu dienu, kad saņēmu Jūsu vēstuli, aizrakstīju
uz Rīgu vienam pazīstamam advokātam, lai man paziņo,

kas darāms tanī dokumentu lietā. 1 Jums pašam rakstīt

mani atturēja steidzams darbs. Dokumentus dabūt, kā

man, bijušam advokātam, liekas, būs diezgan grūti; dau-

dzās formalitātes viņiem tagad taisni pa rokai, lai ap-

grūtinātu vēl vairāk emigrantus. Es zinu vienu gadījumu,
kur viņi likuši, lai nāk pats saņemt. Vai nevarētu var-

būt mēģināt dabūt še Šveices veterinārdiplomu, un var-

būt šenes eksaminācijas komisija pate pieprasītu vai

dotu zīmi uz pieprasījumu caur Bernes sūtni Rīgā, vai

tur atrodas tādi dokumenti? Viens arī tā ir darījis, bet

iznākumu es vēl nezinu. Vai neprasītu pārāk daudz laika

un pūļu nolikt še jaunu eksāmenu? — Ar rakstniecību,

sevišķi zinātnisko, ko pelnīt ir ļoti grūti. Pie mums tulko

ģimnāzisti par 2 rubļi loksni katru zinātnisku rakstu no

sabojātiem krievu tulkojumiem, un pret tādu lētumu un

ātrumu nespēj neviens oriģināls. Vienīgā vieta, kur pie-

prasa arī labas grāmatas, ir praktiski arodi, — vai nu

Jūs nelūkotu sarakstīt vai sastādīt kādu veterinārijas
grāmatu priekš praktiķiem-saimniekiem, kā, piem., labi

ejošais «lielais māju dakters». — Patstāvīgas zinātniskas
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grāmatas, kuras vēl atkāpjas no pieņemtā šablona, lat-

viešu publika vēl nespēj samaksāt. «Bērnu mirstības so-

ciālos] cēloņus» Jūs, kas pārvaldāt ari krievu valodu,
varētu sarakstīt krieviski; to es Jums, paziņam, varētu

ieteikt «06nļ[ecTBeHHa5i] noAtsa» apgādībai. — Bet daļas

no šī darba varbūt varētu ievietot «Izglītībā»? Tikai 3

loksnes ir tam žurnālam par daudz. Tomēr es ar prieku
izlasītu to nodaļu no Jūsu grāmatas. «Izgl.» maksā 15-20

rbļ. par loksni, un pēc satura tas viņai derētu. Es tāpat

labprāt to grāmatiņu nosūtu kādam izdevējam, bet vis-

pār Jums jāievēro, ka tik klusi laiki apgādniecībā kā

tagad vēl nekad nav bijuši. Daudz samaitāja tie lubuzi-

nātnieki ar savu pārāk vājo un lēto preci; publika netic

arī vairs, ka ir nopietna zinātne un ka tā viņai var at-

nest praktisku labumu; jo trumpis ir tagad «praktiskais»,
ļaudīm nav naudas. — Vēl vienu apstākli ievērojat: Jūs

tagad ar grāmatu piedāvājumu nākat daudz par vēlu:

pērk grāmatas tikai uz svētkiem, un Jūsējās varētu iz-

nākt tik pēc jauna gada, kad vairs neviens nepērk. Es

tam negribēju ticēt, bet rūgti piedzīvojumi man pamā-
cīja.— Plātesa firmai Aļspazija] labprāt minēs par Jums,

sakāt tik, kādi raksti Jums būtu piedāvājami. — Ar Eih-

maņa firmu man nav nekādu sakaru. — A propos — viena

biedra lielāka zinātn, grāmata, kuras dēļ es arī griezos

pie dažiem izdevējiem, palika nepieņemta. Izdevēji vispār

ļoti sarāvušies, un cenas arī pazeminātas, «Grām. apgād.
biedrība» visvairāk gādā, ka honorāri tiktu pazemināti.
Diemžēl nevaru Jums rakstīt nekā vairāk iepriecinoša,
bet, ko spēšu, to darīšu. Esat mīļi sveicināti, sveicināt

tāpat savu cienījamo kundzi, kura mums tik simpātiskā
atmiņā. Mēs nevarējām ne iedomāties, ka viņai uzbrucis

tik bēdīgs liktens. Bet Davosa tiešām dara brīnumus, to

mēs pieredzējām no saviem paziņām. Mēs stipri ceram,

ka arī Jūsu cien. kundze atveseļosies. Mums ar veselību,

sevišķi A., iet ļoti grūti. Esat' vēlreiz mīļi sveicināti.

564.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1913. gadā

Mīļo zelta ziediņ, eju tūliņ uz pilsētu pēc pulvera, 6

vakarā vēstule iziet un svētdien rīt Tev jau būs. Tos zie-
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diņus pārnesu no liliju kalna. No rītus aizgulējos, ne-

paspēju uz pilsētu pēc pulvera, visu dienu nogulēju saulē;

par nakti neguļu labi. — Labi, ka Tu nu sāc strādāt, es

tik drīz gan vēl netikšu. Rakstu tomēr vēstules. Tavus

papīrus apmainīju un nēsāju pie sevis; vai nu aizvedīšu,

vai aizsūtīšu. — Komunālei aizmaksāju 20 fr., freilenei

5, Bertoglio vēl rīt došu 5; kad būs pie maniem rēķiniem

Roschli 1
, tad par maizi man būs jāmaksā 3 fr., citādi 10

fr. Vēl laikam būs kantonam jāmaksā. Tā man laiks pa-
iet diezgan nemanot ar maksāšanām, un tad cita darba

vairs negribas. — Kamēlijai ir 2 ziedoši pumpuri un vēl

ducis jaunu. •— Arī callas sāk laist no jauna lapiņas.
—■ Jaunas ziņas vēl tādas, ka freilene tomēr precēsies
ar papirosu, tikai par gadu. Pastnieku skuķis nevar ie-

mākt pasta amatu; valdība draud ievest algotu pastnieku-
iznēsētāju, tad Rezzonicam beigtas dzeramnaudas. Vi-

sur draudi un bēdas. Tikai vecā 100 gadu vecene sēd

kā roze: man tiene la salūta, io lavoro2
,

viņa man teica

smiedamās, jo viņa redz, ka man nav lavoro, Lido, sirds-

iniņ, lido.

565.

NEZINĀMAI PERSONAI

1913. gadā

Jūs mīļais, dārgais cilvēk, Jūsu rūpība un mīlestība

uz Elzu ir gluži aizgrābjoša. Teikšu tūliņ, ka kopš pāris
dienām viņa jau jūtas atkal labāk, bija uz gultas, domāju,
ka kāda sirdskaite, bet laikam tikai vāja sirds un nepa-

nesa vēl jaunus uzbudinājumus. Vēl viņa ir Cīrihā, ne-

vajag tagad steidzināt un traucēt, gan jau tiks uz Lugānu.
lenākumi no «U. un N.» ir taču redzami Skatļuvesļ bie-

drības gada pārskatos, kas drukāti. Pa visiem 3 gadiem
no 70 izrādēm nav vis 10000 r., bet vēl ne pilni 3000.

Vai 1000 r. par gadu ienākuma priekš rakstnieka ir jau
tik pārmērīgi daudz, ka publika uztraucas par to kā par
bezkaunību.
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566.

A. DEGLAVAM

Cīrihē 1914. gada 1. janvārī

Priecīgus svētkus un laimīgu jaunu gadu! Rakstu at-

kal tikai es un visā īsumā. Elzas vēstule nāks drīz. —

Liec norakstīt visu to rakstu 1
,

lai arī būtu 2500 rind. un

10 rubļ., tā nevaru pateikt, kas vajdzīgs. Vai Plātļesamļ
ir arī agrākie «Dfienas] Lļapas]» gadagājumi, arī no mana

laika2? —Ar «Zļeltaj zirga» izrādēm jādara būs tā, ka

šķiros lielās, dārgās izrādes no mazām. Lai par mazām

maksā 10 rbļ. no reizes, bet, kad ir lieli sarīkojumi, lai

dod 5 % no bruto ienākuma. Kad lūdz pazemināt hono-

rāru, tad tas jāievēro. — Golts man nav nekā ziņojis par
«Z. zirgu»3, laikam būs ar Tevi runājis. — Kad liec no-

rakstīt ar mašīnu, tad lai taisa 2 eksemplārus. —■ Vai

ar sludinājuma palīdzību nevarētu sadabūt vecus «D.L.»

gadagājumus? — Plāt. īsteni ir parādā par «Quo vadis»

pārdrukājumu. Vai viņš nedomā maksāt, jo Gulbis maksā

par pārdrukājumu. Nu lai paliek veikali un lai nāk mīļi
sveicieni un skūpsti abiem no abiem. [Paraksts.]

567.

K. ĶIRPĒNAM

Cīrihē 1914. gada 6. janvārī

Mīļo, labo, atraksti man tūliņ: vai teātris būtu ar mieru,

ka «Guna» top dota izrādēm Rīgā Apollo teātrī1 T. Amt-

manim? Es atbildēju viņam, ka bez teātra ziņas to neda-

rīšu, jo varbūt teātrim tas kait kā konkurence. Atbildi

tūliņ, bet nerunā par to tālāk; rakstu tikai vēl Freinber-

ģim. — Kuģa pieprasīja, vai lai turpinot «Jāzļepaļ» de-

korāciju zīmēšanu, jo esot dzirdējis, ka es negribot «Jā-

zepu» uzvest šo pavasari. Atbildēju, lai zīmē visādā ziņā,

jo «Jāz.» uzvešana atkarāsies no teātra intreses un va-

jadzības. Kā iet ar apmeklētājiem? Vai būs labi ienā-

kumi? Vai būs «Jāzeps» nepieciešams šo pavasari? Man

bail, ka aktieri ir dezorganizēti. Atraksti aši par visu

uz Zūrich 6, Rigistr. 4. Simtu mīļu sveicienu no Tava

[paraksts].



422

568.

V. SKARREM

Cīrihē 1914. gada 6. janvārī

6.1.14. Dārgo biedri, sekretār Merķel!

Uz Jūsu vēstuli no augusta beigām nevarēju atbildēt

tādēļ, ka Jūs tur, A. k. vārdā aizliegdami man atbildēt

uz apvainojumu legālā presē, pats publicējāt legālā presē
tās pašas savas man rakstītās vēstules saturu.1 Tāpat Jūs

tanī vēstulē pretī patiesībai noliedzat, ka es b. Brļauna]
lietā licis priekšā goda tiesas iecelšanu. Tādas nekorek-

tības b. Br. par labu bija no A. k. pielaistas vienmēr visā

b. Br. lietas vešanā. Kad es neatbildēju A. k-ai, tad, ie-

vērodams viņas prasījumu, neatbildēju arī atklātībā le-

gālā presē un cerēju, ka tā cīņa pieņems kulturālāku

formu, bet cerībās vīlos, jo taisni pa manas klusēšanas

laiku aiz manas muguras tika vestas intrigas, kuras iz-

nākums bij emigrāciju un A. k. apkaunojošā briseliešu

vēstule2
. Arī_ briseliešu vēstule pret mani, kura ir pa-

rakstīta no A. k. pilna sastāva, arī no Jums, un laikam

arī iniciatīva uz to pret manijziēt no A. k.

Pēc visa tā es nevarēju A. k. uzskatīt par bezparte-

jisku instanci, ar kuru sarakstīties. Kad kongress uzņems

savā dienas kārtībā jautājumus par b. Br. un par manu

lietu (līdz šim izsludinātā dienas kārtībā šo jautājumu
nav), tad uz kongresa uzaicinājumu es atbildēšu, tikai

lai paziņo, par kādu īsti jautājumu Jankava lietā vēlas

ziņas.

569.

E. BIRZNIEKAM-UPITIM

Cīrihē 1914. gada 13. janvārī

Laimīgu jaunu gadu, mīļais draugs, un daudz paldies

par sūtījumu, kuru saņēmu šomēnes agrāk! Es ļoti prie-

cājos, ka Jūs stājušies tuvākā sakarā ar A. Gļulbi], tas

nāks abiem un mūsu tautas kultūrai sevišķi par labu.1

Iniņberga kgm jau kopš trim mēnešiem (oktobrī) aizsū-

tīju Koprakstu II daļu, bet uz daudzkārtēju pieprasījumu
neesmu saņēmis atbildes pat par to, vai Kopraksti II no-
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nākuši viņa rokās. Atbildat, lūdzami, Jūs, vai tiks dru-
kāta II daļa Koprakstu?

2
— Novēlam abi Jums visu la-

bāko jaunā gadā un sūtam Jums sirsnīgus sveicienus.

[Paraksts]

570.

A. KIRHENŠTEINAM

Cīrihē 1914. gada 14. janvārī

Sveiki! Saņēmu no Jums sveicienu brošūras veidā,
— daudz paldies! Varbūt esat jau Bernā, tādēļ no Jums

nekādas tuvākas ziņas.

Daudz labu dienu. [Paraksts.]

Cfīrihe] 14.1.14.

571.

A.GULBIM

Cīrihē 1914. gada janvāra vidū

Sirsnīgs sveiciens, mīļais draugs, un laimīgu jaunu
gadu! Saņēmu Tavu mīļo un plašo vēstuli un nu liekos

klāt pie atbildes, īsa nu nebūs. Vispirms: R. Pelšem un

J. Masierim vajga tūliņ honorāru uz rokas, katram pa
50 rubļ.; esmu solījis un nevaru nekā darīt: abiem esmu

jau pa tādai summai izsūtījis, tādēļ vari tos 100 r. labāk

sūtīt man; citādi man būtu tādas summas jādāvā, un tik

bagāts diemžēl vēl neesmu. Mana paša honorāru man

sūtīt nav tik steidzami, vari to sūtīt februāra sākumā, kā

soli, vai beigās, bet šo mazo summu atsūti tūliņ; manu-

skripti no abiem ir jau man atsūtīti. — Un nu pie lielās

lietas 1. Nupat saņēmu arī Birznieka vēstuli. Man gan

bija prāts laist vaļā tūliņ šoruden, bet Tavas un Birz-

nļiekaļ ierunas ir ļoti pareizas. Tik viens: kā ir ar Nic-

mani, kad avīzi nesākam šoruden? Vai viņš tad nepie-

ņems citu vietu, tā ka nebūs vairs dabūjams? un tad mums

ar viņu zustu lielākais veikala atbalsts. Tas jāapdomā un

jānokārto, citādi es nevaru piekrist avīzes atlikšanai uz
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1915. gadu. — Arī tas nerunā par. labu 1915. g., ko Tu

mini: daudz citas avīzes: lauksaimnieki ar V. Šiliņu (tie
mums nav nemaz konkurenti, literatūru un zinātni — vis-

pārējo viņi nespēs dot, jo nav savienojamas ar lauku

mēsliem, paši viņu abonenti blakus abonēs mūs, priekš

savām garīgām interesēm; viņu avīze būs pilna ar pienu,
[1 nesalasāms vārds], kazām un kasīšanos ar Bisnieku

v.c. konkurentiem), tad Zemgais ar jaunu «D[ienas] Lapu»

(tur par redaktoru laikam būs viņa svainis Pīpiņš, no tā

nav ko baidīties; tad Zemgais un otrā «D.L.» abas būs

tikai veikala avīzes, viņām pietiks kauties ar «Jauno

Ceļu» un «Dzfimtenes] Vēļstneļsi», un laikam ari trūkumu.

Ar viņiem mēs arī gandrīz nekonkurēsim.). «Dzļīves]
Balss» beigās arī nav konkurente, jo tai itin sava publika,
tur konkurenti: «Jļaunais] Ceļš», «D.L.». Mums vispār

sava pašu publika, kurai līdz šim nebija savas avīzes.

Birzn. pareizi salīdzina mūs ar «PyccK[Heļ BeAOMoera»,

vēl pareizāk: mūsu avīzei tā pate publika, kas mūsu U.

B-ai. Tātad mēs varētu itin labi sākt jau šoruden, jo līdz

1915. g. būs varbūt vēl kādas jaunas avīzes pienākušas
un varbūt arī kāda ar mūsu nolūkiem un ģīmi. Bet lie-

las bailes man arī nav par vēlāku sākšļanu] (1915), jo
mums ir tas, kas nav citiem: tāds ciets pamats kā U. B-a.

U. B-ai jāpaliek visādā ziņā. Un avīzi var laist tik tad, kad

mums ir atlicīgs materiāls pabalsts. To dosBirzn. Bļirznieksļ
saka pareizi: labāk mēs trīs kopā, nekā pieņemt vēl Zel-

tiņu, jo — mēs apzināmies kā godīgi cilvēki, neesam

veikalnieki un ticam pilnīgi viens otram. Taisnība. Tāds

uzticības pamats un tāds ideālisma-bezveikalības pamats
ir tikpat daudz un varbūt vairāk vērts nekā kapitāla pa--

mats. Nu un Bļirznieksļ sola kapitālu 10 000 r. tikai nā-

kļamajā], 1915. gadā. Ar to, man šķiet, jārēķinājas. Tas

ir gandrīz vienīgais, kādēļ es piekrītu izdošanai 1915.

Bļirznieks] vēl pareizi saka, ka vajadzīgs lielāks pajs,
10000 r.; tad nav jābadējas [unļ jābaidējas no paša sā-

kuma; var tūliņ maksāt līdzstrādniekiem, var publikai
imponēt ar noteiktību, nav atkarībā no papīra un sludi-

nājumu veikalniekiem u.t.l. — Jā, vēl: kādēļ labāk bez

Zeltiņa kā līdzīpašnieka? Z[eltiņ]am gan liela apgrozība,
var labi izplatīt, bet viņa lielo apgrozību var arī tā sais-

tīt pie mums, ka viņš ir kā ģenerālkomisārs uz % . Tad

viņš rūpēsies tikai par izplatīšanu mūsu ceļā. Kad viņš
līdzīpašnieks, viņš centīsies dabūt vēl lielāku peļņu un
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lūkos darīt avīzi veikalniecisku. Viņš to varēs, jo viņš
atradīsies avīzei vistuvāk, mēs no tālienes, arī Tu, retam

turp ieiedams, nevarēsim viņu visur atturēt un virzīt.

Avīze nāks viņa rokās un tiks veikaliska, un zaudēs savu

raksturu: būt zinātniska, lietišķa, bezpartejiska, bez at-

karības no kliķēm, bankām, veikalniekiem u.t.l. —- Tad

nu vēl viens grūtāks jautājums. Es zinu, cik U.B-a Tev

tuva, kā Tavs gara bērns; kā Tu baidies par viņas notu-

rēšanu savās rokās; es atminu Deglava gadījumu
2. Nu

Birzn. gribētu labprāt arī pie U.B-as piedalīties ar naudu
—

uz pusēm: vārds lai paliktu Tavs, redakcija mana,

viņam «būtu tikai saldā apziņa, ka arī viņš upurējis savu

artavu derīgai lietai». Tie, man liekas, nav vārdi vien,
bet skaidra patiesība, tas ir vienīgais viņa motīvs. Tev

nevajadzētu tūliņ sakausēt galīgi abus: U.B-u un «Dzir-

cfiemniekus]»; varētu, kā jau runājām, to darīt pamazām,

kopīgas telpas, zināma dalības nauda no Birzn. iekš U.

B-as. — Tad Tu pats arī redzētu, vai beigās sakausēt abus

veikalus, vai nē. Es zinu tik to, ka Bļirznieks] ir godīgs
cilvēks un kā noteicējs par abiem veikaliem paliktu Tu,

jo Bļirznieks] ir tāli projām. Arī U.B-ā nevajdzētu ņemt

iekšā ne Zeltiņu, ne kādu citu, piem., Goltu; ar tiem būtu

grūtāk iztikt i Tev, i ideālismam. — Tas būtu galvenais
par U.B-u un avīzi: citi jautājumi sīkāki. Birzn. liek priekšā
«Dzircfiemniekiem]» izdot latv. literatūru, tulkotu ci-

tās valodās,, sākot ar tautas dziesmām. Lai viņš to dara.

Es nesajūsminājos. Jo, kas tulkos? Tulkojumi būs ļoti

vāji. Un, galu galā, mūsu uzdevums dot labu literatūru

latviešiem, ne krieviem vai vāciem. Viņi uzskatīs to kā

uzbāzīgu gādību par viņiem, kā mēs, piemēram, nepirktu

no vāciem vai krieviem priekš mums taisītu literatūru.

— Daudz svarīgāka lieta ir Tava ideja ievest grāmattirdz-

niecību uz nomaksu.
3

Lieta laba. Mērķis — strādāt pretī

pārkrievināšanai — arī labs. Vēlāk izdot konvļersācijas]
vārdnīcu arī labi, jo mums jau ir pamats U.B-a. Bet vai

Tev pietiks naudas? Vēl ļoti labi, ka to varēsi nodot Nic-

manim. Bet vai naudu neatrausi U.B-ai? Ja atrausi, vai

tad lūkosi aizņemties, pievelkot klāt Birznieku vai varbūt

Zeltiņu un Goltu? Un no abiem pēdējiem man būtu taču

bailes. — Es pats mīlu tādu [plēšanos?] un daudzu lietu

savienošanu vienās rokās, bet piedzīvojumi rāda, ka arī

ļoti lieli veikali, sevišķi krieviem, izput no pārliekas iz-

platīšanas. Var to darīt tikai tad, kad no galvenā veikala,
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Tev U.B-a, paliek pāri lieki spēki. Bet" nu Tu raksti, ka

gribi jau jauno nomaksas veikalu sākt taisni tādēļ, ka

U.B-a neiet pietiekoši labi. Tas būtu jauns izplatīšanas
veids U.B-ai.: Ja tā vien, tad labi. Bet Tu taču gribi arī

vairāk izdot kopotus rakstus, un tas prasīs lielākus ka-

pitālus. Tātad U.B-ai Tu gan varbūt palīdzēsi, bet arī at-

rausi kapitālu, kura jau tā par maz. Ja nu jaunais nomak-

sas veikals varbūt tomēr neiet? Un jauns nekad uzreizi

neiet. Apdomā, ka nomaksu veikaliem vēl ir pie mums

tikai ļauna slava: Zingera mašīnas un tad Lodzes švindeļ-

veikali, un prēmiju pārdevēji uz nomaksu. Apdomā arī

par visām namu būvēm vēlāk. Izrādās, izdevumi daudz

lielāki nekā iepriekš aprēķināti. Ja nu jaunais veikals

prasa lielākas summas? un ja nu kait un atņem sulu

U. B-ai? Automobils nav tik dārga lieta, to var, bet uz šo

nomaksas veikalu, kurš gandrīz kā dzīvībļas] apdrošinā-
šana] prasa [aprēķinu?] un brīvu kapitālu uz gariem ter-

miņiem, mīļais draugs, uz to es Tev labāk nedotu padomu.
Es to lietu Tavā stāvoklī neuzsāktu jau tagad; vismaz

ne pavasarī, jo vasaru nepērk grāmatas. Ja Tu sakausē

tūdaļ savu U.B-u ar «Dzirc.» un dabū jaunu naudu, tad

gan varētu. Bet vai tad avīze nebūs jāatmet? Vai nomak-

sas veikals nav pārāk liels? Es to skaitļos nepārvedu. Cik

naudas tur vajdzētu? Galu galā, avīze var palīdzēt i

U. B-ai, i nomaksas veikalam, bet tad vajga ļoti lielu kapi-
tālu. Un tādu vēl nav — bez Zeltiņa un A. G[oltaļ. At-

raksti man vēlreiz, atbildēdams uz jautājumu, un tad es

Tev teikšu galīgi jā vai nē par nomaksas veikalu. Par

sakausēšanu ar «Dzirc.» un Birzn. pieņemšanu uz pusēm

es jau tagad saku: jā. Nu vēl sīkumi. Kā teici «virsre-

dakcijā», labi, kaut gan tas ir tas pats. Bet neviens prā-
tīgs un lietišķs cilvēks neatrausies tādēļ — «Jāzepu» lai-

kam laidīšu tikai rudenī un došu Tev. Pat manu Kop.
rakstu II d. Iniņbergs nespēj izdot: nodoti manuskripti

jau oktobri un līdz šim neesmu pat saņēmis ziņu par to

saņemšanu. Tu redzi, ka vajga tur Tavas rokas. —- Bei-

gās atliek izteikt lielo paldies Tev un vecajam Remiķim,

un visiem Pēterburgas draugiem par padomu nepolemi-
zēt4

. Padoms draudzīgs un prātīgs. Es tā puslīdz esmu

līdz šim turējies un ceru, ka varēšu arī turpmāk. Man

riebjas polemizēt. Ja nevarēs citādi un man pārāk uzmāk-

sies, es atmetīšu visu latv. literatūru. Man arī citur būs

darbu, diezgan, un mani pretnieki un varbūt ari visa latv.

rakstniecība jutīsies bez manis brīvāki: es redzu, ka esmu
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tiešām visus dzinis uz turieni, kur viņi negrib un laikam

arī nevar. Lai top atkal miers.

Paliec nu mīļi, sirsnīgi sveicināts un atraksti drīz.

Tavs [paraksts].

572.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Cīrihē 1914. gada 20. Janvārī

Sirsnīgākos laimes vēlējumus uz jaunu gadu no mums

abiem! Nesen aizrakstīju Jums kartiņu un pēc tam sa-

ņēmu Jūsu garo un sirsnīgo vēstuli. Man liels prieks, ka

mans senejs vēlējums tuvojas piepildīšanai: Jūsu un Gul-

bja veikali savienosies. Nenotiks tas tūliņ. Gulbis, kā

vairāk veikalnieks, redz labāk tehniskos šķēršļus, bet pa-
mazām viss iegrozīsies. Arī Un. Bibl-ā es vēlētos, lai Jūs

abi ietu uz pusēm, un tā es ieteicu Gulbim, nupat viņam
rakstīdams. — Avīzes lietā es viņam rakstīju, lai atliek

visu uz 1915. gadu, tādēļ ka Jūs tā vēlaties. Es arī gribu,
ka mēs būtu trīs vien, bez visiem Zeltiņiem — veikal-

niekiem, kas varētu pazemināt avīzes līmeni. Tai jābūt
neatkarīgai, lietpratīgai, noblai lapai priekš īstas demo-

krātijas un kultūras, kreisāk par «Dļienas] Lfapuļ». — Bet

Gulbis ir ļoti darbīgs un pārāk nemierīgs cilvēks, viņam

jau cits projekts: grāmatveikals uz nomaksu, izdodot se-

višķi kop. rakstus un dārgas grāmatas, arī konversļācijasļ
vārdnīcu. Es viņu no tā atrunāju, jo jātaupa un jāsatura

nauda, lai paliktu U.B-ai, «Dzirc[iemniekiemļ» un avīzei.

Atrunājat arī Jūs no pārsteigšanās. To varēs darīt, kad

būs vēl vairāk naudas. No Jūsu plāniem es vienīgi ne-

piekristu latv. literatūras tulkošanai citās valodās. Tulko-

jumi būs vāji, jo tulkotājam jābūt dzimušam tanī valodā,

kurā tulko; krievu un vācu, kas pietiekoši prastu latviski,

vēl nav. Tad: nevajga uzbāzt savu literatūru; mēs ne-

ciešam, ka mums uzbāžas, piem., draugu biedrība. Tad

ne vāci, ne krievi nepirks: vāciem izputēja ļoti labs žur-

nāls: «Aus fremden Zungen», nelasīja. — «Dzirc.» būtu

diezgan sava darba priekš latvju kultūras tieši, nepiekop-



428

jot mūsu reklamēšanu citās tautas, kam mēdz pielikt, māli

domāt, pārāk lielu svaru. Mūsu iekšējā kultūra jāpaceļ

un labi aši, citādi nebūs, ar ko lepoties citu tautu priekšā.
— Tagad drusku sūdzības par īniņberga kgu: II daļa no

kop, rakstiem pilnīgi gatava atrodas Iniņberga kga rokās

jau kopš oktobra mēneša, un viņš Jums par to nav ne

vārda teicis, tā kā Jūs man rakstāt, lai es sūtot II K.r.

sakārtojumu! Kvīte no sūtījuma man ir, bet no Iniņberga

paša es gan uz trim pieprasījumiem neesmu saņēmis at-

bildes, vai sūtījums pie viņa nonācis. Kad nu man tagad
viss tas caurlūkošanas darbs pie II Kopraksta jādara otr-

reiz, tad man gan nepatīkami par lielo laika tēriņu. Var-

būt viņš visu sūtījumu aiz nevīžības būs kur nometis.

Pieprasāt Jūs viņam, lai vismaz uz to atbild. Bet redzat,

ka tā grūti kopā strādāt ar viņu. Tādēļ es jau par «Jā-

zepa» izdošanu vairs nerunāšu. — Krauja gan Jums no-

dos laikā savus darbus; ļaujat viņam laiku, viņa daba

prasa, lai darbi labi ilgi gatavotos viņa sirdī un galvā
un tad tikai kļūtu noplūkti kā ienākušies augļi. Toties

saldāki tie tad būs. Man liekas, es viņa dabu saprotu;

viņa man ir ļoti simpātiska. Arī Jūs esat puslīdz no ilg-
audžiem. Kad Kraujam ļaus mieru, nedzīs iekšā žurnālis-

tikā, no viņa iznāks vēl ļoti lielas lietas. — Beigās mums

jāizsaka liels prieks, ka Jūs paspējat izlaist savas skais-

tās grāmatiņas un reizē padarīt lielu veikala darbu. Tā

ir priekš manis lielākā krietnības zīme: spēt abus. Un

Jums, kā godīgam cilvēkam un ideālistam, jātop bagā-
tam, lai varētu darīt labus kultūras darbus. To pat es

vēlu arī Gulbim un gribētu arī pats. Gan tad mēs izda-

rītu brīnumus. — Par mūsu veselību sakāms maz, laba

vēl mazāk. Sēdam abi Cīrihā un paārstējamies. Darbi

veicas maz. Aspazija uzraksta pa dzejolim nākamam krā-

jumam un drusku memuāru; bet jāraujas ar polemikām.
Man no «Jāzepa» jau kopš pusgada trūkst tik kāda viena

skata, bet ļaudis nepielaiž pie darba. Lai nu Jums iet la-

bāk. Saņemat mūsu abu sirsnīgākos sveicienus un vēlē-

jumus. Jūsu [paraksts].

Vēstules malā rakstīts:

Vai negribat «Dzircļiemniekiemļ» Bogdanova
ime b noAHT. skohomhio (b Bonpocax ii OTBeTax)», 128

lapp. Man piesolīts, bet, liekas, Jums derētu labāk; ja nē,

ņemu pats priekš U.B-as. Atbildat tūliņ! Mīļi sveiki.
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573.

A. KIRHENŠTEINAM

Cīrihē 1914. gadā, pirms 29. janvāra

Mīļais draugs, ļoti žēl, ķa Jums bij jāšķiras no Špen-

giera; viņš jau pats lāga vīrs, būtu vēl palikuši labora-

torijā.
1 Bet cerēsim nu, ka Jūs drīz dabūsit citu darbu

Davosā, Berģim es gan vara rakstīt, bet cerību man nav

gandrīz nekādu: es, piem., reiz rakstīju uzdevumā priekš
kādas atklātības lietas (ne s. d.) pēc 15 rbļ. —- un viņš

tos pašus nedeva. Citādi jau viņš laipns cilvēks. Vai Lū-

kin kdze nevarētu labāk izpalīdzēt? Rakstāt vēlreiz Bei-

davam un sakāt, ka palīdzība ir steidzama; viņi to ievē-

ros.
2

— Policijai gan nekādā ziņā nesūdzaties. — Manu

adresi nedodat. Kā to kungu sauc? Varbūt es pazīstu.
— Turaties nu tikai pie veselības, gan tad visas grūtības

pārvarēsat. Daudz mīļu labdienu. [Paraksts.]

574.

A KIRHENŠTEINAM

Cīrihē 1914. gada 29. janvārī

Sirsnīgi sveiki! Es taču neatmetu cerības, ka arī no

Beldava plāna kas iznāks. Pie mums gan ļaudis ir pārāk
nekulturāli un tādēļ šabloniski, pēdo arī tikai pa labi ie-

brauktām sliedēm, bet ir šur tur arī kulturālāki cilvēki,

un, kad tik trīs četri vēl ziedotu, tad būtu arī pakaļteči. 1

— Ko Butuls domā, nevaru atminēt, varbūt no literatū-

ras fonda, kas būtu ļoti pareizi.
2 Ja Jūs varat iesākt savu

praktiķu un no tās iztikt, tad tas vislabākais. — Es Cī-

rihā palieku vēl apmēram līdz 4.—5. februārim, tad uz Cas-

tagnolu. Pašlaik briesmīgas zobu sāpes un ārā raušanas.

Daudz mīļu sveicienu. [Paraksts]
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575.

K.ĶIRPENAM

Cīrihē 1914. gada janvāra beigās

Mīļo, dārgo, visu laiku, kādu mēnesi, nebiju vesels,

noguris un apātisks, nerakstīju ne vēstules, tikai ārstējos
te, Cīrihā; nu sāku rakstīt vismaz vēstules. Šodien rakstu

arī garāku vēstuli Freinberģim par teātra tehniskām

lietām. Galvenais jāprasa Tev, kā nu būs ar jaunu teātra

direktoru? Teātrs izrakstīja pieteikšanos (vai 3 nedēļas

nav īss termiņš?). Vai nu ņemsat nopietni ārzemnieku

un mākslas pratēju tehnikā, vai lūkosat taču ar kādu

latviešu kombināciju, piem., ar Amtmani vai Mierlauku?

— Amtfmanim] dota benefice, vai tā zīme, ka viņu gribat
paturēt? «J[aunāļ Dfienas] Lļapaļ» liekas arī aizstāvam Amt.

kandidatūru? — Bet vai tad konflikti necelsies no jauna?
Un vai tad var cerēt, ka mākslas tehnikā teātrs pacel-
sies? Amt. jau arī tāpat kā Mieriļauks] tikai praktiķis
— diletants. (Vai Amt. nebija intriģējis pret Mierlauka

«Induļa» izrādi, ka otrā izrādē piepeši nokrita apmeklē-

tāju skaits uz 1/5?) Aktieriem vajdzētu labas un jaunas
skolas un autoritātes — vadītāja. Manas domas vēl tagad,
ka jāņem būtu ārzemnieks, un paliktu kā palīgi un speci-
fisku latvļiešu] lietu pārzinātāji vecie režisori. Uz naudu

nevajdzētu sevišķi skatīties. Ja jau nemaz nebūtu iespē-

jams ārzemnieks, tad vēl labāks Mierl., pie kura vismaz

nav streiku. Mierl. labi pratis uzvest «Pļūtļ, vējfiņi]»,

sajūtas radīšana ar mūziku v. c. bij laba doma «U. v. N.»

laikā, taču Mierl. nopelns. — «Ug. v. Nakts» prologu

došu citu; tas bij rūgtumā rakstīts, un rūgtums man ātri

pārgāja. — Honorāri lai iet par «Pūt, vēj.» tāpat kā par

citām lugām — 10%. — «Ug. N.» bij rēķināts 5% man

un 5% no manis dāvātas teātrim atkal, es nebiju to gai-

dījis, bet lai nu iet tā arī turpmāk, tā tomēr ir vistaisnāk.

Un 100. izrāde tad lai ir mana benefice. — «Jāzeps»

drīz būs. Kad Kuģa negrib tam taisīt dekorācijas un ieteic

Cimermani, ņemat vien Cimermani. Es ar mieru, lai nāk

jauni spēki, tie spēs to pašu, un man būs tas labums, ka

nebūs jādzird pārmetumi. — Amtmaņa parādu es neiešu

piedzīt no viņa, kad viņam nav diezgan smalkjūtības

pašam likt to novilkt no viņa algas. — Man ir prieks, ka
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teātrs grib «Pūt, vēj.» izrādīt arī vēl citās pilsētās bez

Jelgavas. Tā būs laba reklāma teātrim un ienesīs arī labi,

ja vien transports nebūs neērts. — Varbūt «P., vēj.»
izrādīs arī uz laukiem, — vai tad Jļaunais] teātrs nevarētu

uzņemties atļauju izdošanu un honorāru iekasēšanu, jo
teātrim plaši sakari? Izsaki par to savas domas. — Vai

nevarētu izzināt aplinkus no cenzūras: ļautu vai nē vēs-

turiskas lugas no franču revolūcijas, piem., «Charlotti

Cordav»? — Par «Pūt, vēj.» man nav kritiku no «Latvi-

jas» un «Dzīves Atbalss» 1
,

vai Tu tās nevarētu man at-

sūtīt? Ļoti savādi ir, ka «Dzļīvesj Atbalss» man netop vairs

sūtīta šogad taisni pēc tam, kad es iemaksāju viņai 10 rbļ.
pabalsta. — Paliekat nu abi divi ar savu kundzi mīļi,
sirsnīgi sveicināti no mums. Tavs

[paraksts].

576.

J. BUŠEVICAM

Cīrihē 1914. gada 3. februārī

3. 2. 14

Mīļo Skabarga, Tu raksti, ka vajadzētu Brļauna] lietu

pa godam izbeigt priekš partijas, bez kā ieinteresētās per-
sonas paliktu nemierā. To arī es vēlos. Bet kādā ceļā tas

izdarāms, par to Tu nekā nemini. Es ar mieru piedot un

salīgt, es to jau reizi tiku darījis, bet Br. lauza salīgumu
toreiz. Tagad es pat neredzu nekādas pretīnākšanas no

viņa puses. Lai viņš atraksta man, ka atsauc savus uz-

brukumus man, savu vēstuli man un intrigas pret mani,
kas izsacījās briseliešu vēstulē. Tas ir vismazākais, ko

varu prasīt. Tu raksti, ka, likvidējot Br. lietu, raudzīšot

likvidēt arī parīziešu lietu 1
; bet briseliešu kauna vēstule

pret mani? Vai Tev un Zļauerļam neliekas nepieciešami,
ka tā arī jālikvidē ar nosodīšanu pret rakstītājiem? Kad

Jūs tagad Br. lietu likvidējat bez kāda gandarījuma man,

tad es palieku vainīgais un nosodītais. Ja Jums tā labāk

der un veiklāk iznāk, tad tā, protams, Jūsu darīšana, bet

no Jūsu vēstules es neredzu, ka pat Jums būtu kāds pret-

labums par to, ka Jūs Br. pakalpojat pie uzvaras. Vispār
mani pārsteidz tas, ka Jūs nekā neesat ne domājuši, ne

runājuši, ne man rakstījuši, kādā veidā, ar kādu formulu
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Jūs gribat apmierināt abas puses. Tu gribi ņemt atpakaļ
savu sūdzību pret Br. un tā pats atzīties par vainīgu. Tā

ir garšas lieta, par kuru es nevaru spriest, jo nezinu, kā-

das kompensācijas dabū frakcija. Un ja nu galu galā
nedabūnat neko pretī? Pat ne solījumu. Jūs sakāt kā

motīvu: varētu pazudināt Br. Pazuļdinātļ Br. es arī ne-

gribu, bet arī partiju nē, un Br. pret partiju jāpiekāpjas
un jādod tai gods. Formula tiešām var būt vismīkstākā,
bet viņa nevar būt atzīšana Br. apsūdzētās darbībās

(vecā un Rozena lietās) un nosodīšana man. Formula var

būt apmēram tāda — kongrļjess] atzīst kā nosodāmu, ka

vēl kādā no s. d. aprindām tika pacelta b. Br. vecā lieta.

Kjpngress] atzīst kā neciešamu tādu rīcību, kādu b. Br.

pielaida I s. d. prāvā, izdodot biedrus, pierunājot biedrus

vainu velt uz zināmiem biedriem un kopā dzerot ar pro-
kuroru, kā arī pēc prāvas ar vietējā pulciņa ziņu strādā-

jot pie oficiālām guberņas avīzēm.

K. atzīst kā nepareizu partijas iestāžu rīcību, kas iz-

gāja uz trūkumu slēpšanu un neizmeklēšanu partijas
dzīvē un personiskajā, kas deva iemesli uz Br. trūkumu

gaismā celšanu bez partijas ziņas.

K. atzīst kā [motiv.?] — nepareizu tādu rīcību, kāda pa-

rādījās briseliešu vēstulē Rainim un [1 nesalasāms vārds)
publfiskuļ šīs vēstules un atbildes publicēšanu no parī-
ziešu grupas par pretsoli, kas izsaukts no spilgtām goda
jūtām.2

577.

R. EGLEM

Cīrihē 1914. gada 3. februārī

Mīļo kolēģi, man tiešām ļoti žēl, ka Jūs nevarējāt tikt.

uz ārzemēm. Žēl Jūsu dēļ un arī sevis dēļ. Taisni tādiem

cilvēkiem kā Jūs vajdzētu izbraukt jaunos iespaidos; tas

būtu Jums varbūt arī atraisījis pašprodukciju. Es Jūs

gan cienu kā tulkotāju un gribētu, ka Jūs to nekad ne-

atmestu, bet nevajaga sevī apspiest nevienas spējas. Un

mājas dzīve laikam ļoti nelabvēlīga ar savu smacīgo ga-

rīgo atfliosfēru. Par to varbūt kādu vārdu pēc, kad atliks

telpas un laika. Nu Jūsu jaunie nodomātie U. B-as darbi.

Bet pirms to: Ja vien Jums ir kāda cita iespēja pelnīt
maizi, tad ņemat to: tulkošana un pašrakstīšana ļoti cieš
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no tā, ka viņas reizē arī izlieto par peļņas avotu; bet vel

vairāk cieš peļņa, jo samaksa arī vēl tagad ir ļoti zema.

Bet tā ir lieta, ko Jūs zināt labāk nekā es. Nu jaunie

tulkojumi:«rope ot yMa», ļoti labi, ņemat. «ErrrļeiiHHļ
OnernH» man ir no K. Štrāla, nav gluži pietiekošs, man

guļ jau ilgāku laiku. Es to turu par ļoti grūti tulkojamu.

Tulkojat tik tad, kad tas Jums ir pavaļas un prieka
darbs. Lilienķrfpna] «Kriegsnovellen» 1 ļoti labas, bet lat-

viešiem] laikam nepatiks. Es tomēr ņemšu. M. Haibe

«Freiheit»2 nepazīstu, tikai no kritikām. Arī temats, kas

mums svešs, un viņu sajūsmība mūs neiekarsēs. To Jūs

labāk neņemtu. Labprāt turpret es ņemu Tiecka noveles.

Jums patiks tā romantika. Arī Ostvaldu — jā. Bet

Haufa ĪIĪ apgaidāt, publika ne visai labprāt pieņem; lai

kādu laiku aprod. — Ar visiem tiem darbiem nesteidza-

ties, visātrāk vēl «Fope ot ym&». Jo lēnāk, jo pilnīgāk
būs. Te vēl paliek telpas, un tātad pārfis vārdus par?]
mani: mana nelaime, ka jau no bērnu dieļņām] esmu

bijis viens, un' tādi aptver vai visu pasauli, lai nebūtu

vieni. Es ne vien dzejnieks, bet arī kultūras darbinieks

un politiķis. Man nav viegli atstāt s[ociāl]d[emokrātiju]
f

jo es viņas iniciators, kā Alunāns teātra tēvs, tā es

s, d-jas tēvs. Bet cīņa dzimtenē nav vairs kulturāla, un

man vajdzēs taču labāk aiziet kā Zaratustra, tā es ma-

zāk izšķiežu spēkus. Bet Jūs kaujaties vien, jo spēka
daudz. Un par to nešaubāties, katram iet, kas dara darbu,
arī Jums ies. Sirsnīgi sveiki no Jūsu [paraksts].

578.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 6. februārī

Mīļo.sirdsiniņ, esmu nu atkal mājās, aizsūtīju telegrammu
teātrim.. Še liela disgrazia

1 Assuntai, pazaudējusi bankā

5000 fr. Es apskatījos un redzu, ka man arī bijusi obli-

gācija no 2000, tā nu arī ir beigta.
2 Tā mums kopīga ne-

laime. Citādi visu atrodu kārtībā. Un kā atmaksa par

tiem 2000 fr. zied kamēlijai 2 pumpuri. Eju tūlīt uz Lu-

gānu, redzēt, ko var darīt ar to obligāciju; saka, ka pusi
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dabūšot atpakaļ. Par citu rakstīšu vēlāk. — Zaļo papīru
es nosūtu pats uz Kreisbureau.3 Lido, mīļo sirdslabumiņ,
lido.

579.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1914. gada 6. februārī

Mīļo brāli, esmu atkal Castagnolā, Elza palika Cīrihā.

Saņēmu še Tavu vēstuli ar aprēķinu; vēl Cīrihā

«11. stunda» un Victor «B. Masken». Daudz paldies! Arī

«Jļaunāj Dļienas] Lļapa]» jau nāk. «11. stundu» varu Tev

sūtīt atpakaļ, bet es taču gribēju to dot U. B-ai un sūtīt

tūliņ «Hanzai». Jo to gribu izdot vispirms. «Spļēksļ un

vļiela]» 1 ir ļoti garš, dārgi maksās un var nākt tikai nā-

kļamo] gadu. Tev jau gribēsies viņu visu vēlreiz skatī-

ties cauri un pārlabot, kur atrodi par vajadzīgu; Tev

viņš būs jānodod gatavs līdz jūlijam, lai nāktu nākļamoļ

gadu. Tāpat Tev pašam jāsalasa kopā, jāsakārto pēc sa-

vas gribas un jāpārskata cauri satīrisko rakstu krājums;
to var izdarīt tikai autors pats, no cita tā būtu patvarība.
To arī izdari līdz jūlija mēnesim. Tāpat sagatavo Hart-

mani līdz jūlijam; kad tas tikai 5 loksnes, tad ir iespē-
jams, ka nāk vēl šī gada otrā pusē. —■ «Filozofijas

lekciju» 4 loksnes ir par maz 1. burtnīcai; Tev laikam

nāks klāt vēl kāda lekcija, tad varēs visas trīs likt

kopā. — Ja es par U. B-u nebūtu uz visu atbildējis vai

Tev vēl kādi priekšlikumi, tad atraksti. — Nu par ma-

niem veikaliem: Paegļa kdzi 2 liec sirsnīgi sveicināt, tāpat

kungu; un izprasi arī, kādā kārtā mēs esam radi. Mani

tas ļoti intresē un iepriecē, jo es esmu tā gandrīz bez

radu cilvēks. Apprasies arī, vai Rīgā dzirdēta māksle-

niece Seegebauer jkdze (bija laikam 111 latv. izstādē

izstādījusi)? Tā arī man esot radniece, reiz redzēju, bet

tad atkal pilnīgi nozuda. —- Plātesam rakstīšu pats. — Ar

Arn. Priedīti nokārto rēķinus un samaksā visu, kas vi-

ņam nākas. — Es biju še Lugānā lielāku naudas summu

nolicis bankā, bet divas bankas bankrotēja, un es arī

pazaudēju. Viss kantons sajūt tos banku krānus — 30

miljoni. Elzai nosūtu Tavu vēstuli, un viņa Tev atbildēs

atsevišķi. Daudz mīļu labdienu un skūpstu no Tava

[paraksts].
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580.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1914. gada 7. februārī

Sirsnīgi sveiki! Esmu atkal Castagnolā un še saņemu

Jūsu vēstuli. Vēl jau visas cerības nav izgaisušas, un

Jūs jau lielu svaru uz viņām nelikāt. Neļaujat tagad sevi

sarūgtināt ar pašpārmetumiem: Jūs neesat nekā izdarī-

juši, kas to pelnītu. Nogaidāt vēl, kas nāks no Butuļa.
Es arī Beldavu neturu par vainīgu; pazīstu viņu kā goda
vīru no seniem laikiem. Strādājat vien mierīgi tālāk,

pamazām viss vērtīsies par labu. Man tagad sevi jāmie-
rina arī tādā veidā, jo šejienes banku krahos cietu arī

es zaudējumus. Tagad atliek tik jo dūšīgāk strādāt un

pielūkot, ka ar veselību var tikt cauri. Man ar to vēl

neiet labi, bet gan jau ies, un ceru, ka Jums arī ies uz labo

pusi. Daudz mīļu labdienu no Jūsu [paraksts]. U

581.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gadā, ap 7. februāri

Mīļo zelta iniņ, saulīte ir mīlīga, ap pusdienu 30° Cel-

sius, bet istabā ar vaļēju logu gan tikai 12° C, no rītus

bij 10° C, t. i., 8° Reaumura. Siltāk jau ir 2—4° nekā Cī-

rihā kurinātā istabā no rītus; bet par dienu atkal še ne-

kurinātā istabā trūkst 3—4°. Tad arī manās caurvējš, jo
visas durvis un logi uz trepēm stāv vaļā. Tātad priekš
Tevis te nav dzīves. Arī man pa ceļu (logi abās pusēs vaļā)
sāka sāpēt cits zobs. — Biju Lugānā Cantonal bankas

dēļ; nodevu piedzīšanu Popularbankai; ieteica Rezzonico.

— Pēc miega pulvera iešu rīt, šodien bij jau aptieka

slēgta. — Pārredzamās mantas ir visas: siltās kurpes,

šļipse vasaras zīda kreklam, ziemas mantels u.t.l. Visu

neesmu vēl apskatījis. — Assuntai iznāk tā nelaime div-

kārša, jo nauda beigta un Tereza taču jādod pie Nino.

Tava istaba aizņemta ar pūru. Papīru neesot vēl, un tā-

tad kāzas būšot martā. Esot jau noņemts savs dzīvoklis

Cassarā. — Vecais Kūns, kas bija, pa kalniem skrejot,

jau nometis resnumu un slimības, laikam atstājis skrie-
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šanu un nomiris; daudzās mūra dāčas neko nelīdzējušas.
— No banku kraha visa tirdzniecība cietusi. Conza bijis
pārzinis un nav nekā zaudējis, bet vinnējis, kopā zogot.
Viss Tesins 1 cietis, kopzaudējums 30 miljoni; daudzi mazi

ļautiņi esot nonāvējušies vai traki tikuši. No Milānas ar

vezumiem pieveduši naudu, tā glābušās citas bankas, jo
sākuši ņemt nauduārā no visām. Popolare un Sviz. — Ita-

liaiia pelnījušas tā, ka atmaksājušas naudu tūliņ, ko ne-

varot piespiest darīt, bet par to nemaksājušas procentus.
— No brāļa ir vēstule un rēķins. Tev par darbiem nākas

vēl 20 rbļ. (53 fr.); man 52 r., bet man uz sevi jāņem 28 r.

izdevumi, tā ka man vēl nākas 24 rbļ. (84 fr.). Tu vari

brālim likt atsūtīt tos" 20+24 r. =44 r. Tad būs rēķini

skaidri, un viņam priekš izdevumiem vēl paliks 350 rbļ.
— Viņa politika ļoti maziņa: viss labs, kam Tu Upīti sla-

vējusi? Nu Tu vari atmest visus savus dzejas darbus un

rakstīt literatūras vēsturi, kas gānītu Upīti un celtu brāli.

Tu brālim^laikam kādas nenozīmīgas frāzes būsi teikusi,

un, lūk, ko viņš iztaisa: tādu Tavu pesimismu! — Varbūt

paspēšu uzrakstīt atbildi, tad pielikšu Tev klāt viņa vēs-

tuli; citādi rīt līdz ar pulveri. —- Kirhenšteins sūdzas, ka

Lūkini viņu atstājuši, it kā par to, ka viņš [1 nesalasāms

vārds] pretnieks. Vēl naudas neprasa. Es teikšu viņam
par saviem zaudējumiem bankā. — Vai negribi, lai Tev

sūtu avīzes, 'jeb vai Tu labāk stingri strādāsi? — Es vēl

kārtojos un rakstu vēstules, tad nāks U. B-as darbi v.c.

sīkumi; opera «U. v. N.» v. 1.1. Lido, sirdsiniņ, lido.

582.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 8. februārī

Mīļo sirdsiniņ, dabūju Tavas dubultkartinas ar visiem

bārieniem. Vakar aizsūtīju pulveri, to tad dabūsi svētdien

rīt; vienu dienu tiešām nokavējos ar sūtīšanu, jo, bankā

esot, palika par vēlu aptiekai un to pašu vakaru biju par

slinku otrreiz iet. Kad Tev jāmaksā ārstam 5 fr. par zāļu

parakstīšanu, tad es jau tos ņemu uz sevi. —■ Vairāk zau-

dējumu man nav, nekā Tev rakstīju. — Tev nav jābrauc

šurp aiz taupības, Tava veselība vairāk jātaupa. — Ska-

bargām aizrakstīšu. —• Upiša polemiku atsūti man, es iz-
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skatīšu un Bokums pārrakstīs. 1
— Man kūres dēļ būs jā-

brauc vēl uz Cīrihu. Vai nebija pienākušas vēstules priekš
manis? Lido, sirdsiniņ, lido.

583.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gadā. ap 8. februāri

Mīļo sirds pūkiņ, man žēl, ka negribēdams esmu Tev

padarījis tik daudz bēdu: nevajdzēja man apslinkt un iet

to pat dienu otrreiz pēc pulvera uz'Lugānu; es biju sevi

atvainojis ar tām cerībām, ka, man aizbraucot, Tu tā kā tā

gulēsi mierīgāk, jo mūžīgi jau nevar dzīvot no pulveriem
vien. Tad —- nevajdzēja man Tev rakstīt par to* zaudē-

jumu, jo Tu par to vairāk uztraucies nekā es; gan es to

atkal iedzīšu ar darbu un taupību, un banka vismaz ta-

gad, pēc citu banku krīzes, ir drošāka, jo bagātāka. Es

Tev arī teicu to tikai aiz vecās parašas: Tev visu teikt;

es vienmēr aizmirstu, ka Tu nemaz nevēlies visu zināt.

Tad vēl —- nevajdzēja man Tevi dzīt uz pastu ar tiem

mantu sūtījumiem; es varu iztikt bez viņiem un vajdzī-
bas gadījumā ātrāk atkal uz Cīrihu braukt, jo zinu, cik

nelabprāt Tu. ej uz pastu. Nu es solos vairāk piepūlēties,
gan tad atminēšu Tevi izsargāt no bēdām un visām ne-

patikšanām. Kas jādara, to jau nu es zinu; teikusi Tu man

arī esi. — Par citām bēdām Tu velti bēdā: Tev nebūt nav

obligātoriski šurp jābrauc, ne taupības dēļ, jo vairāk arī

es taupu, kad Tu taupi savu veselību. Nupat runāju ar

Teodoro sievu: arī viņai sāpot kāja, kā vēl daudziem še.

Un viens viņas pusdienas ēdējs (pie viņas 3 ēdot) arī ne-

panesot šejienes klimatu: dabūnot žults [uzgrūšanu?!
tikai še. Tātad Tev nebūt nav šurp jābrauc, uz ilgāku laiku

jau nemaz nē. Varbūt ar 10 dienu biļeti atbrauc paskatī-
ties, kā zied peski

1
.

— Kad Tev saimniece tagad iebie-

dēta un dod labu pusdienu, Tu varbūt varēsi pie viņas

palikt arī pa vasaru. Varbūt rodas vēl kāda cita kombi-

nācija. — Tagad vēl pēdējo reizi Tev vajdzēs laikam ko

dāvāt Terezai uz kāzām: man izrādīja visu, ko citi dāvā-

juši. Es nopirkšu te kaut ko. — Un nu, mīļo pūkumiņ, ne-

bēdā vairs, pulvers Tev jau ir, un te šie ziediņi par at-

vainojumu. Lido. Tavas kartiņas ļoti skaistas.
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584.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 9. februārī

Mīļo sirdsdārgumiņ, laba Tava kartiņa no svētdienas;
tikai vienu es nesaprotu, kas Tev ir ar to temperatūru?
vai krīt atkal? vai augsta tikusi? Vai esi atkal nopietni
slima? Vajdzēs jau drīz atkal braukt uz Cīrihu. Laiks te

arī sāk maitāties, kuratiņi par daudz dikti lūdz pēc lietus

pa visām baznīcām. Dievs vairs nekā nevar padarīt. Prei-

lenei liku izzināt, kādas dāvanas jādod Terezai. — Rdsch-

lim būs jāsamaksā otrreiz, jo nav rēķinu. — Lai Skabarga
tūliņ atraksta, kad pārbrauc Cīrihā. — Man nu jau tepat
atkal pilns otrs albums ar mazā pūka skaistām kartiņām.

Lido.

585.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 10. februārī

Mīļo sirdsiniņ, es redzu, ka velti atbraucu šurp, miera

meklēdams; bet bija jau arī cits iemeslis: nokārtot nau-

das lietas. Varbūt Tu to man nepārmetīsi, kā to drusku

saules — siltuma, kurš jau arī bij tik 2 dienas, jo nu ir

auksts. Par pašu sauli arī pārpratums: es tiešām nerak-

stīju, Tevi pierunādams, es zinu, ka kurvis 1 Tev dārgāks.
Es tik stāstīju par sevi; nedarīšu tā vairs. — Vai Tavas

mantas ir visas, nezinu. Tev būtu labāk visas jāved pie
sevis. — Upīša kritiku neraksti pārāk asi, nerunā par to

nodevību; atsūti labāk visu man, es nosūtīšu no šejienes.
2

— Tavu sūtījumu <vēl nau> ir. — No Valkas atnāca

60 fr. par zirgu
3
.

— Neesi vairs ļauna, sirdsiniņ, es

braukšu drīz atpakaļ, lido.

586.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 11. februārī

Mīļo sirdsdārgumiņ, rakstīju jau šorīt, tādēļ tik pāris

mīļu vārdiņu. Nebēdājies un neuzbudinies, nelamā ari

kolonistus, labāk tā, kā darījām ar Stelpi.1
== Šļuka] vēs-
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tule ir ļoti mīļa un laba, tā ir pabalsts arī no āras. 2 Es

vēl neesmu rakstījis, bet atzīmējis tik dažas domas. Iz-

stāšanās būs, jāsaka, kā gala vārds tam rakstam. Nebē-

dājies, sirdsiniņ, gan jau ies. Lido.

Atklātnes malā rakstīts:

Es arī Skabļargam] aizrakstīju apmierinādams,* ir jau
viss darīts. Lido.

587.

NEZINĀMAI PERSONAI

Kastaņolā 1914. gada 11. februārī

[11.]2.14.

Lielākā lieta ne tā, cik Brļauns] vainīgs, bet tā, ka in-

stances nevēlas viņu izmeklēt, arī ne pašu savstarpējā

goda tiesa. Kaitīgs nav tik daudz viens otrs Br., bet gan

kaitīgs gars, kurš ved uz birokrātismu, uz demokrātisma

noliegšanu. Kad vesels kongress nevēlas ne zināt pats,
ne darīt zināmu masai, tad tas ir viskaitīgāk.

To es varu tagad vislabāk vienīgi pastrīpot, uz to vis-

spilgtāk norādīt tikai ar savu izstāšanos.

Tātad ir tagad otrās šķiras jautājums, cik kongr[ess] un

demokrātija zin par Br. lietu. Par to var runa būt arī vē-

lāk. Pirmās šķiras jautājums ir: kurš princips mums ir?

Vai slēpt masai lietu, jeb vai viņai ļaut par visu zināt un

spriest? Viens no šiem ceļiem jāiet partijai, un es aizrā-

dīju, ka pirmais ir kaitīgs un otrais derīgs.

588.

NEZINĀMAI PERSONAI

Kastaņolā 1914. gada 11.—12. februārī

11.2.14.

Es atsakos tādēļ, lai nedomātu, ka man personiski ie-

mesli, ka es gribu gāzt personas, lai nāktu viņu vietā. Lai

nedomātu, ka visa lieta vispār ir personiska, lieta ir prin-
cipiāla.
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Man nerūp Brfaunu] sodīt, bet ka atzītu, ka pašai va-

dībai jābūt skaidrai.

Pazudināt Br. nē, jo ir diezgan daudz arodu darbam:

teorētiskas brošūras lai raksta, to rakstīt vajga.
Kādēļ nerunāju agrāk? Nebij dokumentu, nebij vārdu.

Cik grūti pat tagad runāt, kur tas ir.

•Atsakos: es darīju savu pienākumu, aizrādīju partijai,
visām iestādēm, līdz pat kongresam. <Kad> Tas netiek

ieskaitīts par ievērojamu, tad tā partijas darīšana.

Es vairāk nevaru neko panākt ar oficiālu instanču ceļu,
tad man jādara tas darbs, kas ir mans: literatūra.

Nozīme manai oficļ/iālaiļ piederībai tikai tiktāļ, cik varu

būt noderīgs partijai ar savu vārdu un darbu. Mans vārds

nav noderīgs, tad paliek mans darbs, kurš nav domāts

ofic. partijai vien, bet tautai, t. i„ tautas lielākai daļai,
strādniecībai, vispārībai.

12.2.14.

Es norobežojos no visām Iļatviešu] s[Ociāl]d[emokrātij]as
oficiālām instancēm un priekšstāvībām, ar kuru antide-

mokrātisko garu un rīcību man nav nekā kopēja un pie

kur[ām] es negribu ņemt nekādu daļu. Bet man ir viss ko-

pējs ar sociālistisko proletārisko pasauls uzskatu, un gribu
kā vienmēr, tā arī tālāk ņemt dzīvāko daļu pie latviešu

proletariāta dzīves un attīstības, jo proletariāts materiāli

ir latviešu tautas lielākā sastāvdaļa un garīgi viņas nā-

kotnes vadonis.

589.

ŽURNĀLA «DARBS» REDAKCIJAI

Kastaņolā 1914. gada 12. februārī

12.2, 14.

God. biedri! Līdz ar šo nosūtu vienu dzejoli jaunajam
žurnālam «Darbs». 1 Tas lai rāda, ka, pieņemdams laipno
līdzstrādāšanas piedāvājumu, negribēju nākt tukšām ro-

kām, un lai reizē atvaino, ka atbilde dzejoļa dēļ nokavē-

jās dažas dienas. Nezinot vēl neko tuvāku par «Darbu»,

jau tagad varu izteikt, ka man īpaši simpātisks ne vien
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marksistiskais] virziens, bet viss viņa izdošanas veids:

iekustina]jums] no pašu organizļetoj strādnfieku] aprin-
dām, tad tālāk virzīšfana] no strādnieku vidū sastādītas

komisijas. Tā ir labākā liecība par Rīgas strādnieku paš-
darbību, patstāvību un garīgo gatavību, un tā ir nepiecie-
šama, jo proletariāta atsvabināšana arī garīgi — var no-

tikt tik ar viņa paša rokām.

590.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 12. februārī

Mīļo zelta draudziņ, ir jau viss atkal labi; neuztraucies,

nebēdājies. Es rīt parīt braucu atpakaļ, gan tad visu no-

glaudīsim. Tavus sūtījumus visus saņēmu, arī vēstules,
ko vakar sūtīji. Li vien ir un li vien būs, un paliek vecais

lido, sirdsdārgumiņ, lido.

591.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1914. gada 14. februārī

Mīļo brāli, nosūtu «Hanzai» Tavu «11. stundu» kā dru-

kāšanai nolemtu, ar piezīmi «Drukāt». Tu varbūt paņemsi

no «Hanzas» savu rakstu un izskatīsi to vēlreiz cauri, pār-

labodams daudzas drukas kļūdas, jo šis raksts ir uzska-

tāms kā Tava polit[iskā] ticības apliecība un kā tāds viņš

prasa jo lielāku cienību un rūpību. Pārdomā arī labi un

varbūt aprunājies ar kādu — cenzūras ziņā; piem.,

«melnā sotņa», man liekas, neies; tās vietā varbūt «mel-

nie»; arī krievu valodā Fedjka un [Kl.?], man liekas, būs

par šķērsli. Tādu sīkumu dēļ vien varbūt arī aizliedza

dramļatiskā] cenzūra. Daudz mīļu sveicienu un skūpstu no

Tava [paraksts],
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592.

E. VIRZAM

Kastaņolā 1914. gada 23. februārī

10./23.2.14.

Ļ. c. Virzas k.! Verharna tulkojumā 1 liekat, ja vēlaties,
dažas dzejas papildinājumu; tik saturā tās nevar būt tieši

netikumiskās, kas neder U. B-ai. Tad tās dzejas nav vairs

man jāpiesūta. Franču antoloģija, kura Jums jau gatava,
U. B. ļoti derēs, ja būs labs tulkotļajsļ. 2 Arī klasiska drāma

derētu, bet drukā viņa varētu nākt laikam tik citu gadu,
kura sarakstā tad tās ievietotu. Vai Jūs tā ar mieru? Bez

piedāvājuma U. B. Jūs piespraužat arī skaistu dzejoli
3
.

Bet nu par Jūsu skaisto dzejoli. — Ka Jūs labs tulkotājs,
redzu no Jūsu Vļerharna], ka labs dzejnieks, zināju jau

agrāk, — dzejols rāda gluži ko jaunu, es zināju līdz šim

tikai, ka man slepeni ienaidnieki, un nu es redzu, ka man

arī slepeni draugi,

Jūsu skļaistais] dzejols rāda maņ gluži ko jaunu: mē-

dzu baidīties no slepeniem ienaidniekiem un balstīties uz

atklātiem draugiem, un man viņš būs vairāk, nekā Jūs

rādāt, ka ir arī slepeni draugi. Tieši es sāku nojaust, ka

viņu nav tik maz, kad nu eju pa tumsu, nav vairs bailīgi

vien, bet arī priecīgi. Bet Jūs jau gaidāt, lai runāju par

lietu.

Atļaujat beigās vēl atgriezties pie Jūsu sirsnīgi domātā,

tik formā pilnīgā dzejoļa; Skaistākā nekrologa, kādu varu

vēlēties: izdzisusi pasaule, mēness, bet tumšie vulkāni

vēl strādā, man liekas, ka nupat tik sākšu strādāt, bet cik

mierīgi zināt, ka ari par tavu pagātni tik skaisti domā

dzejnieks. Jums rūp: mana tālā nākotne, drupas un atli-

kušas kolonnas tik tālu, ka es par to vēl nemaz nedomāļju],

jo man liekas, ka es nupat tik sāku strādāt pie to kolonnu

celšanas. Es jūtos mierīgāks, kad ar tādu sirsnību man

[teikums nav pabeigts]. Jūsu skfaistais] dzļejols] man rāda,

ka ari Jūs piederat pie maniem nezināmiem draugiem; 4

viņi būs varbūt ne mazāk par maniem slepeniem ienaid-

niekiem, un to nav maz. Bet, kad nu es eju pa lielo

tumsu, t. i., atklātības gaitā, tad ir ne bailes vien, bet arī

atradēja cerība. Bet Jūs jau gaidāt, lai runāju par lietu.
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593.

J. VECOZOLAM

Cīrihē 1914. gada 16. martā

Mīļo biedri, no Davosas še bij biedrs, kurš solījās Jums

rakstīt un minēt arī par Un. B-u. K. F. Meiers nav gandrīz
nemaz vēl tulkots latviski, un U. B-ā viņš ļoti noderētu.

Bet varbūt būtu labāk ņemt «Angela Borgia» kā mazāku

gabalu. Tomēr arī «Jļūrgļ Jenatsch» var nākt visādā ziņā.
Tātad tulkojat vien.

Ar sirsnīgiem sveicieniem

[paraksts].

594.

J. VECOZOLAM

Cīrihē 1914. gada 17. martā

Mīļo biedri, valodas grūtums būs vienāds «Ajngelaļ
B[orgiaļ» un «Jļūrgļ Jļenatschļ»; tas gan tikai gadījums,
ka «A. B.» sākums ir grūtāks. Bet tulkotājam tas jāpār-

var, un Jūs to pārvarēsat. — Heers tiešām stāv augstāk

par Cānu, kurš tomēr publikai ir tuvāks. Es būtu ar mieru

mēģināt Heeru likt priekšā mūsu zemniekiem: apstākļi
un centieni gluži sveši, bet pamatā taču viena un tā pati

zeme. — Jūs sakāt, ka no Parīzes neesat saņēmuši nekā-

das ziņas, — es nezinu, kādas Jūs gaidāt, tikai U. B-as

vadībai ar Parīzi nav nekāda sakara. Daudz mīļu svei-

cienu.

[Paraksts.]

595.

A. DEGLAVAM

Cīrihē 1914. gada 21. martā

Mīļo brāli, laikam viena mana vēstule Tev ir zudusi, jo,

piem., par T. Bangu biju Tev jau rakstījis, tāpat par «Pļut],

vļējiņi]!» honorāriem. Noliec tos uz 10 rbļ. vai, kad izrl-
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kojumi ir lielāki, tad uz 5% no ienākuma, kā, piem., man

tika maksājuši par lieliem izrīko jļumiem] Vidzemē,

«Zļeltaļ zirgu». Nupat man caur «Dļienasļ Lļapu]» atsūta

lūgumu, lai neļaujot «Z. zirgu» alojiešu saviesīgajai bied-

rībai, kura esot melna un pret atturību. Neļauj ar izrā-

dīt, — G[ulbim] laikam iet pašlaik vājāk ar naudu; to es

nomanu tieši un arī netieši no tā, ka U. B-ā iznāca tikai

3 grāmatiņas, 4 un 5 vietā. — Tad nu sveicini sirsnīgi to

Paegļa kundzi un arī viņu pašu, jo nu arī es zināšu to

radniecību; es to sevišķi cienu tādēļ, ka man tik maz to

radu. — Mēs pašlaik esam abi Cīrihā un ārstējamies; bet

drīz es braukšu atpakaļ uz Castagnolu, un pēc kāda mē-

neša arī Elza. Labi, ka Dorītei iet drusku labāk. Paliekat

nu Jūs abi mīļi skūpstīti un sveicināti no mums abiem.

[Paraksts.]

596.

J. VECOZOLAM

Cīrihē 1914. gada 30. martā

Mīļo biedri, Gulbis honorāru ziņā, kā dzirdu arī no ci-

tiem, nepieturas pie avīžu praktikas, bet tiešām maksā, ko

sola. Par prozas tulkojumu viņš mēdz maksāt 12—15 rbļ.

Naudas darīšanās Jums būs jāgriežas pie viņa, uz priekšu

viņš gan tagad nemaksājot. Pēdējā laikā grāmatniecībai
vispār ejot grūtāk un gan arī Gulbis [1 nesalasāms vārds],

«Jļaunāļ D[ienas] Lfapaļ», kā dzirdu, maksājot vissliktāk

un solot vislabāk. «Dz[īveļ» esot labāka maksātāja. Daudz

mīļu labdienu.

[Paraksts.]

597.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Cīrihē 1914. gada 30. martā

Sirsnīgi sveiki! Saņēmu Jūsu vēstuli un kartiņas, un nau-

das sūtījumu; ar daudz paldies. Nu ir labi, ka Jūs Rīgā no-

likāt sekretāru Rozes kgu, varēs bez šķēršļiem saprasties

un lietu veicināt.
1

Atsūtāt man lūdzu K. Rozes k. adresi,
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lai vara sarakstīties tieši. —• II d. kop. rakstu manuskripti
aizsūtīti uz Rīgu pusgadu atpakaļ: «Vļētras] sēja» un

«Vļējaļ nļestas] lapas», jā, bet pavadu vēstulē bij teikts, ka

citi raksti pārdrukājami bez pārgrozījumiem, un bij minēta

rinda, kādā tie drukājami, un doti citi aizrādījumi. Tas nu

viss zudis, un nu es dabonu dzirdēt, ka ar «Vļētrasļ sļējuļ»
un «V. n. 1.» vien nepietiekot, bet vajagot manuskriptu
līdz 30 loksnēm. Ļoti pareizi. Bet, kad jau bija nozaudēts

aizrādījums, kā šīs 30 1. pildīt, tad varēja arī tā iedomā-

ties, ka līdz šiem 2 dzeju krājumiem nāks arī citi. Nu, kad

sākuši drukāt «V. s.» un V. n. L», iznāks juceklis, jo pir-

mām pēc. kārtas jānāk «Tālas noskaņas», un nu būs lap-

pušu skaitļi nepareizi. Bet es negribu, ka II d. iesāktu

nepareizi ar «V. s.». Te uz lapiņas uzrakstu dzļejaļu] krā-

jumu kārtu; to pat aizrakstu reizē arī uz Rīgu. — Bet var-

būt īniņberga kgm ir labs iemeslis kavēt drukāšanu, —

varbūt I daļa top vāji pirkta? īr tiešām cena uzlikta par
lielu. Tādēļ ļoti lūdzu atsūtīt ziņas par I d. pirkšanu. Ja

I d. neiet, tad nav vērts izdot jau tagad II d. Arī pats iz-

došanas laiks, pavasarī vai vasarā, ir ļoti neizdevīgs. Tad

jau labāk pagaidīt līdz rudenim un ziemsvētkiem. Kad

druka maksā tagad lētāk, tad var klajā laišanu aizturēt.

— Es dzirdu, ka vispār grāmatniecībai ejot tagad grūti,

un tad man nekas nav pret Iļniņberga] k. vilcināšanos; es

būtu bijis pilnā mierā, kad viņš man būtu to klaji teicis

pāris rindiņās. Arī tagad es nebūt nespiežos uz izdošanu.
Tie skaitļi, ko Jūs minat, ka ieņēmumu nav ne puses no

izdevumiem, dod taisnību I. brīdināšanai2. Publikai uz-

spiest grāmatas nevar; nelaikā izdotās arī vēlāk nepērk, jo
viņas jau ir vecas. Veikalā vajga tikai lielākas ātrības un

kārtības, bet pārbarot viņu nevajga ar nesagremojamu
barību. — Tādēļ man arī negribas runāt par 111 daļu. Bet,

lai laikus uz to sagatavotos, tad pieliksim par to*arī piezī-

mes še klāt, — Par «Jāzepu» jāsaka apmēram tas pats:

vasara nav īstais izdošanas laiks, grāmatas vispār vēl ne-

iet. No manas puses vēl viens iemeslis: uzvedīs laikam

nākfamajāļ rudenī vai 1915. g. pavasarī, tad nav labi grā-
matu izdot pārāk ilgi iepriekš izrādēm. — Par Aspļazijas]
darbiem varu dot labākas ziņas. Biogrāfija («No atzīš[anasļ

koka») ir pāri par pusi jau gatava. Pašlaik Asp. strādā pie

viņas, un labi strādā. Rudenī būs grāmata gatava izdoša-

nai, un taisāt, ka pirms ziemsvētkiem nāk klajā. — Tas

būtu tas labākais, ko varu Jums teikt; vēl sīkumi: sīkās
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summiņas nav vērts sūtīt tūliņ. — Gulbja projekti laikam

paliks projekti. — Un nu vēlreiz: lūdzu caur Rozes kgu
likt sameklēt,, aizņemties vai sapirkt vecās «Dienas Lapas»
un «Mļajas] V[iesa] Mēnešrakstus», kas vajdzīgi 111 daļai.
— Adrese še Cīrihā nav uz ilgu laiku,'2o dienām, sūtiet

labāk Castagnola. — Sirsnīgi un mīļi sveicieni no mums

abiem.

Pirmais pielikums uz atsevišķas lapas:

Kop, rakstu II daļa

. «Tālas noskaņas» 134 Ipp.
«Vētras sējā» . 112 —

«Vēja nestas lapas» 104 —-

«Tie, kas neaizmirst» 140 —

«Ave sol!» 58 —

548 Ipp. =34 loksnes

Tikpat daudz,
cik I daļā.

Nevar drukāt citā kārtā, kā še minētā.

Korektūra jāsūta man uz Castagnolu.
Novilkumus var ņemt no «Vētras sējas» un «Vēja nes-

tām lapām». «Tālas noskaņas» nē, jo tās nāks U. B-ā, tā-

tad nebūs vairs pieprasījuma. No «Tie, kas neaizmirst» un

«Ave sol!» varētu novilkt, bet tas jāizšķir Iniņberģim un

veikalam, skatoties pēc tā, cik vēl ir neizpārdotu ek-

semplāru.
— «Vētras sēja» jādrukā, kā aizrādīts; katrs dzejols uz

savas lappuses.
— Vai cenu nebūtu iespējams vairs pazemināt uz

1 rubL?

Otrais pielikums uz atsevišķas lapas:

Kop, rakstu 111 daļa

Humors Fragmenti Literāriska

publicistika

Kalendāri «Susutis» 1903. gads
«Mazie Dunduri» «Spītnieks» Eseji
«Apdziedļašanas] Bērnu grāmatas Literļarās] :
dziesmas» polemikas
Epigrammas
Burleskas

Viss kopā 30 loksnes vai drusku vairāk.
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«1903. gads» es liku no «D[ienas] Lapas» veciem numu-

riem pārrakstīt Rīgā. Bet «esejus», «liter. polemikas», epi-

grammas, burleskas, tāpat «avīžnieka dienas grāmatu»
u.t.t, es nevaru likt pārrakstīt tādēļ, ka nevaru no tālienes

uzrādīt, kur un kuri ir mani raksti. Man vajga priekš tā

veco gada gājumu no «Dien. Lapas», no 1888. g. sākot,

«Māj. Viesi», no 1895. gada sākot, un «M. V. Mēnešrak-

stu» visu. No «M. V. M.» vismaz satura rādītāju par visu

laiku. — Sakāt nu, kā lai es pie tā tieku? Vai Jums pa-
šiem nav to mantu mājā? Vai kādā bibliotēkā? Jo man

pietiktu ari ar aizņemtiem eksemplāriem. Es liktu tad no

tiem izrakstīt, kas man vajdzīgs, un atsūtītu godīgi at-

pakaļ. — Varbūt K. Rozes k. var Rīgā apprasīties, aiz-

ņemties, uzpirkt? Vai Jums citi paziņas? Šis materiāls

man jādabū visādā ziņā. No tā es varu iztaisīt pāris ļoti

interesantas grāmatas arī šim laikam. Bez tam man vēl

viens grāmatu plāns ar šo materiālu.

Lūdzu man uz šo pēc iespējas plaši atbildēt. Sirsnīgi
sveiki!

598.

A. KALNIŅAM

Kastaņolā 1914. gada 27. aprīlī

Mans mīļais, cienījamais, darīšu, un varu jau tagad so-

līt, ka līdz termiņam nepaliksat bešā; termiņš ir labs, viņš

dod fantāzijai un pienākumam cietu vietu, kur pieķerties.
Nu un vēl labāks Jūsu solījums: mūs apciemot ar jau ga-

tavo I cēl. Tas man vislielākais prieks, tā man būs garīga

atpūta un spēcīgs ierosinājums no ģēnija, kurš gluži ci-

tāds un tomēr man tik tuvs un mīļš kā savs. Šāda garīga

kopdarbība ir mazumā visas tautas kopdarbība kultūrā.

Tādēļ es priecājos, ka vispār ar mūziķiem saderam un ka

arī citi ņem manus tekstus. Podnieka teksts esot no

E. Vulfa un laikam nav sakarā ar manu «Induli». 1
— Me-

diņam, protams, nebūs iespējams ņemt nestrīpotu «Ug.

un N.», tas arī ir tikai izmisums, ka es nespēju pats vi-

ņam dot saīsinātu tekstu. — M'elngailis] nedod man ne-

kādas atbildes. — Paliekat nu mīļi, sirsnīgi sveicināti abi

ar kundzi, un uz redzēšanos. [Paraksts.]
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599.

J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1914. gada 28. aprīlī

20 apsolītie uzvedumi paliek jums; monopola tiesības

nevienam. Teātra personāla kolektīvais lūgums jāņem
vērā.1

600.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1914. gada 28. aprīlī

Sirsnīgs sveiciens no Castagnolas, esam še jau kopš
dažām dienām; še arī Lūkin kundze ar bērniem, bet viņa
drīz braukšot projām. Saņēmu Jūsu karti un izgriezumus,
daudz paldies, to artiķeli izlasīju ar intresi un uzglabāšu.

Artiķelis par sufragetērn
1 apstiprina pilnīgi manas domas,

jo viņš prasa tikai Frauenv/ahlrecht2
,

bet ne allgemeine 3

Fr[auenļwahlrecht. Protams, viņas labprāt pieņems kā pa-

balstu arī strādnieču balsis, bet par labu dāmām — Da-

menwahlrecht4
.

— Bernā laikam tādēļ dārgi dzīvokļi, ka

nāk izstāde.

Paliekat abi mīļi sveicināti no mums.

[Paraksts.]

601.

J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1914. gada 29. aprīlī

Mīļo Jānīt, saņēmu telegrammu no Birutas, tad no Te-

vis, gadījās taisni tanī dienā, kad vajadzēja notikt «Ug,

v. N.» jubilejas izrādei. Atbildēju uz pirmo, ka rakstīšu

vēstuli, un uz otro sekošu: Versprochene 20 Auffūhrungen

bleiben euch; Monopolrecht keinen. Theaterpersonal Col-

lektivbitte muss beachten.1 Bet no telegrammām nekad

nevar labi saprast visus apstākļus, tā, piem., šoreiz varēja



449

pat domāt, ka Tu draudi man ar sūdzību par zaudējumu
atlīdzību. Tādēļ es bez telegrāfiskas atbildes rakstu vēl

šo. —- Kad pirms pāris mēnešiem Biruta Tijas vārdā pie-

prasīja man 16, tad 20 «Pļutļ, vējļiņiļ!» izrādes tiesības, es

to apstiprināju. Viņa plašāk paskaidroja, ka Tijai daudz

labāk būtu monopoltiesības uz «P., v.» izrādēm, — to es

nesapratu un neatļāvu. Man gribējās pašam paturēt tiesību

uz savu lugu un atļaut izrādes sevišķi arī lauku biedrī-

bām, kas pēc monopola nebūtu bijis iespējams. Plašāk par
to rakstīt Birutai mani aizkavēja, mana neveselība un ār-

stēšanās Cīrihā. — Tad priekš pāris nedēļām man pie-
nāca kolektīvlūgums Jļaunā] teātra personāla vārdā no

direktora Mierlauka, lai atļauj viņiem ari «P„ v.» izrā-

des. Uz to es gan viņiem arī neesmu vēl atbildējis aiz tās

pašas neveselības, bet man tāds kolektīvlūgums jāievēro,
jo viss teātra personāls ir mani kolēģi, ar kuriem kopā
man būs jāstrādā ne pie šīs lugas vien. Es tikai īsumā, at-

klātnē, aizrakstīju Degļavam par honorāru, lai ņem līdz

10 rubļ. vai 5%, skatoties pēc apstākļiem. — Mani ļoti
pārsteidza, kad no Birutas pēdējās vēstules un arī no ak-

tieru raksta redzēju, ka ir cēlusies viņu starpā dziļa nesa-

ticība, jo Biruta taču pērnajā aktieru konfliktā2 bij stāvē-

jusi pilnīgi uz aktieru puses. Man šīs pastāvīgās ķildas ir

gluži nepanesamas un arī nesaprotamas, jo ķildojošo kon-

stelācijas vienmēr mainās un es ari gribēdams nespētu
tām sekot. Bet es to nemaz negribu un negribu, ka mani

velk viņās iekšā. Tagad, kā liekas, abas grupas prasa sev

monopoltiesības ūz «P., v.», tikai lai kaitētu otrai pusei. To

es nevaru pabalstīt. Es domāju, «P.,v.» vajadzētu iet uz

laukiem, un ne vien abas trupas varētu to izrādīt, bet arī

vēl lauku biedrības pašas; šāda konkurence tikai nāktu

par labu izrāžu mākslas līmenim. Bet, lai nenotiktu tīši

vai netīši vairāku trupu izrādes vienā vietā un dienā, tad.

vajaga atsūtīt man un pēc izsludināt katrai trupai savu no-

domāto izrāžu sarakstu. Tātad lūdzu atsūtīt man jūsu sa-

rakstu par tām 20 izrādēm, kuras atļautas no manis, tanīs

vietās un dienās citiem netiks atļauts. Cik Deglavs atļāvis

otrai trupai, es nezinu.

Beigās lūdzu Tevi, mīļo Jānīt, un visus jūsu trupas da-

lībniekus nepielaist ķildas arī šoreiz; nesaticība jau diez-

gan kaitējusi visai teātra lietai, es vismaz negribu to da-

rīt. Nav man vispār priekš negatīvais darbības tagad ne

laika, ne veselības, bet stāv priekšā gaidāma strādāšana,

ko es vienmēr esmu skaitījis par svarīgāku. Paliekat visi
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mīļi, sirsnīgi sveicināti un rakstāt vai telegrafējat, kad

kas neparedzēts.

Daudz labu dienu. [Paraksts.]

Cļastagnolaļ 29.4.14.

602.

A. MIERLAUKAM

Kastaņolā 1914. gada 1. maijā

Atļauju abām trupām —. jums un Tijai.

603.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1914. gada 2. maijā

Castagnolā 2.5.14.

Mīļā Rūtiņ, šie garie uztraukumi gan grūti nesami, se-

višķi tagad, kad pēc kūres man būtu vajdzīgs miers. Tu

raksti, kad es aktieriem neatļauju izrādīt «Pļutļ, vfējiņiļ»,
tad viņi boikotēs visas manas lugas, un tomēr Tu prasi,

lai es viņiem neatļauju; jo, kad es atļauju, tad Tu atkal

esi finansiāli un morāliski pazudināta. 1 Tu pārliecināta, ka

vienam no mums jātop pazudinātam, vai Tev, vai man,

abi nevaram pastāvēt. Es nu savas lugas, esošās un rak-

stāmās, nestādu tik augsti, ka viņu dēļ vajdzētu ciest jel -

vienam cilvēkam, un nu vēl tādai māksliniecei kā Tev;

vispār viņas nav rakstītas ciešanu, bet prieka dēļ. Jau

reiz Tu mani liki tādā alternatīvā: vai zināmu lomu dot

zināmai aktrisei, vai «Uguni v. nakti» neizrādīt. Toreiz Tu

izšķīries priekš «U. v. n.», un to izrādīja nu 100. reizi 2.
Tagad alternatīva vēl asāka: vai atļaut Tavai trupai vien

izrādīt, vai neizrādīt nemaz manas lugas, t. i., man ne-

rakstīt lugas un, galvenais, kaitēt Jļaunajamļ teātrim un

viņa aktieru personālam, jo es jau, nerakstot lugas, varu

citu ko darīt. — Tev tagad, kur Tu esi pašā mutulī un

Tev vienmēr jāsaduras ar nepatīkamām personām, izlie-

kas, ka tiešām nav citas izejas kā tik šī alternatīva. Bet

vai patiesi tā ir? Vienkārt, nezin vai aktieri mani tūliņ
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būt, ka viņi to neandomā un mani tomēr boikotē. Bet,

otrkārt, vai Tu tiešām būtu pazudināta, finansiāli un mo-

rāliski, kad atļautu izrādes blakus Tavai trupai ari otrai?

Vai Tu otro skaiti par tik pārvarīgu, ka pat Tu ar uzskai-

tītiem tiešām labiem spēkiem nespētu konkurēt? Tu pati
saki, ka otrai ir visas galvenās lomas, pat Barba, koristu

un iesācēju rokās. Tava trupa tiešām būs skolotāja lauku

aktieriem, jūsu uzņēmums taisīts lielā stilā, to var un vajga
arī tā publikā ievest ar piemērotiem aizrādījumiem, garā-
kiem rakstiem avīzēs par turnejas kulturālo nozīmi, ar

sludinājumiem. Man nesaprotams, kādēļ jūs baidāties no

konkurences tiktāl, ka turat par gluži neiespējamu, ka

izrāda abas trupas. Bet varbūt bailes ari nav Tavs motīvs.

Tu kopš atstāšanās no J. teātra esi sarūgtināta, uzskati

visu ļaunāki, nekā ir (piem,, «Dļienasļ Lļapasļ» Izgrie-
zumā Tu ieskati, ka jūs nostādīti par blēžiem, kamēr tur

tikai teikts: «ar šo trupu nesamainīt citu jauktu trupu»—

jauktu no J. teātra un citiem aktieriem —, piezīme nevaj-

dzīga, varbūt neveikla, bet ne ļauna). Bet, lai kā, dažu ne-

patīkamu personu dēļ kaitēt visam J. teātra personālam
un tā reizē arī teātrim? Un vai lai es taisni palīdzu kaitēt,

kur taču es aktieru biedris, ar viņiem, strādāju kopā? Viņi

lūdz, lai es ļaujot viņiem drusku papelnīties pa tukšo

vasaru, un es lai to liedzu? Tad jau viņiem būtu tiešām

iemesls kaitēt ari man tāpat. Jo vairāk tādēļ, ka, viņiem
tieši kaitot ar aizliegumu, es ar to Tev neko nepalīdzētu,
jo viņi jau Tev nav nopietna konkurence, kā Tu pati saki,

un arī izrādāmo vietu pietiekoši abām trupām. — Vai tie-

šām varētu būt Tavs nolūks piepalīdzēt pie J. teātra iznī-

dēšanas? Viņš līdz šim mūsu labākais teātris, un, kad

Tava trupa un Tu dosi ko vēl labāku, vai viņš tādēļ iznī-

cināms? Varbūt ka Tev ir labi plāni par citu [darināmu?]
teātri, bet tos es nezinu. Tagad es tiešām nesaprotu Tavus

motīvus, kādēļ Tu gribi iegūt vienīgās tiesības uz izrā-

dēm. Tavs morāliskais un mākslas prestižs taisni paceltos

caur konkurences pielaišanu. — Es izminējos vēl tā, ka

Tev daba prasa pastāvīgus uzbudinājumus, ka sanāci

naidā ne vien ar teātra vadību, bet nu arī ar aktieriem, ar

kuriem tik nesen vēl kopā karoji pret vadību, — bet

man tāds pastāvīgs uzbudinājums un naids ir taisni fiziski

nepanesams, un nevienai lietai par labu tas nenāk. Es tā

nekā nevaru strādāt un domāju tiešām labāk nerakstīt

lugas. Tādēļ izšķir nu pate to alternatīvi: vai ņemt atpa-
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kaļ atļauju otrai trupai, vai atteikties no rakstīšanas,

— Raksti Tu to pati. Manu vēstuli Jēnīts būs jau saņēmis,

[Paraksts.]

604.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1914. gada 5. maijā

5. 5.14. Šo vēstuli biju norakstījis, bet nepaspējis nosūtīt,

bija kavēkļi un nejutos pietiekoši labi. Nu man ir vairā-

kas Jūsu vēstules un telegrammas. Bet es tikpat tāļi, cik

bijis. Es nevaru arī tagad dot jums monopolu, es nevaru

tā atstumt tā teātra trupu, ar kuru strādāju kopā, tā būtu

pret viņiem netaisnība, un jums gluži lieka, jo kaitēt jums

nevar konkurence. 20 izrādēs jūs dabonat atpakaļ visus

izdevumus, un jūs varat izrādīt arī 30 un vairāk izrādes,
to es ļauju. Tikai kaitēt teātrim un viņa personālam es

nevaru ļaut. Un vēl tagad es neredzu motīva, kādēļ jums

vajga monopola. Arī citi to nesaprot, arī avīzēs («Dzim-
tenes] Vļēstnesīļ») lasu, ka varot vairākas trupas izrādīt,

tikšot vietas. Brīvniekam dot atļauju gan nav nevienam

interese, ne mākslai, ne man.
2 Bet Jļaunaisj teātris jau sa-

vas firmas dēļ nevar tik zemu nolaisties, kaut gan pret

jūsu sastāvu nespēj uzstādīt līdzīgu; vismaz nav to darī-

jis. Uz to jums Mierlauks ir jāizaicina. •— Jūs liekat

priekšā, lai Mierlauks vienīgais rīko.3 Viņš tagad, kā lie-

kas, pēc tā nedzenas un diezin vai gribēs uzņemties jūsu
dārgos kontraktus. Es ar mieru, runājat par to ar viņu. Es

telegrafēju šodien arī Deglavam, lai viņš palīdz vest saru-

nas par to, un, vispār, lai lūko samierināt abas puses.

— Jūs sakāt, ka es Tev, Rūta, devis vienīgās tiesības, at-

sūti man norakstā tās rindiņas; tur vajga būt pārpratu-

mam, mana vaina, ka es nepiespiedos pa ārstēšanās laiku

rakstīt, plašāk, kas būtu bijis skaidrāk. Tev bij toreiz vienī-

gās tiesības tādēļ, ka nebij neviens cits pieprasījis. Ak-

tieru kolektīvlūgums nāca vairāk mēnešus vēlāk, un arī

par lauku pieprasījumu es nekā nezināju un nezinu vēl

tagad. Bet aizliegt sava paša teātrim izrādīt to lugu, kā

lai es būtu to darījis? toreiz tāpat kā tagad? — Par citiem

jautājumiem tagad rakstīt nav laika, piem., par Freiluft4

izrādēm, par kādām runāja jau [pēc?] Amtmanis. — Gaidu

nu no jums atbildi uz savu vēstuli, kuru saņēmāt sestdien.
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— Nesaprotu, ka varējāt pārprast manu telegrammu: Kei-

nem Monopoirecht! tas taču skaidri teikts, ka nav ne-

vienam vienīgās tiesības, tātad arī jums nav. Vēl ar moti-

vējumu: ka man jāievēro teātra personāla kolektīvlūgums!
Paliekat nu mīļi sveicināti un rakstāt tūliņ. Un neatsaka-

ties izrādīt. Sveiki!

Vēstules malā rakstīts:

Neatsākat izrādīt, kad izrāda arī Mierlauks, sakāt vis-

maz motīvu. Sveiki!

605.

P. SĒJAM

Kastaņolā 1914. gada 6. maijā

Mīļo Mārtiņ, 28. aprīlī rakstīju. Tev karti un lūdzu, lai

Tu man paziņo, vai Tev ir un kā sauc krieviski izdoto

vēstures grāmatu par franču revolūciju (iznāca ap 1905.g,).
Tad, vai Tev ir Cunova brošūra (no N. C.) par žurnālismu

franču revolūcļijasļ laikā? Uz to Tu man līdz šim vēl ne-

esi atbildējis; varbūt Tu aizceļojis. Bet varbūt Jums no

biroja vai kancelejas pienācis jauns priekšraksts, kā pret

mani jāizturas. Tad Tavs, mana veca drauga, pienākums
ir man par to paziņot un tā ar labu nobeigt to, kas nu ir

aizliegts.

Daudz mīļu labu dienu.

[Paraksts.]
Cfastagnolaļ 6.5.14.

606.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1914. gada 6. maijā

.■»....

Sirsnīgi sveiki! Saņēmu no Jums laikā naudas sūtījumu

ar daudz paldies. Tāpat saņēmu atbildes karti uz manu

vēstuli. No īniņberga turpret atkal nav atbildes, ne uz

vēstuli, ne uz sūtījumiem; nezinu tātad atkal, vai nu kop.
rakstu manuskripti un aizrādījumi ir saņemti. Arī Roze

nav rakstījis. Nu sūtīsim visu tikai Jums; ies ilgāk, bet
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taču drošība, ka kaut ko dabūsat. — «D[ienas] Lļapa]»
man visa vajdzīga, sākot no 1886, g. Bergmaņa redakcijas,
izņemot tikai 1896. un 1897. g. g. «Mfājasļ Viesis» vaj-

dzīgs no 1898. — 1903. Es esmu ari citur pieprasījis un,

ja kur dabūšu kādus atsevišķus gadagājumus, tad Jums

paziņošu. Pieprasīju Zeltiņam, vai var dabūt pirkt, neat-

bildēja. Laikam vislabāk varēs dabūt uz laukiem, pie ve-

ciem abonentiem, pa draugam. Es jau visus gadagājumus
dotu nemaitātus atpakaļ, ieliktu drošības naudu, samak-

sātu sūtīšanu turp un atpakaļ un vēl ekstrā maksu par

atļauju. Man vajga tikai izrakstīt tos rakstus laukā, kas

ir mani. — Nepatīkams jautājums ar «Vārdu»; jau pēdē-
jais bij mums puslīdz naidīgs

1
; tagad pēc Aspazijas pole-

mikas ar Upīti2 nu jādomā, ka «Vārda» raksti būs mums

gluži atklāti naidīgi. Bet tad mēs nevaram tur piedalīties.
Uz labu laimi dot tur savus rakstus ari nevaram un ari

negribam atteikties Jūsu dēļ, jo Jūs mūsu vecs .izdevējs un

tuvs draugs. Sakāt par to .savu vārdu. Aspfazija] laikam arī

par to Jums rakstīs. — Gaidīšu Jūsu plašāku vēstuli par

kop. rakstiem v. c. Saņemat no mums abiem daudz mīļu.
sveicienu. J. R.

607.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1914. gada 11. maijā

Sirsnīgi sveiki! un daudz paldies par ātro korespon-
denci, kura tik ļoti patīkama, sevišķi veikala lietās. Par

avīžu veciem gada gājumiem jau minēju izgfājušā] kārtī:

es visus atdodu atpakaļ pēc norakstīšanas. •—Par kop. rak-

stu dārgumu: Pēc Jūsu rēķina nav iespējams uzlikt lētāku

cenu. Bet vai nebūtu iespējams izdot lētāk? Zeltiņš izdevis

Aspazijas kop. rakstus tikpat lielus, un tomēr cena tikai

150 kap., un viņš taču vēl pelna, un vairāk nekā 600 rbļ.!
Kā viņš to izdarījis? Honorārs maksāts par 300 rbļ. mazāk.

Bet ar to viss nav izskaidrots. Vai toreiz cenas bij zemā-

kas par druku un papīru? Jeb vai «Latvijas» drukātava ir

par dārgu? Es domāju pēdējo. Varbūt Iniņbergs nav rīko-

jies diezgan veikaliski un praktiski, ir pārmaksājis; var-

būt papīrs par daudz labs? Vajdzētu būt Jums lielākam

ienākumam, jo Zeltiņš maksāja 900 r. honorāru uz 2000

eks., un Jums uz 3000 eks. vajdzētu spēt maksāt 1200 r.
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un vēl atlicināt vismaz tikpat daudz. Kad honorārs par

lielu, var to samazināt, bet Jūs nekādā ziņā nedrīkstat

zaudēt. — Atrakstāt, kā ar to ir. Vai ir labi laist klajā II

d. Koprakstu uz vasaras svētkiem? Tad maz pērk grāma-
tas. Daudz mīļi sveicieni no mums abiem. Jūsu [paraksts],

Cfastagnola] 11.5.14.

608.

A. GULBIM

Kastaņolā 1914. gada 11. maijā

Mīļais draugs, ņem vien 200. U. B. N. Aspļazijasļ «Sūd-

rļaba] šķidrautu», bet pēc tam, kad Zeltiņš to atļāvis, jo

viņam varbūt būtu ar to konkurence. Ģīmetni lūkos paga-
tavot uz to laiku. — Jļansonļa vēstuli izlasīju: es esmu to

vīru taču pārtaksējis, ieskatījis viņu par gudrāku, nekā

viņš patiesībā ir. 1 Bet tā mana veca kļūda: cilvēkus ietak-

sēt par augstu. Vai J. honorārs tagad ir 150 r. par mēnesi?

un par ko paaugstinājums? — Manuskriptu U. B-kai pienāk
arvien vēl ļoti daudz, es neatraidu, bet visiem saku, ka uz

drīzu izdošanu nav ko cerēt, ka izdošana taps iešaurināta.

Lai rūpējas katrs par U. B. rosīgāku izplatīšanu. Rūpējies
Tu, ka par to top rakstīts arī avīzēs. — Vidiņš (Nīcā, no

Liepļajas] [1 nesalasāms vārds]) pieprasīja, vai Tu neizdotu

mazas vārdnīcas. Tādas ir arī Reklāmām un laikam labi

iet. Vidiņš ir kompetents un padarītu to darbu labi. Ho-

norāru prasa 50 rbļ. loksnē, kas nav daudz. Atbildi viņam.
Es jau atbildēju ar jā.

Paliec mīļi, sirsnīgi sveicināts. [Paraksts.]

609.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1914. gada 11. maijā

Mīļo Rubi, redzēju, ka no Tevis ir man atkal vēstule;

nu Tu esi kaut drusku pabijis dzimtenē, tomēr labāk nekā

nekas. Vai nu. esi savas personiskas darīšanas nokārtojis?
Būsi brīvāks. Martā saņēmu Tavu kartiņu un domāju jau,
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ka Tu vari tur noturēties. Kad nu būs Tev izdevība atkal

tur pabūt, tad palūko ar, ko var izdarīt ar veco gadagā-

jumu sadabūšanu. Vispirms fau liec atsūtīt tos, kas Tev

pašam ir. Vajdzīgi man visi gadi «Dļienasļ Lļaņasļ», sākot,

no pat 1886. g., bet sevišķi no 1890.-—1895., kad biju es

par redaktoru (jeb vai no 1889. rudens?). 1 No 1896.—97.

nevajga. Tad atkal vajga 1903. g. «Mājļasļ Viesis» no

1894. g. un tālāk man vēl būtu vajdzīgs, bet to es ceru

sadabūt no citas puses. — Man iznākšot kopotu rakstu

II daļa laikam šo vasaru, nu pieprasa manuskriptus 111

daļai (tur būtu publicistika) uz šo rudeni. Tad nu būtu

labi, kad līdz vasaras galam viss būtu rokā Bet, ja tas ne-

būs iespējams, tad lai 111 d. iznākšana pagaida uz nākamu

gadu; man arī tā ir diezgan daudz darbu. Esi nu mīļi, sir-

snīgi sveicināts un skūpstīts no Tava [paraksts].

Atklātnes malās rakstīts:

Aizmirsu ko ļoti svarīgu: visi gadagājumi man vajdzīgi

tikai norakstīšanai, un es pēc visus aizsūtu atpakaļ. Tikai

aizņemos!

610.

A. PRIEDKALNAM

Kastaņolā 1914. gada 13. maijā

Sirsnīgākos sveicienus un simtu, simtu paldies par mīļo

piemiņu simtā izrādē «U. v. n.»! Man Jūsu piemiņa jo

dārga, un vēl šinī brīdī sevišķi, kad gribu atpūsties no

ārstēšanās Cīrihā. Tad tikai sāksies atkal darbs. Un darbā

domāšu uz Jums kā publikas reprezentantu, kuram gribētu

pa prātam izdarīt. Gribētu pa prātam izdarīt arī mūsu

dienas avīzei 1
, bet tas man, kā redzu, nav izdevies, pat

100. «U. v. n.» izrādi viņa pilnīgi ignorēja, pat no sludi-

nājuma izdzēsa, tikai dzīvē palika. Pat avīzi man 3 mēne-

šus nepiesūtīja, taisni pēc tam, kad biju samaksājis 10 rbļ.
Un tagad atkal kopš 2 nedēļām man vairs nepiesūta. Es

labprāt strādātu līdz uz Jūsu uzaicinājumu, bet no avīzes

līdzšinējās izturēšanās man jādomā, ka es esmu nevēlams.

Atrakstāt man par to savus un viņu uzskatus. Paliekat abi

sirsnīgi sveicināti.

Mīļas, sirsnīgas labdienas Jums abiem no mums abiem.

\Paraksts.]
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611.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1914. gada 15. maijā

Mīļo brāli, nu abas naidīgās trupas ir tiktāļ nomierinā-

jušās, ka abas izrādīs «P[ūt]
f vēj[iņi]!». Vienīgās tiesības

nebij dotas nevienam, bet B[iruta] bij pieprasījusi par
3 mēn. agrāk nekā M[ierlauksļ. Tu beigās pats ienesi ju-
cekli, kad manu tik skaidro telegrammu pārprati: «Apso-
lītās 20 izrādes paliek jums. Monopoltiesības nevienam,

Jāievēro teātra personāla kolektīvlūgums.» Skaidri teikts,
ka nevienam nav monopoltiesību, un Tu saproti, ka ir

gan. Neveikls tad arī Tavs paskaidrojums, ka es pārgrozī-

jis savu lēmumu; neko es negrozīju, tik Tu nesaprati. Un

nevajdzīgs arī Tavs paskaidrojums. Jo nu man jāpaskaidro
pret Tevi. Man gan nav nekādas patikas; bet, kad tomēr

paskaidrošu, tad aizsūtīšu pirms Tev. — Atļauju dod visām

biedrībām, neatkarīgi no abām trupām. — No Alojas bijis
rakstījis pret Alaini kāds skolotājs [Pavārs?]. 1

— Elza Tavu

sūtījumu laikā saņēma un Tev par to paziņoja. Gaidu

Tavu solīto vēstuli. Esat abi mīļi sveicināti un skūpstīti
no mums abiem. [Paraksts.]

612.

E. TRĒZIŅAM

Kastaņolā 1914. gada 22.-25. maijā

22./2S. 5.14.

Dārgo biedri, uz Jūsu nopietno un sirsnīgo vēstuli neve-

selība man neļāva laikā atbildēt; arī tagad vēl nejūtos

pietiekoši labi, bet jāsāk jau strādāt. — Pēc draudzīgās
sarakstīšanās ar Valkas biedrfību] biju arī pārliecināts,
ka paši nešaubīsaties par manu pilnīgu un labprātīgu pre-
timnākšanu visu lugu ziņā, jo ieskatu sev par lielu godu,
ka uzved uz laukiem arī tik grūti inscenējamas lugas kā

«Zfelta] zfirgs]» un «Ug. v. n.». Nu jau plašāk par to esmu

rakstījis tagadējam biedrības priekšnieka kgm. Bet Jums

gribēju vēl kādus vārdus bilst par jautājuma principiālo
pusi. Es frakcionārs nekad neesmu bijis, kaut arī skaitī-
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jies pēc tradīcijas un temperamenta pie vairāk radikā-

liem* bieži jau ārēii mazāk radikālie Ir radikālāki, kā

arī, piem,, pati s[ociāl]d[emokrātij'ja ir radikālāka nekā,

piem., (t nesalasāms vārds]. Abiem virzieniem jāpastāv

blakus, paisuma laikmetos atrod Izdevīgāku darbību pir-
mais, atbotēs 1 otrais. Un mēs jau vairāk gadus esam at-

botē, Tad pirmā vietā stāv kultūrdarbi, kuri, kā Jūs pil-
nīgi pareizi atzīstat, ir gluži nepieciešami, padara pfar-
tiļju par kuJtūrpartiju, un tikai kā tāda viņa spēj uzvarēt.

Arī es domāju darām pozitīvu kultūras darbu ar litera-

tūru, un Jūs saprotat no tā, cik augsti es cienu Jūsu biedru

kultūras darbu. Kad nav uzplūdu, tad katrs cits, tikai uz-

aicinošs darbs izskan bez atbalss un, pārāk uzsvērts, pat
krīt. izsaukt uzplūdus ar to nevar. Bet varbūt atkal tuvo-

jas paisums? To Jūs uz vietas labāk jutīsat, un tad nāks

pilnīgi vietā radikālāks virziens. Bet arī tad līdzekļiem

nav jātop nekulturāliem (barbarība tikai ārēji ir radikā-

lāk par kultūru, iekšēji ir otrādi). Un Jums, kultūras dar-

biniekiem, un mums, rakstniekiem, ir jārūpējas par to,

ka arī asumā mēs paliekam kulturāli.

Mākslai, zinātnei, literatūrai, ētikai arvien tas ir bijis
mērķis: nest cilvēci gan ātrāk uz priekšu, bet uz cilvēcību,

uz humanitāti un kultūru. To pie mums bieži aizmirst, pat
noliedz visus ētiskos un estētiskos, un filozofiskos mo-

mentus un grib padarīt visu kustību par tikai veikala poli-
tiku, kāda ir pilsoņu partija. Taisni tagad tāds uzskats

izplešas publicistikā, īpaši pārāki periodiskā. Bet nogrimt
tur nozīmē zaudēt lielo lietu, kura nevar būt nedz bez

ideālisma, nedz bez kultūras. Sveicināt sirsnīgi biedrus

un paliekat pats tāpat sveicināts.

Vēstules malā rakstīts:

To mēs panākam ar savu pašu kulturālu un humānu

izturēšanos pret visiem pretniekiem.

613.

V. DAMBERGAM

Kastaņolā 1914. gada 3. jūnijā

3.6.14. Mans draugs, pēc Jūsu sirsnīgās vēstules es varu

Jūs tā uzrunāt. Un, kad es skatos Jūsu ģīmetnē, kuru man

dāvājāt, — daudz paldies redzu Jūsu mazajā un vērīgajā,
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vienmēr drošku svinīgajā vaigā, es zinu, ka mēs, arī per-

soniski tiekoties, būtu draugi. Jūs man saldi un sāpīgi at-

gādināt manu jaunību. Jūs varbūt tik, kā visa tagadējā
jaunā paaudze, nākat laimīgākā laikmetā, kad arī kuslākie

asni var atrast izeju uz sauli, ~— arī Jūs viņu atradisat,

esat, jau atraduši atklātā darbībā un [divjātā?] dzīvē, man

bij jāgaida uz izeju līdz 30. gadam. Bet taisni smal-

kums — kas Jūs ir man pievilcīgs, ar smalkumu un

spēku kopā es skaitu par augstāko. [Starp rindām rakstīts;

arī Jūsu skaist. Jūsu dzejols tā liecina.] Jūs to sasniegsat,
Jūsu (tik laipnā) spriedumā par «Pfūtļ, v[ējiņi]!»!

es arī

redzu,, ka Jūs apmēram tādos pat uzskatos, arī V.-Eglīte,

par ko ļoti priecājos. 2 Lasu viņa romānu, tas būs liels

darbs par lielu laiku. Paliekat nu sirsnīgi sveicināti, kā

draugs atvainojiet laipni manu ilgu norakstīšanu, bija ne-

veselība, bij riebums pret rakstīšanu» — es vispār esmu.

vājāks, nekā pēc rakstura varētu domāt. — Ņemat šoreiz

par labu šo ģīmetni, šovasar gribu fotografēties, tad no-

sūtīšu citu. Un pieņemat kā no drauga vēl to mazo tei-

kumu: «Jums būs uzvara dzīvē.»

614.

A. GULBIM

Kastaņolā 1914. gada 8. jūnijā

Mans mīļais draugs, saņēmu nupat sūtījumu ar lielo

paldies! Piezīmēšu tūliņ še: labāk sūti ar pasta pārve-
dumu vai slēgtā naudas vēstulē, jo bankas aprēķina par

sūtīšanu gluži nekaunīgu cenu, —- šoreiz 30 frankus, t. i.,

gandrīz 12 rubļus! Lai šie 30 fr. labāk nāk man nekā ban-

kai. — Uz jautājumiem atbildēšu pa rindai: 1) Tu biji rak-

stījis,- ka Zeltiņš ļauj «Sudrļabaļ šķidrautu», tādēļ es rak-

stīju «Hanzai», lai ar «Tālļam] noskļaņām]» nesteidzas, jo
mūsu prospektā bij solīts tik viens gabals, ne divi. 1 Kad

nu Zeltļiņš] neļauj, tad vienkāršākais, ka ņem 200. N U.

B. tās pašas «Tāl. nosk.». Arī «Tļālasļ nfoskaņas]» gan vēl

nav izpārdotas, esot laikam vēl daži simti, tos nu nepirks,
un es tur zaudēju gandrīz tikpat daudz simtu rubļu, bet

cita man nekā nav, ko dot. «Ug. un N.» nevar, jo tad jau ne-

pirks Kop. rakstu I daļu, un tad zaudēšu ne es, bet Birz-

nieks. To es nevaru pielaist. Varbūt, var dot mazu manu

dzejoļu izlasi, 3—4 loksnes? no visiem maniem krāju-
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miem. Taisni derētu zināmam noslēgumam kā 200. N. Tad

«Tāl. nosk.» nāktu vēlāk. Izlases sarakstu es Tev tūliņ pie-
sūtītu un «Hanza» vajadzīgos dzejoļos izgrieztu ar šķē-

rēm no krājuma. Atbildi tūdaļ!

2) Ģīmetnes jaunas man nav:
2 biju nevesels un negri-

bēju tāds fotografēties. Aizsūtu šodien uz Frankfurti ģī-
metni no 4 gadiem atpakaļ, kura nav nekur drukāta. Citas

man še tad arī nav vairs nekādas.

3) «Jāzeps» Tev bij solīts un Tev paliek. Gatavs vēl

nav, bet, tā kā šoruden ir jāuzved, tad pēc 2—4 nedēļām
būs gatavs. Tu zini, kādi šķēršļi bij un kādi citi darbi

starpā.

4) Upīša «Sievieti» ņem U. B-ai, darbs vērtīgs, un dari,

kā rakstīji.

5) Oriģinālrakstu sēriju taisi kuplāku. Mans priekšli-
kums būtu, ka Tu tur liktu arī kādu savu rakstu iekšā.

Varbūt jauno lugu3
.

6) Savu lugu visādā ziņā liec uzvest. Tu velti kautrē-

jies, kamēr ļaudis bez talanta nāk droši klajā. Kautrēšanās

ir talanta zīme, bet ļauj pārvarēt Tavu kautrību.

7) Tavs projekts dāvāt 200 komplektu no U. B-as ir

taisni skaists! 4 Taisīs lielu reklāmu veikalam, U. B-ai un

nesīs lielu svētību laukiem. Kā to izdarīt, par to man gluži
citādas domas nekā Tev, kas gribi lietu uzticēt kādai

iestādei. Dāvāšana nav naudas saujas atmešana, bet darbs!

Dari visu pats, uztici lietu tikai sev! Tātad: izsludini avī-

zēs, ka Tu dāvini 200 komplektu un uzaicini, lai nodibi-

nājās 200 jaunas bezmaksas bibliotēkas; katra no tām da-

būs kā pamatu vienu komplektu, t. i., 200 grāmatas! Basta!

Vēl ko: dāvā arī bibliotēkām latv. kolonijās: Latgalē, lei-

šos, krievos, Sibīrijā, trimdeniekiem. Kad pienāk daudz

pieprasījumu, vari arī komplektus dalīt, šķirojot pēc sa-

tura. Tā.

8) «Zalamejas tiesnesis» vēl nav caurskatīts. Es nestei-

dzos ar to un nelieku arī citus savus tulkojumus, tādēļ ka

viņi vāji tiek pirkti, un es negribu Tev darīt zaudējumus.

Kritika pret klasiķiem izturas atraidoši. Skalbe pat domā,

ka vecais Juris Alunāns labāk tulkojis, — un izsaka to pat
mūsu U. B-as reklāmas aizrādījumos. — To gribu Tev

pie gadījuma aizrādīt, cik nepareizi jūs esat sapratuši

manu humanitāti: man pašam tiešām bij jādara pret savu

partiju un pārliecību, kad uz Tavu lūgumu uzņēmu

U. B-as līdzstrādniekos klaju reakcionāru R. Klaustiņu. Un
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viņš sapratis to tā, ka nu gadījums mani nonicināt mana

paša mājās: U. B-ā, manā redakcijā. Daudz laba jau es

nebiju no Klaustiņa gaidījis, bet tāda beztaktība mani

taču pārsteidza. Nu man jāprasa, lai katrs raksts top at-

sūtīts man un lai reakcionāri nav vairs līdzstrādnieki. 8

Vēstules malā rakstīts: ■

To Tu labi dari, ka atpūties kaut mazu laiku Ķemeroš.
Atpūta nāk par labu ne vien Tev miesīgi, bet arī citam

garīgi, jo tad jau Tu raksti beletristiku. Turies tik pie ve-

selības un esi mīļi sveicināts.

[Paraksts.]
Cfastagnola] 8.6.17.

615.

A. GULBIM

Kastaņolā 1914. gada 9. jūnijā

Mīļais draugs, šorīt nosūtīju Tev garāku vēstuli, kurā

arī atbilde uz Tavu telegrammu, ko dabonu nupat pēc

pusdienas. Ģīmetni paspēju vēl no pasta atņemt -atpa-
kaļ — bija adresēta uz Frankfurti —- un sūtu to te Tev uz

Rīgu. Kad būtu bijis otrs eksemplārs no fotogrāfijas, būtu

sūtījis tomēr vienu arī uz Frankfurti. — Nu iznāk i noka-

vēšanās, i nepatikšanas ar «Tālļamļ nosk[aņāmj», kas ne-

būtu noticis, ja laikā būtu man paziņots sēriju saraksts.

Es uz to pēdējā laikā nebiju stingri raudzījies, biju atstā-

jis sēriju sastādīšanu pa mēnešiem tikai «Hanzai», bet nu

lūdzu man ik mēnešus paziņot, kāda būs nākfamā] mēneša

sērija. — «T. nosk.» es biju devis U. B-ai, domādams, ka

Kop. rakstu II daļa (kur iekšā «T. nosk.») iznāks šā .gada

sākumā, un «T. nfoskaņas]» U. B-ā nāks pret gada

galu, tā ka nekaitētu pārāk koprakstiem. Bet nu Kop.
raksti novēlojas, un «Hanza» ar «T. n.» pasteigusies, un

nu iznāk abi reizē: U. B-ā «T. n.» un arī Kop. raksti.

U. B-ā pat agrāk, jo Kop. raksti nāks klajā tikai par 2 mē-

nešiem! Stāvoklis [priekš?] manis «Dzirciemļniekuj»

priekšā ļoti nepatīkams.

Bet nu Tu gribi to vēl pagrūtināt un kā 200. N. izdot

«Uguni un Nakti»! no Kop. rakstu ī daļas! Tad nu ne-

pirks ne I, ne II daļu Kop. rakstu, jo tie ir dārgi izdevumi!

— To nu nevar. Tātad «Ug. un Nakti» nekādā ziņā nevar

dot kā 200. N U. B-ā!
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Es «Hanzai» nedēļu atpakaļ rakstīju, ka vajaga «Tāl.

nosk.» drukāšanu labāk atlikt, bet, kā no Tavas tele-

grammas redzu, tad laikam ir jau nodrukāta. Es tomēr pa-

lieku pie plāna, ko vakar Tev rakstīju: dot «Tāl. nosk.»

kā 200. N. Divus mēnešus varētu palikt neizlaista jau no-

drukātā grāmata. — Kad Tu izlaid «Tāl. nosk.» jau tagad,
tad par dzeju izlasi, protams, nevar vairs būt runa. Notu-

rēt neizlaistu «Tāl. nosk.» gan Tu arī negribēsi, un tad

Tev atliek pāri 200. N-am dot kādu citu grāmatu, kurai

nav jau iepriekšējas reklāmas. Labāk tā arī ir, jo ar rek-

lāmas grāmatām vien nevar izraut U. B-u cauri* ļaudīm

pa mazam jāpierod pie U. B-as. Nevajga tā steigties ar

NN izdošanu, tirgum vajga uzsūkt preci, un tur vajga
laika. Nav nokavēšana vien vainīga, reizēm arī steigša-

nās. — Ģīmetne ir jau laikam 4 gadus veca. Kad nebūtu

kādas divas ģīmetnes bojā gājušas (izdevējam sūtītas, bet

neizlietotas), tad būtu divus gadus veca priekš Tevis.

— Vakarējā vēstule bij adresēta uz Ķemeriem.

Paliec mīļi sveicināts.

[Paraksts.]
Cfastagnola] 9.6.14.

Tad jāparunā arī par J. Iniņbergu (Kalkstr. 7) no «Dzir-

ciemu.», ko viņš saka par «Tālu nosk.» pārdrukāšanu. Var

jau būt, ka viņš tāpat negrib fkāļ Zeltiņš.

Sveiks!

616.

A. GULBIM

Kastaņolā 1914. gada 12. jūnijā

Mīļais draugs, par mūsu jautājumiem es Tev rakstīju
divas vēstules. Te par citu: no divām pusēm mani lūdz

gādāt izdevējus 2 rakstu krājumiem, katrs apm. 10 lok-

snes. Raksti no pazīstamiem autoriem, publicistiski, kri-

tiski, sabiedriski. Ja atļaus laiks, piedalīšos tanīs arī es ar

kādiem sīkumiem, laikam arī Asp[azija]. Rakstu Tev paī-

siem priekšlikumiem, lai Tu zinātu, bet domāju, ka Tu

neņemsi ne vienu, ne otru, jo Tu gribēsi un Tev vajga

turēties neitrāli, bet šie Tevi varbūt nostādītu vienā pusē.

Bez tam, Tu laikam būsi aizņemts ar citiem darbiem. Vi-
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sādā ziņā atbildi, un, ja gribēsi, es Tev došu tuvākus da-

tus.

Gaidīšu nu atbildi uz manām vēstulēm un ziņu par Tavu

veselību un par Tavu lugu.

Paliec mīļi sveicināts.

Es rakstīšu tad arī Birzniekam un varbūt Zeltiņam vai

Goltam.

Sveiks!

Tavs [paraksts!.
Cjastagnola] 12. 6. 14.

617.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1914. gada 12. jūnijā

Mīļais draugs, mani lūdz Jums pieprasīt, vai Jūs uz-

ņemtos izdot šoruden vai ziemu kādu rakstu krājumu:

publicistiski, kritiski, sabiedriski, arī beletristiski raksti;

piedalās pazīstami rakstnieki, ne iesācēji. 1 Apmērs ap 10

loksnes. Virziens būtu sabiedrisks, uzsverot jaunu ceļu
meklēšanu. Piedalītos arī Asņļazija] un es ar īsākiem ga-

baliņiem, dzejoļiem. Lūdzu paziņot man visā drīzumā,

vai Jūs principiāli būtu mierā un kādu honorāru varētu

maksāt. Ar «Vārdu» konflikta nebūtu, jo virziens līdzīgs,
tik nelūkotu aptvert visu literatūras lauku, bet ierobežo-

tos un koncentrētos uz dažiem jautājumiem. Līdzstrād-

niekos, piem., būtu uzaicināts arī mūsu draugs Krauja.
Atbildat tūliņ — jo tālums liels —, un es pazinošu Jums

tuvāko, un ar Jums stāsies sakarā rīkotāji. Paliekat sir-

snīgi sveicināti; dabudz labdienu arī no Asp. Jūsu [pa-

raksts).

618.

F. ERTNEREI

Kastaņolā 1914. gada 15. jūnijā

15.6.14. Ertnerļei].

Gribēju rādīt pilsētniekiem] lauku skaistumu un veco

dziesmu skaistļumu], kurus viņi sāk aizmirst. 1 Luga pie-

der laukiem un laukos lai paliek, laucenieki ieliks savu
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gara un sajūsmu lugā, un tad tik viņa taps īsti dzīva, Jūs

ielīkāt iekšā savu*, sirsnība ir lugas dvēsele. Nav tās

spēlē, tad redz tik lugas ārējo uzbūvi — miesas. Ka «Pļūt],
vfējinijl» es nedomāju uzsvērt ārējo uzbūvi, to mana jau
no uzbūves lielās vienkāršības: nav jau tur nekādu lielu

notikumu, tā arī rīdzinieki saprata. — Baibas kautrīgais
raksturs rīdziniekiem gluži nesaprotams; ari Andu viņi
pārpratuši, tā nebūt nav precību kāra vecmeita, bet gra-

žīgs bērns, kas spēlējas ar līgavaiņiem kā ar lellēm. Cik

es tiku dzirdējis, tad Anda nemaz nav apprecējusi Didzi,

Beigās runāsim par pašu sākumu: par uzrunu Jums jau-
tājums likās grūts un savāds, un es tik viegli un vienkārši

uzrunāju Jūs par to, par ko Jūs turu: par mīļu draugu.
Man liekas pat, ,ka tas nemaz nav savādi, jo visa dzejas
būtība ir: draudzība uz cilvēkiem un cilvēku tuvināšana

cilvēkiem. Reiz man ir savs dzejnieka vārds Rainis, tad

atkrīt nost visi ārēji tituli: nav ne godājams, ne kungs, ne

kandidāts, ne dakters, ne diez kas vēl, kas karājas apkārt
pilsoniskā dzīvē (un kam arī tur nevajdzētu būt). Raiņa

kungs ir neiespējams vārdu savienojums.

619.

J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1914. gada 15. jūnijā

Mīļo Jānīt,

te nu es nāku kā klients pie Tevis: vecais teātrs, Inte-

rims, ir izrādījis jau daudz gadus manis tulkotas lugas,
bet honorāru nav maksājis. Bet nu es gluži skaidri nezinu,

kuras lugas izrādītas, un nemaz nezinu, cik reiz izrādītas.

Par «Vilhelmu Tellu», varbūt arī «Hanneli» (Hauptmaņa),
ir jau samaksāts (uzreizi par izrādes tiesībām kādi

60 rbļ.). Bet nav maksāts ne par «Maria Stuart», ne «Nā-

tanu Gudro», ne «Egmontu», ne «Nogrimušo zvanu». Vai

Tev nu nebūtu lielas pūles, tad izzini kaut kā arī par

«Tellu» un «Hanneli». Ja nevari citādi, tad iesūdzi par

visām, un tiesā tad izslēgs tās. par kurām teātrs pierādīs
samaksu. Izrāžu skaitu varbūt var izzināt no teātra dar-

bības pārskatiem, kur atzīmētas arī izrādītās lugas. Tev

būtu tad jāpārskata visi pārskati, no 1906. gada sākot

līdz šim gadam. Honorāru pieprasi: vai nu 15 rbļ. no
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reizes, vai 150 rbļ. par neaprobežotu izrādes tiesību. Ho-

norārs ir augstāks nekā citiem; Jaunļaisj teātrs maksā man

tik 8 rbļ. par izrādi, bet vecais Ir pilsētas subsidēts. —- Ja

Tu nu piedzen no īnterima, tad man atkal būs jānomaksā
savs parāds, 100 rbļ., Derīgu grāmļatuļ nodaļai. — Vēl

man ir jādabū nauda no tiem veciem laikiem no kāda

Jūlija Pētersona, Jaundubultos, Aleksandra prospektā
N 2, uz pašas Karlsbādes robežām. Tur viņam vasarnīcu

grunts. Aizdevu viņam 320 rbļ. 1903. gadā. Dzirdēju, ka

esot grunti norakstījis uz sievas vārdu. Izzini nu, mīļais,

vai viņš tagad ir pārticis vīrs, vai nabags; kad nabags,
nesūdzi, tad lai paliek zudusi tā nauda. — Tad nelaiķa
Cēsu Ozola grāmattirgotāju firma man palika parādā par

«Vētļrasj sēju» 100 rbļ.; bija sarakstīšanās caur A. Deg-
lavu, bet iznākums bij, ka mans parāds ietika vispārējā
konkursa mesē un nekādu maksājumu es neesmu saņēmis.
Vai nu Ozola mantnieki neskaitītu par savu pienākumu
man paši samaksāt tos 100 rbļ.? Rakstnieka honorārs taču

nav pielīdzinājams citām naudnieku-kreditoru prasībām,
kaut gan nelļaiķis] Ozols bij man izdevis vekseli par
200 rbļ. —

Tad beigās, lūdzams, saki man, vai nebūtu kāda iespēja
dabūt honorāru arī par antoloģijās nodrukātiem dzejo-
ļiem. Antoloģijas stipri nokonkurē atsevišķus dzeju krā-

jumus, bet honorāru nekad un nekādu nemaksā, pat brīv-

eksemplārus nesūta. Tik daudz šoreiz; par citām lietām,

arī juridiskām, citu reizi.

Bet nu daudz mīļu sveicienu no Tava [paraksts].

Cfastagnola] 15.6.14.

620.

A KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1914. gada 15. jūnijā

Sirsnīgi sveiki! Saņēmu Jūsu vēstuli. Izgriezumu ar bries-

mīgo korespondenci aizsūtīju draugiem uz Cīrihu, lai

dara, kas iespējams. 1
— Lieta ar Jūsu parādnieku tad nu

nav nekāda labā; ar likumu viņam netiksat klāt, tikai ar

aplinkus spaidiem. Vislielākās cerības uz sievu, jo tā

godīgs cilvēks. 2
— «Dzjimtenesļ Vļēstnesīļ» tādas 2 ko-

respondences no Bernas nav bijušas. Bet gan viena, no
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«Observator», bija «Dienfas] L[ap]ā» 29. maijā (11. jūnijā),
120. N. Tā kā bez Jums citu [1 nesalasāms' vaids} 'nebija,
tad tas «Observators» laikam arī būs žīds un Jūs nokon-

kurējis. «Dz. V.» tagad esot visi savi ļaudis, seloņi, vir-

ziens palicis it labi melnāks ari. Labāk jau ir strādāt spe-
ciālos laikrakstos. —- Franču Šveicē, bet sevišķi tuvējā
Francijā esot lētāka dzīve nekā vācu daļā, divi zaķi: va-

loda un lētums. Paliekat sirsnīgi sveicināti no Jūsu [pa-
raksts].

621.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā. 1914. gada 16. jūnijā

Birutjļai].

16.6.14. Par valmieriešu cīņu pret teātri 5
dzirdēju jau

agrāk; viņu pārliecība esot, ka «Trīs klenderi» esot vai-

rāk pabalstāmi nekā «Zelta zirgs». Laikam «Klenderi» top
ieskaitīti par «proletāriešiem». — Ir partijas daļa, kura

nemaz negrib kultūru. Barbarībai pie mums ir liela nā-

kotne.

622.

R. FRANCAM

Kastaņolā 1914. gada 16. jūnijā

Saņēmu caur R. Franča kgu honorāru no Jaunā teātra,

1184 rbļ. 66 kap.

5.6.14. Castagnola. [Paraksts,]

Ļoti cienīts Franča kgs!

Daudz paldies par honorāra piesūtīšanu. Par sūtīšanas

veidu vēl jāpiebilst: bankas arī ne visai ērtas sūtīšanai,

aprēķina diezgan augstu maksu, piem., par šo sūtījumu

pāri par 10 rubļ. (27 franki). Viena banka man reiz par

pusi mazāku summu bij aprēķinā]use pat 32 frankus. Bez

pasta pārvedumiem var sūtīt vēl slēgtā naudas vēstulē

krievu naudu (papīra naudu ne mazāku par 100 rbļ.). Nā-
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kamu reizi varētu paraudzīt tā; līdz tai reizei

daudz mīļu labdienu.

\Paraksts.]

16.6.14

623.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1914. gada 16. jūnijā
C[astagnola] 16.6.14,

Sirsnīgi sveiki! Manim ļoti žēl sastapt tādu sirds ne-

smalkurnu pie sievietes, un nu vēl Lļukina] kdzes, kuru

es tā cienīju. 1 Ja jau mēs, emigranti, nespētu paši tikt

cauri ar savu darbu, i tad nebūtu nemaz tik netaisni, ka

mūs pabalsta bagāti radi; viņi varētu to pat ieskatīt par

savu patīkamu pienākumu. Bet tiešām mūsu, emigrantu,

psiholoģija nav tāda, ka mēs gribam dzīvot uz citu ļaužu

rēķina; mēs, liekas, esam diezgan to pierādījuši; man pat

liekas, ka emigrācijā ir mūsu tautas labākie un nevis ne-

krietnākie spēki. Jums jāapmierinājas ar šo apziņu vien.

Pilsoniskās aprindas mūs nesapratīs. Arī viņu labākie

elementi nepaliek bez iespaida no viņu vispārējās dzīves.

Un tā top ik dienas melnāka. Jau vakar netīšām Jums to

rakstīju par «Dzļimtenesļ Vfēstnesij». — Vai Jūs šoreiz

tiķsat pie sava, tiešām nezinu; kad jau viņi apgalvo, ka

dēls nekad neesot noliedzis parādu, tad ir arī iespējams,
ka viņi tagad tic vairāk dēlam nekā svešam un turklāt vēl

emigrantam. — Lūkojat tagad ašāk atklāt savu peļņas
laboratoriju un līdz tam rakstīt korespondences avīzēm.

Vai • tad ārzemju, vācu, avīzes un zinātniskie žurnāli ne-

maksā vairāk? Par savu arodu, bakterioloģiju, taču varat

daudz rakstīt. Paliekat šimbrīžam sirsnīgi sveicināti. [Pa-

raksts.]

624.

J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM)

Kastaņolā 1914. gada 3. jūlijā

Mans dārgais draugs, esmu briesmīgi aizņemts ar dar-

biem: nupat tik nobeidzu «Jāzepu» un rīt jau gaidu te-

ātra direktoru Mierlauku, ar kuru tad kādas nedēļas 2
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būs cieši jāstrādā, lugu sagatavojot izrādēm. Tādēļ rakstu

tik vēlu un tik īsi un tādēļ neuzņemos arī sarakstīšanos

krājuma dēļ. Tūliņ pēc Mierlauka gaida viens senāk solīts

operas teksts, pa starpām jāizdod kop. rakstu II daļa, ku-

rai jau kopš mēneša sūta man korektūras loksnes. —Te

Jums divas atbildes no izdevējiem: izlasāt un abas atsūtāt

to pat dienu man atpakaļ. Es domāju, Birznieku («Dzir-

ciemnieku» izdevēju) mēs varētu piepaturēt un gatavot
otro krājumu 1915. g. sākumļam]. Pirmām, šī gada krāju-

mam, lūkošu sadzīt vēl kādu citu izdevēju. Par to tad

rakstīšu, — Zeltiņš ir aizņemts: interesanti viņa kā prak-
tiķa uzskati. — Vai Jums Parīzē nav kāds «Cenepa» (?)
numurs, kur esot daži mani dzejoļi tulkoti krieviski? Pēc

tiem man nupat pieprasa no Berlīnes. Es pats tādus tulko-

jumus neesmu redzējis. Ja Jums būtu, tad lūdzu atsūtāt

man; ja ne tos, tad arī citus krievu valodā; ari vācu varot

derēt. —■ Tiku pārtraukts vēstules rakstīšanā. Mierlauks

nu ir klāt, un sāksies vēl stiprāks darbs. Tādēļ visā īsumā:

krājums varētu saukties: «Uz proletārisku kultūru» vai

«Ceļā uz — —». Mēs gribam, lai partija top plašāka un

dziļāka arī garīgi, lai iekaro visus kultūras laukus un at-

jauno tos, lai rada jauno, proletārisko] kultūru. Mēs arī

meklētāji, labāk teikt: iekarotāji un būvētāji. Partija lielā

darba steigā bija spiesta atstāt nomalis lielāko daļu kul-

tūras jautājumu, cīnīdamās tikai pēc politiskas varas un

tanī nolūkā tikai organizēdama savus spēkus un vēl ar

arodniecisko kustību atvieglodama strādnieku materiālo

dzīvi. Vācieši, piem., savos kongresos vienmēr atraidījuši
nost visus jautājumus: par sieviešu tiesībām, ņretalkoho-
lismu, reliģija pat pēc programmas ir atstāta privātai zi-

ņai; viss, kas darīts, tikai zem dzīves spaida; pat pret
arodniecisko] kustību, tāpat pret kooperāciju sākumā par-

tija izturējās noraidoši. Tas nav pārmetums, jo nebij laika:

baidījās no spēku saskaldīšanas, bet pati noraidīšana skal-

dīja un postīja vēl vairāk spēkus. Un, tiklīdz kur sāka

intresēties par kādu t. s. «blakus un privātu» jautājumu,

tūliņ izrādījās, ka partijas spēks caur to auga: piem,, sie-

vietes stipri vien pabalsta vācu partiju pat skaita ziņā, un

tas notika pāris pēdējos gados, kur atteicās no veco vīru

šablonas. Tāpat ar jaunatnes organizēšanu. Tāpat ies ar

mākslu, kuru pie mums, arī pie vāciem, cenšas nostādīt

gluži par birģelisku lietu. Tāpat būs ar ētiku, kuru tik pa-

matīgi noraidīja mūsu birokrātija pēdējā kongresā, ne-
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vēlēdamās nemaz izmeklēt, vai ir kādi ētikas trūkumi

bijuši.
1 Bet partijai būs jāiekaro ari ētika, un ari tā stip-

rinās viņas, strādnieku kustības spēku, kā to dara un

darīs māksla, sieviešu emancipācija, atturība jaunatnē
v. t. i — Uz kustības garīgiem lekarojumiem lai iet tālāk!

Politiskā partija svin 10 gadu jubileju, lai viņa paplašina
un padziļina savu programmu. Jaunais, ko mēs gribam,
ir proletāriskās kultūras iekarošana, visas sastingšanas,
visu čaulu un šablonu apkarošana. —- Aizrakstītos; bet

paglabājat šo vēstuli, vajadzības gadījumā atsūtīsat man

to atpakaļ, lai norakstu sev te izteikto. — Vienības krā-

jumā no sākuma mēs nevaram gaidīt, jo jāorientējas un

jātop ari pašam par sevi skaidrībā. Tādēļ sākumā diskusiju
raksturs. — Tas Jūsu draugs strādnieks un viņam līdzīgi
būs sevišķi interesanti — Plašāk rakstīt uzaicinājumus es

tagad nespēju, darīsim tā, ka es uzaicinu un noraidu uz

Jums. Kraujam, Dermanim, Daugem, Masteram aizrakstīšu

īsumā. — Redaktora jautājums: kamēr ir diskusijas un

orientēšanās raksturs, tikmēr redaktors nav vajdzīgs;
kad noskaidrojas, ari tad vajdzīgs īsti tik tehnisks redak-

tors un idejiskās puses nokārtošanai: līdzstrādnieku sa-

rakstīšanās. les darbi gausāk, disciplīna vaļīgāka, bet, ka-

mēr nav žurnāla, tikmēr nevajga ātruma, un vaļība nekait

arī tad. Lai par to jautājumu izsaka savas domas citi

biedri. — Bet visādā ziņā nevajga darīt neiespējamu arī

citiem virzieniem, arī maziniekiem, piedalīties še ar rak-

stiem, tā ir arī kultūras prasība, ari pie viņiem mums jā-

piedalās, kad viņi aicina. — Par daudz ko vajdzētu vēl

runāt, bet nevaru aiz laika trūkuma. Paliekat nu sirsnīgi,
mīļi sveicināts. [Paraksts.]

Cļastagnola] 3.7.14.

625.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1914. gada 6. jūlijā

Mīļais draugs, saņēmu Jūsu abas vēstules un kārtīgo
naudas sūtījumu, daudz paldies! — Redzu, ka cenas ta-

gad uz drukas darbiem un papīru, un visu citu ir tikušas

dārgākas, tā ka nevar vairs izdot par agrāko lēto maksu;

es biju domājis,, ka oriģināldarbi iznāk vēl tagad par 3 kap.
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loksnē, — Kop, raksti II d. iet ļoti aši uz priekšu; korek-

tūras top man kārtīgi piesūtītas, esam pašlaik jau līdz

260. lp„ t, i., līdz pusei. Ziņas no īniņberga kga ari dabonu

kārtīgi. — «Vārdam» neesmu vēl sūtījis, bet darīšu to ši-

nīs dienās. — Pašlaik esmu aizņemts ar teātra direktoru

Mieriauku. — To rakstu krājumu tātad ieteicu rīkot, kā

Jūs liekat priekšā, uz nākama gada pavasari. — Biju pie-

prasījis ari Zeltiņam, bet tas izdod savu krājumu: Stu-

dentu grāmatu, — Saņēmu ar lielu paldies Dišiera krievu

artiķeli: ļoti labi un īsi informējošu, ļoti, daudz saprašanas
teātra lietās, liela zināšana, izlikta tekošā izteiksmē, ļoti
glaimojoši runāts par maniem darbiem; es sirsnīgi patei-

cos viņam, aizrakstīju arī viņam pateicību. — Aspļazijaļ
taisās arvien Jums rakstīt. Ar veselību mums vēl neiet

labumā, brauksim drīz uz Cīrihu veseļoties. • Daudz, daudz

mīļu labdienu. [Paraksts.]

626.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1914. gada 8. Jūlijā

Sirsnīgi sveiki, nu Jums taču ari laimes gadījums: da-

būjāt atpakaļ savu naudu un labu mācību klāt par velti:

miljonāriem naudu neaizdoti — Nu jau uz Parīzi aiz-

brauksat: tiem lauksaimniekiem pārdodat vien, tie var

maksāt.1
— A. Golts Rīgā būs laikam bijis tikai vidutājs.

— A. Golts ir grāmattirgotājs. 2
— Tikšanās mums varbūt

iznāks vēl tā, ka es pārbraucu atkal uz Cīrihu: roka sāp,

jāārstējas atkal; varbūt braucam jau 15. jūlijā. Un Cīriha

arī Jums būs vieglāk sasniedzama, kad varbūt kājas pa-

staipāt. Tātad teiksim uz redzēšanos un daudz labu dienu.

[Paraksts.]

627.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1914. gada 14. jūlijā

Mīļo, dārgo, saņēmu nupat Tavu sūtījumu (213 fr.) ar

daudz paldies. Un reizē ar daudz atvainojumu, ka netīšām

esmu Tev varbūt, nodarījis nepatikšanas. Es jau būtu



gluži mierīgi nogaidījis, Kamēr Tev gadās sūtīt, bet Mier-

lauks un tur pie jums mājās Sīmans abi bij ļoti vēlēju-
sies, lai varētu man rādīt savu akurātību, un tādēļ bij
Tev gājuši virsū. Nu jau viss kārtībā, un neņem Tu vi-

ņiem arī ļaunā. Mēs strādājam un rīt laikam beigsim. Man

gribētos ļoti zināt, ko Tu domā: vai «U. v. N.» kā opera
divās daļās varētu kaitēt «U. 11, N.» kā drāmai Jaunajā
teātrī. Vispār man no Tevis jau ilgi nav nekādas ziņas ne

par Tevi pašu, ne par teātri. Atraksti kādas rindiņas, un

paliekat abi divi no mums abiem mīli, sirsnīgi sveicināti.

Arī Mierlauks liek Tevi sveicināt. Tavs [paraksts].

628.

NEZINĀMAI PERSONAI

Cīrihē 1914. gadā, pirms 1. augusta

Ļoti godātais kungs! Augšējā stāva 3-istabu dzīvoklis

Hochstr. 7 atbilst manām prasībām. No savas puses es

paziņoju, ka Jūs mūsos atradīsit solīdus, akurātus maksā-

tājus, ka mēs nevienu istabu neizīrēsim tālāk un ka esam

kluss bezbērnu pāris. Ja Jūs vēlaties mums dzīvokli izīrēt,

tad rakstiet slēgtā vēstulē A. Nagliņām, Rig. str. 411, pie
Kanclera kundzes.

Augstcienībā
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Kopotu rakstu 22. sējumā ievietotās Raiņa vēstules rakstītas no

1912. gada janvāra līdz pirmā pasaules kara sākumam — 1914. gada

augustam. Sai laikā turpinājās Raiņa emigrācija Šveicē — Kastaņolā un

Cīrihē — un dzejnieka korespondences apjoms bija ļoti plašs. Vēstules

Aspazijai un dienasgrāmatās ir ieraksti, kuri liecina, ka šie netiešie

kontakti ar dzimteni prasījuši daudz laika un spēka. Piemēram, 1912, gada

25. septembrī Rainis Aspazijai rakstīja: «Šo mēnesi jau esmu 40 [vēs-

tules] rakstījis» (182. vēstule). Bija dienas, kuras pilnībā tika veltītas

vēstuļu rakstīšanai un kārtošanai. Kaut arī reizēm sarakste izraisīja pār-

pratumus, sarūgtināja un uz ilgāku laiku atrāva no radošā darba, Rai-

nis korespondenci uzskatīja par vitāli nepieciešamu savas dzīves sa-

stāvdaļu. Viņš lūdza sniegt pēc iespējas sīkāku, pilnīgāku informāciju

par notikumiem dzimtenē; ne mazāk svarīgs bija arī morālais atbalsts,

kuru deva draugu un domubiedru vēstulēs izteiktā atzinība par Raiņa

darbiem, to atbalsi tautā.

Korespondentu loks pamatos bija izveidojies jau iepriekšējos emi-

grācijas gados. Turpināja attīstīties lietišķie un reizē sirsnīgie kontakti

ar izdevējiem A. Gulbi un E. Birznieku-Upīti. Nozīmīgs un tuvs Rainim

bija «Universālās bibliotēkas» sērijas un «Dzirciemnieku» izdevniecības

liktenis, viņš apsvēra iespējamos izdevumus, autoru kandidatūras, intere-

sējās par izdevēju finansiālo stāvokli. Kaut ari Rainis sadarbojās ar

laikrakstu redakcijām, iesaistījās A. Upīša vadītajā un «Dzirciemnieku» Iz-

dotajā rakstu krājumā «Vārds», tomēr viņu nodarbināja doma par jauna,

piinībā viņa principiem atbilstoša izdevuma izveidošanu. Tādēļ dzej-

nieks ar sajūsmu uzņēma A. Gulbja priekšlikumu dibināt jaunu laikrak-

stu un cerēja, ka tā virziens atbildīs jaunstrāvnieciskās «Dienas Lapas»
virzienam. Pasākumā bija paredzēts iesaistīt arī E. Birznieku-Upīti. To-

mēr materiālu un dažādu citādu apsvērumu dēļ šī iecere nereali-

zējās.

Par jauna izdevuma radīšanu bija runa ari sarakstē ar J. Bērziņu

(Ziemeli), kurš vēlējās izveidot rakstu krājumu jauno autoru attīstības

stimulēšanai un lūdza Raiņa padomus un līdzdarbību. Radoša darba un

filozofiskas dabas problēmas atspoguļojas Raiņa un P. Dauges sarakstē,

kura diemžēl nav pilnībā saglabājusies. Spriežot pēc dažām P. Dauges
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vēstulēm, nereti ar viņa starpniecību Rainis uzturēja kontaktus ar

P, Stučku, Arī šī sarakste, iespējams, Dijusi plašāka. Tālu ceļu mēroja

Raiņa vēstules revolucionāram trimdiniekam V. Dermanim, kura likte-

nim Rainis dzīvoja līdzi, no kura saņēma atzinīgus vārdus par 1912.

gadā tapušo dzejoļu krājumu «Gals un sākums».

Sājos gados Rainis strādāja ari pie lugām «Jāzeps un viņa brāļi»,

«Imants», kā ari dažām citām, vēlāk tā arī nepabeigtām lugām. Pilnīgi
tika uzrakstītas divas — 1912. gada 3.(16.) aprīlī Jaunajā Rīgas teātri

pirmizrādi piedzīvoja «Indulis un Ārija», bet 1914. gada 31. janvāri

(13. februārī) — «Pūt, vējiņi!». Rainis smagi pārdzīvoja to, ka nevar

redzēt savu lugu iestudējumus, tādēļ ar nepacietību gaidīja pēc iespē-

jas izsmeļošākus izrāžu aprakstus un vērtējumus gan presē, gan vēs-

tulēs. Par teātra dzīves jaunumiem viņam rakstīja aktieri, režisori,
Jaunā Rīgas teātra vadības pārstāvji, skatītāji —B. Skujeniece, K. Frein-

bergs, K. Ķirpēns, A. Deglavs, A. Lūkina v. c. Tādējādi Rainis saņēma

daudzpusīgu un bieži vien pretrunīgu informāciju, kuras būtību no

tālienes reizēm bija grūti izprast. Tādēļ netrūka arī pārpratumu. Rakstu-

rīgs piemērs — «Pūt, vējiņi!» izrādes 1914. gada vasarā. Tās vienlai-

kus bija iecerējušas sarīkot divas aktieru trupas. Dzejnieks ar prieku

uzņēma ziņu par savas lugas gaidāmo izrādīšanu laukos. Taču aktieru

trupas nonāca konfliktā, jo abas pieprasīja monopoltiesības uz «Pūt,

vējiņi!» izrādēm. Telegrammas, kas ceļoja no Rīgas uz Kastaņolu un no

turienes uz Rīgu, izraisīja nevajadzīgu uztraukumu.

Šajos gados Rainis vairākkārt uzturējās Cīrihē, kur ārstējās Aspa-

zija. Materiālie apstākļi bija nostabilizējušies, nu ari dzejnieks pats

varēja atļauties atpūtu un rūpes par veselību. Tomēr dzimtenes noti-

kumu atbalsis neļāva to pilnībā izmantot, — 1912. gadā turpinājās
1911. gada nogalē uzsāktā «Dzimtenes Vēstneša» polemika, kurā bija

iesaistījusies ari Aspazija. Rainis ārkārtīgi sāpīgi pārdzīvoja to, ka Pē-

terburgas «studentu-marksistu» protestu pret Aspaziju bija ievietojuši

viņam tuvākie laikraksti — «Jaunais Laiks» un «Jaunā Dienas Lapa»,

Atzīstot Aspazijas vēstuli Aronu Matīsam un atbildi «studentiem-mar-

ksistiem» par pārsteidzīgu, bet Aronu Matīsa rīcību novērtējot kā ne-

godīgu, lai gan avīžniekam saprotamu paņēmienu (4. vēst.), vislielā-

kos pārmetumus Rainis izteica minētajiem laikrakstiem, kuru rīcībā sa-

skatīja elementāras cieņas trūkumu, pret Aspaziju, viņas daiļradi un

ari pret sevi pašu. Šis incidents izraisīja Raiņa pārdomas par dzimtenē

valdošo sabiedrisko gaisotni, saērcināja un noskaņoja neuzticīgi pret

Sociāldemokrātijas biedriem, jo Rainis uzskatīja, ka viņi pārāk mie-

rīgi uzņēmuši izlēcienus pret Aspaziju un nav pat centušies savlaicīgi

izskaidrot Rainim radušos situāciju. Bez tam Rainim nevarēja būt pil-

nīgs priekšstats par LSD patieso nostāju dažādos sabiedriski politiskos

jautājumos, jo no 1912. gada līdz 1914. gada janvārim (LSD 4. kon-

gresam) noteicēji LSD CX, tāpat Ārzemju komitejā, ar kuru saraksti-



477

jās Rainis, bija meņševiki un samierinātāji. Šajā periodā vienīgais boļ-

ševistiskais partijas centrs ārzemēs bija 1912. gadā nodibinātais Ārzemju

grupu birojs, kurā aktīvi darbojās J. Bērziņš (Ziemelis). (Latvijas Komu-

nistiskās partijas vēstures apcerējumi. 1. sēj. R., 1961, 202., 205. Ipp.)

Minētie apstākļi kopumā radīja pastiprinātu Raiņa jūtīgumu pret
katru asāk pateiktu vārdu, veidoja labvēlīgu augsni dažādām bau-

mām. Netrūka arī «labvēļu», kuri šīs baumas piegādāja. Tā līdz dzej-
niekam nokļuva tenkas, ka Sociāldemokrātijā it kā tiekot gatavots
boikots pret «Induļa un Ārijas» izrādēm, un Rainis tūdaļ uztraukts

rakstīja K. Ķirpēnam: «Vai tiešām grib rīkot karagājienu pret mani

un teātri tādēļ vien, ka es arī neuzbrūku savai sievai?» (5. vēst.). Kad

sākās aktīva naudas līdzekļu vākšana Aspazijas 25 gadu literārās dar-

bības jubilejas balvai, Latvijā izplatījās dažādi netaktiski pārsprie-
dumi par Raiņa materiālo stāvokli, kurus savās vēstulēs dzejniekam

atstāstīja A. Lūkina (I. Kaija).

1912. gadā Rainis samērā regulāri sarakstījās ar J. Jansonu

(Braunu) — «Cīņas» redkolēģijas locekli. Bija atjaunojušās senās bied-

riskās attiecības, vēstulēs tika lietota vecā, draudzīgā uzrunas forma.

Rainis sūtīja dzejoļus «Cīņai», īpaši Maija svētku numuram, stāstīja par

saviem literārajiem nodomiem, vēlējās zināt J. Jansona viedokli par

savām iecerēm. Rainis atsaucās lūgumam materiāli palīdzēt Latvijas

Sociāldemokrātijai, viņš bija nolēmis veltīt vienas «Uguns un nakts»

izrādes ienākumus LSD vēlēšanu fondam (4. Valsts domes vēlēšanās).
Par šo ziedojumu Rainis rakstīja J. Jansonam (Braunam), Jaunā Rīgas

teātra darbiniekiem K. Ķirpēnam un 2. Pērkonam. Spriežot pēc K. Ķir-

pēna vēstulēm, šāda izrāde tomēr nav notikusi. Toties LSD vēlēšanu

fondā nonāca līdzekļi, kuri tika iegūti, pēc LSD Cīrihes grupas inicia-

tīvas un ar Raiņa piekrišanu izplatot Raiņa un Aspazijas ģīmetnes

Latvijas Sociāldemokrātijas ārzemju pulciņos. Kad 1912. gada 24. un

25. novembrī Briselē notika II Internacionāles 9. kongress, kura darbā

piedalījās arī J. Jansons (Brauns), politiskie intriganti izplatīja baumas,

ka J. Jansons tur esot aģitējis pret Raini. J. Jansons atsūtīja plašu un

atklātu izskaidrojošu vēstuli. Rainis to augstu novērtēja un it kā at-

vainodamies rakstīja — «baumas paliek baumas, es tiešām dzīvoju

pārāk vientuļi un tādēļ uztraucos ik reizes» (242. vēst.).

Tomēr mieles palika, un jaunu vielu tām deva «Dzimtenes Vēst-

neša» 1913. gada 73. nr-ā, 30. martā (12. aprīlī), publicētais anonīmais

raksts, ar kuru reakcija iesāka rūpīgi izplānoto «Jansona lietu», —

J. Jansons tika apvainots jaunstrāvnieku nodevībā 1897. gadā. Tas bija

incidenta iegansts. Bet cēlonis? J. Jansons (Brauns) bija viens no Lat-

vijas Sociāldemokrātijas aktīvākajiem propagandistiem. 1912. gadā,
4. Valsts domes vēlēšanu laikā, tāpat pārvēlēšanu periodā 1913. gadā

viņš «Cīņā» publicēja vairākus rakstus, kuros atklāja reformistisko

uzskatu utopismu — cerību panākt izmaiņas valsts pārvaldē ar reformu
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palīdzību. Bet tieši uz to aicināja «Dzimtenes Vēstnesis», kurš aģitēja
balsot par t. s. liberālās kadetiskās opozīcijas pārstāvi kņazu S. Man-

sirevu. J, Jansons atmaskoja arī paša «Dzimtenes Vēstneša» reakcio-

nāro, provokatorisko virzienu, aicināja to boikotēt kā «sniega un ne-

tīrumu vietu pilsētas centrā» («Jaunais Laiks», 1912, 14., 15. nr.,

10. (23.), 14. (27.) martā). Tādēļ saprotams, ka «Dzimtenes Vēstnesim»

tuvu stāvošās labējās aprindas par katru cenu centās kompromitēt
J. Jansonu (Braunu). Metot ēnu uz vienu no Sociāldemokrātijas vado-

šajiem darbiniekiem, tās cerēja nomelnot visu partiju. J. Jansons

(Brauns) «Jaunajā Dienas Lapā» publicēja vairākus pretrakstus «paša

lietā»; «Dzimtenes Vēstneša» rīcību kā nekrietnu kvalificēja P. Stučka,

atzīmējot, ka liecību došanu jaunstrāvnieku pratināšanas laikā J. Jan-

sonam nevar pārmest, jo sakarā ar revolucionārās cīņas pieredzes trū-

kumu «mēs visi toreiz liecinājām» (JDL, 1913, 91. nr., 22. aprīlī

(5. maijā)). Uzticību J. Jansonam apliecināja arī II Internacionāles

Starptautiskā sociālistiskā biroja sekretārs K. Hismans, atzīstot visu

notikušo par «ļaunprātīgu apmelojumu» (JDL, 1913, 98. nr., 30. aprīlī

(13. maijā)).

Tomēr lavīna bija iekustināta, sabiedrības interese uzkurināta, un

šī lieta, nemitīgi apaugdama ar jauniem «faktiem» un «pierādījumiem»,

turpinājās. Pēc provokatoru ieceres par vienu no spēcīgākajiem «trum-

pjiem» šajā lietā varēja kļūt Rainis — bija zināmas Raiņa sarežģītās
attiecības ar J. Jansonu, un J. Jankava rīcībā bija 1907.—1908. gadā
rakstītās Raiņa vēstules par sociāldemokrātijas jautājumiem. Rainis īsti

neizprata notikumu būtību un mērķi. Vissvarīgāk, viņaprāt, bija
līdz galam noskaidrot patiesību jebkuros apstākļos. Tīri cilvēciski šī

«vecā lieta» Rainim bija sāpīgi tuva — ari viņš piederēja pie jaun-
strāvniekiem, arī viņš bija pagājušo notikumu dalībnieks, un viņam

šķita, ka J. Jansons tomēr bija vainojams vismaz neapdomībā. Tomēr

tieši tāpat kā pats J. Jansons un tie, kuri publiski viņam apliecināja

savu uzticību, ari Rainis uzskatīja, ka šāds incidents nedrīkst mest

ēnu uz visu partiju. Rainis bija domātājs un dzejnieks, kurš atradās

«tāli nost no ikdienas politikas» un tādēļ politiku saprata «tikai vēl kā

darbības filozofiju» (409. vēst.), kurš nepārzināja reālos šķiru cīņas

apstākļus dzimtenē un sprieda par sociāldemokrātiju abstrakti un lie-

lās dimensijās, kā par vispilnīgāko nākotnes ideālu nesēju, brīvu no

jebkuras birokrātijas un dogmatisma. Bet. dzejnieks pietiekami neno-

vērtēja aso vēsturisko situāciju jaunu revolucionāru uzplūdu periodā,

kurā sociāldemokrātijas pamatuzdevums bija maksimāla spēku koncen-

trēšana cīņai pret revolūcijas ienaidniekiem, emigrācijā izkliedēto so-

ciāldemokrātijas kadru nostiprināšana. Sados apstākļos Raiņa prasība

pēc «biedru goda tiesas», kurā atklāti un kritiski tiktu izvērtēta J. Jan-

sona sabiedriskā darbība, bija taktiski aplama. Bez tam Raiņa attieksmē

piet J. Jansonu (Braunu) ievijās vēl citi motīvi. Rainis uzskatīja, ka
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J. Jansons (un līdz ar viņu — liela daļa Sociāldemokrātijas vadošo

spēku) nenovērtē mākslas lomu principiāli jauna cilvēka un nākotnes

sabiedrības veidošanas procesā. Rainim kā māksliniekam šis jautājums,

protams, bija ārkārtīgi būtisks, jo reizē tas deva jēgu ari viņa paša

dzīvei un darbam. Nenovērtēt mākslu viņam nozīmēja — nenovērtēt

arī viņa paša dzīvi, atzīt viņa veikumu par otršķirīgu. īpaši asi Rainis

uztvēra katru mēģinājumu izvirzīt kultūras darba priekšplānā kri-

tisko, publicistisko darbību, kuru dzejnieks klasificēja kā «negatīvo

darbu» pretstatā pozitīvajam — radošajam darbam. Šis pretstats, viņa-

prāt, izrietēja no absolūtā mīlestības un naida pretstata, kura izpaus-

mes formas Rainis meklēja ne tikai ētikā, bet arī jebkurā citā sabied-

riskās dzīves jomā. 1912. gada 9. jūlijā vēstulē R, Peišem viņš

rakstīja: «Un šī naida lietošana par vienīgo ieroci politikā un

dzīvē ir arī tā, kas dara naidīgus un rūgtus arī pašus biedrus, art

sava paša satiksmē dod tik vērmeles. Negatīvo naida spēku vērtē par

augstu, pozitīvo un humanitāti
— par zemu» (130. vēst.). Šīs domas

par mīlestību un naidu, par piedošanu un atriebi bija liktas «Jāzepa

un viņa brāļu» ieceres pamatā, un lugas tapšanas laikā Rainis šos

pretstatus īpaši saasināti uztvēra arī dzīvē.

Raiņa sarežģītās attiecības ar J. Jansonu (Braunu) un vēsturiskās

situācijas neizpratni veikli izmantoja J. Jankavs, presē atklāti piedrau-

dēdams publicēt 1907. un 1908. gadā no Raiņa saņemtās vēstules par

sociāldemokrātiju, ja Rainis neuzstāsies pret J. Jansonu un partiju.

Dzejnieks savā atbildē principiāli norobežojās no J. Jankava, norādot,

ka viņa vēstules bijušas rakstītas «cīņas biedrim, sociālistam un revo-

lucionāram, kurš bija nemierā ar tā laika s[ociāl]d[emokrātiskās] kustības

vadību kā pārāk, mērenu, ne diezgan sociālistisku» (402. vēst.), tādēļ ta-

gadējam reakcionāram J. Jankavam nav tiesību uz tām atsaukties. Tādā

veidā Rainis izteica savu pārliecību par atklātas, kritiskas un brīvas

domu apmaiņas nepieciešamību «no iekšienes» — cīņas biedru starpā.

Sociāldemokrātijas tālākas attīstības un pilnveidošanas vārdā. Tomēr

Rainis J. Jankava draudus nebija pilnībā novērtējis — 1913. gadā iz-

nāca divas J. Jankava brošūras, kurās dažādos locījumos tika pieminēts

Rainis, J. Jansons un «sociāldemokrātiskā kliķe». Galu galā Rainim

nācās atzīt, ka no J. Jankava viņš saņēmis «niknāko uzbrukumu», kāds

viņam «jelkad bijis» (552. vēst.).

Incidenta sākumā Rainis bija aizrakstījis J. Jansonam (Sraunam)

visai aizskarošu un atklātu vēstuli, uz kuru saņēma netaktiski asu

atbildi. Pēc tam Raiņa attiecības ar J. Jansonu (Braunu) pārtrūka.

Meklēdams izskaidrojumu un pamatojumu savai attieksmei pret J. Jan-

sonu un būdams iekšēji neapmierināts ar notikumu virzību un plašo

negatīvo rezonansi sabiedrībā, Rainis reizēm nevajadzīgi sakāpināja

savas emocijas, dažviet vēstulēs kļuva nepamatoti ass un netaisnīgs

ne tikai J. Jansona darbības, bet arī visa partijas darba novērtējumā.



Rainis vēlējās panākt savu, gūt gandarījumu par katru cenu, tādēļ

savu prasību izskatīt J, Jansona lietu adresēja LSD 4. kongresam.

Kongress apstiprināja visus iepriekšējos partijas instanču lēmumus un

pieņēma rezolūciju, kurā J. Jansonam tika apliecināta pilnīga uzticība.

So ilgstošo, nogurdinošo notikumu sarūgtināts, Rainis vairs nespēja

atteikties no sava kategoriskā viedokļa un pieņēma pārsteidzīgu lē-

mumu — norobežoties «no visām Ifatviešu] s[ociālļd[emokrātijļas ofici-

ālām instancēm un priekšstāvībām» (588. vēst.). Šī lēmuma sekas bija

kontaktu zudums ar vadošajiem sociāldemokrātiem. Tas vēlākajos ga-

dos noveda pie vienpusīgas, sašaurinātas informācijas par notikumiem

dzimtenē.

Tomēr no pašas Sociāldemokrātijas un tās ideāliem Rainis nebija
atteicies. Viņš saglabāja kopību ar «sociālistisko proletārisko pasaules

uzskatu» un vēlējās «kā vienmēr, tā arī tālāk ņemt dzīvāko daļu pie
latviešu proletariāta dzīves un attīstības» (588. vēst.). Galvenais, kas

deva dzejniekam spēkus un kur viņš saskatīja savas dzīves jēgu, cerē-

dams, ka tiks saprasts, bija viņa darbs. Vēstulē R. Pelšem 1913. gada

4 oktobri Rainis rakstīja: «Darbs arī vislabākā atbilde manfiem] pret-
niekiem. Tur izteikti mani pozitīvie uzskati, un tie paliek ilgāk nekā

neauglīgās tik negatīvās polemikas. Tad — tā, ar pozfitīvo] darbu es

gribu strādāt socfiālisrna] un pļartijas] labā» (520. vēst.).

Kopotu rakstu 22. sējumā īstenoti iepriekšējos sējumos iedibinātie

vēstuļu publicēšanas un komentēšanas, kā ari datēšanas principi. Ap-

tvertajā periodā, īpaši 1913. gadā, uzmetumu un melnrakstu skaits ir

lielāks nekā agrākajos periodos, un daudzos gadījumos nav nosakāms,

vai vēstule vispār tikusi nosūtīta. Dažu vēstuļu tekstā izlaistas ne-

salasāmas, pārprotamas vietas. Sējumā nav ievietotas mazsvarīgas

zīmītes un telegrammas. Neliela daļa no sējumā ietvertās korespon-

dences pēc Raiņa nāves ir publicēta — galvenokārt žurnālos «Atpūta»

un «Celtne», arī «Raiņa Gadagrāmatā» v. c. izdevumos.

Raiņa un Aspazijas sarakstē lietoti specifiski, individuāli vārddari-

nājumi, kuru nozīme saprotama tikai aptuveni vai mainās atkarībā no

konteksta («krams», «tops», «li», «lido»). Šie vārdi atstāti bez komen-

tāriem.

Tekstos saglabāti daži Rainim raksturīgi, biežāk lietoti saīsinājumi —

«Ug. un N,»( «U. N.» v. c. —, «Uguns un nakts»; «Ind. v, Ar.»,

«In, Ār.» —- «Indulis un Ārija»; U. 8., U-ba, U. B-a v. c. — «Univer-

sālā bibliotēka»; tāpat ievērota diezgan konsekventi lietotā Aspazijas

uzrunas rakstība — miņa.
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I KOMENTĀRI VĒSTULĒM

1. . \

P. Daugem

Cīrihē 1912. gada 3. janvārī (7. Ipp.)

Atklātne (23231). Pirmpublicējums RGGr, 1976, 120. Ipp. Datējums

noteikts pēc Cīrihes pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. At-

klātne adresēta: Sig. P. Dauge. Hotel Royal, Ospedaletti, Italia.

1 Atbilstoša P. Dauges atklātne nav atrasta. lespējams, viņš lūdzis

atsūtīt kādus Raiņa un Aspazijas fotoattēlus.

2
Bordigera — piejūras pilsēta Itālijā, 11 km no Francijas robežas.

8 Spriežot pēc citām Raiņa vēstulēm P. Daugem, šeit domāts Raiņa,

Aspazijas un P. Dauges kopīgais fotoattēls Šveicē 1911. gada decembrī.

2.

2. Pēlisjē

Cīrihē 1912. gada 9. janvārī (7. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18570). Pirmpublicējums, Adresāts un datējums
noteikti pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

Vēstules uzmetums rakstīts sakarā ar uzaicinājumu piedalīties t. s.

Tautību savienības (Union des Nationalitēs) un tās žurnāla «Les An-

nales des Nationalitēs» darbā. Ž. Pelisjē bija viens no šī 1912. gadā

nodibinātā žurnāla iniciatoriem. Kaut arī Tautību savienība izsludināja

sevi par mazākumtautību interešu aizstāvi, tās biedru vairākums —

buržuāziski politiskie darbinieki un lielrūpnieki — tanī pašā laikā

tieši un netieši piedalījās dažādos koloniālos karos, un «ekspedīcijās».

3. r
P. Daugem .

Cīrihē 1912. gada 10. janvārī (8. Ipp.) '

Vēstule (23226). Pirmpublicējums C, 1935, 10. nr., 767.--768. Ipp.

TJatējums noteikts pēc P. Dauges 1912. gada 7. janvāra atklātnes Rai-

nim (73400) un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

- 1 lespējams, domāts P. Dauges manuskripts «J. Dīcgena dzīve un

darbība», kurš tika publicēts 1912. gadā žurnāla «Domas» 12. nr.

2 Acīmredzot P. Dauge bija lūdzis atsūtīt vēl* vairākus Šveicē

1911. gada decembrī izdarītos fotouzņēmumus.

3 P. Dauge 7. janvāra atklātnē lūdza atsūtīt šos Raiņa darbus, kuru

viņam nebija līdzi Ospedaleti sanatorijā.
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4 Rainis bija neapmierināts un sarūgtināts, ka «Jaunais Laiks» —

Latvijas Sociāldemokrātijas izdevums, kuru Rainis arī finansiāli atbal-

stīja, 1911. gada beigās bija ievietojis Pēterburgas «studentu-marksistu»

protestu pret Aspaziju. Šajā sakarā Rainis «Jaunajam Laikam» lūdza

pārtraukt viņa darbu publicēšanu (skat. KR, 21. sēj., 1985, 439. Ipp.).

lespējams, Raini nebija apmierinājusi arī kāda A. Švābes publikā-

cija šajā laikrakstā.

4.

A. Deglavam

Cīrihē 1912. gada 11. janvāri (9. Ipp.)

Atklātne (18417), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.
Adresāts un datējums noteikti pēc satura un Raiņa piezīmju grāma-

tiņas. Uz atklātnes arī Aspazijas rakstīts teksts.

1 lespējams, par vēstulēm Rainis saucis arī atklātnes bez adreses

daļas, kuras sūtītas aploksnē. Raiņa piezīmju grāmatiņā arī šī atklātne

atzīmēta kā vēstule.

2 «Indulis un Ārija».
3 Rainis atsaucas uz 1911. gadā ar J. Vainovska rakstu «Es kau-

nos ...» (DzV, 238. nr., 15. (28.) oktobrī) aizsākušos polemiku, kurā

iesaistījās ari Aspazija (skat. KR, 21. sēj., 1985, 691. Ipp.).
4 1911. gada beigās (pēc jaunā stila — 1912. gada sākumā) Aspazija

nosūtīja atbildi Pēterburgas «studentiem-marksistiem». Tajā viņa uz-

svēra savas pirmās vēstules privāto raksturu, kuru Āronu Matīss «drusku

pārpratis un to visu nodrukājis protesta veidā». Bez tam Aspazija no-

rādīja, ka nevar būt atbildīga par visu «Dzimtenes Vēstneša» virzienu

un visām tajā sniegtajām ziņām, kā arī izteica domu, kurai bija būtiska

nozīme polemikas tālākajā gaitā: «Vēl savādāk izklausās, ka marksisti

mani, kuru tie paši atzīst par demokrāti, tiesā no s.-d. redzes stāvokļa.

Man uz to jāatbild, ka es ne vien esmu bijusi un ari vēl tagad esmu

tikai demokrāte, bet arī ieskatu, ka mākslai jāpaceļas pāri jebkuras

partijas robežām un jābūt neatkarīgai no neviena laikraksta.» $JDL,

1911, 300. nr., 29. decembrī (1912. g. 11. janvārī).)
5 J. Dīcgena darbs «Filozofijas akvizīts».

6
Skat. 3. vēstules 1. piezīmi.

5.

K. Ķirpēnam

Cīrihē 1912. gada 11. janvārī (10. Ipp.)

Atklātne (71029), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un datējums noteikti pēc K. Ķirpēna 1911. gada 12. (25.) de-

cembra vēstules Rainim (28669) un Raiņa piezīmju grāmatiņas.
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1 Domāts Aspazijas un «Dzimtenes Vēstneša» polemikas turpinā-

jums.
2 Daži Teātra komisijas locekļi nebija apmierināti, ka Rainis sarak-

stījās ar Jauno Rīgas teātri ar K. Ķirpēna starpniecību. Par to Rainim

rakstīja arī Ž. Pērkons 1911, gada 25. novembra (8. decembra) vēstulē

(24145).
8

lespējams, šeit Rainis domājis A. Gulbja 1911. gada 20. decembra

(1912. gada 2. janvāra) vēstulē (24137) izteiktās bažas par Aspazijas

un «Dzimtenes Vēstneša» konflikta iespējamām sekām — sabiedrības

attieksmes maiņu pret Raini un viņa darbiem.

6.

A. Gulbim

Cīrihē 1912. gada 16. janvāri (10. Ipp.)

Vēstule (18555). Pirmpublicējums. Saglabājies vēstules uzmetums

(18507), kurš datēts ar 1911. gada 16. janvāri, taču Rainis acīmredzot

kļūdījies gadskaitlī, — spriežot pēc satura un Raiņa piezīmju grāma-

tiņas, vēstule rakstīta 1912. gadā.

1 Par šiem jautājumiem A. Gulbis rakstīja 1911. gada 20. decembra

(1912. gada 2. janvāra) vēstulē (24137), «Aspazijas lietu» izskaidrojot

ar sabiedrības ārkārtīgo neapmierinātību ar «Dzimtenes Vēstneša» po-

litiku.

2 Acīmredzot domātas 4. Valsts domes vēlēšanas.

3 Spriežot pēc minētās A. Gulbja vēstules, domāti J. Jankava raksti

par F. .Roziņa «Latviešu zemnieks» (DzV, 1911, 211. —217, nr.) un

A. Upīša «Balss un atbalss» (DzV, 1911, 291. nr.).
4 Runa ir par «Induļa un Ārijas» izdevumu.

5 A. Gulbis minētajā vēstulē rakstīja par jauna žurnāla projektu,

kuru gribētu izdot tieši Raiņa vajadzībām: «Tev vajaga nopietna peri-

odiska izdevuma, orgāna, kur Tev noteicošais vārds, kur Tu vari pie

gadījuma savas idejas popularizēt», un lūdza Raini izteikt savus ap-

svērumus,

€ Abweisen Konkurenz (vācu vai.) — noraidīt konkurenci.

7 A. Birkerts.

8 A. Upīte.

7.

P. Daugem
Cīrihē 1912. gada 19.—23. janvārī (13. Ipp.)

' Vēstule (23239, 23253). Pirmpublicējums C, 1935, 10. nr., 769.—770.

Ipp., ar nepareizu datējumu —
1913. gads. Saglabājies vēstules uzme-
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tums (22888), kurš datēts ar 1912. gada 23. janvāri. Spriežot pēc sa-

tura un Raiņa piezīmju grāmatiņas, vēstule sākta 19. janvārī.

1 Acīmredzot P. Dauges raksts «J. Dīcgena dzīve un darbība».

2 1907. gadā G. Pļehanovs norādīja P. Daugem, ka tas nekritiski

vērtē vācu filozofa J. Dīcgena rakstus. P. Dauges atbilde G. Pļehano-

vam «r. rL\exaHOß h H. publicēta J. Dīcgena grāmatas «Ak-

BH3HT (pHAOCodpHH vl nncbMa o AorHKe» krievu izdevumā 1908. gadā.
3 Acīmredzot domāti aresti pēc 1905. gada revolūcijas.
4 Jūlijs Celms.

5 «Jaunā Laika» 1911. gada 33. nr., 16. (29.) novembrī, iespiesta Raiņa

«Induļa un Ārijas» 3. cēliena 1. aina.

6 Žurnāla «Arodnieks» 1912. gada 1. nr. ievietota īsa informācija

par mēnešraksta «Domas» 1. nr., kurā «uz sevišķas lapas iet līdzi

Raiņa ģīmetne un saturā atrodas Antona biogrāfiska skice par Raini».

7 «Jaunā Laika» 1912. gada 1, nr., 4. (17.) janvārī, publicēts Pēter-

burgas latviešu «studentu-marksistu» «Paskaidrojums Aspazijas lietā».

Tajā uzsvērts, ka Aspazija «plašo masu psiholoģijā ir palikuse par

progresa simbolu» un tāpēc «neļaut dažādiem tautiskiem tumsoņiem
denunciantiem izmantot šo simbolu pret progresu, tautas muļķoša-

nas labā — bij mūsu pirmais un tiešais pienākums». Tāpēc svarīgi esot

apzināties «Dzimtenes Vēstneša» lomu un to, ka jebkurš demokrāts, kas

strādā līdzi tādā avīzē, tieši vai netieši, apzināti vai neapzināti kalpo

«reakcijai, tautas tumsībai un verdzībai par labu».

8.

A. Birkertam

Cīrihē 1912. gada 24. janvāri (16. Ipp.)

Atklātne (18150). Pirmpublicējums LM I, 504. Ipp. Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Cīrihes pasta zīmogs: 1912. gada 25.

janvāris. Atklātne adresēta: A. Birkert. Riga, Sāulehstr. 33 Q 2.

1 A. Birkerta apcerējums «J. Rainis. Biogrāfiska skice» («Domas»,

1912, 1.—3., 5.—12. nr.).

9.

K. leviņām

Cīrihē 1912. gada 30. janvāri (16. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18554). Pirmpublicējums.
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10.

A. Bertoljo

Cīrihē 1912. gada janvārī (17. Ipp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (17150/1).
Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

11. •

P. Daugem

Cīrihē 1912. gada 4. februārī (17. Ipp.)

Atklātne (23232). Pirmpublicējums RGGr, 1976, 127. Ipp. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Cīrihes pasta zīmogs: 1912. gada
5. februāris. Atklātne adresēta: AI Signore P. Dauge. Ospedaletti (Li-

gure), Hotel Royal Guglialmina, pr. S. Remo. Italia.

1 «J. Dīcgena dzīve un darbība».

2 Atbilstoša P. Dauges vēstule nav atrasta.

12.

P. Daugem

Cīrihē 1912. gada 5. februārī (18. Ipp.)

Atklātne (23234). Pirmpublicējums RGGr, 1976, 128. Ipp. Atklātne ad-

resēta P. Daugem uz Ospedaleti Itālijā.

13.

A. Lūkinai

Cīrihē 1912. gada 13. februārī (18. Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359/15). Pirmpublicējums. Uz

noraksta atzīmēts datējums 31. janvāris (acīmredzot vecajā stilā) un

adresāts: Mmc A. Lukin. Riga, Kaisenvald, Hamburger Str., Villa Ger-

tik.

1 II Nilo (itāļu vai.) — Nīla. Acīmredzot domāts kāds izteiciens

A. Lūkinas vēstulē.

2
1912. gada 25. janvāra (7. februāra) vēstulē (29188) A. Lūkina rak-

stīja par «Zelta zirga» izrādi, kura ļoti patikusi viņas bērniem.

14.

E. Birzniekam-Upītim

Cīrihē 1912. gada 20. februāri (19. Ipp.)

Atklātne (17982). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Cīrihes pasta zīmogs: 1912. gada 21. februāris. At-

klātne adresēta: Mr. E. Birsneek. Benkendorf, Balachanv Bakou.

EaKy — BaAaxaHßi, Tbo EemceHAopcp, my 3. Bnp3HeK.

1 Resp., A. Kraujam, kuru Rainis bija lūdzis iekārtot darbā*
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15.

B. Skujeniecel
Cīrihē 1912. gada 22. februārī (19. Ipp.)

Vēstules fragments (127792). Pirmpublicējums RGGr, 1980, 70. Ipp.

Adresāts un datējums noteikti pēc satura, B. Skujenieces vēstulēm Rai-

nim un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Rainis atbild uz B. Skujenieces 1912. gada 19. janvāra (1. februāra)

(73369) un 21. janvāra (3. februāra) (128041) vēstulēs izteiktajām pār-
domām par Vizbulītes lomas iestudējumu «Induļa un Ārijas» izrādei.

B. Skujeniece apstrīdēja T. Amtmaņa prasības šīs lomas traktējumā.

16.

J. Dambekalnam

Cīrihē 1912. gada 22. februārī (20. Ipp.)

Vēstule (127805). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Skat. 3. vēstules 4. piezīmi.
2 Aspazijas paskaidrojums publicēts DzV 1912. gada 12. nr., 16. (29.)

janvārī.

17.

J. Dambekalnam

Cīrihē 1912. gada 23. februārī (21. Ipp.)

Vēstule (127803). Pirmpublicējums. Saglabājies vēstules melnraksts

(22872), kurš datēts ar 1912. gada 23. februāri.

1 Domāta A. Ķibuļa (A. Spriņģa) brošūra «Aspazija, prese un strād-

nieki. Viņu pēdējā laika attiecību kritisks raksturojums» (1912).
2 Acīmredzot Rainis lasījis «Jaunā Laika» 1912. gada 10. nr., 4, (17.)

februārī, publicēto paziņojumu, kā Izglītības un palīdzības biedrībā

«Laboremus» 12. februārī paredzētā lekcija par Raini un viņā dzeju

«aiz no lektora un biedrības neatkarīgiem iemesliem nevar notikt».

18.

J. Dambekalnam

Kastaņolā 1912. gada februārī (21. Ipp.)

Vēstule (107276). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura. .
.

fl

1 Skat. 5. vēstules 3. piezīmi.
2

lespējams, domāts R. Pelšes apcerējums «Kas ir «Uguns un

nakts»?» (1911).
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s «Jaunā Laika» 1912. gada. 8. nr., 28. janvāri (10. februāri), ievie-

tota īsa informācija par aktrises O. Mucenieces slimību un aicinājums

sniegt palīdzību.

19.

E. Birzniekam-Upītim

Cīrihē 1912. gada marta sākumā (23. Ipp.)

Vēstule (18031). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums
noteikti pēc satura un tā, ka kakla operācija Rainim tika izdarīta

1912. gada marta pirmajās dienās.

20.

Aspazijai

Kastaņolā 1912, gada 5. martā (24. Ipp.)

Atklātne (103783). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mmc A. Naglin bei Frau Dr.

Farbstein. Zūrich IV, Turnerstr. 22.

? Calla (latīņu vai.) — kalla.

2 lespējams, atklātne rakstīta jau 4. martā un Rainis gribējis at-

zīmēt Aspazijas dzimšanas dienu (16, martā) arī pēc vecā stila —

3. martā.

21.

J. Jansonam (Braunam)

Kastaņolā 1912. gada 5. martā (25. Ipp.)

Atklātne (18356). Pirmpublicējums C, 1935, 7. nr., 546. Ipp. Datējums

noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs:

1912, gada 6. marts. Atklātne adresēta: Mr. J. Janson. Bruxelies —

St. Silles, 21 rue Alfred Cluvsenaar.

-
1 J. Jansons (BraunS) bija «Cīņas» redakcijas kolēģijas loceklis.

Rainis sūtīja «Cīņas» 1. maija (18. aprīļa) numuriem dzejoļus («maija

dziesmas»), kuri tika publicēti bez paraksta: 1911, gada 113. nr. —

«Maija dziesma», 1912. gada 121. nr. —- «Lielais maijs», 1913. gada

128. nr. — «Maija manifests visiem darba ļaudīm».
2

Operācija notika 1912. gada marta pirmajās dienās.

8 Šādu uzaicinājumu J. Jansons (Brauns) izteica 1912. gada 27, jan-

vārī (28741), motivējot ar to, ka Raiņa dzejoļi «dedzina pavisam citādi

nekā dažs labs no «Cīņas» pasmagiem rakstiem».

4 Minētajā vēstulē bija runa arī par J, Jansona (Brauna) slikto

veselību.
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22. •..

P. Daugem

Kastaņolā 1912. gada 5. martā (25. Ipp.)

Atklātne (23235). Pirmpublicējums LM I, 298. Ipp. Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1912. gada

6. marts. Atklātne adresēta: Mr. P. Dauge. Bern; Schanzenbergstrasse 7,

Pension Stamm.

1
Resp., Kastaņolā.

23.

Jaunā Rīgas teātra komisijai

Kastaņolā 1912. gada 6. martā (26. Ipp.)

Telegrammas uzmetums (18569). Pirmpublicējums žurnālā «Bonpocu

AHTepaTypbi», 1968, 8. nr., 156. Ipp. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Raiņa dotais uzmetuma datējums ir neprecīzs.

lespējams, Rainis atbild uz apsveikumu sakarā ar «Uguns un nakts»

50. izrādi. Spriežot pēc B. Skujenieces 1912. gada 25. februāra (9. marta)

atklātnes (21041), tā notikusi 1912. gada 25. februārī (9. martā).

24.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 7. martā (26. Ipp.)

Atklātne (103784). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc
"

Kas-

taņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu

Cīrihē. ,;: . . . ;: >• ; „.r -

„
.

1 Teodora Zeiferta apskats «Induļa teikas dramatizējums» par Raiņa

«Induļa un Ārijas» izdevumu publicēts DzV 1912. gada 39. nr., 17. feb-

ruārī (1. martā), un 40. nr., 18. februārī (2. martā). Kritiķis visumā atzi-

nīgi vērtējis Raiņa dzeju, salīdzinājis to ar J. Lautenbaha «Induli un

Āriju», «kura dzejošanā šur tur pa krikslītim dzejas», un atzīmējis,

ka Raiņa luga «no viena gala līdz otram pilna dzejas, kā ziediem pār-

pildīts puķu dārzs». Taču T. Zeiferts cildināja galvenokārt Raiņa stila

meistarību, saturā akcentējot tikai mīlestības traģēdiju. Kritiķim luga

nelikās pietiekoši dramatiska: «Grāmatu ar tik dziļu lirismu un ar tik

zibošiem domu atspoguļojumiem latviešiem nav daudz. Arī drāmai

tisms tur ir. Bet tas ir atsevišķu skatu un iekšējs dramatisms. Drama-

tisma, kas satura kopā visas sacerējuma daļas, kas virza noteiktam

mērķim pretī visu lugas darbību, tur nav.» Kopsavilkumā T. Zeiferts

izsacījis šādu atziņu: «Likteņa roka auž un izārda cilvēka mūža

audeklu ar visām mīlestības puķēm, ar kurām tas izrotāts. Sai no-

jausmā mūs pamet dzejnieka darbs un ar to atklāj skatu uz cilvēka

dzīves lielo traģēdiju.»
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2 Vugglta (itāļu vai.) — aizbēgusi.
8 Tedesco (itāļu vai.) — vācietis.

* A. Upīša apskats publicēts JDL 1912. gada 36. nr., 13. (26.) febru-

ārī, 39,-41. ..nr., 17. februāri (1. martā) — 20. februārī (4. martā).

A. Upīša ārkārtīgi emocionālajā rakstā akcentēta doma par smelšanu

no t. s, veciem avotiem, par teikas formu, kurā dzejnieks iemieso savas

idejas: «Vēsturiskais tēls ir tik šema, ir tikai vārds, ko ikkatrs jauns

dzejnieks pilda ar jaunu saturu.» Bez lugas mākslinieciskā spēka kri-

tiķis atzīmējis arī tās augsto idejisko vērtību, aktualitāti: «Nav vaja-

dzīgs še sevišķi aizrādīt, ka viss, ko Rainis saka par tautām, viņu

naidu un karu, var zīmēties uz tagadējās sabiedrības dažādām šķirām

un viņu cīņu — uz to lielo cīņu, kas ilgst jau cilvēces mūžu.»

25.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 9. martā (27. Ipp.)

Atklātne (15936). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 Diamantkehls (no vācu der Diamant — dimants, die Kehle —

rīkle) — dimanta rīklīte,
2 Goldstimchen (no vācu das Gold — zelts, die Stimme — balss) —

zelta balstiņa.
8 Acīmredzot dzīvokļa saimniece Asunta Bertoljo.
4 Casa Rossa (itāļu vai.) — Sarkanā māja. lespējams, kāds Kastaņo-

las traktieris,

5 Arijo — neliela apdzīvota vieta Lugāno ezera krastā. lespējams,

runa ir par kādiem tautas svētkiem.

28.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 9. martā (27. Ipp.)

Atklātne (15935). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

27.

A. Priedītei

Kastaņolā 1912. gada 10. martā (28. Ipp.)

Atklātne (15780). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mmc Ingenieur A. Preedit. Davos-

Platz, Dr. Wolfers Sanatorium.

1 A. Priedītes dēls.
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28.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, pēc 10. marta (28. Ipp.)

Vēstule f103776). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc tā, ka Rainis atbild uz Aspazijas 1912. gada 10, marta vēstuli

(135255).

1 Runa ir par apsveikumu Aronu Matīsa žurnālista darbības 35 gadu

jubilejā.
2 īnsalala (itāļu vai.) — salāti.

8 Limone (itāļu vai.) — citrons.
4 Centime (franču vai.) — santīms.

29.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 11, martu (29. Ipp.)

Vēstule (103730). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura un Aspazijas 1912. gada 10. marta atklātnes Rainim (29253).

1 Rainis sūtīja dzejoļus «Cīņas» i. Maija svētku numuriem.
2 Arthrltis (grieķu vai.) — artrīts.

30.

Aronu Matīsam

Kastaņolā 1912. gada 12. martā (29. lpp.J
"

Vēstule (FBR, Aronu Matīsa f„ 8,29). Pirmpublicējums DzV, 1912,

53. nr„ 5, (18.) martā. Saglabājušies vēstules uzmetumi (18540 un

23110/6).
Vēstule rakstīta sakarā ar Aronu Matīsa žurnālista darbības 35 gadu

jubileju 1912. gada 3. (16.) martā.

3i.

Aspazijai

Ruviljanā 1912. gada 12. martā (30. Ipp.)

Atklātne (103785). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ruvil-

janas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 Aspazijas 10. marta vēstulē (135255) ir runa par B. Farbšteinas

slimību.

2 Minētajā vēstuļē Aspazija rakstīja par piemaksu sakarā ar sūtī-

jumu svaru»
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32.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 13. martā {31. Ipp.)

Atklātne (120393). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kas-

taņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.
1 1912, gada 12. martā (134293) Aspazija rakstīja par savām šaubām

un neapmierinātību ar krājumu «Ziedu klēpis»: «Gribot negribot jāat-
zīst pašai sev mans fiasco ar «Ziedu klēpi».»

2 Skat. 38. vēstules 1. piezīmi.

33.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 13. martu (31. Ipp.)

Vēstule (108006). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

Raiņa 1912. gada 13. marta vēstules Aspazijai (32. vēst.).
1

1912. gadā turpinājās 1911. gadā sāktā polemika par Aspaziju un

«Dzimtenes Vēstnesi». Aspazija nosūtīja atbildi JDL redakcijai (1912,
3. nr., 4. (17.) janvārī), kur uzsvēra — «es neatbildupar neviena laik-

raksta virzienu, kurā man atgadās kādreiz kādas rindiņas rakstīt».

Daudzos laikrakstos («Jaunajā Dienas Lapā», «Jaunajā Laikā», «Strād-

niekā», «Dzīvē») parādījās raksti un piezīmes t. s. «Aspazijas strīdus

lietā». Viens no plašākajiem ir «Jaunā Laika» 8. nr-ā, 15, (28.) janvārī,
ievietotais anonīmais raksts «Tiem, kas nomaldījušies». Tajā negatīvi
vērtēta «Dzimtenes Vēstneša» politika kā naidīga strādnieku šķirai un

atzīmēts, ka «ar savu demonstratīvo uzstāšanos Aspazija bij nokritusi

no savas, «klusās nākotnes» debesīm visnetīrākās «DzV» politikas purvā,

bij netiešā kārtā pabalstījusi visu «DzV» —- i tirgus ziņas un tukšos

jokus, i riebīgos uzbrukumus un denunciācijas». Taču Aspazijas daiļ-
rade šai rakstā novērtēta ar cieņu, tā raksturota kā «nemantīgo šķiru

ilgu un centienu paudēja». Dzejnieces rīcība vērtēta kā sarežģīta laik-

meta izraisīts nomalds. Aspazija teica galavārdu paskaidrojumā, kurā

vēlreiz uzsvēra, ka nenodarbojas ar publicistiku, bet ar literatūru un,

sakarā ar radušos strīdīgo situāciju, šobrīd ieņems «savu neitralitātes

stāvokli» (DzV, 1912, 12. nr„ 16. (29.) janvārī).
2 A. Niedra. «No «Sarkanām puķēm» līdz «Ziedu klēpim»» (DzV,

1912, 25. nr„ 31. janvārī (13. februārī}, 26. nr„ 1, (14.) februāri).
8

A. Upīša recenzija («Domas», 1912, 2. nr.) kopumā cildinoša, tajā

norādīts, ka «Saulainā stūrītī» jau sasniegta tāda izteiksme un domu

pilnība, par kuru grūti tālāk tikt. Vienīgi kā neiederīgs dzejoļu krājumā

kritizēts «Ziedu klēpja» ievads (Aspazija tajā polemizē ar «Saulaina

stūrīša» vērtētājiem.).
4 Ari F. Bārda augstu novērtējis Aspazijas dzejoļu krājumu, kritiskas

piezīmes adresējot tikai levadam un atsevišķiem dzejoļiem («Druva»,

1912, 2. nr,).
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5 Ftasco di Chianti (itāļu vai.) — kianti vīna pudele.
8 Nichts umkommen lassen (vācu vai.) — nekam neļaut pazust.
7 Handverķis (no vācu das Handwerk) — amats, arods.

34.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 15. martā (34. Ipp.)

Atklātne (15937). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cirihē.

1 Rainis nosūtīja Aspazijai dzimšanas dienā mimozas.

2
Acīmredzot domāts R. Ivanovs, kurš izgrieza no laikrakstiem Raiņa

un Aspazijas norādītos materiālus.

35.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 16. martā (34. Ipp.)

Atklātne (15938). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 1912. gada 19. marta vēstulē (135262) Aspazija paskaidroja, ka

izmēģinājusi hipnozes seansu, bet tas nav izdevies.

36.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 17. martu (35. Ipp.)

Vēstule (103732). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura.

1 Acīmredzot bijusi kāda pagaidām neatrasta Aspazijas atklātne ar

A. Feierbaha gleznas reprodukciju.
2 lespējams, kādas Raiņa un Aspazijas paziņas iesauka.

8
Acīmredzot B. Farbšteina izteikusi vēlēšanos nodarboties ar bele-

tristiku. Atbilstošā Aspazijas vēstule nav atrasta.

37.

J. Jansonam (Braunam)

Kastaņolā 1912. gada 18. martā (36. Ipp.)

Atklātne (18352). Pirmpublicējums C, 1935, 7. nr., 546. Ipp. Datējums

noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs:

1912. gada 19. marts. Atklātne adresēta J. Jansonam uz Briseli.

1 Domāta kakla operācija marta sākumā.

2 Acīmredzot runa ir par Sociāldemokrātijas vēlēšanu fonda finan-

siālo atbalstu. J. Jansons (Brauns) 1912. gada 11, marta vēstulē (28739)
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rakstīja par partijas «vadošās instances» lūgumu klālpieliktā vēstulē

un no savas puses Interesējās, vai tas neradīs Rainim kādas neērtības

un sarežģījumus. Bez tam Rainis sūtīja regulāras iemaksas laikraksta

«Cīņa» fondam.

38.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 19. martā (36. Ipp.)

Atklātne (103786). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 Runa ir par Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības krāj-
aizdevu kases 1908. gadā nodibināto Bisnieka fondu un šī fonda 1909.

gadā Aspazijai piešķirto, bet neizmaksāto prēmiju. (Skat. G. Grīnumas

rakstu «Rainis, Aspazija un Bisnieka fonda «juceklis»», RGGr, 1983,

46.—102. Ipp.)

39. .

Aspazijai

Ruviljanā 1912. gada 20. martā (36. Ipp.)

Atklātne (18579). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ruviljanas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1
1912. gada 18. marta vēstulē (135258) Aspazija rakstīja: «Tu mana

lielā, dziļā mīlestība! Man arvien jūtas, ka tā mums vēl vairāk varētu

tapt un ka mēs reiz taču nāksim pie lielās saprašanās un lielā miera,

kur visi sīkumi, asumi, ņegludumi nozudīs un izlīdzināsies — un tad

nāks laime.»
2

Minētajā vēstulē Aspazija rakstīja, ka saņēmusi dāvanas no A. Lū-

kinas, un piebilda: «Tiešām viņa mani drusku mīl.»

8 «Druvas» 1912. gada 3. nr. publicēta T. Zeiferta «Piezīme pie

priekšvārda Aspazijas «Ziedu klēpim»». Aspaziju neapmierināja T. Zei-

ferta dotais «Saulaina stūrīša» Vērtējums, ūn viņa «Ziedu klēpja»

ievadā polemizēja ar T. Žeifertu un P. Šmitu. A. Upits žurnālā «Domas»

(1912, 2. nr.) atzīmēja, ka šādas polemikas īstā vieta ir laikraksts, ne

dzejoļu krājuma ievads. Savukārt T. Zeiferts savā piezīmē atrunājās,

ka Aspazija viņa 1909./1910. gada lirikas vērtējumu, kurā ir minēts

arī «Saulains stūrītis» («Jauna Raža», 1910, 12. nr.), ir pārpratuši.
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40.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 20. martu (37. Ipp.)

Vēstule (103729). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc tā, ka Rainis atbild uz Aspazijas 1912. gada 19. marta vēstuli

(135262).

1 Aspazija minētajā vēstulē rakstīja, ka gatavojusies braukt uz

Kastaņolu 26. martā, bet tomēr izbrauks ātrāk, jo 26 — «slikts skaitlis».

2 Abcheni (no vācu abmachen — nokārtot) — darījumi.
8 Peski (no itāļu pesca) — persiki.
4 19. marta vēstulē Aspazija ieteica izdarīt vēl dažas korekcijas

A. Birkerta apcerējumā par Raini.

5 Resp., Cīrihes latviešu kolonija.

4l
t

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1912. gada 21. martā (38. Ipp.)

Atklātne (17075). Pirmpublicējums A, 1932, 418. nr., 18. Ipp. Datē-

jums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāma-

tiņas, Atklātne adresēta: Mr. K. Ķirpen. Riga, Postfach 961,

42,

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 21. martā (39. Ipp.)

Atklātne (103787). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

43.

A. Upītim . •

Kastaņolā 1912. gada 21. martā (39. Ipp.)

Vēstule (Ffiß, A. Upīša f., 5,89). Pirmpublicējums A, 1932, 421. nr.,

18. Ipp., ar redakcionālām atšķirībām. Saglabājies vēstules melnraksts

(17074).

1 A. Upīša raksts publicēts JDL, 1912, 36. nr., 13. (26.) februārī,

39.—41. nr., 17. februārī (1. martā) — 20. februāri (4. martā).
2 A. Upīša sastādītais literāri kritisko rakstu krājums «Vārds».

44.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 23. martā (40. Ipp.)

Atklātne (15939). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga, Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.
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I 1 R. Ivanovs 1912. gada 22. marta vēstulē (124952) rakstīja par

Raiņa lielo popularitāti sabiedrībā un lūdza dzejnieka atļauju viņa un

Aspazijas fotoattēlu izplatīšanai, ienākumus izmantojot «kādam labda-

rīgam mērķim» (resp., LSD vēlēšanu fondam).
2 1911. gadā Rainis bija devis atļauju fotogrāfam P. Slavinskim

izgatavot atklātnes ar Raiņa dzejoļiem.

45.

A. Priedkalnam

Kastaņolā 1912. gada 24. martā (40. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17076). Pirmpublicējums A, 1932, 419. nr.,

18. Ipp., bez adresāta, ar redakcionālām atšķirībām. Adresāts noteikts

pēc satura.

A. Priedkalns bija 3. Valsts domes deputāts. LSD viņu izvirzīja par

deputāta kandidātu arī 4. Valsts domes vēlēšanās. Tomēr 4. Valsts

domē no Rīgas tika ievēlēts kadetu partijas ieteiktais kandidāts.

46. .

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 24. martā (41. Ipp.)

Atklātne (15787). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

47.

J. Jansonam (Braunam)

Kastaņolā 1912. gadā, ap 29. martu (42. Ipp.)

Vēstule (18344). Pirmpublicējums C, 1935, 7. nr., 546. Ipp. Adresāts

un aptuvenais datējums noteikti pēc satura un tā, ka Rainis atbild uz

J, Jansona (Brauna) 1912. gada 20. marta vēstuli (28740).

1 20. marta vēstulē J. Jansons (Brauns) interesējās par 19. gs. vācu

dzejnieka F. Freiligrāta darbu («Revolūcija» v. c.) tulkojumiem.
2

Emīlija Kurševica (E. Kalniņa, P. Kalniņa māsa).

48.

Z. Pērkonam

Kastaņolā 1912. gadamartā (42. Ipp.)

Vēstule (22733/50). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura.
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49.

T. Amtmanim

Kastaņolā 1912. gada martā (43. Ipp.)

Vēstules melnraksts (22733/51/52). Pirmpublicējums LM īl, 279. Ipp.

Aptuvenais datējums noteikts pēc satura un Raiņa 1912. gada marta vēs-

tules Ž. Pērkonam (48. vēst.).

1 Die Abenteueihchkeit (vācu vai.) — dēkainība.

50.

P. Daugem

Kastaņolā 1912. gada 2. aprīlī (44. ipp.)

Atklātne (23236). Pirmpublicējums RGGr, 1976, 130. Ipp. Datējums no-

teikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. At-

klātne adresēta: Mr. P. Dauge. E. B. TL T. Aayre, 3y6. Bp. Moscou,

CpeTeHCKHŽ 6yAbß., a> «Pocchh».

1 P. Dauges šī perioda vēstules Rainim nav atrastas. lespējams, runa

ir par-P. Dauges brāli Aleksandru Daugi.

51.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1912. gada 2. aprīlī (45. Ipp.)

Atklātne (17981). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta E. Birz-

niekam-Upītim uz Baku.

1
lespējams, domāta A. Ķēniņa, kura viesojās Kastaņolā no 25. līdz

27. martam.

2 Atbilstoša E. Birznieka-Upīša vēstule nav atrasta. Taču, spriežot

pēc 1911. gada oktobra un novembra vēstulēm, E. Birznieks-Upītis inte-

resējās, vai Rainis nav pārdomājis un vēl arvien vēlas dot savus kopo-

tus rakstus «Dzirciemnieku» apgādam.

52.

J. Bērziņam (Ziemelim)

Kastaņolā 1912. gada 2. aprīlī (45. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17077). Pirmpublicējums A, 1932, 419. nr., 18.

Ipp., ar redakcionālām atšķirībām.

IJ. Bērziņš (Ziemelis) 1912. gada 2. februārī (28537) rakstīja par

ieceri izdot jaunu rakstu krājumu «No rītiem un vakariem» un lūdza

Raiņa un Aspazijas līdzdalību. Krājumā būtu sakopoti beletristiski (ori-

ģināli un tulkoti) darbi un kritiski apcerējumi par literatūru un mākslu,

bet «par līdzstrādniekiem aicināt visus mūsu rakstniekus — galvenā
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kārtā iz emigrantu vidus. Pie tam jo īpaši dot pilnu iespēju izteikties

mūsu jaunajiem talantiem, kuriem šimbrīžam tādas iespējas tikpat kā

pavisam trūkst,» Šī iecere tomēr netika realizēta,

53, ■ ' '

J. Jansonam (Braunam)

Kastaņolā 1912. gada 3. aprīlī (46, Ipp.)

Atklātne (18360). Pirmpublicējums C, 1935, 7. nr„ 546. Ipp. Datē-

jums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmati-

ņas. Atklātne adresēta J. Jansonam uz Briseli.

1 Par līdzekļu došanu Sociāldemokrātijas vajadzībām ir runa Raiņa
1912. gada 18, marta vēstulē J. Jansonam (Braunam) (37. vēst.)>

tafila tajā nav norādīts konkrētais mērķis. lespējams, ka bijusi vēl

kāda vēstule J. Jansonam, kura nav atrasta. Par «Uguns un nakts» vie-

nas izrādes dāvinājumu LSD vēlēšanu fondam Rainis sarakstījās ar

2. Pērkonu un K. Ķirpēnu.
2

«Cīņas» 1912. gada 120. nr„ 12. (25.) martā, publicēti Latvijas

Sociāldemokrātijas Lauku konferences (1911. gada decembra) protokoli.

Konferencē aplūkota arī «Cīņas» darbiba, konstatēti trūkumi un pie-

ņemta šāda rezolūcija: «Latvijas Sociāldemokrātijas Lauku konference

atrod, ka «Cīņa» līdz šim nav izpildījusi centrālorgāna uzdevumus, t. i.,

nav izteikusi biedru vairākuma domas, pielaidusi pārāk lielā mērā pole-

miku, nav ieturējusi pietiekoši populāru valodu un nav piegriezusi pie-

nācīgo vērību aģitācijas rakstiem, tamdēļ uzdod rūpēties C. X, par šo

trūkumu novēršanu.»

54.

2. Pērkonam

Kastaņolā 1912. gada 4. aprīlī (46. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17078). Pirmpublicējums A, 1932, 419. nr., 18.

Ipp., ar redakcionālām atšķirībām. .

1 Atbilstoša 2. Pērkona vēstule nav atrasta.

2 Jaunais Rīgas teātris gatavojās iestudēt Aspazijas tulkoto K. Ģuc-

kbva lugu «Uriēls Akoštā», kuras pirmizrāde Rīgas Latviešu teātrī no-

tika jau 1905. gada 31. augustā (13. septembrī).
3 Nākamajā teātra sezonā bija iecerēts izrādīt A. Tolstoja triloģiju

«Jāņa Briesmīgā nāve», «Cars Fjodors Joanovičs», «Gars Boriss». ' >

4A. Mierlauka 25 gadu skatuves darbības jubileja 1912. gada 16.

■martā,' ■ ; ■ • > ■

5 Respi» LSD vēlēšanu fondam, -
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55.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1912. gada 4. aprīlī (47. Ipp.)

Vēstule (18062), Pirmpublicējums.

1
A. Ķēniņa.

2 «Uguns un nakts» 100. izrāde notika 1914. gada 15. (28.) aprīlī.
8 Gustavs Zemgais bija viens no Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības

biedrības Krājaizdevu kases direktoriem,

4 G, Zemgais bija arī žurnāla «Domas» oficiālais redaktors (1912—

1914). Faktiskie redaktori — E, Pīpiņš un A. Upīts.
5 Acīmredzot «Imants» un «Jāzeps un viņa brāļi».

56.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1912. gada 6. aprīlī (48, Ipp.)

Atklātne (120408). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta:

Mr. R. Ivanov. Zūrich, Sonneggstr. 6.

1 Mūnchener Roggenbrot (vācu vai.) — Minhenes rudzu maize,

57.

J, Buševicam

Kastaņolā 1912. gada 8. aprīlī (49. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17079). Pirmpublicējums A, 1932, 419. nr.. 18.

Ipp,, ar redakcionālām atšķirībām. Uz šīs lapiņas arī vēstules uzme-

tums J. Jansonam (Braunam) 1912. gada 8. aprīlī (58. vēst.).

Vēstules uzmetums acīmredzot rakstīts, atbildot uz kādu J. Buševica

vēstuli, kura nav atrasta.

58.

J. Jansonam (Braunam) ion .

Kastaņolā 1912. gada 8. aprīlī (49. Ipp.)

Vēstule (18348). Pirmpublicējums A, 1932, 419. nr., 18. Ipp. Sagla-

bājies uzmetums, kurš datēts ar 1912. gada 8. aprīli, uz vienas lapiņās

ar vēstules uzmetumu J. Buševicam 1912. gada 8. aprīlī (57. vēst.)',

1 Der Freiheit Dienst ist ein sclmeiei Dienst (vācu vai.) — brīvības

dienests ir smags dienests,

2 1912. gada 5, aprīļa vēstulē (28738) J. Jansons (Brauns) rakstīja

par «Cīņas» 120. nr, publicēto Sociāldemokrātijas Lauku konferences

rezolūciju: «Paši man uzsēdina uz kakla visādus zeļļus, kas latviski



499

izteikties nemāk, paši mani tie sasaistījuši ar visādiem noteikumiem,

un tad nu beigās lieliski pārmetumi! Visjaukākais vēl ir tas, ka pat
šādās atsūtītās rezolūcijās man jālabo ir loģikas, ir valodas, ir orto-

grāfijas kļūdas, lai mūsu partijas darbinieki pavisam neizblamētos at-

klātības priekšā.»
8 Minētajā vēstulē X Jansons (Brauns) izteicās, ka gribējis pa liel-

dienām atpūsties un aizbraucis «tepat uz Beļģijas robežām kādā strād-

nieku pulciņā noturēt referātus»,

59.

A. Deglavam

Kastaņolā 1912. gada 9. aprīlī (50. Ipp.)

Vēstule (18400). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1912. gada 10. aprīlis. Vēs-

tule adresēta: Russie. Herrn A. Deglau. Riga, Rumpenhofsche Str. 25

Q 18, im eignen Hause.

1 1912. gada 27, februārī (11. martā) JDL 47. nr. ar A. Deglava

rakstu «Literāriski kuriozumi» aizsākās A. Deglava un A, Upīša pole-

mika, kas turpinājās JDL tā paša gada 53., 61., 67., 78., 85.. nr. Tās

pamats bija valodnieciska rakstura — A. Deglavu neapmierināja vārda

«juteklība» izpratne un lietojums A. Upīša darbos. Bez tam viņš pār-

meta A. Upītim, ka tas gribot piesavināties šī vārda «atklājēja» lau-

rus, neņemdams vērā A. Deglava tulkotās L. Bīhnera grāmatas «Spēks

un viela» priekšvārdu, kā arī viņa rakstus «Konversācijas vārdnīcai».

A, Deglavs nedaudz skāra arī mākslinieciskuma jautājumu, runājot par

neskaidrību A. Upīša valodā.

A. Upīša atbildes raksts jau ievirzīja diskusiju plašākā gultnē, ska-

rot jautājumus par A. Deglava sabiedriskās darbības idejisko pusi. Arī

A. Deglavs izteica savu viedokli par A. Upīša darbību. Sīkais «literā-

riskais kuriozums» tādējādi kļuva par iemeslu sasāpējušu jautājumu iz-

tirzāšanai, kur ievērojamu vietu ieņēma jau Aspazijas sakarā apspriestā

Āronu Matīsa un «Dzimtenes Vēstneša» «lieta».

2 H. Heines «Ziemeļjūras» atdzejojums publicēts «Saimnieču un zel-

teņu kalendārā» 1901. un 1903. gadam.
3 A. Bēbeļa darbs «Sieviete un sociālisms».

60.

P. Pekmanim

Kastaņolā 1912. gada 11. aprīlī (51. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18547). Pirmpublicējums. Uz šīs lapiņas arī vēs-

tules uzmetuma fragments H. Greiliham vācu valodā (61. vēst.).

1 Acīmredzot runa ir par kāda jauna izdevuma projektu, kurš šajos

gados netika realizēts.
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2 Domāts «Jaunajā Laikā» 1911. gada 35. nr. publicētais Pēterburgas
«studentu-marksistu» protests pret Aspaziju.

61.

H. Greiliham

Kastaņolā 1912. gada 11. aprīlī (51. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodas, vēstules uzmetuma fragments (18547).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Uz šīs lapiņas arī vēstules uzmetums P. Pekmanim

1912. gada 11. aprīlī (60. vēst.).

1 Domāta R. Ivanova 1912. gada 9. aprīļa atklātne Rainim ar H. Grei-

liha v. c. parakstiem (20769).

62.

J. Dambekalnam

Kastaņolā 1912. gada 24. aprīlī (52. ipp.)

Vēstule (107274). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 J. Jansonam (Braunam) 3. aprīlī un 2. Pērkonam 4. aprīlī.
2

lespējams, domāti F. Veinberga vadītās «Rīgas Avīzes» uzbrukumi

laikraksta «Jaunais Laiks» redaktoram J. Celmam (RA, 1911, 203. nr.,

5. (18.) septembrī, 209. nr., 12. (25.) septembrī).
3 «Jaunā Laika» 1912. gada 11. nr. (8. (21.) februārī) tika ievietots

dažu Rīgas strādnieku ierosinājums pārvērst «Jauno Laiku» par dienas

avīzi. «Bet šādas nepieciešamības realizēšanai ir vajadzīgi naudas

līdzekļi. Lai tādi rastos, uzaicinu biedrus — strādniekus pabalstīt «Jauno

Laiku», nodibināt līdz ar to dienas avīzes fondu.» Laikraksta 14. nr.

(10. (23.) martā) jau publicēts ziņojums par iemaksām, kuru summa

sasniegusi 163 rbļ. 52 kap.
4 K. Pētersons kļuva par «Jaunā Laika» izdevēju, sākot ar 1911.

gada 24. decembri (1912. gada 6. janvāri).

63.

A. Deglavam

Kastaņolā 1912. gada 26. aprīlī (53. Ipp.)

Vēstule (18401). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kasarates

pasta zīmoga uz aploksnes. Vēstule adresēta A. Deglavam uz Rump-

muižas ielu Rīgā.

1 A, Deglava un A. Upīša polemika. Skat. 59. vēstules 1, piezīmi.

1 J. Jansonam (Braunam) 3. aprīlī un 2. Pērkonam 4. aprīli.
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8 A. Deglavs 1912. gada 25. marta (7. aprīļa) vēstulē (120581) izteica

izbrīnu par A. Upīša uzaicinājumu piedalīties viņa sastādītajā rakstu

krājumā «Vārds».

8 Minētajā vēstulē A. Deglavs rakstīja Rainim, ka A. Upīša priekšli-

kumu nepieņemšot un uzskatot, ka ari Rainim no tā vajadzētu atteikties.
4 A. Deglavs rakstīja par JDL 1912. gada 67. nr-ā, 21. martā (3. ap-

rīlī), publicēto Pēterburgas studentu («Pēterburgas latviešu studenti

un studentes») protestu pret DzV virzienu, kurš «kalpo apzinīgai reak-

cijai». A. Deglava sašutumu bija izraisījis fakts, ka starp demokrātiska-

jiem rakstniekiem, kurus DzV «apmētāja ar dubļiem», studenti bija

ierindojuši ari A. Upīti, kuru A. Deglavs uzskatīja par izbijušu meln-

simtnieku. Sajā sakarā A. Deglavs ierosināja rakstīt protestu, ja Rainis

gribētu «nākt ārā no sava neitrālā Olimpijas stāvokļa».
5 Romāna «Rīga» 1. daļa — «Patrioti».
8

Rainis acīmredzot kļūdījies, jo H. Heines poēmas atdzejojums bija

publicēts tikai «Saimnieču un zelteņu kalendārā» 1901. un 1903. gadam.

64.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 26. aprīli (55. Ipp.)

lespiests pēc pirmpublicējuma žurnālā «Latviete», 1935, 10. nr., 157.

Ipp. Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura un Raiņa vēstules A. Deglavam 1912. gada 26. aprīlī

(63. vēst.).

65.

A. Deglavam

Kastaņolā 1912. gadā, ap 26. aprīli (55. Ipp.)

Tulkojums no fraņču valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (127774).

Tulkojuma pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc satura —

telegramma acīmredzot sūtīta sakarā ar Aspazijas mātes slimību, par

ko Dora Rozenberga informēja Raini un Aspaziju 23. un 26. aprīlī

(skat. 63. vēst.). Telegramma adresēta A. Deglavam uz Rumpmuižas ielu

Rīgā.

66.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1912. gada 2. maijā (56. Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359/16). Pirmpublicējums. Už

noraksta atzīmēts datējums un adresāts. Atklātni parakstījuši arī As-

pazija. ; -
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67.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1912. gada 2. maijā (56. Ipp.)

Atklātne (17979). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1912. gada 3, maijs. At-

klātne adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Baku.

1 1912. gada 16. (29.) aprīlī.

68.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 2. maiju (57. Ipp.)

Vēstule (103734). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura.

1 Evvivanno i plselli (itāļu vai.) — lai dzīvo zirņi!
2 Cantina (itāļu vai.) — pagrabs, vīna pagrabs, ēdnīca.

3 Maggio (itāļu vai.) — maijs.
4

Una cosa famosissima, tutt' il mondo pāriem (itāļu vai.) — slavena

lieta, visa pasaule runās.

5 Nostrano (itāļu vai.) — vietējais.
8 Mangiāšana (no itāļu mangiare) — ēšana.

7 Ni trau (no vācu nicht trau sein) — nebēdājies, neskumsti.

69.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 2. maiju (57. Ipp.)

Vēstule (103733). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura,
.

.' ,

1 Runa ir par gatavošanos Aspazijas mātes bērēm 1912. gada 20. ap-

rīlī (3. maijā).
2 Domātas grāmatizdevēja F. Reklāma UB grāmatas.

70.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 3. maijā (58. Ipp.)

Vēstule (103744). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura.

1 Aspazija 1912. gada 2. maija atklātnē (20791) rakstīja, ka menin-

gīts neesot mantojama slimība. lespējams, viņa pirms tam, no [25.]
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marta līdz 1. maijam ciemojoties Kastaņolā, bija Rainim sūdzējusies

par savu veselību.

2 Spriežot pēc Raiņa vēstules A. Lūkinai (skat, 66, vēst,), Aspazija

bija nobažījusies, ka māti neaprok «tik pamirušu».
3 DzV 1912, gada 76. nr-ā (4. (17.) aprīlī) publicēta Līgotņu Jēkaba

atsauksme par «Induļa un Ārijas» pirmizrādi 3. (16.) aprīlī. Viņš atzī-

mēja, ka publika uzņēmusi lugu «ar kritiku, uzmanīgi, bet ne ar vēt-

rainu sajūsmu».

DzV 86. nr-ā (16. (29.) aprīlī) recenzijā par 13. (26.) aprīļa izrādi

(T. Amtmaņa benefici) Līgotais rakstīja: «Bet pie teātra publikas vēl

«Indulis un Ārija» neatrod to vispārīgo aizgrābtību, ko «Uguns un

nakts». No teātra aprindu puses šo publikas izturēšanos mēģina izskaid-

rot ar to, ka «Indulī un Ārijā» trūkstot mūzikas, neesot to skatu rai-

buma, piem., deju, kas «Ugunī un naktī». [..] Var izskaidrojumu dabūt

vēl ar to, ka teātra sezona rit uz beigām un pavasaris nekad nav diez

cik labvēlīgs teātra apmeklēšanai. Man šķiet, bez visiem šiem iemes-

liem ir vēl cits: traģēdijas stipri filozofiski rezignējošais raksturs.»

71.

Aspazijai

Kastaņolā 1912, gada 4. maijā (59. Ipp.)

Atklātne (15788). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 Švindelēt (no vācu schvjindelri) — krāpt, blēdīties.

2 1912. gada 3. maijā Aspazija sakarā ar mātes nāvi izteica pašpār-

metumus, ka nav atgriezusies Latvijā, un rakstīja: «Ak, kāpēc es pēdējo

vasaru nebraucu uz Somiju, -bet tad man nebija nekādas gribas, ne

enerģijas..» (16946).

72.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 5. maiju (59. Ipp.)

Vēstule (103720). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura.

1 Gran festa (itāļu vai.) — lieli svētki.

2 Gigia — iespējams, saīsināta forma no Luigina (Luigia) un domāts

kāds no Raiņa un Aspazijas paziņu bērniem.

3 Tutti a Munt Brd (itāļu vai.) — visi uz Brē kalnu,
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73.

A. Deglavam

Kastaņolā 1912. gada 6. maijā (60. Ipp.)

Vēstule (18407). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cīrihes

pasta zīmoga uz aploksnes. Vēstule adresēta A. Deglavam uz Rump-

muižas ielu Rīgā.

1 Vēstule sūtīta kopā ar Raiņa pieminēto Aspazijas vēstuli (18407),

kurā runa par Aspazijas mātes slimību un nāvi. Rainis šai laikā uztu-

rējās Kastaņolā un, spriežot pēc Aspazijas teiktā, savu vēstuli rakstījis

pirms 6. maija («jau sen»), bet Aspazija aizkavējušies ar nosūtīšanu.

2 Jau 1911. gadā A. Deglavs, kurš bija Raiņa un Aspazijas pilnva-

rotais honorāru jautājumos, rakstīja par teātru izvairīgo izturēšanos un

maksājumu novilcināšanu. Šajā gadījumā runa ir par F. Šillera lugas

«Marija Stjuarte» tulkojumu.
3 Die Volksausgabe (vācu vai.) —- tautas izdevums.

4
1912. gada 25. marta (7. aprīļa) vēstulē (120581) A. Deglavs, mudi-

not Raini pasteigties ar K. Marksa «Kapitāla» tulkojumu, rakstīja ari

par citiem iespējamiem tulkojumiem «Kapitāla» aizkavēšanās gadījumā.
5 A. Deglavs 1912. gada 5. (18.) maija vēstulē (77681) paskaidroja,

ka A. Raņķis piesūtījis aprēķinu par «Tālu noskaņu» pārdošanu (ap-

tuveni 40 rbļ.).

74.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 6. maiju (62. Ipp.)

■ ■ Vēstule (108030). Aptuvenais datējums noteikts pēc satura un Aspa-

zijas 1912. gada 5. maija vēstules Rainim (135259).

1 Minētajā vēstulē Aspazija rakstīja: «Mehāniskie dabas ķermeņi

spēj dzīvību dot, saule var likt augiem zaļot un ziedēt, bet es ar savu

mīlestības pilno sirdi nekā nespēju ne raisīt, ne novērst.»

2 Wer seinen eigenen Vatei.. (vācu vai.) — kurš savu paša tēvu

var rakstīt ar «F», tas ir spējīgs uz visu, tikai ne uz to, lai tiktu dru-

kāts.

Rainis bija neapmierināts ar P. Gurevicas vācu valodas zināšanām un

vēlēšanos publicēt savus sacerējumus.

75.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 6. maiju (64. Ipp.)

Vēstule (108028). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura.

1 Raiņa minētās grāmatas ir F, Reklāma UB izdevumi ar atbilstošiem

šīs sērijas kārtas numuriem.
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Dž. Makfersona sacerētās, bet leģendārajam ķeltu dziesminiekam

Osianam piedēvētās poēmas «Fingals» un «Temora».

B. dc Senpjēra darbs «Pauls un Virdžīnija».

«Dainas». Lietuviešu tautas dziesmu izdevums.

A. Frīdmana novele «Ineša dc Kastro» (kopā ar vēl divām šī autora

novelēm).

V. Šekspīra luga «Jūlijs Cēzars» un Plūtarha tāda paša nosaukuma

biogrāfiskais darbs (kopā ar Aleksandra biogrāfiju),
V. Šekspīra luga «Perikls».

F. Hebela luga «Demetrijs».

76.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 7. maijā (64. Ipp.)

Atklātne (15940). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 Sempie allegra (itāļu vai.) — vienmēr jautra.

77.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 7. maijā (65. Ipp.)

Atklātne (70932). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 Caioļinaha la lingua lunga (itāļu vai.) — Karolīnai ir gara mēle.

2 Stanca (itāļu vai.) — nogurusi. ;
3 Signor Romolo c come un avvocato (itāļu vai.) — sinjors Romolo

ir kā advokāts.
4 Lettera (itāļu vai.) — vēstule.

5 Ma eia scritta lorte — forte (itāļu vai.) — bet bija rakstīts stipri,

stipri.
6 La Dacei b come un diavolo (itāļu vai.) — Dači ir kā viens velns.

7 Casetina (itāļu vaļ.) — mājiņa

78.

A. Deglavam

Kastaņolā 1912. gada 8. maijā (66. Ipp.)

Atklātne (18402). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta

A. Deglavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

1
1912. gada 21. aprīļa (4. maija) vēstulē (77680) A. Deglavs plaši

aprakstīja 20. aprīlī (3. maijā) notikušās Aspazijas mātes bēres.
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79.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 8. maijā (66. Ipp.)

Vēstule (103719). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc tā, ka

Rainis piemin atklātni A, Deglavam, kura rakstīta 1912. gada 8. maijā
(78. vēst.), un savu ierakstu dienas hronikā 1912. gada 8. maijā
{par sapņiem).

1 Runa ir par H. Heines «Bimini» tulkojumu, kuru Rainis bija pare-

dzējis izdot UB sērijā, izmantojot savu MVM publicēto tulkojumu.
2 Tipogrāfija, kurā 1912. gadā iespieda UB grāmatas.
3

Skat. 86. vēstules 3. piezīmi.

80.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 9. maijā (67. Ipp.)

Atklātne (103788). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

81.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1912. gada 10. maijā (67. Ipp.)

Vēstules noraksts svešā rokrakstā (73359/17). Pirmpublicējums. Sa-

glabājies fragmentārs vēstules uzmetums (18452), bez adresāta norādes.

Uz noraksta norādīts adresāts.

f Vēstule acīmredzot rakstīta sakarā ar A. Lūkinas 1912. gada 2.

(15.) aprīļa vēstulē (29190) izteiktajām domām par «Vaidelotes» slikto

iestudējumu Jaunajā Rīgas teātrī. Viņa rakstīja: «Tagad tik vajadzētu

vienam nedraugam sacīt vienu ģiftīgu vārdu, vilkt paralēli starp Raiņa

un Aspazijas lugām, izlietojot vājas izrādes iespaidu, ka publikas uzti-

cība (kura lielā mēra ir padota suģestijai) būtu zudusi un Aspazija no-

grimtu aizmirstībā tagadnē.»

82.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 10. maiju (68. Ipp.)

Vēstule (108022). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

tā, ka Rainis atbild uz Aspazijas 1912. gada 9. maija vēstuli (138874).

1 1912. gada 9. maijā Aspazija rakstīja (138874): «Ja Tu būtu mamas

vietā bijis, vai Tu nejūti, ka es būtu ugunij cauri skrējuse un pie Tevis

braukuse? Es jau arī tagad paliku īsteni Tevis dēļ.»
2 Aspazija minētajā vēstulē rakstīja par kādas kaimiņienes ārkār-

tīgi lielo labvēlību pret viņu,
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83.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 11. maijā (69. Ipp.)

Atklātne (70933). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1
Cuoco (itāļu vai.) — pavārs.

84.-' - , '

Aspazijai

Ruviljanā 1912. gada 13. maijā (69. ipp.)

Atklātne (15943). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ruvilja-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 Aspazija 1912. gada 11. maijā (135257) rakstīja, ka trīs stundas

dienā viņai aizņemtas ar dažādiem saimniecības darbiem, palīdzot
B. Farbšteinai.

85.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 13. maijā (70. Ipp.)

Atklātne (15942). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

86.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 14. maijā (71. Ipp.)

Atklātne (70928). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 Aspazijas 1912. gada 13. maija atklātne (70999) ar kolibri attēlu.

2 Kuratiņš (no itāļu curaro) -— draudzes mācītājs.

3 Spriežot pēc ierakstiem Raiņa 1912. gada dienas hronikā (22842),

Kastaņolā uzturējušās arī krievu tautības emigrantes.

87.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 14..maiju (71. Ipp.)

Vēstulē (108029). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura, E. Birznieka-Upīša 1912. gada 23. aprīļa (6. maija)

vēstules Rainim (105733) un Aspazijas vēstulēm Rainim.

1 E. Birznieks-Upītis.
2 Acīmredzot domātas Raiņa atklātnes Aspazijai 13. maijā (15942,

15943) ar Lugāno ezera skatiem.
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88.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada maija vidū (72. Ipp.)

Vēstule (108019). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

vēstules satura.

1 A. Deglava nekrologs Aspazijas mātei ievietots JDL 1912. gada

96. nr., 27. aprīlī (10. maijā).
2 Domāta Zvārguļu Edvarda sastādītā latviešu dzejas antoloģija «Jūtu

pasaule» (1909), kurā arī Raiņa un Aspazijas dzejoļi.

89.
..
: ,

...
.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 18. maijā (73. Ipp.)

Atklātne (15941). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

90.

H. un V. Dermaņiem

Kastaņolā 1912. gada 25. maijā (73. Ipp.)

Vēstules melnraksts un tulkojums no krievu valodas (18463). Pirm-

publicējums A, 1932, 419. nr., 18. Ipp., ar redakcionālām atšķirībām.

1
Draugu un tuvinieku lokā Henriete Dermane tika dēvēta par Jetiju.

2 No 1908. gada V, Dermanis par revolucionāro darbību atradās kator-

gas cietumā Rīgā, bet 1912. gadā tika izsūtīts uz īrkutskas guberņu.
3 Sākot ar šo vārdu, tālākais teksts krievu valodā.

91.
:

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1912. gada 26. maijā (74. Ipp.)

Vēstule (127802). Pirmpublicējums RGGr, 1980, 71. Ipp. Datējums

noteikts pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Acīmredzot domāta B. Skujenieces 1912. gada 10. (23.) maija

vēstule (21046) ar dzejoli «Ziedoņa naktī».

92.

V. Plūdonim

Kastaņolā 1912. gada 1. jūnijā (75. Ipp.)

Vēstules melnraksts (17080). Pirmpublicējums A, 1932, 419. nr.,

18. Ipp., bez adresāta, ar redakcionālām atšķirībām. Adresāts noteikts

pēc satura. Uz Šīs lapiņas arī kādas citas vēstules 2 pirmie teikumi.

1 19i2. gada 14. (27.) maija vēstulē Rainim un Aspazijai (29302)

V. Plūdonis informēja par darbu pie daiļliteratūras hrestomātijas «Latvju
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rakstnieki» 4. daļas. Viņš lūdza atļauju ievietot tajā arī Raiņa un

Aspazijas darbus un atzīmēja, ka vēlētos dot mazāku skaitu sacerē-

jumu, bet pēc iespējas pilnīgā veidā,

93. v.

R.i Ivanovam

Kastaņolā 1912. gada 1. jūnijā (76. Ipp.)

; Atklātne (120411). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1912, gada 3. jūnijs. At-

klātne adresēta R. Ivanovam uz Cīrihi.

1 Runa ir par Aspazijas un Raiņa fotoattēliem, kurus LSD Cīrihes

grupa izplatīja, lai iegūtu lidzekļus LSD vēlēšanu fondam (4. Valsts

domes vēlēšanām).
2 Domāts uzaicinājums LSD ārzemju grupām iegādāties un izplatīt

Raiņa un Aspazijas ģīmetnes. :

94.

B. Farbšteinai

Kastaņolā 1912. gada 6. jūnijā (76. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18489). Tul-

kojuma pirmpublicējums.

B- Farbšteinas vēstule, uz kuru atbild Rainis, nav atrasta.

95.

A. Ķeniņai

Kastaņolā 1912. gada 6. jūnijā (77. Ipp.)

Vēstules melnraksts (17081). Pirmpublicējums A, 1932, 420. nr.,

18. Ipp., ar redakcionālām atšķirībām.

1
lespējams, Rainis atsaucas uz V. Eglīša izteikumu, ka «Induļa un

Ārijas» «daiļi izkoptā valoda tikpat tālu paceļas pār Kugas dekorācijām,
cik agrāk Kugas dekorācijas pacēlās pār Aspazijas «Vaidelotes» un

Raiņa «Uguns un nakts» valodu» (DzV, 1912, 89. nr., 19. aprīlī

{2. maijā)).

96.

P. Daugem

Kastaņolā 1912. gada 14. jūnijā (78. Ipp.)

Atklātne (23237). Pirmpublicējums RGGr, 1976, 131. Ipp. Datējums

noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

Atklātne adresēta: Mr. P. Dauge. Thv Tī. T, Aayre. Moscou, Apxaa-

reAtcK. nep. N° 7.

IP. Dauge vēlāk pārcēlās uz dzīvi savrupmājā Maskavas apkaimē.
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97.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1912. gada jūnija vidū (78. Ipp.)

Vēstule (18061). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

K. Ķirpēna 1912. gada 10. (23.) jūnija atbildes vēstules (28670).

1
Acīmredzot domāta LSD vēlēšanu fondam paredzētā «Uguns un

nakts» izrāde. Atbildes vēstulē K. Ķirpēns rakstīja, ka tā nav noti-

kusi un pašreiz nav iespējams tādu sarīkot, jo «aktieri visi izbraukuši

un strādā grupās uz savu roku».

2
Spriežot pēc 1912. gada 20. jūnija piezīmes dienas hronikā, Rai-

nim par to bija rakstījusi A. Lūkina. Atbilstoša A. Lūkinas vēstule nav

atrasta.

3
Resp., Jaunā Rīgas teātra viesošanās Jelgavā ar Raiņa «Uguni

un nakti» v.c. izrādēm. Vasaras brīvlaikā šādas viesizrādes notika arī

citās pilsētās un lauku rajonos.
4

«Jāzeps un viņa brāļi».

5 Bija paredzēts uzaicināt A. Bergraani kā viesrežisoru Raiņa «Pus-

ideālista» iestudējumam Jaunajā Rīgas teātrī.

6 Domāta R. Pelšes luga «Lāsts» un viņa raksts «Antiņš vai Spīdola?»

(«Domas», 1912, 4, 5. nr.).

7 Acīmredzot Rīgas Latviešu biedrība.

98.

Jaunā Rīgas teātra komisijai

Kastaņolā 1912. gada 19. jūnijā (80. Ipp.)

Vēstules melnraksts (22896). Pirmpublicējums LM I, 301.—302. Ipp.

99.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 21. jūnijā (81. Ipp.)

Atklātne (103790). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

100.

Aspazijai . _

Kastaņolā 1912. gada 22. jūnijā (82. Ipp.)

Atklātne (15944). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las' pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 Malto danese (itāļu vai.) — trakais dānis.
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101.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 23. jūniju (82. Ipp.)

Atklātne (103780), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura un Aspazijas vēs-

tulēm Rainim.

1 Curato (itāļu vai.) — draudzes mācītājs.

102.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 24. jūnijā (83. Ipp.)

Atklātne (70929). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 Kasarate — neliels ciemats 1,8 km uz austrumiem no Lugāno.
2

Resp., Homēra «īliadu» F. Reklāma izdevumā.

103.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 24. jūniju (83. Ipp.)

Atklātne (15964), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc tā, ka Rainis atbild uz

Aspazijas 1912. gada 23. jūnija atklātni (26635). .

104.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 25. jūnijā (84. Ipp.)

Atklātne (15789). Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga; Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

105.,

R. Pelšem

Kastaņolā 1912. gada 25. jūnijā (84. Ipp.)

Vēstules melnraksts (23274). Pirmpublicējums LM 11, 280. Ipp., ar

redakcionālām atšķirībām. Adresāts noteikts pēc satura.

1 Acīmredzot domāts R. Pelšes raksts «Antiņš vai Spīdola?» («Domas»,

1912, 4., 5. nr.).
2 «Kas ir «Uguns un nakts»?». Pirmpublicējums «Laika Balss» 1911.

gada 1. un 2. nr,
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8 1789. gads — Lielās franču revolūcijas sākums; 1848. gads —

Francijas revolūcijas gads.
4 A. Birkerta biogrāfiskajā apcerējumā par Raini žurnālā «Domas».

106.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 25. jūniju (85. Ipp.)

Atklātne (103778), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura un Aspazijas vēs-

tulēm Rainim.

|! Belgiano (itāļu vai.) — acīmredzot domāti Jāņi.
2 No si puo trovare (itāļu vai.) — nevar pārsteigt.

107.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 25. jūniju (86. Ipp.)

Atklātne (103781), bez adresāta un pasta zīmoga. Aptuvenais datē-

jums noteikts pēc satura un Aspazijas vēstulēm Rainim.

1 Gamba (itāļu vai.) — kāja.
2 Vacances (no vācu Vakanz) — brīvdienas.
3 Bruciat (no itāļu bmciare) — sadedzināt.

108.

A. Rolavam

Kastaņolā 1912. gada 26. jūnijā (87. Ipp.)

Atklātne (18539). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. A. Rolau. Neu-Kolln, b/Berlin

Kaiser Friedrichstr. (atklātne atgriezusies Kastaņolā).

Atklātne rakstīta sakarā ar «Strādnieka» 1912. gada 22. nr. (maijā)

publicēto «Piezīmi pie strīdus ap Aspaziju», kurā atzīmēts, ka «Dzimte-

nes Vēstneša» polemikā Aspazija ir tikai intrigas upuris.

109.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1912. gada 26. jūnijā (87. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18532). Pirmpublicējums.

1
1912. gada 25. jūnija vēstulē (28690) R, Ivanovs informēja Raini,

ka gatavojas pārcelties no Cīrihes uz Ķelni.
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2 Rainis acīmredzot atsaucas uz DzV 1912. gada 120. nr., 28. maijā

(10. jūnijā), publicēto piezīmi, ka «studenti-marksjsti» gatavojas kriti-

zēt Raini sakarā ar viņa apsveikumu Aronu Matīsa 35 gadu žurnālista

darbības jubilejā (1912. g. 3. (16.) martā) un O. Ezerlaukas 25 gadu
skatuves darbības jubilejā (1912. g. 11. (24.) aprīlī). Spriežot pēc 13. jū-

nija ieraksta dienas hronikā, Rainim par to rakstījusi arī A. Priedīte.
8 Smoks (no vācu der Schmock) — skribents.

4
Domāta K. Marksa uzstāšanās pret vācu dzejnieku F. Freiligrātu —

Vācijas Komunistu savienības biedru. K. Markss kritizēja F. Fieiligrāta

daiļrades sākumā (1841. g.) pausto atbalstu «tīrās mākslas» virzienam,

bet vēlākajos gados — F. Freiligrāta tuvināšanos vācu sīkburžuāziskās

demokrātijas vadoņiem G. Kinkelim un K. Fogtam. Tomēr, aizrādot uz

atsevišķām kļūdām F. Freiligrāta uzskatos, K. Markss cīnījās par F. Frei-

ligrāta saglabāšanu partijai.

110.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 26. jūnijā (88. Ipp.)

Atklātne (15897). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 25. jūnijā Aspazija nosūtīja Rainim augļus.
2 Uz Raiņa atklātnes — Gandrijas ciematiņa skats.

3 Raksts «Strādniekā». (Skat. 108. vēst. komentāru.)
4

Aspazijas vēstulēs tuvāku ziņu par šo jautājumu nav. Acīmredzot

Rainis nav bijis apmierināts ar A. Birkerta apcerējuma «J. Rainis»

daļu, kurā ir runa par «Dienas Lapas» periodu («Domas», 1912, 5„ 6. nr ).
5 Albicocca (itāļu vai.) — aprikoze.

111.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 27. jūnijā (88. ipp.)

Atklātne (15945). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 Resp., R. Ivanovs.

112.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 28. jūnijā (89. Ipp.)

Atklātne (103789). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 1912. gada 27. jūnijā Aspazija rakstīja (29255): «Es vienmēr prā-

toju, ka mums jāaudzē tāds mazs puisīts: Prieciņš! Tu taču viņu tik maz
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pazīsti. Tu esi lielais melnais koks, kas ēnā audzis un tādēļ ārējo

sauli mīlē, ka iekšējo nepazīst.»
2 Der Versdhnungstee (vācu vai.) — samierināšanās tēja.

113.

A. Priedītei

Ruviljanā 1912. gada 28. jūnijā (89. Ipp.)

Atklātne (15770). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc . Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Ruviljanas pasta zīmogs: 1912. gada 29. jūnijs.

Atklātne adresēta A. Priedītei uz Davosu.

r Atklātnē Aspazijai (112. vēst.) Rainis piemin no Nīnas {A. Prie-

dītes) saņemto tēju un saldumus.

114.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 29. jūnijā (90. Ipp.)

Atklātne (15790). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 1912. gada 27. jūnijā (29255) Aspazija rakstīja, ka savainojusi

kāju, kāpjot tramvajā.
2 Aspazija gatavojās mainīt dzīvesvietu,

115.

Aspazijai -

Kastaņolā 1912. gada 30. jūnijā (90. Ipp.)

Atklātne (103793). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Turnera ielu Cīrihē.

1 Ouisiscna (itāļu vai.) — burtiskā noz. —■ kur top vesels; ārstnie-

cības iestāde, sanatorija.

116.

A. Gulbim

Kastaņolā 1912. gada 30. jūnijā (91. Ipp.)

Vēstule (22871). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti pēc

Raiņa piezīmju grāmatiņas un tā, ka Rainis atbild uz A. Gulbja 1912.

gada 12. (25.) jūnija vēstuli (16492).

1 Sikane (no franču chicane) — apmelošana, piesiešanas.
2

Acīmredzot domāta A. Gulbja 1911. gada 20. decembra (1912. g.

2. janvāra) plašā un sirsnīgā vēstule Rainim (24173) sakarā ar polemiku

par Aspaziju un «Dzimtenes Vēstnesi».



8 Domāta epizode no Bībeles leģendas par Jāzepu, pēc kuras Jāzepu

iemīl Ēģiptes faraona sardzes priekšnieka Potivara jaunā sieva. Tā kā

Jāzeps viņu atraida, Potivara sieva apvaino Jāzepu par mēģinājumu

uzmākties, un viņš tiek ieslodzīts cietumā. Rainis lugā «Jāzeps un viņa

brāļi» šo epizodi izmantojis tikai daļēji, rādot Potifera un viņa meitas

Asnates attiecības ar Jāzepu.
4 1912. gada 7. (20.) jūnija vēstulē (16406) A. Gulbis informēja

Raini par vēlēšanos uzņemt UB V. Plūdoņa «Mazā Anduļa pirmās bēr-

nības atmiņas» un K. Skalbes «Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties».

8 Runa ir par Rīgas notāra S, V. Kersnovska 1912. gada 12. jūnijā
A. Gulbim piesūtīto paziņojumu (27065) sakarā ar to, ka UB ievietoti

vairāki no Plātesa firmas izdevumiem pārpublicēti darbi. A. Plātesa

uzdevumā notārs ierosināja šos darbus no UB izslēgt, pretējā gadījumā

lieta tikšot nodota tiesai,

117. f

B. Skujeniecel

Kastaņolā 1912. gada jūnijā (94. Ipp.)

Vēstule (120875), bez sākuma. Pirmpublicējums RGGr, 1980, 72.—

74. Ipp. Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura un B. Sku-

jenieces vēstulēm Rainim.

1 lespējams, domātas B. Skujenieces 1912. gada 21. marta (3. aprīļa)
vēstulē (31614) izteiktās atziņas par lomas iestudēšanu: «Paļaujies

tikai uz sajūtu! Bet kas tev galvo, ka izrādes vakarā tev vispārīgi ir

kāda sajūta? Kas tev galvo, ja tev arī ir sajūta, ka tu šo sajutu acu-

mirklī spēsi pareizi, saprotami attēlot? Kas tev galvo, ka tava pēc acu-

mirklīgās sajūtas tēlotā loma būs skaisti celts nams un nevis akli sa-

sviesta akmeņu kaudze? Un kaut arī dārgakmeņu kaudzei Bet tad tādu

dārgakmeņu, kas tikko iz zemes rakti,, neskaidri, neslīpēti. Tā būs aklā

daba! Mums uz skatuves nav jādod daba, bet māksla. Jādod māksla, kas

kā daba izskatās. Jādod darbs, bet tik liels darbs, ka darbu vairs nemana,

ka darbs izliekas rotaļa.»

118.

A. Gulbim

Kastaņolā 1912. gada jūnijā (95. Ipp.)

Vēstule (22880). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums
noteikti pēc A. Gulbja 1912. gada 19. jūnija (2. jūlija) atbildes vēstu-

les (16405). Saglabājusies arī atklātne (18440), bez pasta zīmoga un ad-

resāta, uz kuras ir vēstules sākuma daļa.

1 Aspazijas māte mirusi 1912. gada 16. (29.) aprīlī.

515
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2 Minētajā atbildes vēstulē A. Gulbis atzina šis Raiņa bažas par ne-

pamatotām un novērtēja «Induli un Āriju» kā izcilu sacerējumu, ku-

ram «nav līdzīga mūsu literatūrā».

8 Domāts V. Šekspīra «Karalis Līrs» Raiņa tulkojumā, kurš 1912, gadā

iznāca kā UB 34./3S, nr, un ari kā Raiņa Kopotu tulkojumu 8, nr.

4 Domāts T, Zeiferta raksts par UB «Druvas» 1912. gada 3, nr-ā.

T. Zeiferts izteica vēlēšanos redzēt UB ne vien daiļliteratūru, bet darbu§

no visām zinātņu nozarēm, kā arī vairāk pašu latviešu autoru sacerē-

jumus un ieskatu lietuviešu un igauņu literatūrā,

119,

Aspazijai

Lugāno 1912. gada 2. jūlijā (97. Ipp.)

Atklātne (15946). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātneadresēta: Mrne A. Naglin. Zūrkh IV, Hadlaubsir.

15, b/ Fr. Michel.
|

1 Acīmredzot domātas atklātnes, kuras tapušas pēc brāļu Limjēru

krāsainā foto tehnoloģijas.

120.

Aspazijai

Kastaņolā 1912, gadā, ap 3. jūliju (97, Ipp.)

Atklātne (15822), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura,

1 Una famiglia disgraziata (itāļu vai.) — kāda nelaimīga ģimene.
2

Komo — Tičīno kantona otrs lielākais ezers.

8,4 Minētās Aspazijas atklātnes nav atrastas.

121.

Aspazijai

Lugāno 1912. gada 4. jūlijā (98. Ipp.)

Atklātne (15947). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Haldlaubes ielu Cīrihē.

122.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 5. jūlijā (98. Ipp.)

Atklātne (15898). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga, Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.
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Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 6. jūlijā (99. Ipp.)

Atklātne (15948). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.

124. '

A. Lūkinai

Kastaņolā 1912. gada 6. jūlija (99. Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359/18). Pirmpublicējums. Uz

noraksta atzīmēts datējums un adresāts.

1 Belgiano (itāļu vai.) — acīmredzot domāti Jāņi.
2 A. Lūkinas vēstulēs šī cilvēka vārds nav minēts.

125.

A. Deglavam

Kastaņolā 1912. gada 6. jūlijā (100. Ipp.)

Vēstule (18408). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga uz aploksnes un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Vēstule ad-

resēta A. Deglavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

1 Šī sējuma 126. vēstule.

2
Sakarā ar šo Raiņa un izdevēja A. Plātesa konfliktu A. Deglavs

1912. gada 28. augustā (10. septembrī) rakstīja (120584), ka nav izde-

vies runāt ar pašu A. Plātesu, bet no Pusela nav saņēmis nekādus tu-

vākus paskaidrojumus un tāpēc firmas protests jāatstāj bez ievērības.

126.

Komanditsabiedrības «Taurētājs» darbiniekiem

Kastaņolā 1912. gada 6. jūlijā (101. Ipp.)

Vēstule (18408). Pirmpublicējums A, 1932, 420. nr„ 18. Ipp., ar re

dakcionālām atšķirībām. Saglabājies vēstules melnraksts (17191), kurs

datēts ar 1912. gada 6. jūliju.

127.

V. Plūdonim

Kastaņolā 1912. gada 7. jūlijā (102. Ipp.)

Vēstules melnraksts (17082). Pirmpublicējums A, 1932, 420. nr.,

18. Ipp., ar redakcionālām atšķirībām. Adresāts noteikts pēc satura.

1 V, Plūdoņa sastādītā daiļliteratūras hrestomātija «Latvju rakstnieki».

Tās 4. daļā (1912) ievietoti fragmenti no Raiņa lugas «Zelta zirgs».
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128.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1912. gada 8. jūlijā (103. Ipp.)

Atklātne (16017). Pirmpublicējums A, 1932, 419. nr., 18. Ipp., ar

redakcionālām atšķirībām, datēts ar 1912. gada 29. jūniju. Taču tas ir

Rīgas pasta zīmoga datums. Sājā izdevumā datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1912. gada 9. jūlijs. At-

klātne adresēta K. Ķirpēnam uz Rīgu.

1 A. Gulbis.

8 1912. gada 10. (23.) jūnija vēstulē (28670) K. Ķirpēns Informēja

Raini, ka 2. Pērkona vietā par Jaunā Rīgas teātra darbvedi sācis strā-

dāt Rītiņš.
8 Domātas Teātra komisijas sēdes. Tajās tika spriests par teātra dra-

maturga kandidatūrām,

129,

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 8. jūliju (103. Ipp.)

Atklātne (15933), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.
Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

1 Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas vasaras sapulču atreferē-

jumā JDL, 1912, 140. nr., 20. jūnijā (3. jūlijā), publicēts T. Zeiferts.

spriedums par Aspazijas «Ziedu klēpi» — ka dzejniece atmetusi visas

demokrātiskās tendences un sabiedriskās problēmas.
2 Šajā atreferējumā minēts ari, ka M. Bružā, novērtējot latvie.fr.

dienas laikrakstus, izteicies, ka «Jaunā Dienas Lapa» savu pasaules
uzskatu redz izteiktu «Indulī un Ārijā» un «līdz ar «Induli» grib kungu
kārtības iznīcināšanu un sociālisma vispārīgas laimes valstības atnāk-

šanu». Pēc M. Bružās domām, ar «Induļa un Ārijas» iznākšanu latviešu

sociāldemokrātijā noticis lūzums.

130.

R. Pelšem

Kastaņolā 1912. gada 9. jūlijā (104. Ipp.)

Vēstules melnraksts (18453). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

satura. Lappuses stūrī ar zīmuli atzīmēts: «neaizsūtīta».

1 R. Pelšes raksts «Kas ir «Uguns un nakts»?»,

2 Skat. 146. vēstules 2. piezīmi.
8 R. Pelšes raksts «Pagātnes sāpju lapas» («Mūsu Domas», 1912, 56.,

57., 59.—62., 64.—66. nr.),
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131.

Aspazijai

Kastaņolā 1912, gadā, ap 9. jūliju (105. Ipp.)

ļ 16t 17). bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums, Ad-

resāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

1 Raiņa atklātne horizontāla formāta.

"s Aspazijas atklātnē bez datuma (79522) rakstīts; «Bija ari atbrau-

kūse tā liepājniece, kas pēdējo' vasaru mūsu

atveda viņai dotu puķu pušķīti.»

132.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 10. jūliju (105. Ipp.)

Atklātne (15928)., bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

133.

J. Bērziņam (Ziemelim)

Kastaņolā 1912. gada 11. jūlijā (106. Ipp.)

Vēstules uzmetums (22899, 123771). Pirmpublicējums. Adresāts no-

teikts pēc satura.

1 1912, gada 7. jūlija vēstulē (28538) J. Bērziņš (Ziemelis) rakstīja

par lēmumu atteikties no iecerētā rakstu krājuma izdošanas. (Skat. 52.

vēst. 1. piezīmi.)
2 Minētajā vēstulē J. Bērziņš (Ziemelis) izteica arī savus iebildumus'

pret Raiņa iesaistīšanos t. s. Tautību savienībā — Union des Nationali-

tēs un tās izdevumā -— žurnālā «Les Annales des Nationalitēs». J. Bēr-

ziņš (Ziemelis)' raksturoja savienības reakcionāro un šovinistisko būtību

un lūdza Raini atturēties no sadarbības.

3 Plausible (franču vai.) — ticams, saprotams,

Viens no Latvijas pārstāvjiem Tautību savienībā bija H, Simsnns,

kurš, kā rakstīja J. Bērziņš (Ziertslis), «sapņo par latviešu kapitālistu

«organizēšanu», kā cīnīties ar vācu kapitālismu (?!), un tagad viņš tie-

šām panācis kādas eksporta bankas («Baltia») nodibināšanu..».

4 Rainis atbild uz J. Bērziņa (Ziemeļa) vēstulē izteiktajām domām par

to, ka latviešu literatūrā «kā pretsvars dekadentu tīrajam estētismam

tiek uzsvērts un kultivēts kāds šaurs un vienpusīgs «antiestētisms».

Stipru iespaidu te darījis mūsu vulgārmarksisma ciltstēvs Jankavs ar

saviem «Vecajiem elkiem»
. . ».

5
R. Pelšes raksts «Antiņš vai Spīdola?». Arī J. Bērziņš (Ziemelis)

minētajā vēstulē šo rakstu. novērtēja kritiski un ieteica Rainim pašam

Uzrakstīt kādu apcerējumu par mākslas kritikas un teorijas jautājumiem.
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6 Acīmredzot domāts J. Bērziņa (Ziemeļa) raksts «Tie, kas neaizmirst.

Rudens dziesma no Raiņa» («Strādnieks», 1911, 42. nr.),
7

Domāts 1912. gadā izdotais F, Mēringa darbs par F, Freiligrāta

un K. Marksa saraksti.

134.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 11. jūliju (108. Ipp.)

Atklātne (15800), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc tā, ka Rainis atbild uz

Aspazijas 1912. gada 9. jūlija vēstuli (134292).

1 Acīmredzot runa ir par atklātņu sakārtošanu albumā.

2 Ādolfs Alunāns miris 1912. gada 5. jūlijā.
8 Alkoholirei (vācu vai.) — bezalkoholisks. Acīmredzot domāta

kāda ārstniecības iestāde Cīrihes vecpilsētā.
4

Sosi — iespējams — priedes, resp., koka māja. Minētajā vēstulē

Aspazija sūdzējās par mitrumu un caurvēju jaunajā dzīvoklī.

6
Resp., ap Hadlaubes ielu.

135.

D. un P. Stučkām

Kastaņolā 1912. gada 12. jūlijā (108. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18565, 22876). Pirmpublicējums.

1 Uz Rainim sūtītās D. un P. Stučku atklātnes, kura nav atrasta,

acīmredzot bijis arī P. Dauges paraksts.
2 Leviatans — Bībeles leģendās — liels jūras nezvērs. Pārnestā no-

zīmē — kaut kas liels un briesmīgs.
8 Domājams, runa ir par Raiņa nosūtīto apsveikumu Aronu Matīsa

35 gadu žurnālista darbības jubilejā un O. Ezerlaukas 25 gadu skatuves

darbības jubilejā.
4

Vienas «Uguns un nakts» izrādes ienākumu novēlējums LSD.

5 Par šo jautājumu Rainis sarakstījās ar J. Jansonu (Braunu), Z. Pēr-

konu, K. Ķirpēnu, P. Pekmani.

8 Sāds aplams priekšstats Rainim varēja rasties gan no baumām, ku-

ras nonāca līdz Šveicei, gan no recenzijām par «Induļa un Ārijas» iz-

rādēm, kurās luga visumā tika vērtēta atzinīgi, tomēr bija atzīmēts, ka

tādu sajūsmu un atsaucību kā «Uguns un nakts» šī luga skatītājos ne-

izraisa.

7 Skat. 109. vēstules 4. piezīmi.
8 Žurnāls «Sēkla» šajos gados nav izdots. Acīmredzot runa ir par

nerealizētu projektu.
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135.

J. Jansonam (Braunam)

Kastaņolā 1912. gada 12. jūlijā (110. Ipp,)

. Vēstule (18346). Pirmpublicējums C, 1935, 8. nr., 628. Ipp., bez datē-

juma, Adresāts un datējums noteikti pēc satura, J. Jansona {Brauna}

1912, gada 22. jūlija atklātnes (28725) un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 4. Valsts domes vēlēšanās par deputāta kandidātu LSD Izvirzīja

A, Priedkalnu, kurš tomēr netika ievēlēts. Latvijas strādnieki par savu

interešu aizstāvjiem Valsts domē uzskatīja 6 boļševiku deputātus, ko

bija ievēlējuši krievu v. c. tautību strādnieki. (Skat, Latvijas Komunis-

tiskās partijas vēstures apcerējumi. 1. sēj, R„ 1976, 221, Ipp.)
2 22. jlilijā J. Jansons (Brauns) apliecināja, ka dzejoli saņēmis;

«Paldies, sirsnīgs paldies par Tavu dzejoli — tanī ir atkal Tavs nezū-

došais spēks un gars!» Kurš Raiņa dzejolis te domāts, nav izdevies no-

skaidrot.

8 Acīmredzot domāts J. Jansona (Brauna) raksts par A, Upīša darbu

«Studijas un kritikas», kurā J. Jansons pārmeta A. Upītim pārmērīgu

Raiņa «Uguns un nakts» cildināšanu («Izglītība», 1910, 8. nr,).

137.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 12. jūliju (111. Ipp.)

Atklātne (70924), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.
Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc Aspazijas 1912. gada
10. jūlija atklātnes Rainim (29241).

1 Ar 10. jūliju Aspazija savās atklātnēs parakstās «Lididi», -
2 Cavalli (itāļu vai.) — zirgi.
8 Piopiio bello (itāļu vai.) —- patiešām skaisti.

4 Ouanto cosla (itāļu vai.) — cik maksā.

133.

Aspazijai •' .

Kastaņolā 1912. gada 13. jūlijā (112. Ipp.)

Atklātne (15791). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.

1 Runā (vācu vai.) — apaļš; das Kdrbchen (vācu vai.) — groziņš.
2 Das Ungeziefez (vācu vai.) — kaitīgs kukainis, mūdzis.

8 Cīrihberģis (Zūrtchberg) —
kalns Cīrihes vecpilsētā (679 m virs

jūras līm.).
4 Utliberg (Uetliberg) — kalns Cīrihes ezera krastā, 4 km no Cīrihes

(873 m virs jūras līm.).
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139, . ,

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 14. jūlijā 1112, Ipp,}

Atklāta© '(15792). Pirmpublicējums, Datējams noteikto pie Kastaņolas

pasta amoga. Atklātne adresēta Aspazijai m Hadlaubes Ma CMhS.

* Acīmredzot kāda pagaidām neatrasta Aspazijas ■ atklāta© ai §ada

attēla.

8 Cmailo (itāļu vai) — sirgs.
$ Fabbro (itāļu vai.) — kalējs,
4 Padrona (itāļu vai.) — saimniece,

140.

P, Sējam .

Kastaņolā 1912. gadajūlija vidū (113. Ipp.)

Atklātne 1124909), bez pasta zīmoga. Pirmpublicējums A, 1932,

417. nr,, 18, Ipp., bez datējuma, ar redakcionālām atšķirībām. Aptuve-

nais datējums noteikts pēc tā, ka analogos jautājumus pat darbu pie
«Imanta» Rainis uzdod 1912. gada 12. jūlija vēstulē J. Jansonam

{Braunam) (136. vēst.). Atklātne adresēta; Mr, P, Sēja. Zūrich,

l'nstltui Concordia,

141.

Aspazijai

Kastaņolā 1912, gada 16. jūlijā (113. Ipp.)

Atklātne (15949), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.

1 Acīmredzot Rainis ar novēlošanos saņēmis Aspazijas 1912, gada
14, jūlija atklātni (29268), kurā viņa lūdza atsūtīt veronālu.

2 Minētajā atklātnē Aspazija rakstīja: «Es redzu, ka esmu muļķību

Izdarijuse, Tev taisni gatavas banānes izmeklēdama kurvītī. Es pate

sev ari no tām biju paturējuse, un otrā diena tās jau izrādījās sapu-

vušas, laiks karsts.»
8 Giro (itāļu vai,) — riņķis.
4 Vareze —• apdzīvota vieta Lugāno ezera krastā. Ar Varezes diev-

māti acīmredzot domāta - šīs pilsētiņas Svētceļnieku baznīca. Madonna

dcl Mente (itāļu vai. — kalnu dievmāte),

142.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1912. gada 16. jūlijā (113. Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359/19). Pirmpublicējums. Uz

noraksta atzīmēts datējums un adresāts.
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143.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 17. jūlijā (114. Ipp.)

Atklātne (15793). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē,

!>2 Aspazija 1912. gada 18. jūlija atklātnē (29297) rakstījās «Nupat
visa policija Ir kājās un visus emigrļantus] tirda dēļ tā streika, kurš iz-

vērtās par dumpi un kur mūsējie esot bijuši vadītāji. Te daži bēguļo

un nemaz kādu nedēļu neiešot mājā. Arī pie manim bij šodien poli-

cija. Tādēļ labāk, ka Tu vēl šonedēļ nogaidi un tikai pirmdien brauc.

Es jau dzīvoju policista mājā un redzu, cik tie nikni; «Tas neesot

streiks, tā esot revolūcija!» Viens policists ir apbedīts, un zārkam pa-

kaļ gājuši svilpdami, tas visus neganti aizkaitinājis.»

144.

A. Upītim

Kastaņolā 1912. gada 18, jūlijā (114. Ipp.)

Vēstule (FBR, A. Upīša f., 5, 90). Pirmpublicējums LM I, 304. Ipp.

1 Aspazijas mātes nāve.

2 A. Upīša apcerējums «J. Rainis un viņa dzeja», kuru 1912. gadā

izdeva «Dzirciemnieki».

145.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 18. jūlijā (115. Ipp.)

Atklātne (15794). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.

1 Hoslanna, resp., ozianna (no grieķu vai. hosanm — glāb!) — cildi-

nājuma sauciens.

2
Stomuco (itāļu vai.) — kuņģis.

146.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 18. jūliju (115. ipp.)

Vēstule (103723). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura.

5 Vacanze (no vācu Vākam) — brīvdienas.

2 Domāts R. Pelšes apcerējums «Antiņš vai Spīdola?», kurā autors

traktē Antiņu kā ētisko jeb tikumisko ideālistu. Meklējot dzīves faktu

tiešu atspoguļojumu mākslas tēlos, R. Peiše nonāca pie vulgārsoclolo-
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giskiem slēdzieniem un atzina Antiņa filozofiju par proletariātam nepie-

ņemamu. Kritiski par šo apcerējumu izteicies A, Krauja {A. Balodis)

raksta «Ari Antiņi» («Domas», 1912, 8„ 9. nr.) un A. Upits īsā piezīmē

rakstu krājuma «Vārds» 1, sējumā (1912).

14'?.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada, ap 18. jūliju (116. Ipp.)

Vēstule (103742). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc
satura. lespējams, rakstīta pastā kā pielikums 146. vēstulei, jo Rainis

atbild uz Aspazijas 1912. gada 18, jūlija atklātni (29270).

1 Trau (no vācu tmurig) <— bēdīgs. Aspazija 18. jūlija atklātni pa-

rakstīja «bēdīgais Lididi».

148,

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 19. jūlijā (117. Ipp.)

Atklātne (15950). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas'

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.

1 1912, gada 18. jūlija atklātnē (29270) Aspazija bija aizsūtījusi
Rainim savu mēneša izdevumu rēķinu,

2
Minētajā atklātnē Aspazija rakstīja, ka viesos ieradīsies «tie lauku

radi, kuri ar mama un Spuriem pazīstami», un ka viņai būšot jāsaru-

nājas par teļiem un jēriem, «tā ka es jau piedomādama drebinājos:-!.

149.

Aspazijai

Kastaņolā 1912, gada 20. jūlijā (117. Ipp.)

. Atklātne (15786), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes iela Cīrihē.

1 Aspazijas atklātnes ir no sērijas par ievērojamiem Itālijas vēstures

pieminekļiem.

150.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 20. jūliju (118. Ipp.)

Atklātne (15932), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc tā, ka Rainis atbild uz

Aspazijas 1912. gada 19. jūlija vēstuli (29259),

1 19. jūlijā Aspazija rakstīja, ka viešņa no laukiem ir bijusi «gadu

atpakaļ ar mamu kopā un izjūtuse viņas slepeno vēlēšanos, ka viņa
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būtu gribējuse, lai mēs to pie sevis būtu pārveduši,- bet baidījušas mums

uzlikt izdevumus»,
2

Bauernschubli (no vācu der Bamr —■ zemnieks, der Schub — ce-

piens) — acīmredzot domātas zemnieku maizītes,

151.

A. Lūkinai

Ruviljanā 1912. gada 22. jūlijā (118. Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359/20). Pirmpublicējums. Uz

noraksta atzīmēts datējums un adresāts. Noraksts bojāts.

152.

J. Jansonam (Braunam)

Ruviljanā 1912. gada 24. jūlijā (119. Ipp,)

Atklātne (18357). Pirmpublicējums C, 1935, 8. nr., 628. Ipp. Datējums

noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas, Ruviljanas pasta zīmogs: 1912.

gada 25, jūlijs. Atklātne adresēta J. Jansonam uz Briseli.

153,

A. Priedītei

Ruviljanā 1912. gada 25. jūlijā (119. Ipp,)

Atklātne (123865). Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Ruvilja-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Priedītei uz Davosu. Uz atklāt-

nes ari Aspazijas paraksts.

154.

B. Priedītim

Kastaņolā 1912. gada 26. jūlijā (119. Ipp.)

Atklātne (15771). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1912. gada 26. jūlijs. At-

klātne adresēta: Mr. Ingenieur B, Preedit. Dawos-Platz, Dr. VVolfers

Sanatorium.

155.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 27. jūlijā (120. Ipp.)

Atklātne (15961). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.

1 Dzimchen — acīmredzot dzimtene. Savstarpējā sarakstē Rainis un

Aspazija bieži lietoja īpatnējas vārdformas vai pašu veidotus salikteņus.
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s
Das Heimchen (vācu vai.) — namiņā, mājiņa-,

8 Aspazija bija viesojusies Kastaņolā no 23, līdz 28» jūlijam,

158..

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 28, jūlijā (120. Ipp.)

Atklātne (15795), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Haldiaubes ielu Cīrihē.

1 Sirdshelmiņ — Raiņa veidots saliktenis, Izmantojot vācu vardu

das Heim «— nams, māja.
s Aspazija vēlējās, lai uz Cfrlhi tiktu pārvesta palma» kurā atradās

Kastaņolā.
3 Btocco'to (itāļu vai.) — kāposti,

157.

Aspazijai

Kastaņolā 1912, gada 29. jūlijā ?!21. Ipp.)

Atklātne (15952). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.

1 Turto pagaro (itāļu vai,) — viss samaksāts, .
2 Das Vermagen (vācu vai.) — manta, īpašums.
8 1912. gada-27. jūlija atklātnē (26632) Aspazija rakstīja, ka bijis

jāiet uz policiju un jāizpilda anketa, kurā bijis ar! jautājums par mate-

riālo stāvokli.

158.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada30. jūlijā (121. Ipp.)

Atklātne (70930). Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.

1 Das Ungezletei (vācu vai.) — kaitīgs kukainis, mūdzis,

159,

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 31. jūlijā (122. Ipp.)

Atklātne (15953), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta . zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē,
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160. •

H. Asarām

Kastaņolā 1912. gada 1. augustā (122, Ipp.)

Vēstules melnraksts (18184). Pirmpublicējums.

1 Sakarā ar «Zelta zirga» izrādēm Galgauskā .Rainis aizsūtīja patei-

cības vēstuli Sl pasākuma aktīvistiem. (Skat. 164. vēstuli.)
2 Rainis atsaucas uz H. Asara 1911, gada vēstuli (bez datējuma»

29129), kurā teikts: «Un Jums, lielam, ir masas vājības, dēļ kurām

Jums jācieš; starp citu, lielā uzticēšanās visu laipnībām, kura Jūs ari

noveda Muntera nagos un eksilā. Arī tagad, man šķiet, Jūs tiekat no

tādiem pat glaimiem aplenkti.»

161.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 1. augustā (123. Ipp.)

Atklātne (15954). Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga, Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.

162,

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 1. augustā (123. Ipp.)

Atklātne (15955). Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.

163.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 2, augustā (124. Ipp.)

Atklātne (15968). Pirmpublicējums. Pasta zīmoga vieta bojāta. Datē-

jums noteikts pēc satura un Raiņa 1932, gada 1. augusta atklātnes Aspa-

zijai (162. vēst.). Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu

Cīrihē.

1 Uz Raiņa atklātnes — Venēras skulptūras attēls.

2
Rainis gatavojās doties uz Cīribi, un Aspazija 30, jūlijā rakstīja,

ka izsūtīs telegrammu par savu slimību, «lai saimniece redzētu

iemeslu» (29265).
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164.

Laikraksta «Jaunā Dienas Lapa» redakcijai

Kastaņolā 1912. gada 20. augustā (124. Ipp.)

Vēstule (140224/1). Pirmpublicējums JDL. 1912, 193. nr., 21. augustā

(3. septembri). Saglabājušies vairāki veltījuma dzejoļa uzmetumi

(22924/50/51/52), kuri datēti ar 1912. gada 20. un 21. augustu.

Vēstule rakstīta sakarā ar «Zelta zirga» izrādēm Galgauskā 1912. gada

15. (28,) jūlijā un 22. jūlijā (4, augustā), par kurām daži skatītāji no

Lejasciema ar laikraksta starpniecību bija izteikuši pateicību autoram

un Galgauskas dziedāšanas biedrībai,

1 Dzejolis publicēts krājumā «Mūza mājās», ar redakcionālām atškl*

ribām. (Skat. KR, 5. sēj., 1978, 26, Ipp.)

165.

A, Gulbim

Cīrihē 1912. gada. 28. augusta (125. Ipp.)

Atklātne (17083). Pirmpublicējums A, 1932, 418. nr., 18. Ipp., ar re-

dakcionālām, atšķirībām. Datējums noteikts pēc Cīrihes pasta zīmoga un

Raiņa piezīmju grāmatiņas,

Atklātne adresēta: Mr. K. Gulbe, Tev X, A. FyM>6e. Moscau, CAa-

bhhck. Sasāp hah: C, TleTep6ypr, Ka3aacKas 8 kb. 40.

1 Pilsoniskajās aprindās bija • tradīcija jaunā gada sakuma obligāti

apciemot visus paziņas. Tā kā šādu vizīšu skaits nereti bija visai

prāvs un tās kļuva par apgrūtinājumu, tad šo paradumu sāka aizvie-

tot ar ziedojumiem labdarīgiem mērķiem (piem., studentu stipendijām),

tādējādi atpērkoties no vizītēm. Ziedotāju saraksti tika publicēti laik-

rakstos. A. Gulbis 1912, gada 4. (17.) augusta vēstulē (16407) ierosi-

nāja šādā veidā ienākušās naudas summas ziedot latviešu rakstniekiem.
2 «Gals un sākums».

166.

H. Asarām

Cīrihē 1912. gada 28. augustā (126. Ipp.)

Vēstules uzmetums (22878). Pirmpublicējums,

167.

A. Birkertam

Kastaņolā 1912. gada 29. augustā (126. Ipp.)

Vēstule (18157). Pirmpublicējums LM I, 504. Ipp. Adresāts un datē-

jums noteikti pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.
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1 Vēstule rakstīta sakarā ar 191.2. gadā «Domās publicēto A. Birkerta

apcerējumu par Raini. 8. (augusta) nr. ir runa par Raiņa «Pusideālistu».

168.

E. Birzniekam-Upītim

Cīrihē 1912. gada30, augustā (127. Ipp.)

Vēstule (17970). Pirmpublicējums, Adresāts un datējums noteikti

pēc satura, pēc Raiņa 1912. gada 3. septembra vēstules E. Birzniekam-

Upītim (171. vēst.) un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

a «Gals un sākums.» un «Jāzeps un viņa brāļi».
š V. Plūdeņa sastādītā literatūras hrestomātija «Latvju rakstnieki»
8 A. Kraujas (A. Baloža) raksts «J, Raiņa «Uguns un nakts»»

publicēts žurnālā «Skatuve un Dzīve» (1913, 4. nr.), bet raksts «Ari

Antiņš. Kritikas kritika» — «Domās» (1912, 8., 9. nr.).

169,

Rītiņam

Cīrihē 1912. gada 31. augustā (128. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18433). Pirmpublicējums A
f 1932, 415. nr., air

redakcionālām atšķirībām, datēta ar 1912. gadu. Šajā izdevumā datē-

jums un adresāts noteikti pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

3 Acīmredzot domāts pārskats par Latviešu skatuves biedrības dar-

bību 1911. / 1912. gadā (1911, g. 1. jūlijs — 1912. g. 30. jūnijs), kurš

publicēts JDL, 1912, 179. nr., 4. (17.) augusta.
2 Pārskatā nebija minēts neviens no nākamas sezonas iestudēju-

miem, tikai atzīmēts, ka «nākošā sezonā teātra vadītājiem stāv priekšā

grūts uzdevums; vēl vairāk pacelt teātri, pie kam pa daļai jāatjauno
arī trupa Amtmaņa-Briedīša un Kaktiņa aiziešanas dēļ. Visas vecās

lugas būs jāpārstudē, kas prasīs -daudz laika, un jauniem iestudē-

jumiem tā atliks maz.»

170.

H. Asarām

Cīrihē 1912. gada septembra sākumā (129. ipp.)

Vēstule (18515). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura un H. Asara 1912. gada 20. augusta (2. septembra)

vēstules Rainim (28501).

5 Carissimo (itāļu vai) — dārgais.
8 Skat. 168. vēstules 1. piezīmi.
8

Minētajā vēstulē H. Ašars rakstīja par ieceri izdot nedēļas laik-

rakstu, kurā par līdzstrādniekiem uzaicinātu A, švābi un V. Knoriņu.
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m.

E. Birzniekam-Upītim

Cīrihē 1912. gada 3. septembrī (130. Ipp.)

Atklātne (18025). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cīrihes

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas., Atklātne adresēta B. Birz-

niekam-Upītim uz Baku.

1 1912. gada 14. (27.) augusta atklātnē (20843) B. Birznieks-Upltis

interesējās, vai Rainis izsūtījis kādu dzejoli rakstu krājumam «Vārds».
8 E. Birznieka-Upīša 1912. gada 30. jūlija (12. augusta) telegramma

(105735) ar lūgumu sūtīt J. Iniņbergam manuskriptus Kopotu rakstu

1. sējumam.
3 A, Krauja rakstā «Ari Antiņi» oponēja R. Pelšes rakstām «Antiņi

vai Spīdola?».

172.

A. Upītim

Cīrihē 1912. gada 3. septembrī (131. Ipp.)

Vēstule (FBR, A. Upīša. i, 5,91). Pirmpublicējums A, 1933, 443. nr.,

15. Ipp., datēta ar 1919. gada 1. augustu. Saglabājies vēstules uzmetums

(18185), kurš datēts ar 1912. gada 1. augustu un 3. septembri,

173.

K. Ķirpēnam

Cīrihē 1912. gada 15. septembrī (132. Ipp.)

Atklātne (70936). Pirmpublicējums. Cīrihes pasta zīmoga vieta bo-

jāta. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Rīgas pasta

zīmogs: 1912. gada 5. (18.) septembris. Atklātne adresēta K. Ķirpēnam

uz Rīgu.

1 Šāda K. Ķirpēna vēstule nav atrasta.

174.

E. Birzniekam-Upītim

Cīrihē 1912. gada 16, septembrī (132. Ipp.)

Atklātne (18026). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cīrihes

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta E, Birz-

niekam-Upītim uz Baku.

1 A. Krauja. «Raiņa «Pusideālists». Kāds nelaikā piemirsts ievēro-

jams mākslas darbs» («Dzirciemnieki», 1912).
8 Runa ir pār J. Buševicu,
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m. : ■

A. Lūkinai

Cīrihē 1912. gada 19. septembri (133. Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokraksta (73359/21), Pirmpublicējums. Uz

noraksta atzīmēts datējums un adresāts.

* Milie grazie (Itāļu vai.) — liels paldies!
2 Sveicienus Rainim sūtīja arī A. Lūkinas meita Silvija.

178,

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 20. septembri (133. Ipp.)

Vēstule (103731). Pirmpublicējums, Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura un Aspazijas 1912. gada 20. septembra atklātnes

Rainim (29305).

1 Tanti salūti (itāļu val.) — daudz sveicienu,

8 Come sta (itāļu val.) —- kā jumsklājas.:
■ 3 Sera (itāļu val.) — vakars.

4 Viva (itāļu vai.) — lai dzīvo.

s>6 Acīmredzot kādi Raiņa o ,as , , •• ■
? Camerino (itāļu val.) — istabiņa, neliela telpa.
8 Ciclamene (no Itāļu ciclamino) •■>»-

-177,

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 21. septembri (134, Ipp,)

Atklātne (15796), Pirmpublicējurr. nīs noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai 'ibes ielu Cīrihē.

1 Uz Raiņa atklātnes attēls ar kaķēniem.
2 Borestlere (itāļu val,) — ārzemnieks, viesis,

178.

A. Gulbim

Kastaņolā 1912. gada 22. septembrī (134. Ipp.)

Vēstule (18513). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura,

A. Gulbja 1912, gada 19. augusta (1, septembra) vēstules Rainim

(16402) un Raiņa piezīmju grāmatiņas,

1 Aleksandrs Dauge.
8 A.. Gulbis vēlējās turpināt «Vispārīgas pasaules rakstniecības vēs-

tures» (1, 1907) izdošanu,
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179.

Aspazijai :

Kastaņolā 1912. gada 22. septembrī (137. Ipp.)

Atklātne (15797). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.

1 Aspazijas 1912. gada 20. septembra atklātne (29305) ar G. Segan-

tini gleznas reprodukciju,
2 D. Stučka.

180.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 23. septembri (137. Ipp.)

. Atklātne (15798). Pirmpublicējums LM ī, 308. Ipp. Datējums noteikts

pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlau*

bes ielu Cīrihē,

1 Resp., albumos.
2 «Dzīves» 1912. gada 206. nr., ?. (20.) septembri, ievietota infor-

mācija par to, ka krievu dzejnieks Mordvinovs pārtulkojis vairākus

Raiņa un Aspazijas dzejoļus un tie ievietoti žurnālā «Ceuep».
8 Kaprlno — kalns Lugāno ezera krastā.

181.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 24. septembrī (138. Ipp.)

Atklātne (15836). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.

182.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 25. septembrī (138. Ipp.)

Atklātne (15956). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē,

1 Aspazijas atklātne, 1912. gadā, ap 24. septembri (29270), ar A. Fel-

erbaha gleznas reprodukciju.

183.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 26. septembrī (139. Ipp.)

Atklātne (15799). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.
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184,

A. Priedītei

Kastaņolā 1912. gada 26. septembri (139. ipp.)

Atklātne (15773). Pirmpublicējums., Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātneadresēta A. Priedītei uz Davosu.

1 1912. gada 21. septembra -vēstulē (20135) A. Priedi te izteic® pār-

metumus par to, ka netiekot informēta par Raiņa un Aspazijas atraša-

nās vietu,

BA. Priedīte Rainim rakstīja, ka lasa galvenokārt vāciski, mazāk

orientējas latviešu kultūras dzīves jautājumos. Acīmredzot Rainis par

to izteicis pārmetumus (vēstule nav atrasta), uz kuriem A. Priedīte

1912. gada 16. jūlijā atbildēja (29658): «Paši Jūs smeļat visu lielo

daļu jaukuma iz svešas literatūras, un man Jūs gribat to liegt Es

dzeru, kad gribu dzert, un, ja manā priekšā noliks vienu glāzi skaidra

ūdens un otro netīru, tad ķeršu,, zināms, pēc skaidrā, un man tas viens

daudzums, vai viņš no turka, angļa vai latvieša ieliets.»

185.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 27. septembrī (140. Ipp.)

Atklātne (15957). Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē,

186.

A, Jesenam

Kastaņolā 1912. gada 29. septembri (140. Ipp.)

Vēstule (17084). Pirmpublicējums, Saglabājusies aploksne ar adresi:

Mr. A. Jessen. Riga, Kurmanovstr. 18.

1
Acīmredzot domāti dzejoļi, kuri publicēti žurnāla «Jaunības Tekas»

1912. gada 10. numurā: «Cir», «Pats», «Rotaļa» (no krāj. «Gals Un

sakums»), «Jauna cēlējs», «Pasaules griba», «Spēka avoti», «Rūcas

un darbs» (no krāj, «Klusā grāmata»), «Dzīvā kvēle» (no krāj. «Tie,

kas neaizmirst») un «Tava laime» (no krāj, «Vētras sēja»),

187.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 30. septembri (141, Ipp.)

Atklātne (18455). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Hadlaubes ielu Cīrihē.

1 Das Hauptpostaml (vācu val.) -—/galvenais pasts.
1! Dc/ Ahsendei (vācu val;) — nosūtītājs.
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"18ā

A. Birkertam

Kastaņolā 1912. gada 30. septembri (141. Ipp.)

Atklātne (18151). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta

A. Birkertam uz Stabu ielu Rīgā,

1 A. Švābes rakstā «Mūsu žurnāli. «Domas» » (JDL, 1912, 212. nr»;1
12. (25.) septembri) teikts: «Antons savācis fakti.-!o ,

šīs materiāls pavirši apstrādāts. Bez tam daudzr*

gos sīkumos, apskata personīgās dzīves biogrāfiju, kamēr stipri ne-

pilnīgi iezīmēta Raiņa pār- un izveidošanās,»
2 Skat. 167. vēstuli,
s Domāta «Latviešu inteliģences darbinieku prasība pēc pilsoniskām

tiesībām Latvijā», kuras autors bija Rainis (skat KR, 18. sēj., 1983,

370. un 683. Ipp.).
4 Atklātne,ar P, Anastasio gleznas reprodukciju.

189.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1912. gada septembra beigās (142. Ipp.)

Vēstules fragments (127799). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums
noteikts pēc B. Skujenieces 1912. gada 22. septembra vēstules (128051).

1 B. Skujeniece šajā laikā mācījās Berlīnē E. Reihera Dramatiskās

mākslas augstskolā. Rainim viņa rakstīja par nodarbībās iestudētajiem

lugu fragmentiem, savām iecerēm. 22. septembra vēstulē B. Skujeniece

rakstīja, ka gribētu spēlēt tādu lomu kā Svaista «Indulī un Ārijā»,
lai savas spējas parādītu pēc iespējas daudzpusīgi.

2 F, Hebela triloģijas «Mbeiungi» literārie tēli.

190.

A. Daugem .

Kastaņolā 1912. gada 1. oktobrī (142. Ipp.)

Vēstules noraksts svešā rokrakstā (124876), Pirmpublicējums. Adre-

sāts noteikts pēc A. Dauges vēstules Rainim (29465),

1 A. Dauge vēstulē Rainim (bez datējuma, 29465) ziņoja par no-

domu rakstīt pasaules literatūras vēsturi un A» Gulbja ierosinājumu
iesaistīt šai darbā ari Raini. A. Dauge uzsvēra, ka «nevis kailas zinā-

šanas tādai priekš jaunas paaudzes sarakstāmai grāmatai jādod, bet

jāved iekša tai pasaulē, par kuru tā runā, un= -jāmāca, kā- pašam

šinī -pasaulē, orientēties.,».. A, Dauge uzskatīja, ka jāsāk ar monogrā-

fijām par pasaules lielākajiem dzejniekiem, «kuru dzejā izpaužas un
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attēlojas - vesela laikmeta galvenās garīgās strāvas un visas degoiēkās

laika problēmas — i) vecie grieķi — 2) Dante «- 3) Šekspīrs —

4) Gēte — 5) Ibsens»,

19i.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1912. gada oktobra sākumā (144. Ipp.)

Vēstule (107262). Pirmpublicējums RGGr, 1980, 75.—76. Ipp.

Aptuvenais datējums noteikts pēc B. Skujenieces 1912, gada 27. sep-

tembra vēstules (128053).

18. Skujeniece 27. septembra vēstulē izteica pārdomas par savu

dzīvi,' par savām attiecībām ar Raini: «Kā taču Tu beidzamā laika

man raksti gluži citādi, nekā senāk! Senāk es bieži Tavos vārdos sa-

jutu tādu kā mīļu pažēlošanu, kā runā ar bērnu, no kura varbūt

dienās izaugšot cilvēks. Es asi sajutu to noskaņu Tavās vēstulēs; sā-

pīgi bija, un tas bija iemesls, kādēļ es bijos no Tevis.»
2 13as Unisrbewussfsain (vācu val.) — zemapziņa,

192.

A. Deglavam

Kastaņolā 1912. gada 5. oktobrī (145. Ipp.)

Vēstule (18404). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1912, gada 6. oktobris.

Vēstule adresēta A. Deglavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

1 Dzejoļu krājums «Gals un sākums» iznāca 1912. gada beigās,

ī.ugai «Jāzeps un viņa brāļi» Rainis 1912. gadā uzrakstīja tikai L cē-

lienu.

2A. Deglavs bija lūdzis kādu dzejoli atturības biedrības «Auseklis»

20 gadu jubilejas svinībām 6. (19.) oktobrī.
8

1912. gada 28. augustā (10. septembrī) A. Deglavs rakstīja par

materiālajiem zaudējumiem, kādi viņam radušies, nopērkot kādu namu

«Ausekļa» vajadzībām (120584). ~

4A, Deglavs minētajā vēstulē rakstīja par sarežģījumiem ar cen-

zūru savai lugai «Vienpadsmitā stundā».

SA. Deglavs atkārtoti izteica savu neapmierinātību par Raiņa sa-

darbību ar A. Upīti, kurš bija arī «Dzirciemnieku» izdotā rakstu krā-

juma «Vārds» sastādītājs.
8 Domāts studenta P. Vintēna priekšlasījums «A. Upīts kā māksli-

nieks un kritiķis» (atreferējums DzV, 1912, 218. nr., 19. septembri

(2. oktobrī)).



536

' A. Svābes atbildes raksts m minēto priekšlasījumu «Andrejs

Upīts kā kritiķis un mākslinieks» (JDL, 1912, 218, m„ 19, septembri

(2. oktobrī)).
8 A. Amtmanis-Briedītis, kurš no Jaunā Rīgas teātra bija pārgājis

uz Interimteātri, paziņoja, ka ticis no teātra padzīts, tādēļ ka prasījis

algas paaugstinājumu. Bet tagad teātra direkcija viņu aicinot atpakaļ

un atzīstot viņā prasības par pamatotām (DzV, 1912, 213, nr„ 13. (26.)

septembri). H. Asars šo A, Amtmaņa-Briedīša apgalvojumu noraidīja,

paskaidrojot, ka saruna bijusi neoficiāla (DzV, 1912, 217, nr., 18. sep-

tembrī (1. oktobrī)).
9 A, Deglavs ar šādu Raiņa rīcību nebija apmierināts un rakstīja,

ka tas honorāru iekasēšanu tikai sarežģīs,

193.

P. Ļūļam

Kastaņolā 1912. gada 8. oktobri (147. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18183). Pirmpublicējums LM I, 307, Ipp.

1 Vēstule rakstīta sakarā ar Pēterburgas Latviešu labdarības bied-

rības priekšsēdētāja P. Ļūjas priekšlikumu sarakstīt lugu un prologu

biedrības 35 gadu jubilejai. Atsaucoties uz šo ierosinājumu, Rainis

1913. gada 2. martā sāka darbu pie lugas «Pūt, vējiņi!».

194.

J. Bērziņam (Ziemelim)

Kastaņolā 1912. gada 10. oktobrī (148. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18174). Pirmpublicējums.

1 Domāta 1911. gada beigās «Dzimtenes Vēstnesī» uzsāktā polemika.
2 Vācu sīkburžuāziskie demokrāti G. Kinkelis un K. Fogts. Skat. 109,

vēstules 4. piezīmi.
8 Festmg und Singspielen (vācu val.) — svētku gājiens un dziesmu*

spēles. Acīmredzot domāts J. V. Gētes darbības sākuma posms Veimā-

ras hercoga galmā.

195.

A. Birkertam

Kastaņolā 1912. gada 11. oktobri (149. Ipp.)

Atklātne (18152). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. A. Birkert. Riga, Matthaistr. 43

Q 23.

1 Domāta A. Birkerta apcerējuma «J. Rainis. Biogrāfiska skice» no-

daļa par «Dienas Lapas» periodu, kas publicēta «Domu» 1912. gada 5„

6. nr,
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8 A. Švābes «Rainis vai PlSdons? Divi sveicieni saulei» (1912),
3 A. Birkerta «Rainis un viņa dzeja. Biogrāfiska un estētiska studija»

publicēta «Jaunības Tekās», 1912, 7.—12. nr.

4Uz Raiņa atklātnes — Gandrijas ciematiņa skats,

196.

A. Deglavam

Kastaņolā 1912. gada 16, oktobri (149. Ipp.)

Vēstule (18405). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga uz aploksnes un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Vēstule ad-

resēta A. Deglavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

1
A. Deglavs bija pilnvarots iekasēt Raiņa honorārus, bet Liepājas

teātri to darīja J. Kovaļevskis.
2 A. Deglavs 1912. gada 26. septembra (9. oktobra) vēstulē (120585)

vēlreiz pārmeta Rainim sadarbību ar A. Upīti.
8 «Gals un sākums», «Jāzeps un viņa brāļi».
4 Skat. 129. vēstules 2. piezīmi.

197,

Atturības biedrībai «Auseklis»

Kastaņolā 1912. gada 16. oktobri (152. Ipp.)

Telegrammas uzmetums (18563). Pirmpublicējums «Ausekļa kalen-

dārā 1913. gadam» (1912). Raiņa un Aspazijas telegramma atturības

biedrībai «Auseklis» tās 20 gadu jubilejā 1912. gada 6. (19.) oktobrī.

Rainis un Aspazija bija «Ausekļa» goda biedri,

198.

R. Kalniņam

Kastaņolā 1912. gada 17. oktobrī (153. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18187). Pirmpublicējums.

199.

A. Gulbim

Kastaņolā 1912. gada22. oktobri (153. Ipp.)

Vēstule (22892). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti

pēc satura, Raiņa atklātnes A. Gulbim 1912. gada 27. oktobrī (202. vēst.)

un Raiņa piezīmju grāmatiņas?

1 1912. gada 3. (16.) oktobrī A. Gulbis rakstīja (16404): «Ozola kun-

dze Cēsīs
.. piedāvājusi Zelt[iņam] pirkt apgādienu, tirgotavu, drukā-
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tavu, sietuvi utt, par 25000 rbļ, ~ Zeltiņi no pirkšanas atsakās, bet

ieteic to silti man, uzsvērdams visus labumus utt, ..»

2 No 1911. gada A. Gulbis strādāja kalendāru izdevēja un kantora

grāmatu fabrikanta O. Kirhnera firmā,
8

Acīmredzot domāta LSDSP izdevniecība un grāmatu veikals, kas

darbojās Rīgā no 1905. gada oktobra līdz 1908. gadam, Veikals tika

izmantots ari nelegālās literatūras izplatīšanai.

200.

F. Baginskim

Kastaņolā 1912. gada 27. oktobrī (155. Ipp.)

Vēstule (17086). Pirmpublicējums. Saglabājusies aploksne, kas adre-

sēta: Mr. Fr. Baginskv. Riga, Koirropa T-sa K. X. Tsy <X>. X, J3a-

niHCKOMy,

1 F, Baginskis tulkoja A, Rubinšteina operas «Dēmons» libretu. Šo

operu 1913, gadā uzveda pirmā pastāvīgā latviešu operas trupa.

201,

Āronu Matīsam

Kastaņolā 1912. gada 27. oktobri (156. Ipp.)

Vēstule (FBR, Aronu Matīsa L, 4, 1). Pirmpublicējums A, 1932, 416.

nr., 18. Ipp., ar redakcionālām atšķirībām.

1 «Gals un sākums».

2
«Jāzeps un viņa brāļi»,

202.

A, Gulbim

Kastaņolā 1912. gada 27. oktobri (157. Ipp.)

Atklātne (17085). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1912, gada 28. oktobris.

Atklātne adresēta: Mr. A, Gulbe. St. Petersbourg, C. n.8., KasancKaa,

Ne 8, kb. 40, rny A. K. FvABSe.

1 «Gals un sākums».

203.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1912. gada 23. oktobri (157. Ipp.)

Vēstule (18587). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.
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204.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1912. gada 31. oktobrī (158. Ipp.)

Atklātne (18071). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas, Atklātne adresēta? Mr.

A. Kirchenstein. Davos-Dorf, Villa Scaletta.

1 1912, gada 30. oktobra atklātnē (29225) A, Kirhensteins atvainojās

Rainim par neatdoto parādu (10 fr.) un lūdza atļauju šo naudu Raiņa
vārdā nodot kādam biedram, kuram pašlaik naudas grūtības. Šajā pašā
sakarā A. Kirhensteins lūdza ieteikt kādu, kurš vēl varētu materiāli

palīdzēt. •

205.

A. un B. Priedīšiem

Kastaņolā 1912. gada 31. oktobrī (158. Ipp.)

Atklātne (15772). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc: Kastaņolas

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta: Mr.

Ingenieur B. Preedit. Sosnovvice Russ, Polen. Walzwerk Huldsckinsky.

1 lespējams, domāta A. Priedīte, kura pēc ārstēšanās Davosā atgrie-
zās Polijā.

2 1912. gada 30. oktobrī A. Priedīte interesējās (29657): «Vai mēs,

latvieši, esam ģermāņu vai slavu ciltei rada? Ar kuru valodu ir mūsu

valoda līdzīga?»

206,

A. Gulbim

Kastaņolā 1912. gada 6. novembrī (159. Ipp.)

Atklātne (17088). Pirmpublicējums A, 1932, 421. nr., 13. Ipp,, ar re-

dakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāma-

tiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta A, Gulbim uz Ka-

zaņas ielu Pēterburgā.

1 1912. gada 30. oktobrī (2. novembrī) A. Gulbis paziņoja lēmumu

nepirkt Ozola veikalu (16408). Skat, 199. vēstules 1. piezīmi.

207.

P. Blauam

Kastaņolā 1912. gada 25. novembrī (159. Ipp.)

Vēstules melnraksts (17090). Pirmpublicējums A, 1932, 416, nr„ 18,

Ipp., ar redakcionālām atšķirībām.

1 1913. gadā sāka iznākt žurnāls «Tagadne», kura redaktors 1913. gada

janvāri bija P. Bļaus.
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208.

V. Dambergam

Kastaņolā 1912. gada 25. novembrī (160. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17089). Pirmpublicējums A, 1932, 416. nr,,

18, ipp., ar redakcionālām atšķirībām. Saglabājies šīs vēstules uzme-

tuma fragments uz vēstules X, Freinbergam 1912. gada novembra bei-

gās (212. vēst.).

209.

J. Ginteram

Kastaņolā 1912. gada 26. novembrī (160. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (17183?.

Tulkojuma pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc J. Gintera vēstu-

lēm Rainim un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

210.

P, Ļūļam

Kastaņolā 1912. gada 27. novembrī (161. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17091). Pirmpublicējums.

1 Sakarā ar Pēterburgas Latviešu labdarības biedrībai paredzēto lugu

«Pūt, vējiņi!».
2 «Gals un sākums».

8 «Jāzeps un viņa brāļi».

211. .
'

~

A. Birkertam

Kastaņolā 1912. gada novembri (162. Ipp.)

Atklātne (18156), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums LM

11, 285. Ipp. Aptuvenais datējums noteikts pēc satura un A. Birkerta

atmiņām (LM I, 504. Ipp.).

1 1912. gada novembra pirmajā pusē A, Birkerts aizsūtīja Rainim

saņemtos materiālus un paziņoja, ka apcerējums par Raini pabeigts
2

A. Svāhes «Rainis vai Plūdons? Divi sveicieni saulei» (1912).

212.

X, Freinbergam

Kastaņolā 1912. gada novembra beigās (163. Ipp.)

Vēstules melnraksts (18542). Pirmpublicējums A, 1932, 418. nr., 18.

Ipp., bez datējuma, ar redakcionālām atšķirībām. Uz šī melnraksta ari

vēstules V. Dambergam 1912. gada 25. novembrī (208. vēst.)
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uzmetuma fragments. Aptuvenais datējums noteikts pēc satura un

K. Freinberga 1912. gada 21. oktobra (3. novembra) vēstules Rainim

(24178).

1
Acīmredzot domāts X, Freinberga priekšvārds Latviešu skatuves

biedrības izdotajā «Uguns un nakts» dziesmu tekstu grāmatiņā (1911).
2

lespējams, K. Freinberga raksts par «Pusideālista» izrādi Jaunajā

Rīgas teātri (DzV, 1912, 229. nr., 2. (15.) oktobri), kurā teikts: «Tas

viss lugas saturs, — ne karikatūra par sevi, bet komēdijas toņos zīmēta

ideju maiņas gaita. Tas jāievēro pie lugas pareizas izprašanas, — kaut

arī lugu nenostādītu «pirmajā vietā» starp Raiņa darbiem.»

8 1912. gada 21. oktobrī (3. novembrī) K. Freinbergs rakstīja, ka sli-

mojis un tādēļ laikrakstos par Jaunā Rīgas teātra lugām varējis sniegt

mazākus aizrādījumus nekā parasti, «tomēr tas izskaidrojums, ja daudz,

tad tikai pa daļai, jo izrādās, ka neuzbāzīgi aizrādījumi visvairāk

«velk»..».

4 «Jāzeps un viņa brāļi»,

213.

E. Skubiķim

Kastaņolā 1912. gada novembra beigās (164. Ipp.)

Atklātne (120385), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.
Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura un B. Skubiķa

1912. gada 4. novembra vēstules Rainim (29152).

lE. Skubiķis nosūtīja Rainim albumu (25853) ar Slobodskas fotoat-

tēliem un ierakstu: «Mīļai piemiņai no Tavas trimdas vietas, no ku-

rienes plūda «Tālās noskaņas», kas priekš mums visiem tikušas un arī

paliks par vistuvākām skaņām.»
2

Minētajā vēstulē E. Skubiķis rakstīja, ka K. Hibšmane sirsnīgi pa-

vadīta, aizbraucot no savas darba vietas Slobodskas slimnīcā uz Rīgu.

214.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 4. decembrī (164. Ipp.)

Atklātne (15958). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mmc Dr. Farbstein pr. Mmc A. Naglin,

Zūrich, Usteristr. 14.

1 Grande pulizia (itāļu val.) — liela tīrība.

2 Una famiglia disgraziata (itāļu val.) —, kāda nelaimīga ģimene,

3 Giembiale (itāļu val.) — priekšauts.
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215.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1912. gada 5. decembrī (165. Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359/22). Pirmpublicējums. Uz

noraksta atzīmēts datējums un adresāts.

1 1912, gada 25. novembra (8. decembra) vēstulē (29195) A. Lūkina

atbildēja, ka H. Asars tā tiešām, esot teicis un vairāku cilvēku klāt-

būtnē «rēķinājis» Raiņa ienākumus, to viņa esot dzirdējusi «no tiešās

rokas». A. Lūkina nekorekti atstāstīja dzirdētās baumas un minējumus
par Raiņa ienākumiem, kuras bija izraisījušās sakarā ar līdzekļu vāk-

šanu Aspazijas jubilejas balvai, kad par galveno argumentu tika izvir-

zīta Aspazijas slimība un tās ārstēšanai nepieciešamais materiālais at-

balsts.

216.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 5. decembri (165. Ipp.)

Vēstule (103735). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums
noteikti pēc Aspazijas 1912. gada 6. decembra atbildes vēstules (29256).

3 Resp., mimoza.

2 DzV publicēja sarakstus ar Aspazijas jubilejas balvai iesūtītajām
summām.

217.

E. Skubiķim

Kataņolā 1912. gada 6. decembri (166. Ipp.)

Atklātne (120837). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Adreses daļa bojāta. Adresāts noteikts pēc satura.

218.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 6. decembrī (166. Ipp.)

Atklātne (15959). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Usteri ielu Cīrihē.

1 1912. gada 5. decembra atklātne (29246) ar A. Feierbaha gleznas

«Ifigēnija» reprodukciju.
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219.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 7. decembri (167, Ipp.)

Atklātne (103798). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas
pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Usteri ielu Cīrihē.

220.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 8. decembri (167. Ipp.)

Vēstule (103745). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums
noteikti pēc Aspazijas 1912. gada9. decembra atbildes vēstules (134288).

1 «Jāzeps un viņa brāļi».
2 Der Blutdruck (vācu val.) — asinsspiediens.

221.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 8. decembri (168. Ipp.)

Vēstule (137698/1). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc satura.

222.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 8. decembri (169. Ipp,)

Vēstule (108035). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums
noteikti pēc satura.

1 Acīmredzot domāti mīdieši — senās austrumu zemes Mīdījās iedzī-

votāji.

223.

Aronu Matīsam

Kastaņolā 1912. gada 9. decembrī (169. Ipp.)

Vēstule (FBR, Aronu Matīsa i, 4, 2). Pirmpublicējums.

1 Acīmredzot domāta Aspazijas vēstules publicēšana DzV 1911. gada
247. nr-ā, 27, oktobrī (9. novembrī), un tās izraisītā polemika.

224.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 9. decembri (169. Ipp.)

Atklātne (103781). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Usteri ielu Cīrihē.

1 Degersheima — neliela apdzīvota vieta Šveicē, Santgallenas kan-

tonā.
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225.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 9. decembri (170. Ipp.)

Atklātne (103799). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Usteri ielu Cīrihē.

226.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1912. gada 9. decembrī (170. Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359/23). Pirmpublicējums. Uz

noraksta atzīmēts datējums un adresāts.

1 Domāts studentu rakstu krājums «Burtnieka pūrs» (1912), kurā

ievietots J. Lapiņa raksts «Aspazija».

227,

A. Deglavam

Kastaņolā 1912. gada 9. decembrī (171. Ipp.)

Vēstule (18535). Pirmpublicējums.

1 1912. gada nogalē ar uzsaukumu «Latviešu sievietes!» (JDL, 253. nr.,

31. oktobrī (13. novembrī), v. c. laikrakstos) sākās naudas līdzekļu vāk-

šana Aspazijas 25 gadu literārās darbības jubilejas balvai. Šī pasākuma

iniciatores — A. Brigadere, A. Krauze, A. Lūkina.

2 Domāta piezīme «Dzīves» 1912. gada 272. nr., 23. novembrī (6. de-

cembrī), «Rakstnieku honorāri senatnē».

228.

F. Adamovičam

Kastaņolā 1912. gada 10. decembrī (172. Ipp.)

Vēstules melnraksts (18584). Pirmpublicējums A, 1932, 403. nr., 15.

Ipp., bez datuma, kā adresāts minēts F. Adamovičs. Datējums noteikts

pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

Par F. Adamoviču kā vēstules adresātu liek domāt tas, ka viņš šai

periodā bija Rīgas Latviešu biedrības Literatūras fonda priekšnieks un

Derīgu grāmatu nodaļas izdotā žurnāla «Druva» redaktors (līdz 1912. g.

8. nr.). Tādēļ iespējams, ka Rainis viņu uzskatīja par Derīgu grāmatu

nodaļas vadītāju, lai gan īstenībā tas bija J. Lazdiņš.
1 1909. gadā radās vesela virkne pārpratumu ar F. Sillera «Laupītāju»

tulkojuma nodošanu Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļai

(skat. KR, 21. sēj., 1985, 537., 551., 571., 612. Ipp.). lespējams, 1909. gada

decembri saņemtos 100 rbļ. par «Laupītāju» tulkojumu Rainis uzska-
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«ja par avansu F. Šillera «Vallenšteina» tulkojumam. Saglabājies «Val-

lenšteina» triloģijas tulkojuma fragments. Turpmāku ziņu par tulko-

juma likteni nav.

2

Resp., «Vallenšteina» triloģijas 1. daļa «WallensteimLager»,
9 Domāts Plātesa firmas protests.
* F. Adamovičs bija pazīstams tulkotājs (V. Šekspīra, A. Puškina,

M, Ļermontova, N. Ņekrasova v. c. darbi).

229.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 10. decembri ,{173, Ipp.)

Atklātne (29234). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Usteri ielu Cīrihē.

230.

•J. Jansonam (Braunam)

Kastaņolā 1912. gada 10. decembri (173. Ipp.)

Vēstule (18347). Pirmpublicējums A, 1932, 416. nr., 18. Ipp., ar re-

dakcionālām atšķirībām. Saglabājies uzmetums (17092).

1 Domāts II Internacionāles 9. kongress Bāzelē 1912. gada 24., 25. no-

vembrī. Aspazija 1912. gada 9. decembra vēstulē (134288) Rainim rak-

stīja, ka dzirdējusi, it kā Bāzeies kongresā «Jansons atklāti ar visu sparu

uzstājies pret nepanesamo Raiņa kultu, visas avīzes citu nezinot kā

par Rļaini] rakstīt, tas esot kults, personas dievināšana. Kad uzaicinot

priekš avīzes artiķeli uzrakstīt, tad to nedarot.»

231.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 12. decembrī (174. Ipp.)

Atklātne (108003). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Usteri ielu Cīrihē.

232.

A. Deglavam

Kastaņolā 1912. gada 12. decembrī (175. Ipp.)

Atklātne (18414). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Deglavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

1
A. Deglavs 1912. gada 11. (24.) novembra vēstulē (120587) rakstīja

par savu attieksmi pret Aspazijas jubileju. Viņš uzskatīja, ka Aspa-

zijas literārā darbība īsti sākusies ar «Vaideloti» 1894. gadā, nevis ar
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«Atriebēju» (1887), tādēļ viņš nav iedomājies par jubilejas svinēšanu

jau 1913. gadā.
2 Domāta R. Klaustiņa recenzija (DzV, 1912, 274, nr., 24. novembri

(7. decembri)),

233.

E. Birzniekam-Upftim

Kastaņolā 1912. gadā, ap 12. decembri (175. Ipp.)

Atklātne (17986). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1912. gada 13. decembris.

Atklātne adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Baku.

1 1912. gada 22. novembra (4. decembra) vēstulē Aspazijai (105739)

E. Birznieks-Upītis rakstīja, ka 15. (28.) decembri gatavojas rīkot Aspa-

zijas vakaru, kura ienākumus viņai nosūtīs.

2
1912. gada decembra vidū E. Birznieks-Upītis atbildēja (105730),

ka pašlaik šādu vietu Benkendorīa muižā neesot iespējams dabūt.

234.

A. un B. Priedīšiem

Kastaņolā 1912. gada 12. decembrī (176. Ipp.)

Atklātne (15774). Pirmpublicējums. Datējuras noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1912. gada 13. decembris.

Atklātne adresēta B. Priedītim uz Sosnovici Polijā.

3 Verkāltet (vācu val.) — saaukstējusies.
8 Emārmt (vācu val.) — sasiluši.

8 Uz Raiņa atklātnes kādas skulptūras «Skūpsts» attēls.

235.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 12, decembri (176. Ipp.)

Vēstule (103740). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc tā, ka Rainis atbild uz Aspazijas 1912. gada 11. decembra

atklātni (71002).

236.

A. Lūkinai , . ;,

Kastaņolā 1912, gada 13. decembrī (177. Ipp.)

Vēstule (29235). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un

A. Lūkinas 1912. gada 25. novembra (8. decembra) vēstules Rainim

(29195).
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Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 14. decembri (178. Ipp.)

Vēstule (103725). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums
noteikti pēc Aspazijas 1912. gada 15. decembra atbildes vēstules

(29311).

1
Rainis bija neapmierināts, ka, ierosinot līdzekļu vākšanu. Aspazijas

jubilejas balvai, kā galvenais arguments tika izvirzīta Aspazijas sli-

mība. Sī iemesla dēļ dzimtenē radās arī dažādas baumas par Raiņa

materiālo stāvokli, Raiņa un Aspazijas attiecībām.

238.

Aspazijai .

:

Kastaņolā 1912. gadā, ap 15. decembri (179. Ipp.)

Vēstule (103748). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc Aspazijas 1912. gada 16, decembra atbildes vēstules

(134277).

239.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1912. gada decembra vidū (179. Ipp.)

Vēstules noraksts Aspazijas rokrakstā (17174) un vēstules melnraksts

(29235). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc

Raiņa vēstules Aspazijai 1912. gadā, ap 14. decembri (237. vēst.).

1
Vēstule rakstīta kā atbilde uz A. Lūkinas 1912. gada 25. novembra

(8. decembra) vēstuli (29195), kurā viņa atstāstīja saklausītās baumas

par Raiņa ienākumiem. (Skat. 215. vēstules 1. piezīmi.)
2 Sākot ar šo vārdu, tālākais teksts Raiņa rokrakstā.

240.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 16. decembri (181. Ipp.)

Atklātne (70926), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

1 T. i., 1913. gada februārī gaidāmā amnestija sakarā ar Romanovu

dinastijas jubileju.
2 Runa ir par Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības Krājaiz-

devu kases 1908. gadā nodibinātā Bisnieka fonda prēmiju. A. Lūkina

1912. gada 25. novembra (8. decembra) vēstulē (29195) izteica domu,

ka kase izmanto polemiku par Aspaziju un DzV kā ieganstu prēmijas

neizmaksāšanai.
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241.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 17. decembrī (182. Ipp.)

Atklātne (15960). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mmc A. Naglin. Zūrich, Ottiker —•

Granitweg 6 111, b /Frau Schrepfer.

242.

J. Jansonam (Braunam)

Kastaņolā 1912. gada 17. decembrī (182. Ipp.)

Vēstule (18345). Pirmpublicējums A, 1932, 417. nr., 18. Ipp., ar re-

dakcionālām atšķirībām, datēta ar 1912. gada 15. decembri. Saglabājies

uzmetums (18575), kurš datēts ar 1912. gada 15. decembri.

1 Sakarā ar baumām par II Internacionāles 9. kongresu J. Jansons

(Brauns) 1912. gada 13. decembra vēstulē (28736) rakstīja: «Man [kon-

gresa laikā] bij īsa, pavirša saruna ar 4—5 partijas biedriem (man un

manam virzienam diezgan naidīgiem), kur minētas tika arī mūsu māju

lietas, partijas legālās preses nepieciešamība v. 1.1.» Viņš izmetis vār-

dus, ka dzimtenē «ir vesela marksistisku] žurnālistu un rakstnieku

organizācija («Ideja»), tikai neviens lāga neprot kāda politiska" jautā-

juma analizēt, bet visi viens par otru uzņemas Raiņa dzeju «iztirzāt»

un deklamēt, un dzejot Raiņa garā. Un turpat ari pieminēju, ka allen

Respekt pret Raiņa dzeju, bet ka dusmas rodas par tiem, kas viņu ba-

nālā kārtā ņemas «iztirzāt».»

2 R. Pelšes raksts «Antiņš vai Spīdola?».
3

lespējams, domāts J. Jansona (Brauna) raksts «Raiņa dzeja («Tālas

noskaņas zilā vakarā»)» rakstu krājumā «Darbs» (1905). Tajā Raiņa

dzejoļu krājums vērtēts pozitīvi. Tikai raksta beigās ir neliela iebilde:

«Raiņa dzeja var izplūst tik vareni un dzidri kā kalna strauts (salīdzi-

nāšanas dēļ lai ņemam, piem., viņa daiļo «Meitenes dziesmu»), bet

reizēm tā tek arī tā nevienādi un nes sev līdz dažus svešādus jauninā-

jumus un nesaprotamus vecus vārdus.»

4 «Uguns un nakts» novērtējumā izpaudās principiālas domstarpības

Raiņa un J. Jansona (Brauna) uzskatos par reālisma būtību un attīstības

iespējām. J. Jansons uzskatīja, ka Raiņa simboliskie tēli nespēj pilnībā

izpaust asā, dramatisma pilnā revolucionārā laikmeta domas un jūtas.

«Pēterburgas Latviešu tautas kalendārā» 1909. gadam viņš rakstīja:

«.. pārāk dziļi un traģiski mēs pārdzīvojam tagadni, lai varētum vēl

kavēties pie teiksmainās senatnes ēnām, pārāk daudz mums tuvu un

dārgu kapu visapkārt, lai staigātum prom pie pagātnes sabirušiem

zārkiem.» Arī 1913. gadā rakstā «Vai gaidāma mums proletāriska māk-

sla?» («Vārds, II), augstu novērtējot Raiņa kā proletariāta dzejnieka

devumu (it īpaši lirikā), viņš tomēr oponēja «Uguns un nakts» cildinā-
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tājiern, jo tas, «ko mēs šinī darbā varētum saukt par proletārisku

domu nesēju simboliem (pareizāk: alegorijām), .tas ir tā pārņemts no

tautisku teiku ietērpa un nacionāliem motīviem, ka mūsu tau-

tiskā pilsonība ar dibinātu tiesību uzskatīja šo lugu par viņai vairāk

tuvu stāvošu».
8 Resp., «Domas par jaunlaiku literatūru».

243.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1912. gada 17. decembrī (184. Ipp.)

Vēstules noraksts svešā rokrakstā (73359/24/33). Pirmpublicējums. Uz

noraksta atzīmēts datējums un. adresāts.

244.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 18. decembrī (185. Ipp.)

Atklātne (108004). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

245.

V. Dambergam

Cīrihē 1912. gada 28. decembrī (186. Ipp.)

Atklātne (17099). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Cīrihes pasta zīmogs; 1913. gada 2. janvāris. At-

klātne adresēta: Mr. V. Damberg. Mitau, Grosse Str. 73, b/Hern

Gothard.

1 1912. gada 5.(18.) novembra vēstulē (127701) V. Dambergs lūdza

dot atļauju Baltijas vācu dzejniekam J. Ginteram tulkot «Induli un

Āriju».

246.

D. Stučkai

Kastaņolā 1912. gada 28. decembrī (186. Ipp.)

Atklātne (23201), ar bojātu pasta zīmoga vietu. Pirmpublicējums.

Datējums noteikts pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne

adresēta: Mmc D. Stutschka. C. n. B. EacceŪHaa va. 36, npnc. noB.

n. H. OrvHKa.



24?. , . * : .

Ķ, Hibšmanei j:

Kastaņolā 1912. gada 28, decembrī (187. ipp.)

Atklātne (120862). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta: M-He Dr. X, Htibschmann. Riga,

Suworowstr. 3.

1 K. Hibšmane bija pirmā latviešu sieviete — ārste.

248.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gada 28. decembri (187. Ipp.)

Atklātne (15929), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums

Adresāts un datējums noteikti pēc satura.

1 1912. gada 19.—28. decembrī Rainis uzturējās Cīrihē,

8 Saluto (itāļu val.) — sveiciens.

249.

Aspazijai

Kastaņolā 1912, ganā, ap 29. decembri (187. Ipp.)

Atklātne (15963), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums,

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

1 Acīmredzot runa ir par kādu dāņu ārsta un uzturzinātnieki

M. Hinhēdes grāmatu,

250.

H. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1912. gada 30. decembri (188. Ipp.)

Vēstule (18030/1). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura,

Raiņa 1912. gada 12. decembra atklātnes E. Birzniekam-Upītim

(233. vēst.) un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

* E. Birznieka-Upīša vēstulēs ir runa par Druvinu — kādu māju

saimnieku Engures ezera tuvumā. 1912. gada decembra vidū Ķ Birz-

nieks-Upītis ieteica Rainim drāmas tematu — «jautājumu par trūkumu

vecuma dienās. Sī drāma ir priekšā gandrīz katram latvietim. Sis jau-

tājums mani moca jau no pat pirmā soļa, kad saku rakstīt» (105730).

251.

V, Krogam -~ ..j. . ;

Kastaņolā 1912. gada 30. decembri (189. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18449). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

550
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1 Laikraksts «Jaunas Ziņas» tika izdots ai vienlaidus numerāciju.
2, nr. iznāca 1912. gada 17. novembrī, taču Raiņa minētās piezīmes

tajā nav. <

252.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 30. decembri (189. Ipp.)

Atklātne (103779), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.
Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

1 K. Reinbergs.
8 E. Birzniekam-Upītim.

*K. Guckova lugu Aspazijas tulkojumā izrādīja Jaunais Rīgos

teātris.

253.

Aspazijai

Kastaņolā 1912. gadā, ap 31. decembri (190. Ipp.)

Atklātne (15927), bez adresāta un pasta .zīmoga. Pirmpublicējums,

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

1 Das Pestsplel (vācu val.) —- svētku luga.

Raiņa iecere — sarakstīt lugu, kas būtu veltīta Aspazijas 25 gada
literārās darbības jubilejai, nerealizējās. Ir saglabājies šis lugas pro-

logs un radāmās domas. (Skat. KR, 15. sēj., 1982, "74.—77.;'" 378.—

377. Ipp.)

254.

A. Deglavam

Kastaņolā 1912. gada decembri (190, Ipp.)

Atklātne (FBR, K. Egles f„ 478, 5), bez adresāta un pasta zīmoga.

Pirmpublicējums. Adresēts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

1 Resp., par Raiņa tulkoto lugu izrādēm.

BA. Deglavs bija tulkojis šo vācu filozofa L, Bihnera darbu,

255.

Betinai

Kastaņolā 1913, gada 1. janvāri (191. Ipp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstītas vēstules (17148). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts' pēc satura, Raiņa vēstules Aspa-

zijai 1913. gadā, ap 1, janvāri (256, vēst.) un Raiņa piezīmju grā-

matiņas. "
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256.

Aspazijai

Kastaņolā. 1913. gadā, ap 1, janvāri (191. Ipp.)

Atklātne (70927), bez adresāta un pasta timoga. Pirmpublicējums.

Aptuvenais datējums noteikts pie satura.

. 1 ImaMia (itāļu val.) salāti.
8 Vovn (itāļu val.) — olas. .

257.

Aspazijai

Kaslaņolā 1913. gadajanvāra sakuma (192. ipp.)

Vēstule (137698/2). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc satura,

* BR. Pelšes raksts par A, Deglava romāna «Rīga» 1, daļu fes&tests

«Dzīves» 1912. gada 298. nr., 24. decembri (6. janvāri).

258.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1913. gada 2. janvāri (192. Ipp.)

Vēstule (18032, 180302). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas,

1 Skat, 250. vēstules 1. piezīmi.
2 Domāts A. Kraujas raksts «Zelta tvaiks, Modernas mīlestībai

dziesma» («Domas», 1913, 1. nr.).
8

Resp., kņazu Benkendorfu sakarā ar lūgumu izpalīdzēt <!. Bn

ševicazņ.

259.

A. un B. Priedīšiem

Kastaņolā 1913. gada 2. janvāri (195. Ipp.)

Atklātne (15775), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cīrihes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mmc Ing. A. Preedit SosnowicB

Russ, Polen, Walcweik Huldschinsky. Uz atklātnes ari Aspazijas rak-

stīts teksts.

1 Uz atklātnes kādas skulptūras «Dievu dzēriens» attēls.

260.

E. Skublķim

Kastaņolā 1913. gada 2. janvāri (195. Ipp,)

Atklātne (120386). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1913. gada 3. janvāris.

Atklātnes adreses daļabojāta. Adresāts noteikts pēc satura*
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25i.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada, ap 2. Janvāri (195. Ipp.)

Atklātne (15884), bez adresāta «n pasta zīmoga. Pirmpublicējums,
Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

1 Dodamās līdzi Rainim m Sveici, Aspazija atstāja dzimtenē lauru

vainagu, kuru saņēma pēc «Sidraba šķidrauta» pirmizrādes. Vēlāk vēs-

tulēs tas ieguva simbolisku nokrāsu, — Aspazija, domājot par Raini,

aizmirsa sevi,

262.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 2. janvāri (196. Ipp.)

Atklātne (108013), bez adresāta un' pasta zīmoga. Pirmpublicējums,
Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura un Aspazijas
vēstulēm Rainim.

1 R. Klaustiņa raksts «Kāds Aspazijas d/ejal kodols?» {DzV, 1912,
292. nr., 15,(28.) decembrī, -294, nr„ 18.(31.) decembri),

8 1913, gada 1. janvāra atklātnē (2924?) Aspazija rakstīja, ka sapni

redzējusi Raini naudu skaitām,

263.

A. Gulbim

Kastaņolā 1913, gada 3. janvāri (196. ipp.)

Atklātne (71027). Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta:

Mr. A. Gulbe, St, Petersbourg, C. 11. 5, Ka3ancKaa 8
(

kb. 40, Fay

A, X, FyA&6e,

1 Acīmredzot šeit domātas baumas par to, ka latviešu kreisās ap-

rindas boikotē A. Gulbja ÜB. Presē šis jautājums tika apspriests 1913,

gada oktobri, kad J. Bērziņš (Ziemelis) publicēja rakstu «Atklāts jau*,
tājums» (JDL, 217, nr., 19. septembrī (2. oktobrī)), kurā izcēla UB

lielo nozīmi un latviešu marksistu piedalīšanos tajā.

264.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 3. janvārī (197. Ipp.)

Atklātne (15900), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

1 Skat. 253. vēstules 1. piezīmi.
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1 1913. gada 2. janvāra atklātnē (16980) Aspazija izteica neapmie-
rinātību ar A. Birkerta apcerējumu par Raini, it īpaši ar pēdējo dalu

«Domu» 1912, gada 12. nr-ā, Aspazija apjautājās, vai Rainis aizsūtījis
visas viņas piezīmes,

265,

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 3. janvāri (197. Ipp.)

Atklātne (15931), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums;

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

1 «Kāds Aspazijas dzejai kodols?» (DzV, 1912, 292. nr„ 15.(28.) de-

cembrī, 294. nr„ 18.(31.) decembrī).
8 Acīmredzot domāta JDL 1912. gada 2§5„ nr., 19. decembrī (1. jan-

vāri), nodaļā «Balsis iz publikas» ievietotā pateicība A. Upītim «par

laipnu atļauju Baltijas mūzikļas] instrļumentu] fabrjikas] strādniekiem

1, dcc. bez honorāra izrādīt viņa lugu «Balss un atbalss» ».

8 DzV 1912. gada 295. nr„ 19. decembrī (1. janvāri), publicēts Rīgas

Latviešu biedrības 18.(31.) decembra pilnsapulces atreferējums, kurā

teikts, ka par sapulču vadoni F. Veinbe/ga vietā ievēlēts V. Olavs.

266.. , .-. ■

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 4. janvāri (198. Ipp.)

Atklātne (70925), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

1 Rainis uzturējās Cīrihē no 1912. gada 18. decembra līdz 27. de-

cembrim.

267,
.

",
r

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 4. janvāri (198, Ipp.)

Atklātne (15926), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc Aspazijas 1913. gada

6, janvāra atbildes vēstules Rainim (70997).

1 Majale (no itāļu maiale) —- cūka. Šai gadījumā acīmredzot domā-

tas cūku bēres,

2 Acīmredzot runa ir par A, Birkerta apcerējuma «J, Rainis. Bio-

grāfiska skice» nobeigumu («Domas», 1912, 12. nr.). Tajā ietvertas Aspa-

zijas atmiņas un spriedumi par Raini. Aspazija plaši raksturojusi Raiņa

māksliniecisko spēku, viņa. talanta,savdabību: «Raiņa apdāvinajums tā-



555

dēj tik plašs un harmonisks, ka viņam tikpat daudz prāta, cik fantāzijas,

tā ka ne viens, ne otrs elements neņem pārsvaru, iekš kā pa lielāku!

daļai pastāv daudzu citu rakstnieku traģika. Raiņa fantāzija ir vairāk

konstruktīvas dabas, tā pastāv vairāk pašu elementu- atrašanā un to sa-

stāvdaļu dažādā kombinēšanā nekā viņu īstenošanā, un tā, man šķiet,

ir viņa daiļākā ģenialitāte.»

8 Dst Schuldachein (vācu val.) — parādzīme.

268.

A. Upītim

Kastaņolā 1913. gada ?. janvāri (199. Ipp.)

Atklātne (FBR, A. Upīša f., 5, 92). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1913. gada

8. janvāris. Atklātne adresēta: Russie. Mr. A. Upit. Stāt, Romfershof,

b/Riga Poste restante.

269.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 7. janvāri (199. Ipp.)

Atklātne (15899), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc tā, ka Rainis atbild uz

Aspazijas 1913. gada 6. janvāra vēstuli (70997).

' Rainis bija nosūtījis Aspazijai savu atbildes vēstuli V. Dambergam.
8 Žurnāla «Jaunības Tekas» 1912. gada 7.—12. nr. bija iespiests

A. Birkerta raksts «Rainis un viņa dzeja. Biogrāfiska un estētiska stu-

dija».
5

lespējams, laikraksts «Liepājas Atbalss».

4
Grupa Kijevas studentu bija atsūtījuši Aspazijai apsveikums tele-

grammu. Tā kā apsveicēju adrese nebija norādīta, Aspazija gribēja

pateikties ar laikrakstu starpniecību (1913. gada 5. janvāra atklātne

Rainim, 29242).

270.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 7, janvāri (200. Ipp.)

Vēstule (15883). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums
noteikti pēc Aspazijas 1913. gada 6. janvāra vēstules Rainim (70997).

1 Acīmredzot domāts rakstu krājuma «Vārds» I. sējumā (1912) ievie-

totais A. Upīša pārskats «Latviešu rakstniecība».

8 ii Asara raksts šai pašā «Vārda» sējumā.
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4 Rainis un Aspazija «Vārda» I. sējumā minēti kā līdzstrādnieki.

4 M. Liepas īsā atsauksme par A, Deglava stāstu «Lielā Lavīze»

«Vārda» 1. sējumā, ar parakstu M. L.

5 «Vārda» sastādītājs un redaktors A. Upīts,
8 A. Upīts 1912. gada 22. decembra (4. janvāra) vēstulē Rainim

(23165) pieminēja savu topošo brošūru ««Dzimtenes Vēstnesis» un

viņa loma» 11, resp., 1911. gadā iznākušas brošūras ««Dzimtenes Vēst-

nesis» un viņa loma latviešu sadzīvē» turpinājumu, kurā «esmu bijis

spiests ari viņu [Aspaziju] dažā vietā aizskarts. Par šās brošūras tālāko

likteni ziņu nav.

7 Malaga — vīna šķirne. '
8 J. Vītola radošās darbības 25 gadu jubileja tika plaši atzīmēta

1911. gada novembri, bet arī 1912, gadā vēl notika tai veltīti sarīko-

jumi. Acīmredzot noritējusi ari līdzekļu vākšana sakarā ar šo jubileju.
9 Coi la fame (itāļu val.) — ar izsalkumu.

271.

L, Kalniņai

Kastaņolā 1913. gada 8. janvāri (201. Ipp.)

Atklātne (120397). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Cīrihes pasta zīmogs: 1913. gada 10. janvāris.

Atklātne adresēta: Mmc L, Kalniņ. Riga, Hagensberg, Bienenstr. 10,

Im eigen Hause. Uz atklātnes arī Aspazijas rakstīts teksts.

272.

A. Deglavam

Kastaņolā 1913. gada 8. janvāri (201. Ipp.)

Atklātne (18415). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Cīrihes pasta zīmogs: 1913. gada 10, janvāris.

Atklātne adresēta A, Deglavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā. Uz atklātnes

ari Aspazijas rakstīts teksts.

1 Acīmredzot domāta A, Upīša kritika par A, Deglava romāna «Rīga»

1. daļu «Patrioti» «Vārda» 1. sējumā.

273.

A. Balabanoval

Kastaņolā 1913. gada 8. janvāri (202. Ipp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas vēstules (18212). Tulkojuma

pirmpublicējums.
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274.
...

...
*

■' .

V. Dambergam

Kastaņolā 1913. gada 8. janvārī (202. ipp.)

Vēstules melnraksts (17100). Pirmpublicējums A, 1932, 423. nr.,

18. Ipp., saīsināta, bez adresāta. Adresāts noteikts pēc satura un Raiņa

piezīmju grāmatiņas.

1 V, Dambergs 1908.—1918, gadā studēja Tartu universitātē klasisko

filoloģiju. , '
2 1909. gadā Iznāca V. Damberga dzejoļu krājums «Bareljefi»,
8 V. Damberga recenzija «J. Raiņa «Gals un sākums»» publicēta žur-

nāla «Druva» 1913. gada 3. nr-ā.

275.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 8. janvāri (203. Ipp.)

Atklātne (16024), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.
Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc tā, ka Rainis atbild uz

Aspazijas 1913. gada 7. janvāra vēstuli (135260).

1 Schreiben Briefe (no vācu das Schieiben — oficiāla vēstule, doku-'

ments, die Briefe — vēstules) — acīmredzot domātas darījuma vēstules.
2 7. janvāra vēstulē Aspazija rakstīja par to, ka radusi priecāties

līdzi citiem, tā sagādājot prieku arī sev. «Es biju tā, kas vārdos visu

izlika un mēģināja Tev rādīt, kā prieks ir jāsajūt. Es tad pilnīgi sevi

aizmirsu, jo man bij tikpat saldi priecāties par Tavu prieku kā pa?

savu.»

8 Noli mc tangere (latīņu val.) — neaizskar mani.

4 Aspazija bija kritiski izteikusies par V. Dambergu, spriezdama pēc

viņa vēstules stila un rokraksta.

5 lespējams, Lizete Kalniņa.

276.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 11. janvārī (203. Ipp.)

Atklātne (15902). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē,

1 Aspazija bija atsūtījusi Rainim izgriezumu no laikraksta «Dūna

Zeitung» par Latviešu literārās (draugu) biedrības sapulci 1912. gada

12. (25.) decembrī,
2 Die Kunstmotive (vācu val.) — mākslas motīvi,

3 Natale (itāļu val.) — ziemsvētki. lespējams, domāta ziemsvētku

atklātņu sērija, kuras izdevējs vai tirgotājs — Pizonl.

4 Tie (itāļu val.) — trīs; ghei (iespējams, no itāļu ghinea) — ginejas.
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2/7. ' - ■ -

H. Asarām

Kastaņolā 1913. gada 11. janvārī {204. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17102). Pirmpublicējums A, 1932, 423. nr.,

18. Ipp., ar redakcionālām atšķirībām.

1 H. Asara raksts «Saules griežos!», kurā izmantoti Raiņa dzejas
tēli (JDL, 1912, 299. nr., 24. decembri (6. janvārī)).

2 Šajā JDL numurā ievietotas ari Šanteklēra (M. Gaiļa) veltījuma

rindiņas dažādiem latviešu kultūras darbiniekiem. Rainim un Aspazijai:

Siltu, spožu saules staru,

Vienu zaļu egles zaru
~.

Sveicienu no dzimtās malas —

Lai jums nones vēja čalas.

8 Skat. 166. vēstuli.

278.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 12. janvāri (205. Ipp.)

Atklātne (15903). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

1 Atbilstoša Aspazijas vēstule nav atrasta.

2
1913. gada 10. janvāra atklātnē (29250) Aspazija izteica neapmie-

rinātību ar Latviešu literārās (draugu) biedrības 1912. gada 12. (25.)

decembra sapulces atreferējumu DzV (1912, 290., 291. nr., 13. (28.),

14. (27.) decembri). Tajā Līgotņu Jēkabs, atstāstot mācītāja E. Grosa

izteikto latviešu literatūras vērtējumu, pirmajā vietā bija minējis

F. Bārdas dzejoļu krājumu «Zemes dēls», turpretī laikraksts «Dūna

Zeitung» — Aspazijas «Ziedu klēpi».

279.

A. Birkertam -

Kastaņolā 1913. gada 12. janvāri (205. Ipp.)

Atklātne (18153). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1913. gada 13. janvāris.
Atklātne adresēta A. Birkertam uz Matīsa ielu Rīgā.

1 Domāts «Vārda» 1. sējumā ievietotais A. Birkerta raksts «No tau-

tiskā romantisma līdz vēsturiskajam materiālismam». Tajā autors apce-

rēja latviešu literatūras attīstību un tās dažādos virzienus. Raksta beigu

daļā A. Birkerts atzīmēja, ka latviešu literatūrā parādījies jaunreālisms

(J. Jaunsudrabiņš, A. Upīts) un ka «mēs tiešām stāvam jauna virziena

sākumā, un šis virziens varētu saukties: universālisms». Par ši virziena
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raksturīgāko iezīmi A. Birkerts minēja to, ka «cilvēks jau nav vak*

atkarīgs no savas tuvākās apkārtnes vien, bet no visas cilvēces un

viņas likteņa, no visa kosmosa'-vai universuma un viņa likteņa». Si

virziena tipiskākais pārstāvis, esot Rainis,

280.

Aronu Matīsam

Kastaņolā 1913. gadā, ap 13. janvāri (208. Ipp.)

Vēstule (18541), Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura un Raiņa 1913. gada 15, janvāra vēstules Aspazijai (284. vēst.).

5 DzV 1912. gada 301.—303. nr-ā, 28. decembrī (1913. g. 10. jan-

vārī)—31, decembrī (13. janvāri), publicēts J, Jankava raksts «Kādas

literāriskas kliķes darbi» — par A. Upīša sastādītā .rakstu krājama
«Vārds» 1. sējumu. J. Jankavs asi kritizējis gan pašu A. Upīti, gan

citu autoru darbus un izteicis domu, ka, «atskaitot kādus četrus, «Vārda»

līdzstrādnieki ir tikai diletanti, un lielāko tiesu tādi, kuriem nav nekā*

das cerības tikt par ko citu». . v: ;>: s
2

Minētajā «Vārda» sējumā levietots arī : Llgotņu Jēkaba dzejolis

«Viss». ■ '

8 A. Birkerts nebija DzV redaktors. J, Jankavs .kritizēja viņa .raksta

«No tautiskā romantisma līdz vēsturiskajam materiālismam».

* «Vārda» 1. sējumā kā līdzstrādnieki minēti ari Rainis un'Aspazija,

publicēti arī viņu dzejoļi.
6 Skat. 278. vēstules 2. piezīmi.
5 Acīmredzot domāta Aronu Matīsa 35 gadu žurnālista d■ <

leja 1912. gada martā.

281.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 13. janvāri (207. Ipp.)

Atklātne (15930), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura un Aspazijas vēs-

tulēm Rainim.

1 Resp., paziņojumu par ziedotajām naudas summām Aspazijas ju-

bilejai,
2 K. Freinbergs Jaungada sarīkojumam Jaunajā Rīgas teātri bija

iecerējis izveidot kompozīciju no Aspazijas literārajiem darbiem. Sarī-

kojums (Jaungada sagaidīšana) notika 1912. gada, 31. decembri (1913. g.

13. janvārī), •un tajā bez Aspazijas dzejoļu inscenējuma tika rādīta

ari A, Upīša luga «Amazones» un Ļ, Andrejeva; «Skaistās .sablnietes».

8 -La dozzina 40 ghei (itāļu val.) —* ducis maksā 40. ginejas»
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282.- . ,

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 14. janvāri (208. Ipp.)

Atklātne (15925), bez adresāta un pasta zīmoga, Pirmpublicējums.

Aptuvenais datējums noteikts pēc Aspazijas 1913, gada 15. janvāra
atbildes vēstules (26630).

1 Skat. 280. vēstules 1. piezīmi.
8 Aronu Matīss šai laikā bija DzV redaktors.

8 Līgotņu Jēkabs bija DzV mākslas, literatūras un kritikas nodaļas

vadītājs.

- 4 Die Schlagsahne (vācu val.) — putukrējums.

283.

Merkeram

Kastaņolā 1913. gada 15. janvārī (208. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (18188), Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātne adresēta: Mr. Merker. Berlin—Charlotten-

burg, Cothestr. 16.
r

Vorderhaus 111 Trep.

284.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 16. janvāri (209. Ipp.)

Atklātne (15901). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

1 Acīmredzot domāta kāda no recenzijām par Jaunajā Rīgas teātri

uzvesto K. Guckova lugu «Uriels Akosta» (JDL, 1912, 292. nr„ 15. (28.)

decembri; DzV, 1912, 290, nr., 13. (26.) decembrī).
2 Plsoni — iespējams, atklātņu sērija, kuras izdevējs vai tirgotājs —

Pizoni,

Veronesi — domātas atklātnes ar A. Veronezi grāmatu, kancelejas

piederumu un mākslas priekšmetu tirgotavas firmas zīmi (Lugāno).
8 Bellissimo (itāļu val.) — brīnišķīgais.
4 Necessario (itāļu val.) — nepieciešamais.
5

Aspazijas atklātne 1913. gadā, ap 9. janvāri (77648) ar gleznas

«Bezrūpīgā princesīte» reprodukciju.

285.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 16. janvāri (209. Ipp.)

Atklātne (15965), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc tā, ka Rainis atbild uz

Aspazijas 1913, gada 15. janvāra vēstuli (26630).
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1 Aptiekas īpašnieks, pie kura parasti iepirkās Rainis. ■
2

Veronālu kapsulās bija lūdzis kāds Aspazijas kaimiņš, . ■
-

8 Cīrihes latviešu kolonija gatavojās Aspazijas jubilejas vakaram.

4 Heisses japanisches Bad (vācu val.) — karsta japāņu pelde.
5 Accademia sociale con concerto c ballo (itāļu val.) — saviesīgs va-

kars ar koncertu un balli.

286.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 18. janvāri (210. Ipp.)

Atklātne (15781). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga, Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē..

1 1913. gada 9, (22.) martā Cīrihē notika LSD Cīrihes grupas un

Cīrihes latviešu kolonijas Organizētais Aspazijas jubilejas sarīkojums.

B. Skujeniece tajā nepiedalījās. Referātus nolasīja P. Sēja (par Aspazi-

jas nozīmi latviešu literatūrā) un J, Buševics (par sociālo elementu

Aspazijas darbos).
2,3,4 Raiņa un Aspazijas Kastaņolas paziņas.

287. ■ ' -

■■
> ' ■

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 18. janvāri (210. Ipp.)

Atklātne (108014), Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc tā, ka Rainis atbild uz Aspazijas 1913. gada. .17. janvāra

atklātni (29244).

1
lespējams, runa ir par 285. vēstulē minēto sarīkojumu.

288.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1913. gada 19. janvāri (211. Ipp.)

Vēstule (17978). Pirmpublicējums. .

1 «Saulaina stūrīša» otrais izdevums (1912).
2 A. Kraujas. (A. Baloža) raksts «Aspazijas «Atriebēja»» («Domas»,

1913, 3„ 4. nr.).

289.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1913, gada 19. janvārī (212. Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359/25). Pirmpublicējums. Uz

noraksta atzīmēts datējums un adresāts.

1 1913. gada 10. janvāra vēstulē (29198) A. Lūkina izteica neapmie-

rinātību un sašutumu par Raiņa dzejoļu krājuma «Gals un sākums»

veltījumu pamatšķirai.
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2
Paziņojums par A. Lūkinas (Ivandes Kaijas) romāna gaidāmo pub-

licēšanu iespiests DzV 1912. g. 303. nr., 31. decembri (1913. g. 13. jan-
vāri). •,.„..,

290.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 20. janvāri (212. Ipp.)

Atklātne (15966), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

1 Atbilstoša Aspazijas vēstule nav atrasta.

. 2 «Silhei Schleiei» (vācu val.) — «Sidraba šķidrauts».

291.
...

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 21. janvāri (213. Ipp.)

Atklātne (15904). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

1 Runa ir par Aspazijas pasi, kas būtu nepieciešama, viņai atgrie-

žoties dzimtenē.

2 A. Deglava romāna «Rīga» 1. daļu «Patrioti».

292.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gādā, ap 21. janvāri (214. Ipp.)

Vēstule (137698/3). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc Raiņa 1913. gada 22. janvāra vēstules Aspazijai

(295. vēst.), kurā Rainis otrreiz lūdz izsūtīt Dinas skatu.

293.

V. Hertelim

Kastaņolā 1913. gada 22. janvārī (214. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18451). Pirmpublicējums A, 1932, 416. nr., 18.

Ipp., kur datēta ar 1912. gada 29. janvāri. Raiņa datējumā gadskaitlis

neskaidrs. Vēstules uzrakstīšanas gads noteikts pēc satura.

1
Raiņa vēstulē izteiktā līdzjūtība attiecas uz V. Hertelim tuva drauga

Skatuves biedrības locekļa un neilgu laiku (1911. g.) — Jaunā Rīgas

teātra dramaturga K. Zvingeviča nāvi 1913. gada 2. (15.) janvārī.
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294.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 22. janvāri (215. Ipp.)

Atklātne (15905). Datējums noteikts pie Kastaņolā»

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu €Mh&

295.

H. Simsonam

Kastaņolā 1913, gada 23, janvārī (2151 Ipp.)

Vēstules uzmetums (17101). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

satura, H. Simsona 1913. gada 2t. janvāra vēstules Rainim (29115) un

Raiņa, 1913, gada &, februāra vēstules Aspazijai vēst;).

1 Acīmredzot Rainis kļūdījies datējumā, jo ši ir atbilde uz H. Sim-

sona 21, janvāra vēstuli, tātad varētu būt rakstīta 23, janvāri,

296.

H. Simsonam

Kastaņolā 1913. gada 23. janvāri (216. Ipp.)

Vēstule (18444). Pirmpublicējums A, 1932, 424. nr., 18. Ipp., kā vēs-

tule H. Asarām (ar redakcionālām atšķirībām), kas datēta ar 1913.

gada 6. martu. Saglabājies; vēstules melnraksts (17108), kuri bijis da-

tēts ar 1913. gada 23, janvāri, bet labots uz 6. martu. Par H, Simsonu

kā adresātu liek domāt vēstules aptuvena atbilsme iepriekš publicēta-

jam uzmetumam (295. vēst.), kuru Rainis, iespējams, nenosūtīja. Bez

tam Raiņa piezīmju grāmatiņā 1913, gada 6. martā atzīmēta vēstule

H. Simsonam.

297.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 24. janvārī (217. Ipp.)

Atklātne (15906). Pirmpublicējums. Datējums noteikts *pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

1 E. Pīpiņš bija lūdzis kādus Aspazijas darbus žurnālam «Domas».

Žurnāla 1913. gada 3. nr. iespiestas Aspazijas atmiņas «No atzīšanas

koka».

2 Acīmredzot Rainis pastā atzīmējis pieminētās J. Gintera vēstules

saņemšanu.
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298.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 24. janvāri {217, Ipp.ļ

■ Atklātne (159611. Pirmpublicējums. •Datējums 'noteikts pēc Kastaņolas

pasta, zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai'uz Otikera ielu Cīrihē.

299.

J„ Ginteram

Kastaņolā 1913. gada 24, janvārī (218. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18268), Pirmpublicējums. . ;■.=•■

1 Jelgavā dzīvojošais vācu rakstnieks J. Ginters bija apņēmies tul-

kot Raiņa «Induli un Āriju» un 1912, gada 28. decembra (1913. "g.

10. janvāra) vēstulē (127926) izteica vēlēšanos noslēgt līgumu■ par visu

Raiņa drāmu tulkošanu vācu valodā.

2 šeit acīmredzot ir runa par L. Feldmani — kāda Jelgavas advokāta

dzīvesbiedri, kura deva J. Ginteram Raiņa lugas parindeņus.

300.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 25, janvārī (218, Ipp.)

Atklātne (15907). Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera lelu Cīrihē.

1 Atbilstoša Aspazijas vēstule nav atrasta. Domājams, runa. ir par

B. Skujenieces uzaicināšanu Cīrihes latviešu kolonijas gatavotajam

Aspazijas jubilejas sarīkojumam.

301.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 26. janvārī (219. Ipp.)

Atklātne (15801). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

1 Pēterburgas Latviešu labdarības biedrība.

2 £cco.' (itāļu val.) — lūk!

302. ;
A. Lūkinai

Kastaņolā 1913. gada 27. janvārī (219, Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359/26). Pirmpublicējums. Uz

noraksta atzīmēts datējums un adresāts.
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1 1913. gada 10. (23.) janvāra vēstulē (29198) A. Lūkina rakstīja, ka

Rainis reiz Kastaņolā ieteicis viņai iesākt literāro darbību ar noveli.

«Tas man iedūra sirdī, — vai tad tiešām viņš domā, ka es neko labāku

nevaru uzrakstīt.»

2 A. Lūkinas (I. Kaijas) romāna «ledzimtais grēks» 1. daļa «Gaidas

pirmā mīlestība» publicēta 1913. gadā DzV literārā pielikuma 2.-29. nr.

303.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 27. janvāri (219. Ipp.)

Vēstule (103726). Pirmpublicējums, Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc tā, ka Raiņa pieprasīto Dinas skatu Aspazija izsū-

tīja 27. janvārī (134290).

1 Conto corrente (itāļu val.) — tekošais rēķins.
2 Skat. 302, vēstules 2. piezīmi.

304.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 28. janvāri (220. Ipp.)

Atklātne (15832). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

305. ,

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 29. janvārī (221. Ipp.)

Atklātne (15837). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

306.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1913. gada 30. janvārī (221. Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359/27). Pirmpublicējums. Uz

noraksta norādīts datējums un adresāts.

1
A. Lūkina bija atsūtījusi Rainim laikrakstu izgriezumus par gai-

dāmo amnestiju un izteica savu prieku par Raiņa drīzo atgriešanos

dzimtenē. (Skat. 308. vēst. 4. piezīmi.)
2

lespējams, domāta A. Lūkinas vidutājība Raiņa sarakstē ar

A. Bergu par Aspazijas iespējamo atgriešanos dzimtenē (1911. g.).
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307,

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1913. gada 30. janvārī (222. Ipp.)

Atklātne (17103). Pirmpublicējums A, 1932, 423. nr., 98. Ipp,,; ar

redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāma-

tiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1913. gada 31. janvāris. Atklātne ad-

resēta K. Ķirpēnam uz Rīgu.

1
Ķirpēna vārds — Kārlis. lespējams, par Kristapu viņš ticis saukts

draugu vidū vai arī Rainis pārrakstījies.
2 K. Ķirpēns bija izteicis cerību, ka Rainis varēs atgriezties dzim-

tenē pēc gaidāmās amnestijas.
8 1913. gada 13. (26.) janvāra vēstulē (124978) K. Ķirpēns rakstīja,

ka strādnieku delegāti Skatuves biedrībā gribējuši boikotēt DzV un

«Latviju» šo laikrakstu nostājas dēļ Valsts domes vēlēšanu laikā. Taču

K. Ķirpēns uzskatīja, ka pagaidām, kamēr teātra finansiālais stā-

voklis nav tik stabils, ka tas varētu iztikt bez šo laikrakstu palīdzības
reklāmas un sludinājumu ziņā, šāds boikots nav iespējams,

4 Jau 1912. gada rudenī bija sākušās nesaskaņas starp Jaunā Rīgas

teātra direkciju (presē tās vārdā uzstājās H. Asars) un aktieriem, ku-

ras 1913. gada rudenī pārauga t. s. aktieru streikā. 1912. gadā no

teātra bija aizgājuši A. Kaktiņš, A. Amtmanis-Briedītis, R, Kalniņš,

V. Švarcs, Sakarā ar to «Uguns un nakts» bija jāiestudē jaunā tēlotāju

sastāvā.

308.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 30. janvāri (222. Ipp.)

Vēstule (29506). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura,

1
Aspazijas atklātnes, uz kurām atbild Rainis, nav atrastas.

2 lespējams, domāta 2, Pērkona 1913. gada janvāra vēstule (28892)

ar honorāru aprēķinu par 1912./1913. gada sezonas pirmo pusi.

8 F. Bārdas raksts par Raiņa dzejoļu krājumu «Gals un sākums»

ievietots DzV 1913. gada 10. nr., 12. (25.) janvārī. Raksta autora gal-

venos pārmetumus bija izpelnījušās Raiņa simpātijas pret pamatšķiru.

Šī iemesla dēļ F. Bārda dēvēja Raini par sociālistisku utopistu, kurš

pārspīlē sava garīgā bērna — pamatšķiras — spējas un saista ar to

pārāk lielas cerības. Raiņa dzejas motīvos F. Bārda saskatīja ideālisma

filozofijas lezīmes un ironiski piebilda, ka Raiņa interpretācijā šīs

idejas varbūt kļūs pieņemamas arī viņa lolotajai pamatšķirai.
4 Sakarā ar Romanovu dinastijas valdīšanas 300 gadu jubileju

1913. gada 21. februārī (6. martā) tika izdots «Ukazs par iedzīvotājiem

domātām žēlastībām» — amnestija, kura paredzēja soda laika samazi-
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nāšanu vai pilnīgu apžēlošanu par dažāda veida noziegumiem, vispla-
šāk aptverot noziegumus presē. Apžēlošana netika attiecināta uz poli-

tiskajiem notiesātajiem.
6 Domāts Aspazijas mātes tēvs Dāvids Freimanis.

6 Nicht gedactu soli seinet werden (vācu val.) — nedrīkst ne domāt

kļūt tāds kā viņš.
7 Z. Pērkons vēstulē Rainim 1912. gada decembrī, (28751) rakstīja

par Teātra komisijas nodomu dibināt godalgu fondu, no kura varētu

apbalvot sezonas labāko origināllugu, Sai godalgai varētu dot Aspazijas

vārdu, «tāda kārtā starp citu atzīmējot Aspazijas jubileju». lespējamā

godalgas summa varētu būt 200 rbļ.

309.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 31. janvārī (225. Ipp.)

Atklātne (15811). Pirmpublicējums. Kastaņolas pasta zīmogs: 1913.

gada 1. februāris, taču pēc atklātnes satura izriet, ka atklātne rakstīta

iepriekšējā dienā — t. i., 31. janvāri. Atklātne adresēta Aspazijai uz

Otikera. ielu Cīribē.

310.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 31. janvārī (225. Ipp.)

Vēstule (108016). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēcsatura.'

1 A. Birkerta vēstule Rainim 1912./1913. gadu mijā (128204) par

iespaidiem sarīkojumos, kuros deklamēta Raiņa un Aspazijas dzeja.
A. Birkerts norādīja uz publikas, īpaši jaunatnes, atsaucību un lielo

interesi.

2 Domāta H. Asara 1913. gada janvāra vēstule (138933), kurā viņš,

izteicis savu viedokli par Aspazijas un DzV polemiku un Aspazija*

jubilejas balvu, rakstīja: «Es arī izkustināju un izvedu Ljatviešu] ska-

tuves] bfiedrībāļ Aspazijas godalgu fonda dibināšanu un, ja Aspļa-

zija] nebūtu pretim, gribu izvest «Idejā» viņas iecelšanu par goda

biedreni.»

311.

A. Deglavam

Kastaņolā 19! 3. gada janvārī (226. Ipp.)

Vēstule (13409). Pirmpublicējums, Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura.

1 1913. gada 23. oktobra vēstulē (16315) A. Deglavs rakstīja Rainim

par vairāku savu darbu izdošanu UB sērijā, pieminēdams ari lugu,
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kuru «taisās izrādīt Amerikā», iespējams, runa ir par A. Deglava lugu

«Vienpadsmitā stundā».

2 Runa ir par A. Deglava 1906. gada priekšlasījumu «Hartmaņa ne-

apzinošā filozofija». . . .

312.

B. Skujeniece!

Kastaņolā 1913, gada 1. februāri (227. Ipp,)

Vēstule (18588). Pirmpublicējums RGGr, 1980, 77.-78. Ipp.

1 «Gals un sākums».

313.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 1. februāri (229. Ipp.)

Vēstule (103801, 108033). Pirmpublicējums,

1 Domāts F. Bārdas raksts par Raiņa dzejoļu krājumu «Gals un sā-

kums» (DzV, 1913, 10. nr., 15.(25.) janvāri). Skat. 309. vēstules 3. pie-

zīmi.

314.

Aspazijai

Kastaņolā 1913, gada 2. februāri (232, Ipp.)

Vēstule (103802). Pirmpublicējums,

1 Uz Aspazijas 1913, gada 1. februāra atklātnes (71006) — lauru

zariņa attēls.

315.

A. Birkertam

Kastaņolā 1913. gada 2. februāri (232, Ipp.)

Atklātne (18154). Pirmpublicējums LM I, 503. Ipp. Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1913. gada

3. februāris. Atklātne adresēta A. Birkertam uz Matīsa ielu Rīgā.

1 A. Birkerta apcerējums par Raini («Domas», 1912, 1.—3., 5.—

12. nr.).
2 Skat. 310. vēstules l. piezīmi.
8 A, Birkerta raksts «J. Rainis kā satīriķis. Kritiski raksturojumi»

(«Vispārīgs Latvijas kalendārs uz 1913. gadu», 1912),
4 Det Absendeī (vācu val.) — nosūtītājs.
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316.

Aspazija!

Kastaņolā 1913. gadā, ap 2. februāri {233. Ipp.)

Vēstule (103801). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datē-

jumsnoteikti pēc satura.

1 Aspazija "gatavoja «Induļa un Ārijas» eksemplāru nosūtīšanai tul-

kotājam J. Ginteram.

2 J s Dubura recenzija publicēta «Druvas» 1912. gada 2,
f

3. ar-ā.

8 Kāds Raiņa un Aspazijas Kastaņolas paziņa.
* Bedekers (pēc izdevēja K. Bedekera uzvārda) — rokasgrāmata

ceļotājiem,

317.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 3. februārī (234. Ipp.)

Vēstule (103803). Pirmpublicējums.

1 DzV 1913. gada 16. nr-ā, 19. janvārī (i. februāri), publicēts J, Du-

bura priekšlasījums «Rīgas Latvļiešuj teātris ceļa jutīs», kurā Rīgas

Latviešu teātrim pārmesta nerēķināšanās ar publikas interesēm reper-

tuārs izvēlē, jo «Aspazijai vairs nav repertuārā gandrīz neka ko sacīt

un Rainis tanī vēl līdz šim nav iezīmējis savu vārdu».
2 Runa ir par ziedojumiem Aspazijas jubilejai. Vēstulē ap 1913.

gada 29. janvāri (134278) Aspazija rakstīja: «No ārpuses esot ari grie-

zušies pie Amerikas, bet tie strupi atraidījuši. Tas mani kreņķi, kā-

dēļ tad neatraidīja, kad es devu savu portreju priekš vēlēšanām? Un

taču mans mūžs ir aizgājis uz kreisās puses, lai ari es nekā nevaru

parādīt. Un mana sirds ari ir tur, lai nu es to tā neesmu Izteikuša

kā Tu.»

318.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 4. februāri (235, Ipp.)

Vēstule (103804). Pirmpublicējums.

1 R. Klaustiņa raksts «Kā izauguse Aspazijas īpatnējā izteiksme»

(DzV, 1913, 16. nr., 19, janvāri (1. februāri)).
2

lespējams, atgādinājums par iepriekšējā (317.) vēstulē minēto

J. Dubura priekšlasījumu «Rīgas Latviešu teātris ceļa jūtis».
8 Acīmredzot — lietuviešu literatūra.

4 K. Ducmaņa raksts par A. Švābes stāstu «Inteliģenti» (JDL, 1913,

14, nr,, 17.(30.) janvārī, 15. nr., 18.(31.) janvāri)*
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8 A. Svfibe rakstā «Pasaules rūgtums mūsu Jaunākā lirikā» (JDL,
16., 19., 21. nr.) iztirzāja reakcijas laika psiholoģijas iezīmes, kuras

viņš bija saskatījis Raiņa dzejoļu krājumos «Tie, kas neaizmirsts,

«Gals un sākums» un Apsesdēla krājumā «Smagas domas».
• Sakari ai A. Cīelēna meitas Viktorijas nāvi.
• T. 1., Fēliksa Cielēna.

319.

A. Cielēnai

Kastaņolā 1913. gada 4, februārī (236. Ipp.)

Vēstules melnraksts (17104). Pirmpublicējums A, 1932, 423. nr.,

18. Ipp., ar redakcionālām atšķirībām. Adresāts noteikts pēc satura.

8
Skat. 318. vēstules 6. piezīmi,

i 8 A. Cielēnas dēls.

320.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 4. februāri (236. Ipp.)

Atklātne (15830), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura un Aspazijas

vēstulēm Rainim.

I A. Deglava raksts par Aspaziju «Aspazija. Piedzīvojumi un at-

miņas» iespiests JDL 1913. gada 53. ar., 4.(17.) martā, 59, nr., 10.

(23.) martā.

8 Domāts A, švābes raksts «Pasaules rūgtums mūsu jaunākā lirikā».

321.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 5. februāri (237. Ipp.)

Vēstule (103805). Pirmpublicējums.

II Domāta Aspazijas 1913. gada 3. februāra vēstule (26638).
8 Kūmiņi — Raiņa un Aspazijas sarakstē lietots atvasinājums —

humoriņi.
8 3. februārī Aspazija nosūtīja Rainim 2 atklātnes (26663) — A. Susē

skulptūras «La Pensēe» («Doma») attēlu un H Knehela gleznas «Jūras

krastā» reprodukciju. Viņa rakstīja: «Lirikā Tu esi klasiķis, drāmā —

romantiķis. Tava lirika ir skulptūra, drāma — glezniecība. Abas ir

vienādi skaistas, un, kura katram patīk, ir subjfektīva] patika. Tu esi

tik liels, ka savieno abas. Te tā kartiņa «Pensēe» ir Tava lirika,

otra — Tava drāma,»
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4 1913. gada 3. februāra vēstulē (26638) Aspazija rakstīja: «Ar Gin-

tēru dari tā, kā es Tev mācīju pērn ār teātrT darīt, kur Tu arī taču strī-

pota, sūtīji:,- noplēs pirmās. Tapas, sadali grāmatu .2—3 daļās, sūti pa
daļai un raksti-uz kuvēra korektūra. Atmini, ka nemaz nekavējās.»

5 Runa ir par J. Jankava rakstu «Kādas iiterāriskas kliķes darbi»

un F. Bārdas rakstu par «Galu un sākumu». Skat. 280.

zīmi un 308. vēstules 3. piezīmi,

322.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 6. februāri (240. Ipp.)

Vēstule (103728). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti

pēc satura.

1 Aspazijas jubilejai veltīto rakstu «Aspazija. Piedzīvojumi un atmi-

ņas», kas 1913. gada martā tika publicēts JDL, A. Deglavs izmantoja
arī vairākiem priekšlasījumiem Rīgā un laukos.

323.

A. Kalniņam

Kastaņolā 1913, gada 8. februārī (241. Ipp.)

Vēstule (22885). Pirmpublicējums žurnālā A, 423. nr., 18. Ipp., ar

redakcionālām atšķirībām. Saglabājies vēstules melnraksts (17106).

1 Runa ir par J. Kugas dekorācijām «Ugunij un naktij».
2 Par «Uguns un nakts» pārstrādāšanu operai Rainis sarakstījās ar

E. Melngaili 1911. gadā.

324,

A. Priedītei

Kastaņolā 1913. gada 8. februārī (242. Ipp.)

Atklātne (15778). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Priedītei uz Sosnovici Polijā.

1 Runa ir par kadetu partijas kandidātu 4. Valsts domes vēlēšanās

kņazu S, Mansirevu. 1912. gada nogalē DzV plaši aģitēja balsot par

S. Mansirevu, reklamējot viņu kā latviešu tautas interešu aizstāvi.

Taču, kā vēlāk izrādījās, S. Mansirevs bija noslēdzis vienošanos ar

Baltijas vācu baroniem.
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325.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 8. februāri (242. Ipp.)

Vēstule (108015). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais* datē-

jums noteikti pēc satura — Rainis atbild uz Aspazijas 1913. gada

6. februāra atklātni (29226).

1 DzV 1913. gada 17. nr., 21. janvārī (3. februāri), un 18. nr.,

22. janvāri (4. februāri), atreferēts A. Deglava priekšlasījums par

Aspaziju Jaunajā Rīgas teātri 20. janvārī (2. februārī),
2

lespējams, domāts DzV 1913. gada 18. nr-ā publicētais paziņo-

jums par Rīgas Literātu un mākslinieku biedrības lēmumu sarīkot

«Aspazijas vakaru», ziedojot vakara «skaidro atlikumu dzejnieces ju-

bilejas fondam», kā ari ieceri par latviešu literatūras darbu izdo-

šanu krievu valodā,

326.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 9. februāri (243. Ipp.)

Atklātne (15865). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

327.

K. Freinbergam

Cīrihē 1913. gada 15. februārī (244. Ipp.)

Vēstule (18525). Pirmpublicējums K. Freinberga grāmatā «Kopā ar

Raini», 1974, 23.-24. Ipp., datēta ar 1913. gada 2. februāri.

1 1913. gada 24. janvāra (6. februāra) vēstulē (24183) K. Frein-

bergs rakstīja, ka Repertuāra komisija pieņēmusi lēmumu Jaunajā

Rīgas teātri izrādīt Aspazijas lugu ciklu. Tika parādītas «Zaudētas

tiesības», «Guna» (resp., «Sidraba šķidrauts»), «Vaidelote» un «Ra-

gana».

2 Minētajā vēstulē K. Freinbergs ziņoja arī, ka «Indulis un Ārija»

un «Uguns un nakts» tiks uzvestas tikai martā un aprīlī, Tas bija

saistīts ar jaunu tēlotāju iekļaušanu izrādēs.

8 1913, gada februāri sāka iznākt Latviešu skatuves biedrības žur-

nāls «Skatuve un Dzīve», kura redaktors bija K. Freinbergs.
4 24, janvāra vēstulē K. Freinbergs apjautājās, vai Rainim nebūtu

gatavs kāds dzejojums, kas derētu kā prologs Aspazijas lugu ciklam

uh arī žurnālam. «Skatuves un Dzīves» 1. nr, ievietots Raiņa «Prologs
«Skatuvei un Dzīvei» » (KR, 5. sēj., 1978, 15. Ipp.).

5 1913. gada 28. janvāra (10. februāra) vēstulē (24184) K. Frein-

bergs rakstīja, ka cenzūra aizliegusi izrādīt Aspazijas «Atriebēju».
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6 Acīmredzot domāta Raiņa iecerētā Aspazijas svētku loga. —, «Fest-

spiel», par kuru vairākkārt interesējās X, Freinbergs,

328.

Aspazijai

Lugāno 1913. gada 17. februārī (245. Ipp.)

Atklātne (15866). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc fcogāna

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazija! uz Otikera iela Cirihē..
1 No 11, līdz 17. februārim Rainis viesojās pie .Aspazijas Cīrihē.
2

Acīmredzot domātas atklātnes ar kādas Izdevēju firmas adresi

Cīrihes priekšpilsētā Kilhbergā, : . . .

m

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 1.8. februārī (245. Ipp.)

Atklātne (15867). Pirmpublicējums. Datējums noteiktā pēc Kastaņo-
las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu. Cirihē.

1 Atklātne bez attēla. 7

330.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1913. gada 18. februāri (246. Ipp.)

Atklātne (17972). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1913. gada 20. februāris.

Atklātne adresēta E, Birzniekam-Upītim uz Baku.

1 Krājuma «Tālas noskaņas zilā vakarā» pirmizdevums iznāca 1903.

gada 16.(29.) jūnijā.

33!. . . .. .

J. Ginteram

Kastaņolā 1913. gadā, ap 18. februāri (246. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18276). Tul-

kojuma pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc satura.

1 1913. gada 11.—17. februāri Rainis uzturējās Cīrihē.
2 J. Ginters, kurš tulkoja vāciski Raiņa «Induli un Āriju», rak-

stīja par šīs lugas iespējamo uzvedumu kādā Vācijas teātri.

332.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 19. februāri (247. Ipp.)

Vēstule (108007). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc satura.
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3
'Rainis :tm Aspazija mēdza 'piesūtīt viens otram ari neaprakstītas

atklātnes, kuras Vēlāk vārēja izmantot savstarpējā sarakstē.
8 Praeasso (itāļu val.) — troksnis, dārdoņa.

333.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 20. februāri (248. Ipp,)

Atklātne (15908). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pie Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai m Otikera ielu Cirihē.

I Aspazijas 1913. gada 20. februāra atklātne (29248) ar Kairas skatu

dzeltenos toņos.

334.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 22. februārī (248. Ipp;)

Atklātne (15868). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

II «Domu» 1913. gada 3. nr-ā publicēts A. Kraujas (A. Baloža) raksts

«Aspazijas «Atriebēja»» (turpinājums — 4. nr.) un J. tapiņa raksts

«Aspazija», kā ari Raiņa dzejolis «Aspazijai» un pašas Aspazijas at-

miņas «No atzīšanas koka».

335.

Aspazijai

Kastaņolā 1913, gadā, ap 22. februāri (249. Ipp.)

Vēstule (103721). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc Aspazijas 1913, gada 25. februāra atklātnes (16957),

kurā šī Raiņa vēstule minēta kā -nizvakar, t. i., 22. februāri, rakstīta.

1 Humchens (no vācu der Humm) —■ Raiņa un Aspazijas sarakstē

lietots atvasinājums.
2 Rainis citē Aspazijas 1913. gada 19. februāra atklātnē (71010) rak-

stīto par P. Sēju (Mārtiņu).
8 Šai pašā Aspazijas atklātnē teikts; «3 viri uz listes esot zīmē-

juši pa 10 frk. katrs.»

4 Ancien rēgime (franču val,) — vecais režīms.

336.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 23, februāri (250. Ipp.)

Vēstule (103727). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc satura,
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1 Runa ir par sūtījumu mēnešrakstam «Druva», kura redaktors no

1913. gada 3. nr. bija T. Zeiferts,
2 «Jaunības Teku» 1913. gada 2. nr. grāmatu apskatā.
3 Chauffeur (franču val.) — šoferis.

4 Giovanotto (itāļu val.) — jauneklis.

337.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 24. februārī (251. Ipp.)

Atklātne (15869). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

1 Aspazija uztraucās par viņas jubilejai veltītajiem sarīkojumiem.

Vecajā, resp., Rīgas Latviešu teātri, tāds notika 3.(16.) februāri, žur-

nālistu un literātu biedrībā «Ideja» — 5.(18.) februāri.

2 Runa acīmredzot ir par J. Ginteram sūtāmo «Induļa un Ārijas»

eksemplāru, kuru sakarā ar sarežģījumiem pastā Aspazija
* ieteica sū-

tīt kā korektūru 2 sūtījumos.

338.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 24. februāri (251. Ipp.)

Vēstule (103747). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc satura.

1 «Domu» 1913. gada 3. nr-ā ir Raiņa dzejolis «Aspazijai» (KR,

5. sēj., 1978, 18. Ipp.).

339.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 24. februāri (252. Ipp.)

Vēstule (108005). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc satura un Aspazijas vēstulēm Rainim.

1 Frdhliches Lehen (vācu val.) — priecīgā dzīve.

2 «Induļa un Ārijas» saīsinātā manuskripta 1. daļu Aspazija nosū-

tīja J. Ginteram 25. februārī (16957).
3 Resp., ievietošanai E. Pīpiņa vadītā žurnāla «Domas» 1913. gada

3, nr-ā.
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340. . ......

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 25. februāri (252. Ipp.)

Vēstule (103775). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc satura.

1 A. Kalniņš gatavojās komponēt operu «Indulis un Ārija».
2 Norāde uz A. Švābes rakstu «Pasaules rūgtums mūsu jaunākā

lirikā» (JDL, 1913, 16., 19., 21. nr.).
3 V. Bastjāņa raksts «Jaunā lauku inteliģence» par A. Švābes stāstu

«Inteliģenti» («Dzīve», 1913, 34., 37., 40., 42. nr,).
* Žurnālistu un literātu biedrības «Ideja» rīkotajā Aspazijas vakarā

1913. gada 5. (18.) februāri referātu par Aspazijas stāstiem lasīja kāda

L. Mačiņa,
6 Ziņojums publicēts DzV 36. nr-ā, 12, (25.) februārī.

6 Mißstimmung (vācu val.) — saīgums, slikta oma.

341.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 27. februāri (253. Ipp.)

Atklātne (15870). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē,

342,

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 27. februāri (254. Ipp.)

Atklātne (108008), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc tā, ka Rainis atbild uz

Aspazijas 1913. gada 26. februāra atklātni (26641).

1 Cīrihes Federālbanka.

2 Conto corrente (itāļu val.) — tekošais rēķins.

8 Aspazija «Induļa un Ārijas» tekstu bija saīsinājusi līdz 2700 rin-

dām, bet J. Ginters 7. (20.) februāra vēstulē (127922) par maksimālo

pieļaujamo ieteica 2000 rindas,

4 Isinājumu nepieciešamību lugas tekstā J, Ginters pamatoja ar to,

ka publika esot pieradusi pie kinematogrāfa lakonisma.

343.

J. Ginteram

Kastaņolā 1913. gada 28. februārī (254. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (18249). Tulkojuma

pirmpublicējums. Saglabājies vēstules uzmetums, datēts ar 1913. gada
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27. februāri (17107), uz vienas lapiņas ar vēstules uzmetumu J. Gin-

teram 1913. gada 6. martā (355. vēst.). Rainis atsaucas uz J. Gintera

1913. gada 7. (20.) februāra vēstulē (127922) izteiktajām domām.

344.

A. Deglavam

Kastaņolā 1913. gada 28. februārī (255. Ipp.)

Atklātne (18390). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1913. gada 1. marts. At-

klātne adresēta A. Deglavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

1 A. Deglavs bija uzstājies ar Aspazijas jubilejai veltītiem priekš-

lasījumiem Jaunajā Rīgas teātrī, «Auseklī» un dažādās vietās laukos.

2 R. Pelšes recenzija «Dzīves» 1912. gada 298.-nr-ā..
8 V. Dermaņa recenzija «Domu» 1912. gada 12. nr-ā.

345,

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada februāri (255. Ipp.)

Atklātnes (70922, 15826), bez pasta zīmoga un adresāta. Pirmpubli-

cējums. Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura un Aspa-

zijas vēstulēm Rainim 1913. 'gada februārī.

1 Domāta Aspazijas mātes nāve 1912. gada 16. (29.) aprīlī.

346,

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 1. martā (257. Ipp.)

Atklātne (15838). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

1
Paziņojums par Aspazijas lugu cikla izrādēm Jaunajā Rīgas teātri

(skat. 327. vēst. 1. piezīmi) publicēts DzV (1913, 36. nr., 12. (25.) feb-

ruārī) ar piebildi, ka «Atriebējas» izrāde aizliegta,

347.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1913. gada 1. martā (257. Ipp.)

Atklātne (17974). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1913. gada 2. marts. At-

klātne adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Baku.

1 1913. gada 9. (22.) februārī (105741) E. Birznieks-Upītis rakstīja,

ka februārī A, Gulbis gatavojas iebraukt Baku un «būs ļoti interesanti
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reizējo savienošanos.»

348.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 2. martu (258. Ipp.)

Vēstule (108023). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums
noteikti pēc satura un Aspazijas vēstulēm Rainim,

349.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 3. martu (259. Ipp.)

Vēstule (108032). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura un Aspazijas vēstulēm Rainim.

350.. . : ... . ?,
Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 3. martu (260. Ipp.)

Vēstule (103777). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura un Aspazijas vēstulēm Rainim.

1 Tīanquillo (itāļu val.) — mierīgs.
2 Cameiino (itāļu val.) — istabiņa.
3 Rabbia (itāļu val.) — niknums, negantas dusmas.

351.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 4. martā (261. Ipp.)

Atklātne (15909). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

1 Interimteātris sarīkoja Aspazijas vakaru 1913. gada 16. februārī

(1. martā).
2

1913. gada 2. marta vēstulē (134280) Aspazija rakstīja par strīdiem

Cīrihes latviešu kolonijā gaidāmā jubilejas vakara dēļ.

352.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 5. martā (261. Ipp.)

Vēstule (103806). Pirmpublicējums.

1 Ticino — Tičīno, Šveices kantons, kurā atrodas Kastaņolā.
2 Par šo incidentu sakarā ar G. Dregeli komēdiju «Labi pašūta fraka»

rakstīja DzV 1913. gada 39. nr-ā, 15. (28.) februārī.

578
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*
Asila (no itāļu asfio) — patversme.

4 Amanti (no itāļu amante) — mīļākais,

353.

T. Zeifērtam

Kastaņolā 1913. gada 5. martā (263. Ipp.)

Vēstule (FBRj T. Zeiferta f., 426, 4). Pirmpublicējums A, 1932, 432. nr..

13. Ipp., ar īsiņājumiem, bez adresāta, datēta ar 1913. gada martu. Sa-

glabājies vēstules uzmetums (17117). Adresāts noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas un T. Zeiferta 1913. gada 11. februāra vēstules Rai-

nim (24051).

354.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 5. martu (264. Ipp.)

Vēstule (103743, 108025). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais

datējums noteikti pēc satura.

1 Aspazijas luga «Boass un Rute». So darbu Aspazija gatavojās

iesniegt žurnāla «Skatuve un Dzīve» marta numuram.

355.

J. Ginteram

Kastaņolā 1913. gada 6. martā (265. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (17107). Tul-

kojuma pirmpublicējums. Uzmetums uz vienas lapiņas ar vēstules uz-

metumu J. Ginteram 1913. gada 28. februārī (343. vēst).

356.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 6. martā (266. Ipp.)

Atklātne (15910). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cirihē.

1 Aspazijas 1913. g. 2. marta atklātne (134280) ar vējdzirnavu attēlu.

357.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 6. martu (267. Ipp.)

Atklātne (15962), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura un Aspazijas vēs-

tulēm Rainim.

1 Aspazijai veltītajā sarīkojumā Rīgas Latviešu teātrī 1913. gada

16. februārī (1. martā) tika izpildītas dziesmas ar Aspazijas tekstu,

dzejoļi, kā ari izrādītas lugas «Zeltīte» un G, Hauptmaua «Hannele».
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8 Rainis deva piekrišanu H. Asara priekšlikumam uzņemt' Raini un

Aspaziju žurnālistu un literātu biedrībā «Ideja» kā goda biedrus,
8

Tekstu iecerētajai operai «Indulis un Ārija»,

358. :

H. Asarām

Kastaņolā 191.3. gada 7. martā (288. Ipp,)

Vēstules uzmetums (18591). Pirmpublicējums A, 1932, 424, rir,V 18.

ipp., ar redakcionālām atšķirībām.

1 Caīissimo (itāļu val.) — dārgais.
8 H, Asars no 1999. līdz 1914. gadam bija JDL redakcijas loceklis,

8 Domāts Pēterburgas latviešu «studentu-marksistu». protests sakarā

ar Aspazijas vēstuli Āronu Matīsam. Sis protests publicēts ari JDL.
4 lespējams, R, Klaustiņa raksts par Raiņa dzeju («Rīgas Avīzes*

Beletristikas pielikums, 19Q8, ?4„ 90., '.96», 102., 1.08» 114. ņr.J.
' -

5 F. Bārdas raksts par dzejoļu krājumu «Gals •un sākums.* (DzV,
1913, 10. nrV, 12. (25.1 janvārī).

6 Domāts A, Švābes raksts «Pasaules rūgtums mūsu jaunākā lirikā»,
7 Famuls (no latīņu famulus — kalps) — tēls J. V. Gētes «Paustā»,

' 8
H. Asara raksts «J, A. Duburs kā J. Raiņa «Induls un Ārija» dra-

maturģisks kritiķis» (JDL, 1912, 70., 72., 76, nr,}.
6 F. Bārda recenzijā par «Galu un sākumu», balstoties uz atsevišķiem

dzejas tēliem, piedēvēja Rainim vācu filozofa G, Fehnera panteisma,
10 Raiņa piezīme attiecas uz lepriekš minētajā A. Švābes rakstā Iz-

teikto domu par «Gala un .sākuma» dabas dzejoļu līdzību Aspazijas
«Saulainam stūrītim», kā piemēru minot Raiņa dzejoli «Nabaga tau-

renīts». Raiņa datējums neprecīzs dzejolis sacerēts 1905, gadā,

359,

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 7. martu (271. Ipp.)

Vēstule (103749). Pirmpublicējums, Adresāts un aptuvenais datējuma
noteikti pēc. satura,

360.

Aspazijai

Kastaņolā 1913, gada 9. martā (271. ipp.)

Vēstule (103807). Pirmpublicējums,

1 Rainis vēl arvien cerēja saņemt jau 1908. gadā nodibinātāLatviešu

amatnieku palīdzības biedrības Bisnieka fonda prēmiju (skat, 38. vēst,

I. piezīmi),
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2 J. Bērziņš un D. Golts (D. Zeltiņš) bija Latviešu amatnieku Krāj-

aizdevu kases vadītāji.
8 1913. gadā Rīgas Latviešu teātra direktora P. Ozoliņa vietā stājās

F, Podnieks.
4

Resp., žurnāls «Skatuve un Dzīve».

361.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 9. martā (273. Ipp.)

Vēstule (103808, 103741). Pirmpublicējums.

1 Neigerēšana (no vācu sieti neigen — noliekties, klanīties) — izda-

bāšana.

2
Aspazijas jubilejai veltītajā žurnāla «Domas» 1913. gada 3. nr.

publicētas Aspazijas atmiņas «No atzīšanas koka».

8 T. Zeiferts šai laikā bija «Druvas» redaktors. «Druvas» 1913. gada

6. nr. iespiests Aspazijas dzejolis «Strīdīgie strazdi».

4 Šmertējies — iespējams, atvasinājums no krievu CMepra. ar no-

zīmi — par daudz nopūlies.

362.

A. Kalniņam

Kastaņolā 1913. gada 10. martā (274. Ipp.)

Vēstule (18523). Pirmpublicējums LM 11, 295.-296. Ipp., datēta ar

1913. gada 10. augustu (acīmredzot nepareizi salasīts datums),

363.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 11. martā (276. Ipp.)

Atklātne (15839). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē,

1 Skat. 308. vēstuli. Plašs izsludinātās amnestijas komentārs publicēts

JDL 1913. gada 46. nr., 23. februārī (8. martā),

364.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 11. un 12. martā (276. Ipp.)

Vēstule (108033, 103808). Pirmpublicējums.

1 Resp., dzejā sarakstītais Raiņa «Prologs «Skatuvei un Dzīvei»»

žurnāla 1. nr-ā (1913. gada februāri).
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2 JDL 46. nr., 23. febr. (8. martā), v. c. laikrakstos ievietoti sludi-

nājumi par Aspazijas jubilejas svinībām Cīrihē ar lūgumu visus ap*

sveikumus adresēt: Zūrich, Plattēngarteh. - - ; :
3

Acīmredzot domāts Līgotņu Jēkaba rakstiņš DzV 45, nr., 23. febr.

(8. martā), par Aspazijas lugu ciklu Jaunajā Rīgas teātri, Tajā izteik-

tas dažas kritiskas piezīmes par lugu «Neaizsniegts mērķis».

365.

B. Skujeniecel > ,

Kastaņolā 1913. gada 12. martā (279. Ipp.)

Vēstule (107269). Pirmpublicējums RGGr, 1980, 79.—81. Ipp.

1 1913. gada 9. marta vēstulē (128060) B. Skujeniece izteica pārme-
tumus latviešu sabiedrībai par vēlēšanos «runāt un spriest (un pa lie-

lākai daļai spriest ļauni) par lietām, no kurām tiešām nezina nekā»,

par cilvēku neaudzinātību, kuriem «ik uz soļa, ik uz teikuma kaut kas

ja ne taisni rupjš, tad mazākais —■ nešmaīkjūtīgs».
2

Saugrob pin ich, aher was ich sage, kommt vom Herzen (vācu

val.) — es esmu rupjš kā cūka, bet, ko es saku, tas nāk no sirds.

3 Die Tolpelei (vācu» val.) — muļķība, nejēdzība.
4 Oberlērers (no vācu der Oberlehrei) — virsskolotājs,
5 B, Skujeniece minētajā vēstulē rakstīja par māsas Vitas mīlestību

uz mūziku, vēlēšanos mācīties vijoles spēli un savu nodomu māsai pa-

līdzēt,

6
B. Skujeniece bija neapmierināta ar savu stāvokli latviešu teātra

dzīvē un rakstīja par piedāvājumu palikt Berlīnes Lesinga teātrī.

7 «Pologs «Skatuvei un Dzīvei»».

366.

J. Jansonam (Braunam)

Kastaņolā 1913. gada 12. martā (281. Ipp.)

Atklātne (18354). Pirmpublicējums C, 1935, 8. nr., 630.—631. Ipp.

Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta

zīmogs: 1913. gada 13. marts. Atklātne adresēta J. Jansonam uz Briseli.

1 1913. gada 28. martā atbildes vēstulē (28734) J. Jansons (Brauns)

rakstīja par materiālām grūtībām un sarežģījumiem ar «Cīņas» iesū-

tīšanu Latvijā.
2 Domāts F. Bārdas raksts par dzejoļu krājumu «Gals un sākums»

(DzV, 1913, 10. nr., 12. (25.) janvāri).

3 Par J. Jankava rakstiem DzV.

4
Rainis atsaucas'uz pārpratumu 1912. gada decembri (skat. 230. vēst.).

Rakstā «Kāds vārds par «Vārdu»» («Domas», 1913, 2, nr.), analizēdams
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rakstu krājuma «Vārds» I. sējuma kritikas nodaļu, ā. Jansom (Brauns)

izteicis pārmetumus R. Pelšem un A. Kraujam (A. Balodim) par mar-

ksisma vulgarlzēšanu un diletantisma. 3, flansons (Brauns) uzstājās

pret A. Krauju kā Raiņa dzejas interpretētāju,Jo uzskatīja, ka Rainlnr

šāds «tulku, kritiku un sulaiņu bars» nav vajadzīga, tas «ar vīraka

dūmiem un frāžu mudžekļiem taisni stājas viņa dzejas priekšā».
8 Minētajā J. Jansona (Brauna) rakstā kritizēts R. Pelšes apcerējums

«Šķiru elementi mākslā», kurā marksisma atziņa par cilvēces vēsturi

kā šķiru cīņas vēsturi tiek mehāniski attiecināta uz mākslas darbiem.
6

lecerētais rakstu krājums kritušo revolucionāru piemiņai,

367.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 14. martā (282. Ipp.)

Atklātne (15840), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera lelu Cīrihē,

1 Rainis atbild uz Aspazijas 1913. gada 12. marta atklātni (16960),
kurā Aspazija izteica savas bažas un pārdzīvojumus sakarā ar iecerēto

atgriešanos dzimtenē.
8 Acīmredzot Aspazija rakstījusi uz vairākām atklātnēm, no kurām

saglabājusies tikai pirmā; teksta turpinājums, uz kuru atsaucas Rainis,

nav atrasts.

368.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 15. martā (283. Ipp.)

Atklātne (15841). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga, Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihā.

1 1913. gada 13. marta atklātnē (29224) Aspazija rakstīja, ka Cirihē

iebraukusi Alberta, saslimusi ar šarlaku un guļ hospitāli.

2 «Induļa un Ārijas» pirmizrāde notika 3. (16.) aprīlī.

369. ' .
...
..

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 15. martā (284. Ipp.)

Vēstule (103809). Pirmpublicējums. Saglabājies vēstules otrs va-

riants ar nelielām atšķirībām tekstā (18430),

1 Divas Aspazijas atklātnes Rainim ar rudzupuķu un neaizmirstulīšu

attēliem (17015, 29225).
2 Cīrihes latviešu kolonijas izvēlētā rīcības komiteja Aspazijas ju-

bilejas sakarā izplatīja uzaicinājumus latviešu kolonijām ārzemēs un

publicēja tos arī Latvijas laikrakstos (skat,, arī 364. vēst. 2. piezīmi).
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6 Aspazija savu 25 gadu rakstniecības jubileju 9. (22.) marta sagai-

dīja Cīrihē, kopā ar Raini piedaloties svinīgajā sarīkojumā. Taču arš

dzimtenē šis notikums tika atzīmēts gan ar publikācijām laikrakstos

un. žurnālos, gan ar sarīkojumiem un teātru izrādēm,
4 1913, gada 14. marta vēstulē (29225) Aspazija rakstīja, ka kāda

viņas talanta cienītāja atsūtījusi 8 Ipp. garu vēstuli.

370,

Aspazijai

Kastaņolā 1913, gada 18, martā (285, Ipp,)

Atklātne (15842), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc,Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera lelu Cīrihē.

371.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 18. un 17. martā (285. Ipp.}

Vēstule (103810). Pirmpublicējums,

1 Domāts pēc A. Brigaderes, A. Krauzes un A. Lūkinas iniciatīvas

publicētais uzsaukums «Latviešu sievietes!» (DzV, 1912, 253. nr,)*

ar kuru sākās līdzekļu vākšana Aspazijas jubilejas balvai.

Minētā dāmu komiteja («Latviešu izglītības biedrības Biedreņu komi-

teja») 1913. gada 9. (22.) martā sarīkoja ari Aspazijas vakara.

372.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 17. martā (286. Ipp.)

Vēstule (103811). Pirmpublicējums,

1 Bija paredzēts nosūtīt Aspazijai apsveikuma adresi (kuru pagata-

voja mākslinieks B. Dzenis) ar dažādu sabiedrisko un kultūras darbi-

nieku parakstiem, kā ari albumu ar Aspazijas lugu iestudējumu un to

dalībnieku fotoattēliem. Taču dažādu lemeslu dēļ vēl 11. (24.) martā

apsveikums nebija nosūtīts (JDL, 1913, 58. nr„ 11. (24.) martā).

373,

A. Ķenlņal

Kastaņolā 1913. gada 18, martā (286, Ipp.)

Vēstules uzmetums (17109). Pirmpublicējums A, 1932, 424, nr., 18.

Ipp., ar redakcionālām atšķirībām.

1 A. Ķēniņa rakstīja, ka grupa Raiņa talanta cienītāju gatavojas

viņam dāvināt kādu J. Kugas gleznu.
2

Incamavoīe (itāļu vaLļ — valdzinošs, burvīgs.
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374.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 18. martā (287. Ipp.)

Atklātne (15843). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera lelu Cirihē.

375.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 19. martā (287. Ipp.}

Atklātne (15844). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta Aspazijai uz

Otikera ielu Cīrihē.

376.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā. ap 29. martu (288. Ipp.)

Vēstule (103722). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums
noteikti pēc' Aspazijas 1913. gada 29. marta atklātnes Rainim (16952),

no kuras izriet, ka 29. martā Rainis atgriezās no Cīrihes Kastaņolā.

1 Peski (no itāļu pesca) — persiki.

377. / <

A. Lūkinai

Kastaņolā 1913. gada 30. martā (288. Ipp.)

Vēstules noraksts svešā rokrakstā (73359/28). Pirmpublicējums.
1 Atbilstoša A. Lūkinas vēstule nav atrasta. lespējams, domāts

A. Kirhenšteins.
2

Acīmredzot domāts Raiņa dzejolis «Aspazijai» («Domas», 1913,
3. nr.),

378.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 31. martā (290. Ipp.)

Vēstule (103812). Pirmpublicējums.

1 1912. gada nogalē Jaungada sagaidīšanai Jaunajā Rīgas teātri

K. Freinbergs bija sagatavojis dramatisku uzvedumu no Aspazijas
darbu fragmentiem (skat, 281. vēst. 2, piezīmi).
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3? 9.

J. Jansonam (Braunam)

Kastaņolā 1913. gada 3i. martā (290. Ipp.)

Atklātne (18351). Pirmpublicējums G, 1935, 8. m„ 830. Ipp; Datējums

noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga im Raiņa piezimju grāmatiņas

Atklātne adresēta J. Jansonam uz Briseli.

9 LSD 4. kongress 1914. gadā, no 26. janvāra līdz 8. februārim.

8 Atklātne ar Kastaņolas skatu, kurā Rainis atzīmējis savu dzlvesr

vietu.

380.

P. Daugem

Kastaņolā 1913. gada 31. martā (291. ipp.)

Atklātne (23238). Pirmpublicējums LM 11, 289. Ipp. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1913.

gada 1. aprīlis.' Atklātne adresēta P. Daugem uz Arhangeļskas ielu

Maskavā.

1 Atbilstoša P. Dauges vēstule nav atrasta.

Rainis šajā periodā vēl bija Aspazijas un DzV garās polemikas no-

mākts, saskatīja tajā ne tikai pret Aspaziju, bet arī pret sevi vērstus

pārmetumus. Savos darbos veidojot ētiski pilnīga nākotnes cilvēka un

sabiedrības ideālu, Rainis tajā īpaši akcentēja mīlestības radošo spēku

pretstatā neauglīgajam, postošajam naida spēkam un meklēja šī pret-

stata apliecinājumu dažādās dzīves jomās. Ar pastiprinātu jutību tas

notika «Jāzepa un viņa brāļu.» sarakstīšanas laikā. Taču, būdams liela

vēriena rakstnieks un domātājs, bet ne politiķis, Rainis acīmredzot arī

sociāldemokrātijas teorētiķu darbos vispirms meklēja sabiedrības vei-

došanas ētiskos, nevis sociālpolitiskos principus. V. L Ļeņina: un citu

marksistu darbos, izstrādājot galvenās stratēģiskās un taktiskās līnijas

jaunas sabiedrības veidošanai, neapšaubāmi liela vieta tika ierādīta asai

cīņai pret strādnieku šķiras ienaidniekiem, ari pret dažādiem novirzie-

niem pašu «draugu» — sociāldemokrātijas biedru vidū. Tieši par šiem

neatliekamajiem politiskās cīņas jautājumiem ir runa tajos V. I. Ļeņina

darbos, kuri atrodas Raiņa bibliotēkā.

8 lespējams, P. Dauges Piemaskavas dārza namiņa fotoattēls.

381.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1913. gadamartā (292. Ipp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Latviete», 1935, 8./9. nr., 134.—135. Ipp.

Vēstules atrašanās vieta nav zināma, šajā izdevumā iespiests pēc pirm-



publicējuma. Aptuvenais datējums noteikts pēc tā, ka Rainis atbild uz

A. Lūkinas 1913. gada 22. februāra (7. marta) vēstuli (29199).

382.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 1. aprīlī (293. Ipp.)

Atklātne (103814). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

1
Atklātne ar ziedu attēlu;

383.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 1. aprīlī (294. Ipp,)

Vēstule (103813). Pirmpublicējums.

1 Aspazijas jubilejas svinību apraksts publicēts JDL 1913. gada

63.-68. nr., 16. (29.) martā — 22. martā (4. aprīlī).

384.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 2. aprīlī (294. Ipp.)

Atklātne (15911). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

385.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1913. gada 3. aprīlī (295. ipp.)

Vēstule (107270, 120874). Pirmpublicējums RGGr, 1980, 81.—84. Ipp.

18. Skujenieces dēls.

386.

J. Jansonam (Braunam)

Kastaņolā 1913. gada 3. aprīlī (297. Ipp.)

Atklātne (18353). Pirmpublicējums C, 1935, 8. nr., 630. Ipp. Datējums

noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs:

1913. gada 4. aprīlis. Atklātne adresēta J. Jansonam uz Briseli.

1 Tipogrāfija Briselē, kur iespieda «Cīņu» no 1913. gada 125. nr.

līdz 1914. gada 134. nr.

2J. Jansona (Brauna) raksts «Brīvais vārds» par strādnieku legālās

preses uzdevumiem publicēts «Dzīves Balss» 1913. gada 8,, 9, nr-ā,

587
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Rakstā autors uzsver preses lomu strādnieku solidaritātes stiprināšanā,

kritizē pilsonisko laikrakstu cenšanos novērst lasītāju uzmanību no

kardinālo politisko jautājumu risināšanas ar tukšiem niekiem, mazsva-

rīgiem faktiem un diletantisku tērzēšanu par «proletārisko mākslu».

Rainis atsaucas uz raksta 2. daļā (9. nr.) izteiktajām domām par to, ka

«strādnieku kustības lielie, plašie uzdevumi tiek no dažiem bīdīti pie

malas un priekšā tiek stumtas teātra izrādes dekorācijas, ka marksis-

tisko pārliecību daži vairs nesmejas no šķiru cīņas praktikas un teori-

jas, bet no romānu frāzēm un dzejoļu pantiņiem, ka vulgārs diletan-

tisms ieviešas ne tik vien rakstniecībā, bet arī pašas kustības dzīvē».

«Lai mani nepārprot,» rakstīja J. Jansons (Brauns), «nekādā ziņā es

nedomāju uzstāties pret mākslas interesi un mākslas baudījumiem, ne

arī apkarot principā mākslas jautājumu iztirzāšanu, nē, es tikai gribu

aizrādīt, ka visa šī «proletāriskās mākslas» būšana ieņem tagad pie

mums nesamērīgi plašu vietu.» Rakstā uzsvērts,. ka strādnieku politis-

kajam orgānam jāanalizē un jānoskaidro galvenokārt konkrēti politiski

jautājumi, «nevis lirisku dzejoļu izplūdumi. Vislabākā gadījumā strād-

nieku laikraksts varēs šīm lietām ierādīt tikai kādu stūrīti, nevis savas

jau tā šaurās slejas.»

387.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 3. aprīli (298. Ipp.)

Vēstule (108017). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc Aspazijas 1913. gada 2. aprīļa atklātnes (26647),

1 «Dzīves Balss» 1913. gada 9. nr-ā, 16. (29.) martā, ievietots Aspa-

zijas jubilejai veltīts redakcijas raksts, kurā pieminētas arī svinības

Cīrihē.
2 A tempo (itāļu val.) — laikā, īstajā laikā.

8 Šeit un turpmāk tekstā minētajos datumos Rainis acīmredzot kļū-

dījies — no Aspazijas 2. aprīļa atklātnes un Raiņa 5. aprīļa vēstules

(389. vēst.) izriet, ka runa ir par aprīli, nevis martu.

4 Forestiere (itāļu val.) — ārzemnieks, iebraucējs.

388.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 4. aprīli (299. Ipp.)

Vēstule (103724). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc tā, ka Rainis piemin savu ap 3. aprīli rakstīto vēstuli Aspa-

zijai (387. vēst.) kā iepriekšējā dienā rakstītu.



589

389.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 5. aprīlī (299. Ipp.)

Vēstule (103815). Pirmpublicējums,

1
Skat. 387. vēstules 1. piezīmi. ,

8 Žurnāla «Skatuve- un Dzīve» 1913. gada 2. nr-i ievietots neliels

autobiogrāfisks Aspazijas raksts, kā ari A, Kraujas,(Ai Baloža) apcerē»

jums «Varoņu raksturs Aspazijas drāmās» (2.--5. nr.) un 3,-. Vainovska

raksts «Topošā. Aspazijas drāmu varone (jaunā sieviete)». \Ķ

390.

Aspazijai . ; >

Kastaņolā 1913. gada 6. aprīlī (300. Ipp.)

Atklātne (103815). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta' Aspazijai uz

Otikera ielu Cīrihē.

391.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 6. aprīlī (301. Ipp.)

Vēstule (103816). Pirmpublicējums.

1 Domāta M. Gorkija apsveikuma telegramma Aspazijas jubilejā

(135349/92).
'

'

392.

A. Kalniņam

Kastaņolā 1913. gada 7. aprīlī (301. Ipp.)

Vēstule (18111). Pirmpublicējums LM 11, 290. Ipp,

1 Resp., «Induļa un Ārijas» 1. cēliens.
2

A. Kalniņš bija komponējis divas dziesmas ar Aspazijas tekstu

kā veltījumu viņas 25 gadu rakstniecības jubilejai — «Pa negaisa

joņiem» un «Saulains stūrītis».

393.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1913. gada 8. aprīlī (303. Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359/30). Pirmpublicējums. Uz

noraksta atzīmēts datējums un adresāts.
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394.

A. Priedītei

Cirihē 1913. gada 10. aprīlī (303. Ipp.J

Atklātne (123866). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cirtnes

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta A. Prie-

dītei uz Sosnovici Polijā.

1
Aleksandrs Ulpe— A. Priedītes brālis»

395.

J. Ginteram

Cīrihē 1913. gada 12. aprīlī (304. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (17110). Tul-

kojuma pirmpublicējums.

Rainis atbild uz J. Gintera 1913. gada 25. marta (7. aprīļa) vēstuli

(127924), kurā rakstīts: «Vai es drīkstu Jums pie šīs izdevības piedāvāt

«tipu»? Mūsu laiks pieprasa Moljēra [tipa] komēdiju, t i., komē-

diju ciklu ar nemainīgiem tipiem (Agnese, Klitandre, Sganarels utt.),

pilnu pievilcīgas ironijas (par lietām) un modernu, modernu, mo-

dernu ..»

396.

V. Skarrem

Cīrihē 1913. gada 20. aprīlī (304. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/7). Pirmpublicējums. Uz šīs lapiņas arī

fragments no uzmetuma vēstulei J. Jansonam (Braunam) 1913. gada

29. aprīlī (398. vēst.).

1 V. Skarre 1913. gada 17. aprīļa vēstulē (120628) uzaicināja Raini

parakstīt protestu pret DzV 1913. gada 73, nr-ā, 30. martā (12. aprīlī),

publicēto rakstu «Vecas lietas», kurā J. Jansons (Brauns) uz Policijas

departamenta direktora Svoļanska ziņojuma pamata tika apvainots no-

devībā 1897, gada Jaunās strāvas arestu laikā.

Protests bez Raiņa paraksta publicēts «Dzīves Balss» 1913. gada

14. nr-ā, 4,(17.) maijā, ar virsrakstu «Pret tumšiem goda vīriem».

397.

A. Kalniņam

Cīrihē 1913. gada 21. aprīlī (305. Ipp.)

Atklātne (17111). Pirmpublicējums A, 1932, 423. nr., 18. Ipp., ar re-

dakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Cīrihes pasta zīmoga.

Atklātne adresēta: Mr. A. Kalniņ. Libau — Kurland Badestr, 25.

Rainis atbild uz 1913. gada 5. (18.) aprija atklātni (124713), kuru

A. Kalniņa uzdevumā rakstījis F. Spinga. Šajā laikā A, Kalniņš ilgstoši
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slimoja, taču nepārtrauca interesēties par Raiņa darbu pie «Induļa un

Ārijas» operas teksta.

398.

J. Jansonam (Braunam)

Gīrihē 1913. gada 29. aprīlī (305. Ipp.)

Vēstule (18342). Pirmpublicējums. Saglabājies vēstules uzmetums

(23110/8).
Vēstule rakstīta sakarā ar DzV 1913. gada 73. nr-ā, 30. martā

(12. aprīlī), publicēto rakstu «Vecas lietas».

Raiņa attieksmē pret J. Jansonu (Braunu) visus līdzšinējos gadus

bija valdījusi zināma piesardzība un slēpts sarūgtinājums, kura cēlo-

nis bija līdz galam nenoskaidrotie pārpratumi Jaunās strāvas darbības

laikā, arī nesaskaņas uzskatos par mākslas lomu sabiedrības attīstībā.

Rainim šķita, ka J. Jansons (Brauns) un citi sociāldemokrāti pietiekoši

nenovērtē ne paša Raiņa devumu, ne garīgās, estētiskās audzināšanas

nozīmi vispār, pārmērīgu uzmanību veltot ikreizējā momenta praktis-

kajiem jautājumiem,, t. s. «veikalismam». Būtībā runa bija par atšķi-

rīgiem akcentiem, kurus noteica tas, ka J. Jansons strādāja aktīvu

partijas darbu. Tajā katra teorija izgāja prakses ugunskristības un tā-

pēc pirmām kārtām vajadzēja domāt par partijas saliedētību, par cīņu

ar pretiniekiem, bet Rainis atradās «tāli nost no ikdienas politikas» un

tādēļ politiku saprata «tikai vel kā darbības filozofiju» (409. vēst.).

Rainis skatīja sociāldemokrātiju attīstībā, par galveno izvirzot radošu

pieeju, cīņu pret dogmatismu un birokrātiju pilnīgas, ideāli tīras kus-

tības vārdā. J. Jansona 1913. gada 16. aprīļa vēstule Rainim (28733)

liecina, ka J. Jansons gan zināmā mērā atzina savu neveiklo izturē-

šanos šai «vecajā lietā», tomēr par galveno uzskatīja to, ka DzV

raksta nolūks bijis «kaisīt neuzticību un dezorganizāciju partijas rin-

dās». Tādēļ arī J. Jansona atbildes raksts (JDL, 85. nr., 13. (26.) aprīlī)

bija kareivīgs, vērsts pret partijas nomelnotājiem. J. Jansons bija pār-

steigts par šo Raiņa vēstuli, atbildēja uz to ārkārtīgi asi, un viņu

sarakste pārtrūka.

399.

V. Skarrem

Cīrihē 1913. gada 30. aprīlī (307. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/74/75). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc vēstules satura: Rainis piemin savu 1913. gada 29. aprīļa vēstuli

J. Jansonam (Braunam) (398. vēst.) kā iepriekšējā dienā rakstītu.

1
J. Jansona (Brauna) raksts «Paša lietā» (JDL, 1913, 85. nr., 13. (26.)

aprīlī).
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8 Domāta Latviešu sociāldemokrātu savienība, kuras galvenie ideologi

bija M. Valters un E. Rolavs.

400. ,

E. Birzniekam-Upītim

Cīrihē 1913. gada 3. maijā (308. ipp.)

Atklātne (17975). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cīrihes

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta E. Birz-

niekam-Upītim uz Baku.

1 Skat. 258. vēstules 2. piezīmi.
2 A. Kraujas (A. Baloža) apcerējums par Aspazijas «Atriebēju» un

raksts «Valdītāju raksturi Aspazijas drāmas» publicēti žurnālā «Do-

mas» 1913. gadā. ' ' ■

401.

F. Cielēnam

Kastaņolā 1913. gada 8. maijā (308. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/9). Pirmpublicējums.
<;

,

1 «Dzīves Balss» 1913. gada 14. nr. publicēto protestu (skat. 396.

vēst, i. piezīmi) bija parakstījuši: Kundziņš [J, Kovaļevskis],. M-d-miņa

[O. Kovaļevska], Merķels [V. Skarre], Ogriets [K. Karlsons], Ziemels

(J. Bērziņš (Ziemelis)], Zolovs [F. Menders], Cipus [X, Eliass], Cis

[F. Cielēns]. . . .

402. \ .

F. Baginskim

Kastaņolā 1913. gada 9. maijā (309. Ipp.)

Atklātne (18460). Pirmpublicējums A, 1932, 422. nr., 18. Ipp., ar

redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grā-

matiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1913. gada 10. maijs. Atklātne adre-

sēta F. Baginskim uz Rīgu.

403.

V. Dermanim

Kastaņolā 1913. gada 10. maijā (309. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/10). Pirmpublicējums. Uz šīs lapiņas arī

uzmetuma fragments vēstulei K. Ķirpēnam 1913. gada 10. maijā

(416. vēst.).
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'404.

J. Buševicam

Kastaņolā 1913. gada 11. maijā (310. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/14). Pirmpublicējums.

1 Domāta J. Jansona (Brauna) 1913. gada 2. maija vēstule Rainim

(23732), atbilde uz Raiņa 1913. gada 29. aprīļa vēstuli J. Jansonam

(398. vēst.).

405.

J. Ozolam

Kastaņolā 1913. gada 15. maijā (310. Ipp.)

Vēstules uzmetums (120817). Pirmpublicējums.

1 Atbilstoša vēstule nav atrasta.

406.

A. Gulbim

Kastaņolā 1913. gada maija vidū (312. Ipp.)

Vēstule (VBR, x 10, 1, 131). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuve-

nais datējums noteikti pēc satura un tā, ka Rainis atbild uz A. Gulbja
1913. gada 19. aprīļa (2. maija) vēstuli (23870).

. 1 19. aprīļa (2. maija) vēstulē A. Gulbis izteica cerību, ka Rainis

nebūs šaursirdīgs un neņems ļaunā, ka viņš uzdevis R. Klaustiņam
kādu tulkojumu ÜB.

2 Tautību savienība. Skat. 133. vēstules 2. piezīmi.
3 A. Gulbis minētajā vēstulē rakstīja par grūtībām ar UB līdz-

strādniekiem un sūdzējās par J, Jansonu (Braunu), kurš laiku pa laikam

atsakās sadarboties ar kādu rakstnieku, bet viņam, A. Gulbim, «jā-

ubagojas pie viņa pēc manuskripta, kur honorārs izņemts uz priekšu».
4 A. Upīša raksts par UB «Domu» 1913. gada 5. nr-ā.

5 Butzenscheiben Lyrik (vācu val.) — ironisks apzīmējums vidus-

laiku mīlestības dzejas pakaļdarinājumiem.

407.

A. Kalniņam

Kastaņolā 1913. gada 10. maijā (314. Ipp.)

- Atklātne (18454). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc. Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Kalniņam uz Liepāju.
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408.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1913. gada 19. maijā (314. Ipp,)

Atklātne (17977). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs; 1913. gada 28. maijs. At-

klātne adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Baku.

1 J. Driega.
2 1913. gada 24. maijā (6. jūnijā) (184712) atbildes vēstulē E. Birz-

nieks-Upītis rakstīja, ka Arhitekts (J. Driega) nevainojot J. Jansonu

(Braunu) un nešauboties, ka «pirmos atklājumus devis Pūce, bet Jan-

sons tikai atklātos faktus nenoliedzis un caur to apstiprinājis».

409.

LSD Ārzemju komitejai

Kastaņolā 1913. gada 20. maijā (315. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/17/18). Pirmpublicējums. Saglabājušies vēl

divi uzmetumi (23110/16, 23110/71/72).

1 JDL 1913. gada 91. nr-ā, 22. aprīlī (5. maijā), ievietota P. Stučkas

vēstule redakcijai, kurā viņš nosodīja DzV rīcību un īsumā izklāstīja

savas domas par Jauno strāvu un J. Jansona (Brauna) darbību tajā.

P. Stučka atzina, ka «jaunstrāvniecības kustībā bija diezgan daudz bēr-

nības zīmju», ka nav bijis praktiskās cīņas un konspirācijas iemaņu.

Par J. Jansona liecībām P. Stučka rakstīja, ka viņš tikai «apstiprinājis

pie pratināšanas to, kas jau bij zināms (vairāk viņš nekā nav liecinā-

jis)».
2 JDL 1913. gada 98. nr-ā, 30. aprīlī (13. maijā), ievietota II Inter-

nacionāles Starptautiskā sociālistiskā biroja sekretāra K. Hismana at-

sauksme par J. Jansona lietu. Tajā'teikts: «Mēs esam pietiekoši iepa-
zinušies ar šo lietu un — lai darītu galu šim apmelojumam — mēs

turam par savu pienākumu izskaidrot, ka b. Brauns ir pilnīgas uzticības

cienīgs no visu sociālistu puses.»

3 DzV 1913. gada 100. nr-ā, 3. (16.) maijā, un 101. nr-ā, 4. (17.) maijā,

publicētais raksts «Sociālistiskais morālists un viņa darbība».

.i .

410.

J. Jankavam

Kastaņolā 1913. gada 21. maijā (317. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/19). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts

pēc J. Jankava 1913. gada 19. maija vēstules Rainim (28523). Bez tam

uz šo Raiņa vēstuli kā uz sev rakstītu J. Jankavs atsaucas rakstā «At-

bilde Raiņa atbildei» (DzV, 1913, 164. nr., 20. jūlijā (2, augustā)).



595

1 Rāmis atbild uz minētajā J, Jankava vēstulē rakstīto: «Priekš da-

žām politiski neitrālām vērtībām, liekas, būtu labāk, ja Jūs pasteigtos
runāt sociāldemokrātu lietā jau tūliņ tagad, kur Jūs varat runāt ar pilnu
autoritāti, negaidot brīdi, kur Jūs būsit spiesti šai lietā runāt.» Raiņa

korektā atbilde uz šo vēstuli liecina, ka viņš neuztvēra J. Jankava
draudu nopietnību. Tikai vēlāk, kad J. Jankavs savus draudus izpildīja,

publicēdams Raiņa vēstuļu fragmentus brošūrā «Kad pusnakts pāri,
maskas krīt» (1913), Rainis apjauta savu kļūdu J. Jankava personības

novērtējumā.

411.

J. Buševicam

Kastaņolā 1913. gada 25. maijā (317. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/20). Pirmpublicējums.

412.

A. Priedītei

Kastaņolā 1913. gada 27. maijā (318. Ipp.)

Atklātne (15776). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta A. Prie-

dītei uz Sosnovici Polijā.

413.

A. Upītim

Kastaņolā 1913. gada 28. maijā (318. Ipp.)

Atklātne (FBR, A. Upīša f., 6, 68). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc Kastaņolas pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne

adresēta A. Upītim uz Skrīveriem.

1 Runa ir par A. Upīša rakstu ««Tālo noskaņu» pirmie 10 gadi»

(«Domas», 1913, 5. nr.). Tajā, aplūkojot visas Raiņa dzejas pamatmotī-

vus, A. Upīts to pirmsākumus saskata dzejnieka pirmajā krājumā:

«Kas dzejniekā iedzimts un augsti iesakņojies, tas attīstās un sazaro-

jas, kas sākumā ievērpts, tas risinās tālāk, sniedzas augstāk, paliek

skaidrāks, noteiktāks un spēcīgāks. Un, ja satveram tos mirdzošos pa-

vedienus, kas apzīmē dzejnieka vēlāko dažādo darbu ceļus, ja ejam

atpakaļ pa tiem, tad beigās atrodam, ka tie no visām pusēm satek vienā

centrā — ka visas šīs mirdzošās stīgas vērpjas no viena zelta kamo-

liņa, kurš brīnišķā kārtā nepaliek mazāks, bet, cieši aplūkots, vēl lie-

kas arī pats briestam, augam. Tādam zelta kamoliņam varam pielīdzi-

nāt Raiņa «Tālās noskaņas zilā vakarā».»

2

Domāts J. Lapiņa raksts «Aspazija».
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414.

P. Daugem

Kastaņolā 1913. gada maijā (319, Ipp.)

Atklātne (23227), bez pasta zīmoga. Pirmpublicējums C, 1935, 10. nr.,

766.-—767, Ipp., bez datējuma, saīsināta. Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc satura. Spriežot pēc ierakstiem Raiņa dienas hronikā

un Raiņa 1916. gada 4.—8. decembra vēstules P. Daugem (25253),
P. Dauge viesojies Kastaņolā 1912. gada 4. jūlijā. Tā kā šī vēstule

daļēji ir atbilde uz P. Dauges 1912. gada 18. decembra (1913. g. i. jan-

vāra) vēstuli, bet Aspazija uzturējās Kastaņolā 1913. gada 8.—31.

maijā, tad tā varētu būt rakstīta šajā periodā.

415.

A. Raņķim

Kastaņolā 1913. gada 8. jūnijā (320. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/21). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts

pēc satura, bez tam Raiņa vēstules uzmetums rakstīts uz A. Raņķa
1913. gada 18. (31.) maija vēstules.

1 J. Jankava «Kad pusnakts pāri, maskas krīt» (19.13).
2

Skat. arī 420. vēstuli.
3

Rainis gan šeit, gan citās vēstulēs uzsvēra, ka viņa pretenzijas
attiecas vienīgi uz konkrētiem cilvēkiem vai viņu viedokli dažos ar

Sociāldemokrātiju saistītos jautājumos, bet nevis uz visu Sociāldemo-

krātiju kopumā.
4

lespējams, domāti raksti «Kā mūsu sociāldemokrātu vadoņi nodod

savus biedrus» (RA, 1913, 74. nr., 1. (14;) aprīlī) un «Morālisks ban-

krots» (RA, 1913, 107. nr., 11. (24.) maijā). Tajos ir runa par J. Jan-

sona (Brauna) lietu, Rainis tikai pieminēts.

416.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1913. gada 9. jūnijā (320. Ipp.)

Vēstule (18054). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti pēc

Raiņa piezīmju grāmatiņas un pēc satura: Rainis atbild uz K. Ķirpēna

1913. gada 16. (29.) maija vēstuli (28671). Saglabājies vēstules daļēja

uzmetuma variants, kurš datēts ar 1913. gada 10. maiju (23110/11).
1

Minētajā vēstulē K. Ķirpēns izteica neapmierinātību ar Rīgas inte-

liģenci un vecajiem draugiem, kuri rūpējas vairs tikai par «vietām ka-

sēs, namu būvēs un citu siltu nodrošināšanos. Un nav citas saites ta-

gad mūsu draugu starpā. [..] Gan arī agrākos laikos dažu labu nodar-

bināja namu būves, bet tomēr sabiedriskās intereses stāvēja pirmā

vietā, kā vismaz es to uzskatīju.» K. Ķirpēns ka izņēmumu minēja
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Raini, kurš arī vēl tagad strādājot sabiedrības Interesēs «bez izredzes

uz atlīdzību».

2 «Dzimtenes Vēstneša» sāktā «Jansona lieta», Rakstu «Paša lietā»

J. Jansons (Brauns) publicēja JDL (1913, 85. nr., 13. (26.) aprīlī) un

Dzß (1913, 14. nr.), raksturodams Jaunās strāvas kustību un savu dar-

bību tajā.

417.

A. Gulbim

•Kastaņolā 1913. gada 9. jūnijā (321. Ipp.)

Vēstule (22883). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti pēc

satura, A. Gulbja 1913. gada 15. (28.) maija vēstules Rainim (23872)

un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 A. Gulbis minētajā vēstulē rakstīja, ka vēlētos UB uzņemt

Dr. Martina darbu «Populārā ķīmija».
2 1913. gada 15. (28.) maijā A. Gulbis atsūtīja Rainim publicēšanai

domāta protesta kopiju, kurā pauda savu sašutumu par DzV ievietoto

uzbrukumu J. Jansonam (Braunam). Vēstulē A. Gulbis piebilda —

«.. ar «Dzimtenes Vēstneša» ļaudīm es pārtraucu visus sakarus, un, ja

Līgotnis būs priekš manis ko sācis, tad viņa [vairāku?] rakstnieku

darbu sakārtojumi iznāks citā redakcijā vai arī gluži vienkārši paliks

portfelī.» Taču pēc A. Gulbja 1913. gada 16. (29.) maija vēstules

(23873) redzams, ka. šajā dienā saņēmis kādu Raiņa vēstuli ar komentā-

riem par DzV un J, Jansona lietu, A. Gulbis mainīja savu nodomu —

«protestam jāizpaliek». lespējams, ka saņemtā vēstule ir Raiņa 1913.

gada maija vidū rakstītā (406, vēst.).

418.

P. Kalniņam

Kastaņolā 1913. gada 11. jūnijā (322. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/22/23). Pirmpublicējums.

1 Raiņa vēstulēs daudzkārt uzsvērta nepatika pret jebkuru polemiku

un sociāldemokrātijas pretinieku uzskatu kritiku kā pret «negatīvu», ne-

radošu darbu, kura nozīmi konkrētajos vēsturiskajos apstākļos Rainis

nenovērtēja.

419.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1913. gada 12. jūnijā (324. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/24). Pirmpublicējums.

3 Domāta V. Skarres 1913. gada 12. jūnija vēstule (120631).
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2 «Kad pusnakts pāri, maskas krīt».

3 J. Jankavs vulgarizēti izprata marksismu un pieminētajā brošūrā

atklāti atzina, ka viņa pievēršanās marksismam bijusi kļūda. Rainis

J. Jankava vērtējumā pamatojās galvenokārt uz viņa darbības sākuma

posmu
— vēršanos pret dekadenci; Atrodot zināmu athilsmi J. Jan-

kava un savos uzskatos par mākslu, Rainis pārsteidzīgi novērtēja
J. Jankavu kā domubiedru un «revolucionāru», kuram iespējams iz-

teikt arī vissubjektīvākās pārdomas par sarežģītiem sociāldemokrātijas

jautājumiem.

420.

Laikraksta «Dzīves Balss» redakcijai

Kastaņolā 1913. gada 16. jūnijā (325. Ipp.)

Vēstules melnraksts (120839). Pirmpublicējums Dzß, 1913, 18. nr.,

8. (21.) jūnijā.

421.

A. Deglavam

Kastaņolā 1913. gada 17. jūnijā (326. Ipp.)

Atklātne (18387). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta A. Deg-

lavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

1 Šāds termiņš bija paredzēts lugai «Pūt, vējiņi!». Tomēr tā tika

pabeigta tikai 1913. gada septembra sākumā.

2 19. februāra (4. marta) vēstulē (16314) A. Deglavs rakstīja, ka vēl

nav pārdoti 1500 eksemplāri krājuma «Tālas noskaņas zilā vakarā»,

tāpēc par jaunu izdevumu domāt nebūtu saprātīgi.
3 V. Plūdoņa sastādītās daiļliteratūras hrestomātijas «Latvju rakst-

nieki» 4. daļā (1912).
4 «Jāzeps un viņa brāļi».

422.

J. Buševicam

Kastaņolā 1913. gada 17. jūnijā (327. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/58). Pirmpublicējums. Atbilde uz J. Bu-

ševica 1913. gada 16. jūnija atklātni (120648).

1 Domāts DzV 1913. gadā 122. nr-ā, 30. maijā (12. jūnijā), publicētais

J. Jankava raksts «J. Jansona lietā», kurā J. Jankavs pieprasīja Raiņa

uzstāšanos un «sociāldemokrātijas veikalnieku kliķes atmaskošanu»,

piedraudot, ka pretējā gadījumā liks «runāt vēstulēm, kuras runās ar

visu vēlamo autoritāti un skaidrību».
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2 Raiņa vēstule publicēta Dzß 1913. gada 18. nr-ā, 8. (21.) jūnijā,

un JDL 132. nr-ā, 11. (24.) jūnijā (420. vēst.).
3 Šajā Raiņa izteikumā acīmredzot izpaužas sarūgtinājums, kas saistīts

ar senām. «Dienas Lapas» perioda nesaskaņām. Rainis izjuta kā apvai-

nojumu to, ka P. Bisnieks (viens no laikraksta izdevējiem) par «Dienas

Lapas» redaktoru un līdzizdevēju 1895. gadā iecēla P. Stučku.

423.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1913. gada 18. jūnijā (329. Ipp.)

Atklātne (17976). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta E, Birz-

niekam-Upītim uz Baku,

1 Rainis piedāvāja «Dzirciemnieku» izdevniecībai «Jāzepu un viņa

brāļus». Lugu izdeva A. Gulbis 1919. gadā.

424.

R. Eglēm

Kastaņolā 1913. gada 18. jūnijā (329. Ipp.)

Vēstule (139820). Pirmpublicējums, žurnālā «Karogs», 1959, 4. nr.,

129. Ipp., datēta ar 1913. gada 18. novembri (acīmredzot nepareizi sa-

lasīts datums). Saglabājies vēstules melnraksts (120980/2).

1 J. Jansons (Brauns) tulkojis Ļ. Tolstoja «Vēstules» un sarakstījis

tām priekšvārdu.
2 R. Egles tulkojumā izdota P. Altenberga darbu izlase «Skices un

stāsti».

3 Rainis atbild uz R. Egles 1913. gada maija* vēstulē (120980) izteik-

tajiem jautājumiem sakarā ar darbu pie V. Haufa pasaku tulkojuma.

425.

LSD Ārzemju komitejai

Kastaņolā 1913. gada 18. jūnijā (331. Ipp,)

Vēstules uzmetums (23110/73). Pirmpublicējums, Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Saglabājies vēl viens šīs vēstules uzme-

tums, adresēts V. Skarrem (23110/35).

Šī vēstule ir Raiņa atbilde uz LSD Ārzemju komitejas sekretāra

V. Skarres 1913. gada 12, jūnija vēstuli (120631).
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426.

Cīrihes Nodokļu komisijas iecirkņa inspektoram

Kastaņolā 1913. gada 19. jūnijā (332. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (18263). Tulkojuma

pirmpublicējums.

427.

R. Eglēm

Kastaņolā 1913. gada 20. jūnijā (332. Ipp.)

Atklātne (139821). Pirmpublicējums žurnālā «Karogs», 1959, 4. nr.,

130. Ipp. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne ad-

resēta: Herrn Rud. Egle. Tirsen Livland —- Russland, Ti-ipseni» Ahcpa,,

Druvienas Vasarājos.

1 1913. gada jūnija vēstulē (124944) R. Egle rakstīja, ka iecerētajā

«Jaunības literatūras almanahā» centīsies izvairīties no paviršas bērnu

literatūras, bet ievietos tikai labus, pēc iespējas nekur nepublicētus
rakstus. Atsevišķa nodaļa šajos almanahos tikšot veltīta kāda noteikta

rakstnieka darbiem, Pirmo almanahu R. Egle bija iecerējis veltīt

J. Porukam.

428.

H. Asarām

Kastaņolā 1913. gada 29. jūnijā (333. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/29/30). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts

pēc satura.

1 Caīissimo (itāļu val.) — dārgais.
2 J. Jansona (Brauna) raksts «Nemelot!» ievietots Dzß 1913. gada

18. nr-ā, 8. (21.) jūnijā, kā arī JDL 132. nr., 11. (24.) jūnijā, kur rak-

stam pievienota šāda J. Jansona (Brauna) piezīme: «P. S. Ka šinī ne-

glītā intrigā iepīts un pats iepinies Rainis, ka tas savā laikā devis ma-

teriālus Jankavam uti ka tagad Jankavs pret Raini izlieto pilnīgu šan-

tāžu, — tas man un, domājams, visiem Raiņa dzejas cienītājiem no

visas sirds žēl. Bet gribu cerēt, ka Rainim būs vēl tikdaudz morāliska

spēka pārraut savus sakarus ar «Dzimtenes Vēstneša» smoku kliķi un

tikt vaļā no Jankava nagiem...»

3 Jūnija sākumā pilsoniskajā presē J.'Jansona (Brauna) vārdam līdzās

sāka figurēt Amerikas latviešu sociāldemokrātu izdevuma «Strādnieks»

redaktora J. Ozola vārds. Maskavas laikraksta «Pyc:cKoe caobo» kores-

pondents Īnozemcevs-Ivins paziņoja, ka J. Ozols kalpojis apsardzības

policijas nodaļā kopā ar J. Jansonu. Šī ziņa dažādos aspektos parādījās
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arī latviešu laikrakstos. Plašākais raksts, kurš veltīts šim jautājumam,
ir H. Asara [?] «Kā liberālā krievu bulvāru prese latviešu «Azefu» at-

rada» (JDL, 1913, 132. nr., 11. (24.) jūnijā, 133. nr., 12. (25.) jūnijā).

429.

J. Buševicam

Kastaņolā 1913. gada 29. jūnijā (334. Ipp.)

Vēstules melnraksts (23110/31). Pirmpublicējums.

430.

Laikraksta «Jaunā Dienas Lapa» redakcijai

Kastaņolā 1913. gada 30. jūnijā (334. Ipp.)

Vēstules melnraksts (23110/34). Saglabājies otrs melnraksts (23110/32),
kurš datēts ar 1913. gada 30. jūniju. Pirmpublicējums JDL, 1913, 142.

nr., 22. jūnijā (5. jūlijā). Vēstules beigās ar zīmuli pierakstīts Raiņa

lūgums nezināmai personai (iespējams, A. Raņķim) šo melnrakstu at-

sūtīt atpakaļ.

431.

E. Pīpiņam

Kastaņolā 1913. gada 30. jūnijā (335. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/38). Pirmpublicējums. Uz šīs lapiņas arī

vēstules uzmetums R. Pelšem 1913. gada 1. jūlijā (433. vēst.).

1 Vēstule attiecas uz E. Pīpiņa rediģētās JDL 132. nr-ā ievietoto

J. Jansona (Brauna) piezīmi rakstam «Nemelot!» (skat. 428. vēst. 2. pie-

zīmi).

432.

A. Deglavam

Kastaņolā 1913. gada 1. jūlijā (336. Ipp.)

Atklātne (18388). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta A. Deg-

lavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

1
Vēlēšanos tulkot šo A. Deglava stāstu bija izteicis R. Peiše,
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433.

R. Pelšem

Kastaņolā 1913. gada 1. jūlijā (336. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/38). Pirmpublicējums. Uz šīs lapiņas arī.

vēstules uzmetums E. Pīpiņam 1913/ gada 30. jūnijā (431. vēst.).

434.

A. Raņķim

Kastaņolā 1913. gada jūlija sākumā (336. Ipp.)

Vēstules melnraksts (29499). Pirmpublicējums. Saglabājies vēl viens

šīs vēstules uzmetums (23110/76). Adresāts noteikts pēc satura — Rai-

nis atbild uz A. Raņķa 1913. gada 18. jūnija (1. jūlija) vēstuli (114169).

435.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada jūlija sākumā (337. Ipp.)

Vēstule (29233). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums
noteikti pēc satura un H. Asara vēstulēm Rainim.

1 Domātas H. Asara 1913. gada 9. (22.) jūnija (120597) un 20. jūnija

(3. jūlija) (120595) vēstules.

2 J. Jansona (Brauna) un DzV polemikas tālākajā gaitā J. Jansonam

tika inkriminēta arī nodevība J. Asara lietā 1905. gadā, kur barons

Rozens piesaukts kā liecinieks.

8 J. Bērziņš (Ziemelis) bija LSD Ārzemju grupu biroja «Biļetena»

redaktors.

4 Rainim iesaistoties J. Jansona «lietā», saasinājās ne tikai/jautā-

jums par Raiņa un J. Jansona (Brauna) attiecībām, bet arī jautājums

par paša Raiņa politisko stāju un attieksmi pret Sociāldemokrātiju. Sī

iemesla dēļ sacerēta Briseles latviešu marksistu grupas «Vēstule bied-

rim Rainim», kura tika piesūtīta arī citām Rietumeiropas marksistu gru-

pām un ar 106 parakstiem nodota Rainim. Dzejniekam tika pārmesti

sakari ar J. Jankavu, līdzstrādāšana buržuāziskos laikrakstos un jūsmīgi

apsveikumi māmuļnieku jubilejās. Parīzes grupa, kurā darbojās aiī

J. Bērziņš (Ziemelis), nepiekrita šim viedoklim un pieņēma savu rezo-

lūciju, aizstāvot Raini un uzsverot, ka Rainis kā mākslinieks «Ir visas

latviešu tautas, bet it sevišķi proletariāta lepnums, kāda nav pat veco

kultūrtautu proletariātam».
1913. gada 9. (22.) novembrī JDL 206. nr-ā briseliešu vēstuli un

Parīzes rezolūciju atklātībai nodeva R. Pelše, piezīmēdams, ka «pret

gara sastingumu, birokrātismu un jezuītismu marksistu aprindās jācīnās

uz visenerģiskāko».
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436.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 5. jūlijā (337. Ipp.)

Atklātne (15846). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

437.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 5. jūliju (338. Ipp.)

Atklātne (15825), bez pasta zīmoga un adresāta. Pirmpublicējums.
Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc Aspazijas 1913. gada
4. jūlija atklātnes Rainim (134071).

1 V. Knoriņa raksts «Modernā pilsoniskā sieviete un viņas seksuāl-

ēiika» (JDL, 1913, 136. nr., 14. (27.) jūnijā, 138. nr., 18. jūnijā (i, jū-

lijā)) par ī. Kaijas romānu «ledzimtais grēks» un A. Gailītes stāstu un

tēlojumu krājumu «Ugas un maldi».

2 Die Rohseide (vācu val.) — jēlzīds. 4. jūlija atklātnē Aspazija rak-

stīja, ka nolēmusi šūt Rohseide kleitu.

3 4. jūlijā Aspazija rakstīja, ka gatavojas noskatīties kinofilmu

«Quo vadis?».

438.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 6. jūlijā (338. Ipp.)

Atklātne (15847). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

1 Fidanzato (itāļu val.) — saderinātais, līgavainis.
2 Giardiniere (itāļu val.) — dārznieks.

3 Sludinājums par Rīgas Latviešu biedrības Literatūras fonda piespries-

tajām prēmijām A. Brigaderes lugai «Princese Gundega un karalis

Brusubārda», K. Skalbes dzejoļu krājumam «Sapņi un teikas» un Raiņa

dzejoļu krājumam «Gals un sākums» ievietots DzV 1913. gada 139. nr.,

20. jūnijā (3. jūlijā). Almanaha «Vārds» 2, sējumā 1913. gada hronikā

atzīmēts, ka prēmija izmaksāta arī Aspazijai par krājumu «Ziedu klēpis».

439.

H. Asarām

Kastaņolā 1913. gada 6. jūlijā (339. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/39), Pirmpublicējums.
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440.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 7. jūlijā (339. Ipp.)

Atklātne (15848), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

1 Žurnāla «Domas» 1913. gada 6., 7. nr. ievietots A. Kraujas raksts

«Valdītāju raksturi Aspazijas drāmās».

441.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 8. jūlijā (339. Ipp.)

Atklātne (15849). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

1 Literatūras fonda prēmija dzejoļu krājumam «Gals un sākums».
8

lespējams, domāts augšzemnieku dialektā izdotais laikraksts «Jau-

nas Ziņas» (1912—1914).

442.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1913. gada 9. jūlijā (340. Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359/31). Pirmpublicējums. Uz

noraksta atzīmēts datējums un adresāts.

1 Acīmredzot domāts V. Knoriņa negatīvais raksts par I. Kaijas

romānu «ledzimtais grēks» un A. Gailites «Ilgas un maldi» — «Mo-

dernā pilsoniskā sieviete un viņas seksuālētika».

443.

R. Pelšem

Kastaņolā 1913. gada 9. jūlijā (340. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/41). Pirmpublicējums.

1 Domāts LSD 4. kongress 1914. gadā, no 26. janvāra līdz 8. februā-

rim.

444.

P. Kalniņam

Kastaņolā 1913. gada 9. jūlijā (341. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (23110/42). Tulkojuma

pirmpublicējums.

1 Resp., J, Jansona (Brauna) «lieta».
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445.

A. Deglavam

Kastaņolā 1913. gada 9. jūlijā (341. Ipp.)

Atklātne (18391). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1913. gada 10, jūlijs.
Atklātne adresēta A. Deglavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā,

1 A. Deglavs 22. jūnija (5. jūlija) vēstulē (77689) rakstīja, ka turpina

darbu pie sava romāna 2. daļas «Labākās famīlijas» un lūdz Raini pa-

līdzēt ar kādām atmiņām.
2 A. Mierlauks šai laikā tika gaidīts Kastaņolā (ieradās 14, jūlijā).

446,

Aspazijai
t

Lugāno 1913. gada 10. jūlijā (342. Ipp.)

Atklātne (15850). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Otikera ielu Cīrihē.

447.

Pēterbugas Latviešu labdarības biedrībai

Kastaņolā 1913. gada 10. jūlijā (342, Ipp.)

Atklātne (17112), bez pasta zīmoga. Pirmpublicējums. Atklātne ad-

resēta: Mr. P. Luhļa. St. Petersbourg, C. 17.. B. rīoAOAbCKaa Ne 9, kb, 36.

448.

A. Lūkinai

Cīrihē 1913. gada 11. jūlijā (343. Ipp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359/32), Pirmpublicējums. Uz

noraksta atzīmēts datējums un adresāts.

449.

R. Eglēm

Kastaņolā 1913. gada 22. jūlijā (343. Ipp.)

Atklātne (139822). Pirmpublicējums A, 1932, 425. nr„ 18. ipp., ar

redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zī-

moga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta R. Eglēm uz

Druvienu.

Rainis atbild uz R. Egles 1913. gada jūnija vēstuli (75418).
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450.

A. Deglavam

Kastaņolā 1913. gada 22. jūlijā (344. Ipp.)

Atklātne (18418), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta A, Deg-
lavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

1 T. Amtmanis, J, Kuģa, A, Mierlauks.
2 1913. gada 3. (18.) jūlija vēstulē (77690) A. Deglavs rakstīja, ka ar

pašu J. Jansonu (Braunu) viņa attiecības neitrālas. Bet visa lieta diezgan

nepatīkama «tādēļ, ka tas Jankavs tur starpā ar saviem, nesaprota-

miem centieniem». A. Deglavs uzskatīja, ka J. Jankavu neinteresē pa-

tiesības noskaidrošana vai pašas kustības tīrība, bet «tas tikai grib dis-

kreditēt lietu». .

451.

H. Asarām

Kastaņolā 1913. gada 22. jūlijā (344. Ipp.)

Atklātne (FBR, H. Asara f., 1,9). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta: God. Asara kungam

«Jaunās Dienas Lapas» redakcijā, CvßopoßCKaa va. 14, Pnra, Russie.

1 Uz atklātnes arī Aspazijas, E. Kugas, J. Kugas, O. Svembergas un

1 nesalasāms paraksts.

452.

A. Priedītei

Kastaņolā 1913. gada 24. jūlijā (344. Ipp.)

Atklātne (15777). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas 'pasta zīmogs: 1913. gada 25. jūlijs.

Atklātne adresēta A. Priedītei uz Sosnovici Polijā. Uz "atklātnes arī

Aspazijas, rakstīts teksts.

453. . , .

Tipogrāfijai «Hanza»

Kastaņolā 1913. gada 25. jūlijā (345. Ipp.)

Atklātne (17113). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta: Typo-

graphie Hansa. Riga, Russland, Marienstr. 2.

1 Ausgeschickt (vācu val.) —
izsūtīt.

2 Domāts J. Vidiņa tulkotais Dr. Čella darbs «Vai kustoņiem nav

jēgas?».
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8 J. Akuratera tulkotā H. Ibsena luga «Pērs Gints».
4

J. Laimnieka tulkotā K. Šēnhera luga «Ticība un dzimtene»,

454.

Sronu Matīsam

Kastaņolā 1913. gada 26.-29. jūlijā (345. Ipp.)

Vēstule (FBR, Aronu Matīsa i„ 4, 6). Pirmpublicējums. Saglabājies
arī vēstules uzmetums (23110/47), kurš datēts ar 1913, gada 29. jūliju,

un. uzmetums (23110/46), kurš datēts ar 1913. gada 26. jūliju. Sagla-

bājusies aploksne, kas adresēta: Mr. M. Aron. Riga, Redaktion «Dzim-

tenes Vēstnesis».

1 Skat. 422. vēstules 1, piezīmi.

455.

A. Gulbim

Kastaņolā 1913. gada 28. jūlijā (347, Ipp.)

Vēstule (22882, 17114, 17096). Pirmpublicējums.

456.

A. Deglavam

Kastaņolā 1913. gada 29. jūlijā (349. Ipp.)

Atklātne (18386). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta A. Deg-
lavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

457.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1913. gada 29. jūlijā (350. Ipp.)

Atklātne (18072). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1913. gada 30. jūlijs.

Atklātne adresēta: Herrn A. Kirchenstein. Thun, Poste restante.

1 Tūna — Šveices pilsēta.

458.

H. Asarām

Kastaņolā 1913. gada jūlija beigās (350. Ipp.)

Atklātne (FBR, H. Asara f., 1,9). Pirmpublicējums. Atklātnei nogriezta

adreses daļa. Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.
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459,

A. Gulbim

Kastaņolā 1913, gada jūlijā (351, Ipp.)

Vēstule (VBR, X 10, 1, 131). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuve-
nais datējums noteikti pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 1913. gadā izraisījās nesaskaņas starp grāmattirgotāju A. Raņķi

un A. Gulbi par nepietiekamu UB izdevumu reklamēšanu. Šajā sakarā

JDL 1913. gada 217. nr-ā, 19. septembri (2. oktobri), tika publicēts
J. Bērziņa (Ziemeļa) raksts «Atklāts jautājums». Tajā bija runa par

A. Raņķa veikala pārāk rezervēto attieksmi pret UB grāmatām un

tika atspēkotas baumas, ka UB boikotē marksisti, J. Bērziņš (Ziemelis)
uzsvēra strādnieku pozitīvās attieksmes nozīmi, jo «UB nav peļņas uz-

ņēmums, bet turas, pateicoties izdevēja reti sastopamam ideālismam».
2 Skat. 450. vēstules 1. piezīmi.

460.

A. Gulbim

Kastaņolā 1913. gada jūlijā (351. Ipp.)

Vēstule (17139), Pirmpublicējums, lespējams, pielikums 1913. gada

jūlija vēstulei A. Gulbim (459. vēst,), kurā tiek pieminētas klātpieliktās

piezīmes par veikalu. Aptuvenais datējums noteikts pēc satura.

461.

P. Daugem

Cīrihē 1913. gada 4. augustā (352. Ipp.)

Atklātne (23240). Pirmpublicējums LM I, 314. lpp„ datēta ar

1913. gada 25. jūliju, kas ir Maskavas pasta zīmoga datums. Sajā izde-

vumā datējums noteikts pēc Cīrihes pasta zīmoga un Raiņa piezīmju

grāmatiņas. Atklātne adresēta P. Daugem uz Arhangeļskas ielu Mas-

kavā.

1 P. Dauge 1913. gada 15. (28.) jūlija vēstulē (28613) rakstīja par

darbiem savā dārza namiņā.

2 Šajā vēstulē P. Dauge stāstīja arī par savu nodomu izdot vācu

sociologa F. Millera-Liēra darbu tulkojumus par ģimenes un laulības

attīstību.

3 P. Dauge par «Galu un sākumu» minētajā vēstulē rakstīja: «Tava

spēja kristalizēt domas un jūtu pārdzīvojumus viskoncentrētākā formā

šinī grāmatā ir sasniegusi nepieredzētu robežu. Tava grāmata nav iz-

lasāma vienā vakarā. Lai to patiesi saprastu, priekš tam ir vajadzīgs

nopietns darbs. Tā vismaz es uz to skatos, jo redzu, ka šinīs dzejoļos

ir ielikts liels, nopietns dzīves gabals, neizsmeļams galvas un jūtu

darbs.»
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4
Rainis atsaucas uz P. Dauges 15. (28.) jūlija vēstuli, kurā J. Jan-

kava rīcība atzīta par «neaprakstāmi nejēdzīgu», bet J. Jansona (Brauna)
attaisnošanās forma — par lielīgu un rupju. P. Dauge uzskatīja, ka

«ar mierīgiem, objektīviem faktiem, un zināmu pazemību būtu vairāk

panākams».

462.

A. Gulbim

Cīrihē 1913. gada 4. augustā (352. ipp.)

Atklātne (17116). Pirmpublicējums A, 1932, 425. nr., 18. Ipp., ar

redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Cīrihes pasta zīmoga
un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta: Herrn A. Gulbe.

Riga, Tvpographie «Hansa», Marienstr. 2.

1 Die Weltschdpfung (vācu val.) — pasaules radīšana. Domāts

M. V. Meijera darbs.

2 J. Bu še vies bija lūdzis Štutgartes izdevniecībai «Kosmoss» atļauju

M, V. Meijera darba «Pasaules izcelšanās» tulkojuma izdošanai UB

un 1913. gada 2. augusta atklātnē (120656) ziņoja Rainim par izdevnie-

cības pozitīvo atbildi.

3 Atbilstoša A. Gulbja vēstule nav atrasta.

463.

A. Gulbim

Cīrihē 1913. gada 5. augustā (353. Ipp.)

Atklātne' (17115). Pirmpublicējums A, 1932, 425. nr„ 18. Ipp., ar

redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Cīrihes pasta zīmoga

un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta A. Gulbim uz tipo-

grāfiju «Hanza» Rīgā. Saglabājies šīs vēstules konspektīvs uzmetums

(23061/1).

1
I. Turgeņeva novele; A. Austriņa tulkojumā tā izdota UB ar

132. nr-u.

2 V. Piūdoņa sastādītais tulkojumu krājums «Modernā vācu lirika».

464.

A. Deglavam

Cīrihē 1913. gada 6. augustā (353. Ipp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 478, 3). Pirmpublicējums.

1 A. Deglava 1913. gada 20. jūlija (2. augusta) atklātne (79229),

kurā lūgti tuvāki paskaidrojumi Raiņa 1913. gada 29. jūlija vēstulei

(skat. 456. vēst.).
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2 Uz šo Raiņa vēstuli A. Deglavs atbildēja 29, jūlijā (11. augustā)

(77691). Viņš rakstīja par savām labajām attiecībām ar A. Gulbi, saru-

nām par UB izdodamo literatūru un A. Gulbja piedāvājumu strādāt ar

UB korektūrām, Taču vienošanās nav notikusi
— A, Deglavs nav bijis

apmierināts ar honorāru. Uzzinot, ka Rainis būs UB redaktors, A. Deg-

lavs izpaudis A. Gulbim savu prieku. Pārpratumu acīmredzot izraisījusi

A. Deglava frāze, ka ar Raini viņš sapratīšoties vēl labāk.

465.

E. Birzniekam-Upītim

Cīrihē 1913. gada 21. augustā (354. Ipp.)

Atklātne (17969). Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Cīrihes pasta zīmogs: 1913. gada 22. augusts.
Atklātne adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Baku.

466.

A. Deglavam

Cīrihē 1913. gada 25. augustā (355. Ipp.)

Vēstule (18410). Pirmpublicējums. Datējums noteikts Pēc Cīrihes

pasta zīmoga uz aploksnes. Vēstule adresēta A. Deglavam uz Rump-

rnuižas ielu Rīgā.

1
Skat. 464. vēstules 2. piezīmi.

467.

Aspazijai

Lugāno 1913. gada 31. augustā (355. Ipp.)

Atklātne (15913). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mmc A. Naglin, Zūrich, Rjgiplatz—

Fussvveg 4,

1 Rainis atgriezās no Cīrihes, kur no 1, līdz 30. augustam ciemojās

pie A_spazijas.
2 Acīmredzot domāta Aspazija.

468.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 1. septembrī (355. Ipp.)

Atklātne (70931). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta Aspazijai uz

Rigi laukumu Cīrihē.

*
Aspazijas 1913. gada 31. augusta atklātne (16964) ar Bībeles teikas

ilustrāciju.
2 Runa ir par vietām, kur Aspazija mēdza iemest savas vēstules.
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469,

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 2. septembrī (356. Ipp.)

Atklātne (15851), bez pasta zīmoga un adresāta. Pirmpublicējums.
Adresāts noteikts pēc satura.

1 1913. gada 1. (14.) septembri tika atklāts «Ziemeļblāzmas» jaunais

nams Vecmīigrāvī. Sakarā ar to notika šī pasākuma iniciatora un finan-

sētāja A. Dombrovska godināšana.
2 Mancia (itāļu val.) — dzeramnauda.

8 Orologio (itāļu val.) — pulkstenis.

470.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 2. septembrī (357. Ipp.)

Atklātne (15802). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 Uova (itāļu val.) — olas.

471.

R. Eglēm

Kastaņolā 1913. gada 3. septembrī (357. Ipp.)

Atklātne (139823). Pirmpublicējums A, 1932,' 426. nr., 18. Ipp., ar

redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zī-

moga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta R. Eglēm uz

Druvienu.

11 V. Haufa «Pasaku» 1. daļa izdota UB ar 140/41. nr., 2, daļa — ar

250/51. nr-u.
•

2 Domāta L. Arnima novele «Trakais invalīds Ratono fortā».

8 Domāta K. Brentano pasaka «Gokels, Hinkels un Gakeleja».

4L. Tika darbs «Dumpis Sevennos».

SF. Nabla novele «Ākstu deja».

6M. Halbes luga; J. Kleinberģa tulkojumā izdota 1908. gadā.

7L. Andrejeva «Stāsts par septiņiem pakārtiem».

472.

A. Gulbim

Kastaņolā 1913. gada 3. septembrī (358. Ipp.)

Atklātne (114469). Pirmpublicējums A, 1932, 424. nr., 18. Ipp. (sa-

īsināti). Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga un Raiņa pie-
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zīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta; Russie. Mr. A. Gulbe. Kieff. Kieb,
Hotel «Savoy». Exp. A. Naglin, Suisse, Castagnola.

1 Ar 171/72. nr-u UB izdotas J. Akuratera tulkotās «Renesanses no-

veles».

2
V. Brjusova darbu tulkojumi UB netika izdoti.

473.

A. Gulbim

Kastaņolā 1913. gada 4. septembrī (359. Ipp.)

Atklātne (17118). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta A. Gul-

bim uz Kijevu.

1 Turpmākajās vēstulēs ir runa par tulkotāju R. Kroderi.
8 Atbilstoša A. Gulbja vēstule nav atrasta.

474.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 4. septembrī (360. Ipp.)

Atklātne (15852). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1
lespējams, Aspazija gatavojās turpināt darbu pie apcerējuma

«Sievietes franču revolūcijā».

475.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 6. septembrī (360. Ipp.)

Atklātne (15803). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga: Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 Rainis lūdza atsūtīt pastkastītes atslēgu.
2 Aspazijas 1913. gada 2. septembra atklātnes (16951, 16968).
8 Acīmredzot domāta LSD Briseles grupas vēstule Rainim. Galīgajā

variantā tā tika piesūtīta Rainim ar 106 biedru parakstiem (skat. 435.

vēstules 4. piezīmi).

476.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 6. septembri (361. Ipp.)

Atklātne (15804). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 Aspazija gribēja nosūtīt A. Dombrovskim apsveikuma dzejoli:
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Ja rozi plūc no zara,

Tev nebūs ērksi projām sviest,
Jo ērksis rozei vienmēr pavadonis.
Liels ir — kas darbu dara,
Vel lielāks, kas par to prot ciest,

Tam pieder nākotne un goda kronis.

2 5. septembra atklātnē (26653/1) Aspazija bija rakstījusi par iepriek-

šējā dzīvokļa saimnieces neuzticēšanos viņai.

477.

A, Gulbim

Kastaņolā 1913. gada 6. septembrī (361. Ipp.)

Atklātne (17119), Pirmpublicējums A, 1932, 425, nr., 18. Ipp., ar

redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zī-

moga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta A. Gulbim uz

Kijevu, Saglabājies konspektīvs uzmetums (22793/2),

478.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 7. septembri (362. Ipp.)

Atklātne (15853). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.
1 Skat. 475. vēstules 3. piezīmi,

479.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 8. septembrī (363. Ipp.)

Atklātne (103817). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 Aspazijas 1913. gada 7. septembra atklātnes (79184/1, 79184/2) ar

gleznu reprodukcijām — V. Izmailoviča' «Priecīgais dzīrotājs» un

H. Šlimarska «Afrodīte».

480.

J. Kreicbergam

Kastaņolā 1913. gada 9. septembrī (363. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/57). Pirmpublicējums, Adresāts noteikts

pēc Raiņa atklātnes Aspazijai 7. septembri (478. vēst.).

1 Skat. 469. vēstules 1. piezīmi.
2 Skat. 435. vēstules 4. piezīmi.
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481.

Aspazijai
.

*
'

Kastaņolā 1913. gada 10, septembrī (364. Ipp.)

Atklātne (15805). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas
pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

482.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 10. septembri (364. Ipp.)

Vēstule (103739). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc tā, ka Rainis atbild uz Aspazijas 1913. gada'9. septembra atklātni

(16967).

1 Eidgenosslche (vācu val.) — domāta Šveices banka.
2 Imposta (itāļu val.) —- nodoklis.

483."

V. Dermanim

Kastaņolā 1913. gada 11. septembrī (364. Ipp.)

Vēstules uzmetums (22874). Pirmpublicējums. Uz šīs lapiņas ari

vēstules uzmetums F. Cielēnam 1913. gada 11. septembrī (484. vēst.).

1 Atbilstoša V. Dermaņa vēstule nav atrasta.

484.

F. Cielēnam

Kastaņolā 1913. gada 11. septembrī (365, Ipp.)

Vēstules uzmetums (22874). Pirmpublicējums. Uz šīs lapiņas ari

vēstules uzmetums V. Dermanim 1913. gada 11. septembri (483. vēst.).

485.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 12. septembrī (365. Ipp.)

Vēstule (29232). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

12. septembra atklātnes (486. vēst.), kurā pieminēta tajā pašā dienā no

rīta rakstītā vēstule.

486.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 12. septembrī (366.' Ipp.)

Atklātne (15854). Pirmpublicējums. Datējums neteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cirihē.

1 Der Veilag (vācu val.) — izdevniecība.
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J. Ginteram

Kastaņolā 1913. gada 12. septembri (366. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18243).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 Saglabājies tulkojuma manuskripts (22753).

488.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 13. septembrī (366. Ipp.)

Atklātne (108010). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 A. Upīša raksti «J. Jansons un jaunlaiku literatūra» (JDL, 1913,

198. nr., 28. augustā (10. septembrī), 199. nr., 29. augustā (11. septem-

bri)) un «Piespļautā bļoda jeb Kārļa Skalbes atgriešanās» (JDL, 1913,
198. nr., 28. augustā (10. septembrī)).

489.

R. Pelšem

Kastaņolā 1913. gada 13. septembrī (367. Ipp.)

Atklātne (70939), bez pasta zīmoga. Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc R. Pelšes 1913. gada 10. septembra vēstules Rainim (127916)

un Raiņa piezīmju grāmatiņas, Atklātne adresēta: Mr. R, Pelsche.

Paris XIII 5 rue Jules Ferry.

1 Runa ir par LSD Briseles grupas vēstuli Rainim sakarā ar J. Jan-

sona (Brauna) «lietu».

2 JDL 1913. gada 157. nr-ā, 11. (24.) jūlijā, publicēta LSD Ārzemju
komitejas sekretāra Merķeļa (V. Skarres) vēstule, kurā teikts: «Kon-

statēju no savas puses, ka pats Rainis nav nemaz Jansonu uz goda

tiesu izaicinājis, bet Rainis ir tikai partijas ārzemju instancei devis

padomu, runājot ar viņa paša vārdiem attiecīgā vēstulē, «uzņemties

iniciatīvi biedru goda tiesas iecelšanā». Kā jau zināms, šī instance šo

Raiņa padomu ir atraidījusi.»

490.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 14. septembrī (367. Ipp.)

Vēstule (29236). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

1913,. gada 15, septembra atklātnes Aspazijai (4C£. vēst.), kurā šī vēs-

tule tiek pieminēta kā iepriekšējā dienā, t. i,, 14. septembri, rakstīta.

1 JDL publicētais A. Upīša raksts «J. Jansons un jaunlaiku litera-

tūra» bija veltīts J, Jansona (Brauna) 20 gadu darbībai literatūrkritikā.
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Tajā bija uzsvērta J. Jansona populārā referāta «Domas par jaunlaiku
literatūru» nozīme sabiedriskās domas aktivizēšanā un Jaunās strāvas

kustībā, izcelta kritikas rosinošā loma mākslā vispār. Aspazija šai sa-

karā uzrakstīja «Piezīmes pie Andr, Upīša raksta «Jansons un jaun-

laiku literatūra»» (JDL, 1913, 228.' nr., 2, (15.) oktobrī), kurās izteica

pārmetumus par J. Jansona nozīmes pārspīlēšanu latviešu sabiedriskajā
un kultūras dzīvē. Polemikas turpinājumā parādījās vēl četri raksti —

A. Upīša ««Tikai feļetonisti» un ... «tikai demokrāte»» (JDL, 1913,

242. nr., 19. oktobri (1. novembrī)); Aspazijas «Andr. Upīts vairāk nekā

«tikai feļetonists»» (JDL, 1913, 260. nr., 9. (22.) novembrī); A. Upīša
««Tikai demokrāte» tālākā gaitā» (JDL, 1913, 266. nr., 16. (29.) novem-,

brī); Aspazijas «Atbilde uz A. Upīša neatbildēšanu» (JDL, 1913, 286. nr.,

10. (23.) decembrī), — kuros uzmanība pievērsās galvenokārt Aspazijas
un A. Upīša personiskajām attiecībām, vēlreiz atgriežoties ari pie
1911.—-1912. gada polemikā par Aspaziju un DzV skartās tēmas par

Aspaziju kā «tikai demokrāti».

'2 Būdams neapmierināts ar J. Jansona (Brauna) uzskatiem par māk-

slu un savas daiļrades novērtējumu, Rainis katru atzinību J. Jansona

nopelniem uztvēra kā vēršanos pret viņu pašu un viņa mākslas prin-

cipiem. Šajā gadījumā Raiņa sašutums vērsās pret A. Upīti, Aspazija

savu pretrakstu A. Upītim sacerēja Raiņa mudināta, balstoties- uz

Raiņa ieteiktajām tēzēm. Šis raksts deva pamatu nevajadzīgajai polemi-

kai, kura sarežģīja attiecības ar A. Upīti.
8 Das Lustfahrtbiliel (vācu val.) — izpriecas brauciena biļete.

491.

A. Deglavam

Kastaņolā 1913. gada 14. septembrī (369. Ipp.)

Vēstule (18406). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga uz aploksnes un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Vēstule ad-

resēta A. Deglavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

492.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 15. septembri (370. Ipp.)

Atklātne (103818). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

493.

E. Meln gailim

Kastaņolā 1913. gada 15. septembrī (370. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18273). Tul-

kojuma pirmpublicējums.
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1 Rainis atbild uz E. Melngaiļa 1913. gada 21. augusta {3. septembra]

vēstuli (28927), kurā E. Melngailis pārmeta, ka visus šos gadus nav

saņēmis no Raiņa apsolīto operas tekstu; vaļas brīžos nedaudz strādā-

jot pie «Zelta zirga» un «Lāčplēša», taču — «man ir smagi sajust, ka

esmu beidzamais, kas Jūsu darbus vispār dabū lasīt». Vēstules nobei-

gumā E. Melngailis rakstīja: «Ar šo nosūtu Jums manu ultimātu: ja
Jūs man līdz 1914. gada 1. maijam neatsūtīsiet gluži jaunu tekstu, kas

kļūs mans īpašums un ko nedrīkst nodot nevienam teātrim iestudēša-

nai, tad šī ir mana pēdējā dzīvības zīme, proti, šī vēstule. Es Jums

maksāšu, ko Jūs prasāt, vienīgi pa daļām.»

494.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 16. septembrī (371. Ipp.)

Vēstule (103819). Pirmpublicējums.

1 E. Birznieks-Upītis.
2 A. Upīts.

495.

R. Pelšem

Kastaņolā 1913. gada 17. septembrī (371. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/63). Pirmpublicējums.

496.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1913. gada 17. septembrī (372. Ipp.)

Atklātne (17971). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta E. Birz-

niekam-Upītim uz Baku.

1 Acīmredzot domāts 1913. gadā iznākušais E. Birznieka-Upīša stāstu

krājums «Pret vakaru».

497.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 17. septembrī (372. Ipp.)

Atklātne (123521). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 Aspazijas rakstu polemikā ar A. Upīti.
2 Domāts Majoru ugunsgrēks 1913. gada 28. augustā (10. septembri).
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498.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 18. septembrī (373. Ipp.)

Atklātne (15914). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

499.

Kauguru izglītības biedrībai «Darbs»

Kastaņolā 1913. gada 19. septembrī {373. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17121). Pirmpublicējums A, 1932, 422. nr., 18.

Ipp., ar redakcionālām atšķirībām.
1 Vēstule rakstīta sakarā ar Kauguru izglītības biedrības «Darbs»

rīkotajām Raiņa «Zelta zirga» izrādēm 21. un 22. septembrī (4. un 5.

oktobrī) Valmierā. Par tām Raini informēja šīs biedrības valdes locek-

lis E. Trēziņš 1913. gada 9. (21.) septembra vēstulē (28894). Lugu iestu-

dēja un princeses lomu atveidoja B. Skujeniece, dekorators bija

E. Brencēns.

500.

A. Kalniņam

Kastaņolā 1913. gada 19. septembrī (374. Ipp.)

Atklātne (17120). Pirmpublicējums A, 1932, 422. nr., 18. Ipp., ar

redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zī-

moga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta A. Kalniņam uz

Liepāju.

1 A. Kalniņš bija komponējis četras dziesmas ar Raiņa tekstu,

Aspazijas «Saulainu stūrīti» un F. Bārdas dzejoli «Vilnīšam». Viņš

lūdza Aspaziju dot šo dzejoļu atdzejojumus vācu valodā.

501.

Aspazijai

Brē kalnā 1913. gada 19. septembrī (374. Ipp.)

Atklātne (15807). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Montebrē

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

502.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 19. septembrī (375. Ipp.)

Atklātne (15806). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 Aspazija mudināja Raini ātrāk pabeigt «Jāzepu un viņa brāļus»,

lai varētu nosūtīt cenzūrai, kamēr tur vēl strādā K. Dišlers.
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503.

A. Gulbim

Kastaņolā 1913. gada 20. septembrī (375. Ipp.).

. Atklātne (17122). Pirmpublicējums A, 1932, 422, nr., 18. ipp., ar

redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta »-

moga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta: Mr. A. Gulbe.

FyA&6e. Odessa Russie, Hotel «Passage».

1 A. Gulbis bija 1907. gadā Pēterburgā iznākušā žurnāla «Rīts»: re-

daktors un izdevējs. leceri par jaunā laikraksta dibināšanu A. Gul bira

izdevās realizēt tikai 1914. gadā — viņš bija viens no laikr. la «Jau

nais Vārds» (1914—1918) izdevējiem, kā ari laikraksta «Jaunās Pē-

terpils Avīzes» (1915—1916) izdevējs,

504.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 20. septembri (378. Ipp.)

Atklātne (15855), Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 VVarfe (vācu val.) — gaidi.

505.

J. Mediņam

Kastaņolā 1913. gada 25. septembri (376. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17124). Pirmpublicējums A, 1932, 422, nr„ 18. Ipp,

4 Sarunas ar E. Melngaili. Operu komponējis J. Mediņš (1913—1919).

506.

J. Kārsten i m

Kastaņolā 1913. gada 25. septembri (377. Ipp.)

Atklātne (17123). Pirmpublicējums A, 1932, 422. nr., 18. Ipp. At-

klātne adresēta: Herrn J. Kahrstenis. Stat Leisk, Livland, Russland,

Dūres skolā.

507.

E. Trēziņam

Kastaņolā 1913. gada 25. septembri (377. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17125). Pirmpublicējums A, 1932, 422. nr., 18.

Ipp., ar redakcionālām atšķirībām. .

Vēstule rakstīta sakarā ar Kauguru izglītības biedrības «Darbs» sa-

rīkotajām Raiņa «Zelta zirga» izrādēm (skat. 499, vēst. I, piezīmi),..
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1913. gada 9. (22.) septembra vēstulē (28894) E. Trēziņš lūdza ar!

ieteikt kādu, kurš varētu nolasīt priekšlasījumu par «Zelta zirgu».

508.

K. Freinbergam

Kastaņolā 1913. gada 25. septembrī (378. Ipp.)

Telegrammas uzmetums (17097). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Telegramma adresēta: Riga,

[Sprehkstrasse?] 16a
, 5. Freinberg.

1
Telegramma sūtīta sakarā ar t. s. aktieru streiku Jaunajā Rīgas

teātrī 1913. gada rudenī. Konflikts starp Jaunā Rīgas teātra direkciju

un aktieriem nobrieda pakāpeniski, laiku pa laikam izlauzdamies asā-

kās sadursmēs starp direktoru un režisoru T. Amtmani un aktieriem,

kuri uzskatīja, ka režisors apspiež viņu individualitātes, ir pārāk despo-

tisks un netaktisks. JDL 1913. gada 213. nr-ā, 14. (27.) septembrī, pub-

licēts «Streikojošo Jaunā Rīgas teātra aktieru paskaidrojums atklātībai»,

kurā deklarēts: «Šis aktieru streiks ir lūzums teātra iekšējā attīstības

gaitā. Līdz šim direkcija bija paradusi pret aktieriem izturēties kā

aizbildnis pret nepilngadīgu vientiesi. Tagad nu pirmo reizi aktieri vien-

kopus, atklāti uzstājas par savām dabīgām tiesībām.» Notikumu gaitu

plaši atspoguļoja laikraksti, un teātra iekšējās dzīves sarežģījumiem

pievienojās arī H. Asara un A. Benjamiņa personīgo attiecību noskaid-

rošana.

Rainis tam visam sekoja ar augošām bažām, saskatot šajā konfliktā

nebūtisku iemeslu izraisītus nopietnus draudus visai teātra pastāvēšanai.

Tāpēc viņš tūlīt atsaucās K. Freinberga 12. (25.) septembra telegrammā

(124975) izteiktajam lūgumam samierināt teātra vadību un aktierus.

Taču Raiņa nosūtīto telegrammu aktieri iztulkoja kā Raiņa aizstāvību

sev un izrādes neatjaunoja. Rezultātā T. Amtmanis iesniedza atlū-

gumu un ar 1914. gadu par Jaunā Rīgas teātra direktoru sāka strādāt

A. Mierlauks.

509. '

A. Freimanim

Kastaņolā 1913. gada26. septembrī (378. Ipp.)

Vēstule (120868). Pirmpublicējums. Vēstule adresēta: Mr. A. Freima-

nim. Riga, Hagensberg Taubenstr. 37 Q 5.

1 A. Freimanis gatavojaRaiņa «Zelta zirga» iestudējumu Vecmīlgrāvja

«Ziemeļblāzmas» jaunās skatuves atklāšanai 1913. gada 15. (28.) sep-

tembrī.
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R. Dukuram

Kastaņolā 1913. gada 26, septembrī (379. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17126). Pirmpublicējums,

1 1913. gada 28. augusta (10. septembra) vēstulē (29870) R. Dukurs

lūdza Raiņa atļauju UB vajadzībām tulkot kādu A, Bogdanova darbu.

511.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 1. oktobrī (379. Ipp.)

Atklātne (15808). Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 Aspazija no 21, līdz 30. septembrim viesojās pie Raiņa Kastaņolā.
2 Vīna šķirne.

512.

P. Rozītim

Kastaņolā 1913. gada oktobra sākumā (380. Ipp.)

Vēstules melnraksts (114473). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuve-

nais datējums noteikti pēc tā, ka Rainis atbild uz P. Rozīša 1913. gada
26, septembra (9. oktobra) vēstuli (29458).

1 Rainis acīmredzot kļūdījies — P. Rozīša 26. septembra vēstulē ir

runa par viņa tulkoto N. Krašeņiņņikova romānu «Pasaka par mīlu».

Romānā esot atsevišķi J. V. Gētes «Fausta» panti, un P, Rozītis lūdza

atļauju izmantot Raiņa tulkojumu.

513.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1913. gada 2. oktobrī (380. Ipp.)

Vēstule (18069, 18054). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc sa-

tura, K. Ķirpēna 1913. gada 15. (28.) septembra vēstules Rainim

(22603) un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Saglabājies vēstules noraksts

svešā rokrakstā (27153).

1 Aktieru streika laikā izrādes teātrī nenotika.

2 Resp., visus streikotājus.
3 Tāds bija arī Skatuves biedrības padomes un Teātra komisijas ko-

pīgās sēdes lēmums, konfliktam beidzoties: T. Amtmanis pēc paša lū-

guma tika atbrīvots no saviem pienākumiem līdz sezonas beigām, to-

mēr nolīgtā alga viņam tika maksāta (JDL, 1913, 244. nr., 22. oktobri

(4. novembri)).

621
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4 DzV un «Jaunākās Ziņas» izmantoja situāciju un, uzstājoties strei-

kojošo aktieru aizstāvju lomā, asi kritizēja Latviešu skatuves biedrību,

dēvēja to par akcionāru biedrību un teātra fabriku, apšaubīja šīs

biedrības demokrātiskās vadības principus, kā arī netieši uzbruka

H. Asarām («teātra aizkulišu vadonim»).
5 15. (28.) septembra vēstulē X, Ķirpēns bija lūdzis nosūtīt tele-

grammu A. Mierlaukam, lai tas darītu «visu no savas puses lietai

par labu», jo «viņš Tevi klausīs un aktieri klausīs viņu».
6 Runa ir par Raiņa 25. septembrī nosūtīto telegrammu (skat. 508,

vēst), kuru aktieri bija pārpratuši.

514.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 2. oktobrī (382. Ipp.)

Atklātne (15915). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1
Vergogna (itāļu val.) —

kauns.

2 Aspazija gatavojās klausīties lekcijas Cīrihes universitātē.

515.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 2. oktobrī (383. Ipp.)

Atklātne (15856). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

516.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 3. oktobrī (383. Ipp.)

Atklātne (15857). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 Rakstnieks J. Masters (Straujāns) 1913. gadā uzsāka Raiņa «In-

duļa un Ārijas» tulkošanu krievu valodā. Taču vēl 1916. gadā tulko-

jums nebija pabeigts, un tālāku ziņu par tā likteni nav.

517.

A. Gulbim

Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī (384. Ipp.)

Atklātne (17128). Pirmpublicējums A, 1932, 421, nr„ 18. Ipp., ar

redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts, pēc Kastaņolas pasta

zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta: Mr. A. Gulbe.

TvAbSe. Rostow a.D. Russland, Poctob h.A.., EoAfcin. Mockobck3H

rocTHHHira.
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1 1913. gada 16. (29.) septembra vēstulē (26558) A. Gulbis par

«Pūt, vējiņi!» rakstīja: «Lasīju pirmo cēlienu «Domās», un jau tas

vien no jauna liecina Tavas lielās ģēnija spējas — izcelt iz vienkār-

šās tautas dziesmas visu to maigumu, to tautas dziesmu motīvu cē-

lumu, kas tik Tev vien iespējams.»

518,

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 4, oktobrī (384. Ipp.)

Vēstule (103738). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Aspazi-

jas 1913. gada 5. oktobra atbildes vēstules Rainim (120877) un Raiņa
1913. gada 4. oktobra atklātnes Aspazijai (519. vēst).

1 Aspazijas pirmais raksts polemikā ar A. Upīti (skat, 490. vēst.

1. piezīmi).
2 Kinofilma «Pompejas pēdējās dienas».

519.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī (385. Ipp.)

Atklātne (15858). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

520.

R. Pelšem

Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī (385. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/64). Pirmpublicējums.

521.

R. Pelšem

Kastaņolā 1913. gada 4. oktobri (386. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/65). Pirmpublicējums,

522.

Liepājas Latviešu skatuves biedrībai

Kastaņolā 1913. gada 4. oktobri (386. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17927). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

satura.'

1 B. Skujeniece bija atsūtījusi Rainim sava deklamāciju vakara

programmu (128080). Vakars notika Liepājas Latviešu skatuves bied-

rībā 1913. gada 18. septembrī (1. oktobri). Programmā bija dzejoļi no

krājuma «Gals un sākums». Uz programmas ari B. Skujenieces,

M. Skujenieka, P, Lejiņa v. c. paraksti.
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523.

E Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī (387. Ipp.)

Atklātne (17973). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta E. Birzniekam-

Upītim uz Baku.

524.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 5. oktobrī (387. Ipp.)

Atklātne (15859). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

525.

R. Pelšem

Kastaņolā 1913. gada 5. oktobrī (388. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/66). Pirmpublicējums.

leilgusī J. Jansona (Brauna) lieta nomāca Raini, radīja aizvaino-

jumu, kurš reizēm izlauzās kā sakāpināti jūtīga cilvēka un māksli-

nieka nepārdomāti pārspīlējumi.

526.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 6. oktobrī (389. Ipp.)

Atklātne (15809). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1
Abas filmas, kuras skatījās Rainis un Aspazija, bija par Itāliju.

2 E. Birzniekam-Upītim.
3 Aspazija 1913. gada 5. oktobra atklātnē (120877) informēja Raini

par kādas L. Pārķēra lugai «Jāzeps un viņa brāļi» veltītas recenzijas

parādīšanos laikrakstā «Volksrecht». Informācija par šādu izrādi Lon-

donas teātros publicēta arī «Skatuves un Dzīves» 1913. gada 10. nr-ā,

527.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 7. oktobrī (390. Ipp.)

Atklātne (15916). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 Rainis atbild uz Aspazijas 1913. gada 6. oktobra atklātnē (29319)

izteiktajām domām par atbalsta un palīdzības sniegšanu draugiem un

paziņām.
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528.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 8. oktobri (390, ipp.)

Atklātne (15880). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz' Rigi laukumu Cīrihē,

1 Imposta (itāļu vai.) — nodoklis.

529,

Aspazijai

Lugāno 1913. gada 9. oktobrī (391. Ipp.)

Atklātne (15810). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

530,

Aspazijai -

Kastaņolā 1913. gada 9. oktobri (391. Ipp.)

Atklātne (103820). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 Hiischengraben (vācu val.) .— acīmredzot kāda Cīrihes kapsēta.
8 Rechberg — kalns Cīrihes apkaimē.

531.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 10. oktobri (392. Ipp.)

Atklātne (15861). Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 Aspazijas 1913. gada 9. oktobra atklātne (16966) ar jūras skatu.

2 Rainis lietojis minētajā Aspazijas atklātnē doto apzīmējumu pole-

mikai ar A. Upīti un J. Jansonu (Braunu).

532.

J. Mediņam

Kastaņolā 1913. gada 11. oktobrī (392. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17129). Pirmpublicējums A, 1932, 422. nr., 18.

Ipp., ar redakcionālām atšķirībām.

1 Domāts E. Melngailis.
2 «Jāzeps un viņa brāļi».



626

533.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 11. oktobri (393. Ipp.)

Vēstule (108034). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura un Aspazijas vēstulēm Rainim,

534. J ■ '

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 12. oktobri (393. Ipp.)

Atklātne (15862). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai, uz Rigi laukumu Cīrihē.

535.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gadā, ap 13. oktobri (394. Ipp.)

Atklātnes (70923, 103782), bez pasta zīmoga un adresāta. Pirmpubli-

cējums. Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura un

Aspazijas vēstulēm Rainim.

1 lespējams, domāta LSD Briseles grupas vēstule Rainim sakarā ar

J. Jansona (Brauna) lietu.

536, '
.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 14. oktobrī (395. Ipp.)

Atklātne (15863). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas.

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 Skat. 514. vēstules 2. piezīmi.
2 Acīmredzot Rainis kļūdījies — runa ir par oktobri, jo uz Cīrihi

viņš devās jau 16. oktobrī.

537.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 14. oktobrī (395. Ipp.)

Atklātne (108011). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu. Cīrihē.

1 Domātas Cīrihes universitātes lekciju programmas.
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538.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 15, oktobri {396. Ipp)

Atklātne (15864). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 Resp., universitāte.

539.

Aspazijai

Kastaņolā 1913. gada 15, oktobrī (396. Ipp.)

Atklātne (108012). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi laukumu Cīrihē.

1 4913. gada 14. oktobra atklātnē (26662) Aspazija rakstīja par to,

ka Cīrihes universitātes brīvklaus'itājiem jāmaksā un lekcijas drīkst

klausīties tikai 8 stundas.

540.

A. Kirhenšteinam

Cīrihē 1913. gada 28. oktobrī (397. Ipp.)

Atklātne (18073). Pirmpublicējums žurnālā «Liesma», 1965, 9. nr.,

19. Ipp., datēta ar 23. oktobri. Sājā izdevumā datējums noteikts pēc
Cīrihes pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Kirhenšteinam uz Davosu.

1
I. Kaijas romāns «ledzimtais grēks» (1913).

541.

A. Deglavam
Cirihē 1913. gada 28. oktobri (398. Ipp.)

Vēstule (18416). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cīrihes pasta

zīmoga uz aploksnes. Vēstule adresēta A. Deglavam uz Rumpmuižas

ielu Rīgā.

1 A. Deglavs 1913. gada augustā ((77684) rakstīja: ««Tālo noskaņu»

konta še nav, tādēļ ka pie aprēķina nupat augustā saņēmu par visām

grāmatām kopīgu vekseli, kurš notek tikai decembrī, un tad naudu

varēs izdalīt. Uz šī konta nāks uz kādiem 100 rbļ. Vekseli diskontēt

jau tagad, lai naudu dabūtu laukā, man šķiet, nav vajadzības.»
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542.

A. Kirhenšteinam

Cīrihē 1913. gada 29. oktobrī (398. Ipp.)

Atklātne (18074). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta A. Kirhenštei-

nam uz Davosu.

543.

J. Kārstenim

Cīrihē 1913. gada 7. novembri (399. Ipp.)

Atklātne (17130). Pirmpublicējums A, 1932, 421. nr., 18. Ipp., ar

redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Cīrihes pasta zīmoga.

Atklātne adresēta J. Kārstenim uz Lejasciema Dūres skolu.

1
J. Kārsteņa tēlojumu cikls «Šalcošā gaitā (Zīmējumi ar ogli)»,

iespiests «Druvas» 1913. gada 10, nr-ā,

544.

K. Ķirpēnam

Cīrihē 1913. gada novembra vidū (399. Ipp.)

Vēstule (17093). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums
noteikti pēc satura.

1 Skat. 513. vēstules 3. piezīmi.

545.

A. Gulbim

Cīrihē 1913. gada 18. novembri (402. Ipp.)

Atklātne (17132). Pirmpublicējums A, 1932, 421. nr., 18. Ipp., ar re-

dakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Cīrihes pasta zīmoga.
Atklātne adresēta A. Gulbim uz Kazaņas ielu Pēterburgā; II adrese

nosvītrota, un Aspazijas rokrakstā uzrakstīta A. Gulbja Rīgas adrese —

uz tipogrāfiju «Hanza».

546.

A. Gulbim

Cīrihē 1913. gada 18. novembrī (402. Ipp.)

Vēstule (22895). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti pēc

Raiņa 1913. gada 18. novembra atklātnes A. Gulbim (545. vēst.).
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547.

J, Kārstenim

Cīrihē 1913. gada 18. novembrī (404. Ipp.)

Atklātne (17131). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cīrihes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta J. Kārstenim uz Lejasciema Dūres skolu.

548.

Žurnālistu un literātu biedrībai «Ideja»

Cīrihē 1913. gada 19. novembrī (404. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18446). Pirmpublicējums.

1913. gadā nodibinājās progresīva žurnālistu un literātu biedrība

«Ideja», ap kuru grupējās galvenokārt žurnāla «Domas» un laikraksta

JDL līdzstrādnieki. «Idejas» vadītājs bija K. Augenbergs (Ezerietis).
Biedrība rīkoja rakstnieku vakarus un 1913. gadā sāka izdot žurnālu

«Tagadne».

549.

E. Trēziņam

Cīrihē 1913. gada 27. novembri (405. Ipp.)

Vēstules melnraksts (22900). Pirmpublicējums.

11 Domāts raksts Dzß, 1913. gada 34, nr., 30. oktobri (12. novembri),

kurā Kauguru izglītības biedrībai «Darbs» pārmests stingri noteikta

darbības virziena trūkums un pašu strādnieku iniciatīvas trūkums.

2 Minētais raksts publicēts ar parakstu «Tas nepieēdušais».

5,50.

K. Ķirpēnam
Cīrihē 1913, gada. novembrī (406. Ipp.)

Vēstule (18042). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura,

1 K. Ķirpēns 1913. gada vēstulē bez datuma (27169) rakstīja par

nesen no ieslodzījuma atbrīvotā strādnieku pārstāvja Rikveija noteikto

uzstāšanos Teātra komisijas sēdē.

2

lespējams, domāts kāds no rakstiem «Jaunākajās Ziņās», kurš

vērsts pret Jaunā Rīgas teātra direkciju.

551.

A. Kirhenšteinam

Cīrihē 1913. gada 8. decembri (407. Ipp.)

Atklātne (18075). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Cīrihes pasta zīmogs: 1913. gada 9. decembris.
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Atklātne adresēta A. Kirhenšteinam uz Davosu, Saglabājies uzmetums

(18500), kurš datēts ar 1913. gada 8. decembri

1 1913. gada 8. decembri (29228) A. Kirhenšleins brāļa vārdā IMm

Raini palīdzēt «atdabūt no Gulbja gadiem ilgo honorāra parādu».
2 A. Kirhensteins rakstīja ari par to, ka brālim nav iespējams Pēter-

burgā pārdot savas gleznas.

■552.

M. Valteram

Cīrihē 1913. gada 9. decembri (40?. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17133). Pirmpublicējums A, 1932, 422, nr„

18. Ipp.
! M. Valters 1913. gada 7. decembra vēstulē (29178) Rainim rak-

stīja, ka izsūtījis savu nupat iznākušo grāmatu «Mūsu tautības jautā-

jums. Domas par Latvijas tagadni un nākotni».

2 J. Jankava brošūra «Rainis un sociāldemokrātiskā kliķe»,

553.

R. Eglēm
Cīrihē 1913. gada 10. decembri (408. Ipp.)

lespiests pēc pirmpublicējuma žurnālā «Karogs» 1959. gada 4. nr.,

131. Ipp. Vēstules atrašanās vieta nav zināma.

1 V. Haufa «Pasaku» 3. daļa UB sērijā netika izdota.

2 G. E. Lesinga luga «Minna fon Barnhelma» tika Izdota. 1913. gadā

UB ar 166/67. nr,

8 Līdzekļu trūkuma dēļ R, Egle uz Sveici neaizbrauca,

554.

M. Kalniņa!

Cīrihē 1913. gadā 19, decembri (409. Ipp.)

Vēstules melnraksts (18531). Pirmpublicējums,
1 Marija Kalniņa bija iesācēja tulkotāja no Liepājas, kura vēlējās iz-

dot savus darbus ÜB. Rainis šai vēstulē atbildēja uz M. Kalniņas

1913. gada 2. (15.) decembra vēstuli (16713), kurā skarti vispārīgi jautā-

jumi par cilvēka dzīves jēgu un mērķiem.

555.

A. Deglavam

Cīrihē 1913. gada 20. decembrī (409. Ipp.)

Atklātne (18389). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Cīrihes pasta zīmogs: 1913. gada 23. decembris. At-

klātne adresēta A. Deglavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā,
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1
Minētais Raiņa atreferējums publicēts «Mājas Viesa» 1903. gada

26.-35. nr-ā un «Dienas Lapas» 135.—144., 147., 149., 150,, 152.—

155., 164., 166.—169., 171., 172. nr-ā.

556.

K. Augenbergam

Cīrihē 1913. gada 30. decembri (410. Ipp )

Atklātne (VBR, X 21, 2, 44). Pirmpublicējums grāmata «LPSR Valsts

bibliotēkas raksti», ,1964, 1, 187.-—lBB. Ipp. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Cīrihes pasta zīmogs: 1913. gada 31. decembris.

Atklātne adresēta: K. Augenberg. Riga, Suvorovstr. 14. Red. «Jaunā

Dienas Lapa».

1 Runa ir par žurnālistu un literātu biedrības «Ideja» biedrukartēm,

kuras tika atsūtītas Rainim un Aspazijai.

557.

R. Eglēm

Cīrihē 1913. gada 31. decembri (410. Ipp.)

Atklātne (139824). Pirmpublicējums A, 1932, 418. nr., 18. Ipp., un

422. nr., 18. Ipp. Datējums noteikts pēc Cīrihes pasta zīmoga. Atklātne

adresēta R. Eglēm uz Druvienu.

558.

LSD 4. kongresam
Cīrihē 1913. gada decembra beigās (411. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/95 —106). Pirmpublicējums. Aptuvenais da-

tējums noteikts pēc V. Skarres 1914. gada 11. janvāra vēstules Rainim

(120635), kurā V. Skarre apstiprina šīs Raiņa vēstules saņemšanu.

1 Acīmredzot šeit domāta boļševiku cīņa pret meņševikiem likvida-

toriem Krievijas sociāldemokrātijā, kuras rezultātā KSDSP 6. (Prāgas)

konferencē 1912. gada janvāri meņševiki tika izslēgti no partijas. Rai-

nis to aplami uztvēra kā partijas vienotības šķelšanu un nenozīmīgas

frakciju nesaskaņas.
2

Parīzes grupas rīcību (skat. 435. vēst, 4. piezīmi) kongress novēr-

tēja kā partijas disciplīnas pārkāpumu un pieņēma rezolūciju «Parīzes

grupas konflikta lietā»; «Kongress uzskata konfliktu ar Parīzes grupas

biedriem dēļ «J. D. Lapā» publicētām vēstulēm par galīgi likvidētu

bez kādām sekām un uzaicina ārzemju biedrus šo lietu vairs nepacelt.»

(LKP 25 gadi, 1929, 243. Ipp.)
3 Rainis neizprata LSD nelegālās darbības nepieciešamību carisma

apstākļos, stingras partijas disciplīnas un konspirācijas nepieciešamību.
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4 «Sociāldemokrātija ir kungu inteliģentu,, bet nevis strādnieku par-

tija».
5 P. Stučkas raksts JDL 91. nr., 22. aprīli (5. maijā). (Skat 409. vest.

1. piezīmi.)
6

LSD 4. kongress vienbalsīgi pieņēma. rezolūciju «Biedra Brauna

lietā»: «Kongress, noklausoties konflikta komisijas ziņojumu, pilnā mērā

apstiprina agrākos partijas instanču lēmumus šinī ziņā un atzīst, ka

biedrs Brauns pelna kā līdz šim pilnīgu biedru uzticību.» (LKP 25 gadi,

1929, 243. Ipp.)

559.

JaunajamRīgas teātrim

1913. gada beigās (416. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18528). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuve-

nais datējums noteikti pēc satura — «Pūt, vējiņi!» pirmizrāde Jaunajā

Rīgas teātrī notika 1913. gada pavasara sezonas sākumā — 31. janvāri

(13. februārī).

560.

LSD Cīrihes grupai

1913. gadā (416. Ipp.)

Vēstules uzmetums (18425). Pirmpublicējums A, 1932, 41?. nr.,

18. Ipp., ar redakcionālām atšķirībām, bez adresāta. Adresāts noteikts

pēc satura.

561.

A. Gulbim

1913. gadā (417. Ipp.)

Vēstules fragments (17165). Acīmredzot pielikums kādai vēstulei.

Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc tā, ka

par Plūdoņa «Modernās vācu lirikas» izdošanu Rainis sarakstījās ar

A. Gulbi 1913. gadā.

562.

A. Gulbim

1913. gadā (418. Ipp.)

Vēstules fragments (18116). Pirmpublicējums. Acīmredzot pielikums

kādai vēstulei. Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.
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563.

A. Kirhenšteinam

1913. gadā (418. Ipp.)

Vēstule (18103)." Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums
noteikti pēc vēstules satura — Rainis atbild uz A,_ Kirhenšteina 1913.

gada vēstuli (29255).

1 Minētajā vēstulē A. Kirhensteins lūdza Raiņa palīdzību savu doku-

mentu saņemšanai no dzimtenes,

564.

Aspazijai.

Kastaņolā 1913. gadā (419. Ipp.)

Vēstule (108026). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura.

1 Pārtikas preču veikala īpašnieks.
2 Tiene la salutē, io lavoio (itāļu val.) — turas veselība, es strādāju.

565.

Nezināmai personai

1913. gadā (420. Ipp.)

Atklātne (120384), bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Aptuvenais datējums noteikts pēc tā, ka «Uguns un nakts» 50. izrāde

notika 1912. gada 25. februāri (10, martā), bet 100. izrāde — 1914.

gada 15. (28.) aprīlī.

566.

A. Deglavam

Cīrihē 1914. gada 1. janvāri (421. Ipp.)

Atklātne (18392). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Cīrihes pasta zīmogs: 1914. gada 2. janvāris. At-

klātne adresēta A. Deglavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

1 Rainis lūdza A. Deglavu sameklēt savu 1903. gada Rīgas Latviešu

biedrības Zinību komisijas vasaras sapulču atreferējumu «Dienas Lapā»

un «Mājas Viesī».

2
Resp., 1891.—-1895. gads, kad Rainis bija «Dienas Lapas» redaktora

8
lespējams, runa ir par «Zelta zirga» 1910. gada izdevuma izplatī-

šanu.
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567,

K. Ķirpēnam

Cīrihē 1914. gada 6. janvārī (421. Ipp.)

Atklātne (70937). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc. Cīrihes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta K. Ķirpēnam uz Rīgu.

a Ari pēc «Apollo» teātra slēgšanas. (1908) teātra telpās nolika Iz-

rādes.

568.

V. Skariem

Cīrihē 1914. gada 6, janvārī (422. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/113/114). Pirmpublicējums.

!i Domāta. V. Skaries 1913, gada 12, jūnija vēstule (120631) un viņa

paskaidrojums JDL 1913. gada 157. nr„ 11. (24.) jūlijā, par to, ka «par-

tijas ārzemju instance» Raiņa ieteikumu lecelt biedru goda tiesu

J. Jansona (Brauna) lietā ir atraidījusi.
2 Skat. 435, vēstules 4, piezīmi.

569.

E. Birzniekam-Upitim

Cīrihē 1914, gada 13. janvārī (422. Ipp.)

Atklātne (17985), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pie Cīrihes

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta E. Birz-

niekam-Upītim uz Baku.

1 Runa ir par A, Gulbja plānoto jauna laikraksta izdošanu, kurā

piedalītos arī Rainis un E. Birznieks-Upītis. 1913. gada 24. decembra

(6, janvāra) vēstulē (105744) E. Birznieks-Upītis rakstīja: «,, laikrakstu

vajadzētu izdot, bet pēc virziena viņš nekonkurētu ar «Dzimtenes]

Vēstnfesi]», bet gan ar «Dienas Lapu», jo jaunais laikraksts nedrīkstētu

ieņemt ceļu vairāk pa labi nekā «Dienas Lapa».» Taču vēstules autors

piebilda, ka sakarā ar nepieciešamajiem materiālajiem ieguldījumiem,
kādus nav iespējams atļauties, nekaitējot «Dzirciemniekiem», pagai-
dām ar laikraksta izdošanu nevajadzētu steigties.

2 1914. gada 6. (19.) marta atklātnē (105746) E. Birznieks-Upītis at-

bildēja, ka «Vētras sēju» un «Vēja nestas lapas» drukātava saņēmusi,
bet vairāk Rainis nekā neesot pasūtījis, tāpēc viņš lūdza Raini pa-

steigties ar norādījumiem par citiem Kopotu rakstu 2. sējumā izdoda-

majiem darbiem.
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570.

A. Kirhenšteinam

Cīrihē 1914. gada 14. janvāri (423. Ipp.)

Atklātne (18076). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta A. Kirhenštei-

nam uz Davosu.

571.

A. Gulbim

Cīrihē 1914. gada janvāra vidu (42.3. Ipp.)

Vēstule (18039, VBR, X 10, i, 131), Pirmpublicējums. Adresāts un

aptuvenais datējums noteikti pēc satura un A, Gulbja 1913. gada 26.

decembra (8, janvāra) vēstules Rainim (26559),

1 Runa ir par jauna laikraksta izdošanu.

2 Pārpratums starp A. Gulbi un A, Deglavu sakarā ar 158 vadītet

1913. gadā. (Skat. 464. vēst. 2. piezīmi.)
8

Kaut gan. daudz darba prasīja UB izdevumi, A. Gulbis tomēr aiz-

rāvās ari ar dažādu citu pasākumu iecerēm. 1913, gada 26, decembrī

(8. janvāri) viņš rakstīja Rainim par saviem plāniem organizēt veikalu,

kurā grāmatas, ari UB izdevumi, tiktu pārdodas uz nomaksu,

4 A, Gulbis minētajā vēstulē ieteica Rainim atturēties no jebkuras

polemikas ar J. Jankavu, jo — tas «aizvien ari turpmāk pratis sev par

labu izcelt dažas frāzes no Tavām viņam rakstītām vēstulēm».

572.

E. Birzniekam-Upītim

Cīrihē 1914. gada 20. janvārī (427. Ipp.)

Vēstule (17962). Pirmpublicējums, Adresāts un datējums noteikti pēc

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas,

573,

A. Kirhenšteinam

Cīrihē 1914. gadā, pirms 29. janvāra (429, Ipp.)

Atklātne (18099). Pirmpublicējums. Pasta zīmoga vieta bojāta. Aptu-

venais datējums noteikts pēc satura un Raiņa 1914, gada 29, janvāra
atklātnes A. Kirhenšteinam (574, vēst.). Atklātne adresēta A. Kirhen-

šteinam uz Davosu,

1 A. Kirhensteins līdz 1914, gadam strādāja par asistentu K. Spenglera
tuberkulozes pētīšanas institūtā Davosā.

2
Atbilstoša A. Kirhenšteina vēstule nav atrasta. Runa acīmredzot

Ir par A. Kirhenšteina plāniem materiāla atbalsta iegūšanai, lai varētu

turpināt savu zinātnisko darbu. Par tiem A, Kirhensteins sarakstījās m

Raini jau 1913, gadā,
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574.

A. Kirhenšteinam

Cirihē 1914. gada 29. janvāri (429. Ipp.)

Atklātne (18077). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cīrihes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Kirhenšteinam uz Davosu.

1 Vēstulē ap 1914, gada 29. janvāri (29271; datējums atzīmēts Raiņa

rokrakstā) A. Kirhensteins- rakstīja par G, Beldava nodomu Izmēģināt

līdzekļu vākšanu ar laikrakstu starpniecību,
2 Minētajā vēstulē A. Kirhensteins rakstīja arī par A. Butuļa iztei-

kumiem sakarā ar materiālā atbalsta iegūšanu, proti, ka «tam vēl kad?

«avots» zināms».

575.

K. Ķirpēnam

Cirihē 1914, gada janvāra beigās (430. Ipp.)

Vēstule (18068). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura.

1 LSD izdevums, kurš dažādos laika periodos Iznāca ar dažādiem no-

saukumiem (1913. gada un 1914. gada sākumā — «Dzīves Balss»).

576.

J Buševicam

Cīrihē 1914. gada 3. februāri (431. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/115/116). Pirmpublicējums.

1 Skat. 435. vēstules 4. piezīmi,
8 LSD 4. kongresam Raiņa pretenzijas pret J. Jansonu (Braunu) ne-

varēja būt pieņemamas, jo jebkura lietas «noskaidrošana» un jautā-

juma plaša iztirzāšana varēja novest pie visas Sociāldemokrātijas dis-

kreditēšanas.

577.

R. Eglēm

Cīrihē 1914. gada 3. februāri (432. Ipp.)

Atklātne (139825). Pirmpublicējums A, 1983, 427, nr., 18, Ipp. Da-

tējums noteikts pēc Cīrihes pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Herrn

Rud. Egle. Riga, Gr. Nevastr. 27 Q 7.

1,2 D. Lilienkrona «Kara noveles» un M. Halbes traģēdiju «Brīvība»

R, Egle aizsāka tulkot, taču darbu nepabeidza.
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578.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 8. februārī (433. Ipp.)

Atklātne (15879). Pirmpublicējums.' Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta; Mmc A. Ņaglln. Zuricfe 6, Rigistr. 4.

1 Disgrazia (itāļu val.) — nelaime.

2 Ar bankas bankrotu saistīti zaudējumi.
3 Das Kieisbureau (vācu val,) — apriņķa birojs.

579.

A. Deglavam

Kastaņolā 1914. gada 6. februāri (434. Ipp,)

Vēstule (18411). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs uz aploksnes: 1914. gada
7. februāris. Vēstule adresēta A. Deglavam uz Rumprauižas ielu Rīgā.

1 A. Deglavs bija tulkojis vācu filozofa L. Bīhnera darbu «Spēks

im viela».

* Runa ir par Raiņa māsīcu Almu Paegli (Birģeli).

580.

A Kirhenšteinam

Kastaņolā 1914. gada 7; februāri (435. Ipp.)

Atklātne (18087), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

p-sta zīmoga. Atklātne adresēta A. Kirhenšteinam uz Davosu.

581.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gadā, ap 7. februāri (435. īpp.)

Vēstule (108009). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura un Aspazijas atklātnēm Rainim.

1 Tessin (vācu un franču val.) — Tičīno kantons.

582.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 8. februārī (436, Ipp.)

Atklātne (15880). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi ielu Cīrihē.

1 Aspazija bija iecerējusi vēl kādu rakstu pret A. Upīti.
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583. f -

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gadā, ap 8. februāri (437, Ipp.)

Vēstule |i08027). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

tā, ka Rainis atbild m Aspazijas 1914. gada 17. februāra atklātni

.(16972).

* Pesca (itāļu val.) — persiks.

584.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 9. februāri (438. Ipp.)

Atklātne (15881). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai m Rigi ielu Cirihē.

585.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 10. februāri (438. Ipp.)

Atklātne (15882). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi ielu Cirihē.

1 Resp,, kūre jeb ārstnieciskais kurss.
8

Aspazijas vēstulēs par to sīkāku ziņu nav.

8 Par «Zelta zirga» izrādi Valkā.

586.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 11. februāri (438. Ipp.)

Atklātne (103821), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga, Atklātne adresēta Aspazijai uz Rigi lelu Cīrihē.

a,s Atbilstošas A. Stelpa un K. Šulca vēstules nav atrastas, Acīmredzot

runa ir par 3. Jansona (Brauna) lietu, kuras vērtējumā ari LSD Cīrihes

grupas biedri izteica dažādus viedokļus. Šajā laikā Rainim jau bija

zināma LSD 4. kongresā pieņemtā rezolūcija J, Jansona (Brauna)

jautājumā — par kongresa gaitu Raini regulāri informēja tā dalībnieks

J. Buševics.

587.

Nezināmai personai

Kastaņolā 1914. gada 11. februāri (439. Ipp.)

Vēstules uzmetums (23110/108). Pirmpublicējums.
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588.

Nezināmai personai

Kastaņolā 1914. gada 11.—12. februāri {439. Ipp.)

Vēstules uzmetums {23110/117—119). Pirmpublicējums.
Šī vēstule rakstīta sakarā ar LSD 4. kongresā pieņemto rezolūciju

«Biedra Brauna lietā», kurā iepriekšējie partijas instanču lēmumi tika

atzīti par pareiziem un J. Jansonam (Braunam) tika apliecināta pilnīga
uzticība. Rainim likās, ka J. Jansona lieta tiek izbeigta pāragri, un kon-

gresa lēmumu viņš uztvēra kā personisku apvainojumu. Raiņa pār-

steidzīgā «norobežošanās» no visām «oficiālajām instancēm un priekl-
stāvībām» noveda pie kontaktu pārtrūkšanas ar vadošajiem LSD darbi-

niekiem.

589.

Žurnāla «Darbs» redakcijai

Kastaņolā 1914. gada 12, februārī (440. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17207). Pirmpublicējums LM I, 321. Ipp.

1 1914. gada aprīlī sāka iznākt žurnāls «Darbs» («žurnāls politikai,

zinātnei, sadzīvei un daiļrakstnieclbai»), kura redaktore bija K. Kūla,

bet līdzstrādnieki — P. Stučka, Fr, Roziņš, J. Jansons (Brauņs) v. c.

marksisti.

2urnāla 1. nr-ā iespiests Raiņa dzejolis «Vienības gars».

590.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 12. februārī (441. Ipp.)

Atklātne (103822). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. A.tklātne adresēta Aspazijai uz Rigi ielu Cīrihē,

591.

A. Deglavam

Kastaņolā 1914. gada 14. februāri (441. Ipp.)

Atklātne (18412). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Deglavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

592.

E. Virzām

Kastaņolā 1914. gada 23. februāri (442. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17208), Pirmpublicējums A, 1932, 426. nr.,

18. Ipp,, ar redakcionālām atšķirībām, datēta ar 1913. gada 13. februāri.

1 E. Virza tulkojis E. Verharna traģēdiju «Filips II» (izdota 1919. g.)

un dzejoļu izlasi «Dzīves sejas» (1920).
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* «Franču lirika 19. gs.». E, Virzas tulkojumā izdota tikai 1921. gadā,.
8 Atbilstoša E. Virzas vēstule ar dzejoli Rainim nav atrasta.

4
Raiņa jūtīgajai dabai un mākslinieciskās radīšanas procesam bija

ārkārtīgi nepieciešama atzinība un. viņa darba pozitīvs novērtējums.

Tādēļ viņi nereti no dažiem vārdiem izdarīja pārsteidzīgus secināju-

mus, kā acīmredzot noticis ari lajā gadījumā. Tieši Ē. Virza vēlākajos

buržuāziskās Latvijas gados kļuva par vienu no Raiņa un viņa daiļra-
des galvenajiem apkarotājiem.

593.

J. Vecozolam

Cirihē 1914, gada 18. martā (443. Ipp.)

Atklātne (FBR, Vēveres f„ 3, 1). Pirmpublicējums, Datējums
noteikts pēc Cīrihes pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Herro J. Vec-

ozol. Davos-Platz, Villa Svlvia.

594.

J. Vecozolam

Cīrihē 1914. gada 1?. martā (443, Ipp.)

Atklātne (FBR, A. Vēveres f., 3, 2). Pirmpublicējums, Datējums no-

teikts pēc Cīrihes pasta zīmoga. Atklātne adresēta J. Vecozolam ux

Davosu.

595.

A. Deglavam

Cīrihē «914. gada 21. martā. (443. Ipp.)

Atklātne (18413). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1914. gada 23. marts. At-

klātne acīmredzot rakstīta agrāk, Rainim uzturoties Cīrihē, bet nosūtu i

pēc atgriešanās Kastaņolā, Atklātne adresēta A. Deglavam uz Rump-

muižas ielu Rīgā.

596.

J. Vecozolam

Cīrihē 1914. gada 30. martā (444, Ipp.)

Atklātne (FBR, A. Vēveres f„ 3, 3), Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Cīrihes pasta zīmoga. Atklātne adresēta J. Vecozolam uz

Davosu.

597.

E. Birzniekam-Upītim

Cīrihē 1914. gada 30, martā (444. Ipp.)

Vēstule (17964, 18034/1/2). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums

noteikti pēc satura, E, Birznieka-Upīša vēstules Rainim 1914. gadā, ap
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30. martu {105748; datums atzīmēts Raiņa rokrakstā) un Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas,
1 Minētajā vēstulē E. Birznieks-Upītis rakstīja, ka uzdevis savam

māsasdēlam studentam Kārlim Rozēm, «kurs pie Iniņberga. dzīvoklī

un kostē», regulāri informēt par-visu Rīgā notiekošo.

2
E. Birznieka-Upfša vēstulē bija teikts, ka «Iniņberga brīdina no

aizraušanās un vilcina apgadnieclbu vairāk, nekā to vēlētos».

598.

A. Kalniņam

Kastaņolā 1914. gada 27. aprīlī (44?. Ipp.)

Atklātne (17210), Pirmpublicējums A, 1933, 428. nr., 18. Ipp. Datē-

jums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas,

Atklātne adresēta A. Kalniņam uz Liepāju,
1 Runa ir par F. Podnieka muzikālo izrādi «Indulis».

599.

J. Dambekalnam

Kastaņolā 1914. gada 28. aprīlī (448. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (23088/5).

Tulkojuma pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc tā, ka uzmetums

rakstīts uz J. Dambekai na telegrammas Rainim, kura pienākusi Kasta-

ņolā 1914, gada 23. aprīli. Telegramma adresēta: Dambekaln, Riga,

Mariensti, 28. Saglabājies vēl viens telegrammas uzmetums (23088/11).
1

Telegramma sūtīta sakarā ar nepatīkamajiem pārpratumiem, kuri

radās, gatavojot «Pūt, vējiņi!» 1914. gada vasaras izrādes. Jau 1913.

gada 19. decembrī (128056) B. Skujeniece rakstīja Rainim par nodomu

organizēt šādas izrādes laukos, Galvenās rīkotājas būtu B. Skujeniece,

kas spēlētu Baibu, un T. Banga — Zane. Par tehnisko pusi rūpētos

T, Bangas virs V, Boss, finansiālos jautājumus' kārtotu J, Dambekalns.

B, Skujeniece šajā vēstulē izteica lūgumu —- «lai Tu nevienam citam

neatvēli «Pūt, vējiņi!» vasarā uzvest kā tikai mums. Jo izrāžu vietas

Kurzemē un Vidzemē ir noteiktas, sen zināmas. Ja nu kāds, Intrigas

dzīdams, ar sliktāku personālu aizsteidzas un noņem telpas — tīši

kādu nedēļu iepriekš mūsu rīkojuma, tad mums būs iekritums, jo

mums ļoti lieli izdevumi, ja gribam kārtīgas Izrādes sarīkot.» 1914. gada

februārī kļuva zināms, ka ari Jaunā Rīgas teātra aktieru grupa ar

L, Ēriku priekšgalā gatavojas uz šādām izrādēm, un A. Mierlauks šīs

grupas vārdā lūdza Raiņa atļauju, Rainis atbildēja netieši, caur A. Deg-

lavu dodot norādījumus par iespējamo honorāru. Tādējādi izveidojās di-

vas trupas, kuras, pārprazdamas Raiņa doto atļauju, katra mēģināja

pierādīt savas pirmtiesības un nonāca līdz asam konfliktam.
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Sī Raiņa telegramma J, Dambekalnam izraisīja jaunu pārpratumu —

B, Skujenieces trupa to izskaidroja kā apstiprinājumu savām monopol-

tiesībām.

600.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1914. gada 28. aprīlī (448, Ipp.)

Atklātne (18079). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1914, gada 29. aprīlis.
Atklātne adresēta: Mr. A. Kirhenštein. Hilterfingen b/Thun.

1 Sufragete (no angļu suflragette) — sufražiste.

1914. gada 22. aprīļa atklātnē (21213) A. Kirhensteins rakstīja ■ par

šādu laikraksta izgriezumu piesūtīšanu.
2 Das Fraueimahhecht (vācu val.) — sieviešu vēlēšanu tiesības.
3 AHgemeine (vācu vai.) — vispārējs.
4 Das Dameimahhecht (vācu vai.) — dāmu vēlēšanu tiesības,

601. ,

J. Dambekalnam

Kastaņolā 1914. gada 29. aprīlī (448. Ipp.)

Vēstule (127807). Pirmpublicējums. Saglabājies vēstules uzmetums

(23088/11/14).

1 Skat. 599. vēstuli.

2 Konflikts 1913. gada rudenī starp Jaunā Rīgas teātra aktieriem

un direkciju (skat. 508. vēst. 1. piezīmi),

602.

A. Mierlaukam

Kastaņolā 1914. gada 1. maijā (450, Ipp.)

Telegrammas uzmetums (23088/7). Pirmpublicējums DzV, 1914, 19, ap-

rīlī (2, maijā). Datējums noteikts pēc tā, ka uzmetums rakstīts uz

A. Mierlauka telegrammas Rainim, kura Kastaņolā saņemta 1914. gada

1. maijā, un pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas, Telegramma adresēta: Riga,

Mierlauks, Romanovstr. 25.

Telegramma ir atbilde uz A. Mierlauka atkārtoto prasījumu par

atļauju «Pūt, vējiņi!» izrādēm.

Saglabājušās vēl vairākas līdzīga satura telegrammas par atļauju
izrādīt «Pūt, vējiņi!» A. Mierlaukam 1914. gada 1. maijā (23088/6),

5. maijā (23088/13) un J. Dambekalnam 2. maijā (23088/9), 5. maijā

(23088/13), kuras šajā izdevumā netiek ievietotas.
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603.

B. Skujeniece!

Kastaņolā 1914, gada 2, maijā (450, lpp.ļ

Vēstule (120870/1). Pirmpublicējums. Saglabājies vēstules uzmetums

(23088/12).

1 Runa ir par «Pūt, vējiņi!» vasaras Izrāžu rīkošanu (skat. 599. vēst.

1. piezīmi).
8 1914. gada 15, (28.) aprīli.

604. *

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1914. gada 5. maijā (452, Ipp.)

Vēstule (120870/2). Pirmpublicējums.

1 A. Mierlauka un J. Dambekalna telegrammas par «Put, vējiņi!»

vasaras izrādēm.

2
«Pūt, vējiņi!» izrādes laukos 1914, gada vasarā sarīkoja ari K. Brīv-

nieka vadītā trupa.
8

B. Skujeniece lūdza Raini parūpēties, lai visus viņas salīgtos ak-

tierus ar tiem pašiem noteikumiem pieņemtu A. Mierlauka trupā.
4 FreUuft (vācu val.) — brīvdabas.

605.

P. Sējam

Kastaņolā 1914. gada 6. maijā (453. Ipp.)

Atklātne (17211), bez pasta zīmoga. Pirmpublicējums. Atklātne ad-

resēta P. Sējam uz Cirihi.

606.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1914. gada 6. maijā (453. Ipp.)

Atklātne (17963). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas, Kastaņolas pasta zīmogs: 1914. gada 7. maijs. At-

klātne adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Baku.

1 Acīmredzot domāts A. Upīša raksts «Vārda» 2. sējumā par Aspa-

zijas jubileju un tai veltītajiem sarīkojumiem. Raksta nobeigumā, aplū-

kojot svinību norisi Cirihē, A. Upīts rakstīja: «No garā sveicinātāju

saraksta gan jau bij redzama dīvaina dažādība viņas cienītāju barā —

no Interimteātra komisijas līdz Briseles Sociāldemokrātu savienībai,

no J. Jansona līdz.., mācītājam Maldonim Cēsīs {. Jļ Ja dzejnieks ir

tas, kam viņam vajaga būt, —- idejiski pārliecināts cilvēks, noteikts

savā dzīvē un darbā, tad mīlestība un naids skandēs viņa kokli — tad
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viena tautas daļa viņu karsti milēs w otra salti nīdīs. Kam «visa

tauta» gavilē, tas ir nostājies sabiedriskas un tamlīdz ari estētiskas

mazvērtības iecirknī vai ceļā uz turieni. Bet cerēsim, ka «Dzimtenes

Vēstneša» honorāri nebūs apmulsinājuši Aspaziju, ka par visai teicamo

kolekti viņa neies izpirkt birģelisko madāmu «grēkus»,- ka f!ņa zinās

savu vietu pie jaunatnes un demokrātijas, — ka, 50 gadu jubileju svētot,

viņa nebūs vairs «tikai demokrāte».»

2 Skat. 490. vēstules 1. piezīmi,

607.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1914. gada 11. maijā (454, Ipp.)

Atklātne (17966). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta E. Birzniekam-

Upītim uz Baku.

608.

A. Gulbim

Kastaņolā 1914. gada 11. maijā (455. Ipp,)

Atklātne (17212). Pirmpublicējums A, 1933, 428. nr., 18, Ipp. Da-

tējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zī-

mogs: 1914. gada 12. maijs. Atklātne adresēta A, Gulbim uz tipogrāfiju

«Hanza» Rīgā.

1 A. Gulbis bija nosūtījis Rainim J. Jansona (Brauna) vēstules no-

rakstu (16426, bez datuma), kurā J. Jansons izskaidroja A. Gulbim

savu attieksmi pret Raini. Atbalstot A. Gulbja izteikto vēlējumu — ne-

padziļināt konfliktu, J. Jansons tomēr aizrādīja, ka tas galvenokārt at-

karīgs no Raiņa.

609.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1914. gada 11. maijā (455. Ipp.)

Atklātne (120405). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1914. gada 12. maijs.

Atklātne adresēta: Herrn Rob. Iwanow. Dusseldorf, H6herweg 278.

1 Rainis bija «Dienas Lapas» redaktors 1891.—1895. gadā,

610.

A. Priedkalnam

Kastaņolā 1914. gada 13. maijā (456. Ipp.)

Atklātne (18129). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1914. gada 14. maijs. At-

klātne adresēta: Mr. Dr. A. Priedkaln. Riga, Suvorovstr. 37,

1 Domāta «Dzīves Balss», kuras faktiskā izdevēja bija LSD,
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611.

A. Deglavam

Kastaņolā 1914. gada 15. maijā (457. Ipp.)

Atklātne (18403). Pirmpublicējums. Datējums ' noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1914. gada 16. maijs,

Atklātne adresēta A, Deglavam uz Rumpmuižas ielu Rīgā.

1 A. Deglavs 1914. gada 15. (28.) marta vēstulē (77686) rakstīja, ka

E. Alainis no Alojas lūdzis atļauju Alojas saviesīgajā biedrībā izrādīt

Raiņa «Zelta zirgu». Pret to protestējis kāds skolotājs,, kurš ar JDL

starpniecību nosūtījis Rainim vēstuli, prasīdams Izrādi aizliegt, jo

Alojas biedrība esot melnsimtnieciska. A. Deglavs lūdza Raini pateikt
šī skolotāja vārdu,

612.

E. Trēziņam

Kastaņolā 1914. gada 22.-25. maijā (457. Ipp.)

Vēstules melnraksts (114474). Pirmpublicējums.

1 Atbote (apvldvārds) — atplūdi

613.

V. Dambergam

Kastaņolā 1914, gada 3. jūnijā (458. Ipp.)

Vēstules melnraksts (17214). Pirmpublicējums A, 1933, 427, nr.,

18. Ipp. Adresāts noteikts pēc satura. Uz šis lapiņas ari otrs vēstules

uzmetums. -

1 1914. gada 2. (15.) februāra vēstulē (28594) V. Damberga rakstīja

par «Pūt, vējiņi!» izrādi Jaunajā Rīgas teātri: «Viņa man ļoti patika

caur savu svaigumu, spirgtumu un spēku. Kaut viņa neatstāj tāda pla-

šuma iespaidu, kāds dves pretī no «Induļa un Ārijas», bet kā aina no

latviešu senatnes viņa kaut kas rets un māsu literatūrā nepiedzīvots,

ļ..] Senatnei jāsasaistās ar tagadni caur mūžīgām idejām. Tās atdzī-

vina viņu un dara tuvu un nepieciešamu visiem laikiem.»

2 Šajā pašā vēstulē V. Dambergs pieminēja ari V. Eglīti, kurš Iz-

teicies atzinīgi par «Pūt, vējiņi!».

614.

A. Gulbim

Kastaņolā 1914. gada 8. jūnijā (459. Ipp.)

Vēstule (18574). Pirmpublicējums LM I, 322. Ipp.

1 A. Gulbis 1914. gada 22. maija (4. jūnija) vēstulē (16451) rakstīja,

ka Zeltiņš nedod atļauju «Sidraba šķidrauta» izdošanai ÜB, jo esot vēl
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daudz neizpārdotu eksemplāru. Tādēļ UB 200, numuram nepieciešams

kāds cits darbs.

2 Resp., Raiņa ģīmetne krājuma «Tālas noskaņas zilā vakarā» izde-

vumam ÜB.

8 A. Gulbja vēstulēs ir runa par tikko pabeigtu jaunu lugu, taču

tās nosaukums nav minēts,

4
A. Gulbis 22. maija (4. jūnija) vēstulē rakstīja par šādu nodomu,

taču vēlāk no tā atteicās, jo- esot dzirdējis, ka tas tiekot uzskatīts tikai

par reklāmas triku.

5 A. Gulbis 1914. gada 28. jūnija (9. jūlija) atbildes vēstulē (16380)

raķgtīja, ka šādus pret Raini vērstus X, Skalbes un R, Klaustiņa rakstus

nekur nav lasījis.

615.

A. Gulbim

Kastaņolā 1914. gada 9. jūnijā (461. Ipp.)

Vēstule (18573), Pirmpublicējums,

616.

A. Gulbim

Kastaņolā 1914. gada 12, jūnijā (462. Ipp.) -

Vēstule (18572). Pirmpublicējums.

617.

E, Birzniekam-Upītim
8

Kastaņolā 1914. gada 12. jūnijā (463. Ipp.)

Atklātne (17967), Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs; 1914, gada 13. jūnijs. At-

klātne adresēta E. Birzniekam-Upītim m Baku,

1 Par šāda rakstu krājuma izveidi Rainis sarakstījās ar J. Bērziņu

(Ziemeli). 1914, gada 23. jūnija vēstulē (23434) E. Birznieks-Upītis to-

mēr apšaubīja šāda izdevuma -iespējamību, jo bija dzirdējis, ka Rīgā

gatavojas iznākt kāds sabiedriski literārs krājums «Taurētājs», un

«vairāki krājumi, kuri meklē noņēmējus vienās un tais pašās aprindās,

nevarēs pastāvēt».

618.

F. Ertnerei

Kastaņolā 1914. gada 15, jūnijā (463, Ipp.)

Vēstules uzmetums (17215). Pirmpublicējums A, 1933, 427. nr.,

18. Ipp.

1 F, Ertnere gatavojās Siguldas dramatiskajā pulciņā iestudēt «Pūt,

vējiņi!», taču šo nodomu izjauca kari,
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3. Dambekalnam

Kastaņolā 1914. gada 15. jūnijā (464. Ipp.)

Vēstule (107277).. Pirmpublicējums. Saglabājies vēstules melnraksts

(23088/11),

620.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1914. gada 15. jūnijā (465. Ipp.)

Atklātne (18080). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs: 1914. gada 1.6. jūnijs.
Atklātne adresēta A. Kirhenšteinam uz Tūnu Šveicē.

1 Atbilstoša A. Kirhenšteina vēstule nav atrasta.

8 Vēstulē 1914. gadā, ap 26. maiju, A. Kirhensteins rakstīja par

kādu savu parādnieku — «miljonāru», kurš paņēmis «uz 2X24 stun-

dām» visu viņa ««kapitālu» (450 fr.) — un līdz šim ne vēsts no vīra un

no naudas» (29272),

621.

B, Skujeniecei

Kastaņolā 1914, gada 16. jūnijā (466. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17216). Pirmpublicējums A, 1933, 427. nr.,

18. Ipp.

1 lespējams, domāts raksts par Kauguru izglītības biedrību «Darbs»,
kurā pieminēta ari Raiņa «Zelta zirga» izrāde (skat. 549. vēst. 1, pie-

zīmi).

622.

R. Francam

Kastaņolā 1914. gada 16, jūnijā (466. Ipp.)

Vēstule (18481). Pirmpublicējums.

623.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1914. gada 16. jūnijā (467, Ipp.)

Vēstule (18078). Pirmpublicējums.

1 Atbilstoša A. Kirhenšteina vēstule nav atrasta. Runa acīmredzot

ir par materiālo atbalstu A, Kirhenšteina zinātniskajiem darbiem.
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624,

J. Bērziņam (Ziemelim)

Kastaņolā 1914, gada 3, jūlijā (467. Ipp.)

Vēstule (18571). Pirmpublicējums LM I, 324.-328. Ipp, Adresāts

noteikts pēc satura.

1 LSD 4, kongress. Rainis vēl arvien pārdzīvoja, ka kongress nebija

atzinis viņa prasības J. Jansona (Brauna) lietā par pamatotām. Nebija

zudis arī Raiņa sarūgtinājums par to, ka atsevišķi Sociāldemokrātijas

biedri nepietiekami novērtē kultūras darba lomu. Atsevišķu cilvēku

viedokli vai konkrēta vēsturiska momenta diktētu nepieciešamību viņš

pārsteidzīgi attiecināja uz visu partijas politiku kopumā. Pretrunā ar

šo Raiņa uzskatu ir J. Bērziņa (Ziemeļa) vēstules Rainim. J, Bērziņi —

ļeņiniskā principa atbalstītājs, boļševistiskā LSD Ārzemju grupu biroja

organizētājs, jau 1912. gada sarakstē ar Raini uzsvēra mākslas attīstī-

bas un jaunu talantu stimulēšanas nepieciešamību,

625.

E. Birzniekam-Upītim,

Kastaņolā 1914. gada 6. jūlijā (469. Ipp.)

Atklātne (17968). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresētā E. Birz-

niekam-Upītim uz Baku,

626.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1914. gada 8. jūlijā (470. Ipp.)

Atklātne (18081). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta A, Kirhenšteinam uz Tfinu Šveicē.

1 1914. gada 3. jūlija atklātnē (29269) A. Kirhensteins rakstīja par

divām savām tikko iznākušajām grāmatām.
2 A. Kirlienšteinam nezināma persona bija piesūtījusi 25 rubļus.

3. jūlijā viņš rakstīja Rainim, ka izdevies noskaidrot — šī persona

esot A. Golts.

627.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1914. gada 14. jūlijā (470. Ipp.)

Atklātne (17217). Pirmpublicējums A, 1933, 431. nr., 18. Ipp. Datē-

jums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs:

1914. gada 15. jūlijs. Atklātne adresēta K. Ķirpēnam uz Rīgu.
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Nezināmai personai

Cirihē 1914. gadā, pirms L augusta (471. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (18195). Tulkojuma

pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc tā, ka 1914. gada

februāri Raiņa un Aspazijas Cīrihes adrese bija Rigi lela 4, bet, sāko-

ties pirmajam pasaules karam, Otikera iela 24.



KOMENTĀROSLIETOTIE SAĪSINĀJUMI

A — žurnāls «Atpūta»

C — žurnāls «Celtne»

Dzß — laikraksts «Dzīves Balss»

DzV — laikraksts «Dzimtenes Vēstnesis»

L — fonds

FBR —- Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bib-

liotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa
JDL — laikraksts «Jaunā Dienas Lapa» .

KR —J. Raiņa Kopoto rakstu zinātniskais izdevums 30 sē-

jumos
LM I — Literārais mantojums, 1. sēj. R., 1957

LM II— Literārais mantojums, 2. sēj. R., 1961

MVM — žurnāls «Mājas Viesa Mēnešraksts»

RA — laikraksts «Rīgas Avīze»

RGGr — Raiņa gadagrāmata

UB — «Universālā bibliotēka»

VBR — V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Reto grāmatu

un rokrakstu nodaļa
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DARBU RĀDĪTĀJS

Abas maskas — 434

Ākstu deja — austriešu rakstnieka P. Nabla novele (1911) — 357, 811

Akvizīts, skat. Filozofijas akvizīts

Ailes ums Geld, skat. Viss par naudu

Amazones — A. Upīša komēdija (1913) — 559

Andreja Upīša «Studijas un kritikas» — J. Jansona (Brauna) raksts

(1910) — 521

Andrejs Upīts kā kritiķis un mākslinieks — A, Švābes raksts

(1912) — 536

Andr. Upīts vairāk nekā «tikai feļetonists» — Aspazijas raksts

(1913) — 616

Andžela Bordža — šveiciešu rakstnieka K. F. Meijera novele (1891) —

443
.

■

Angela Borgia, skat, Andžela Bordža

Antiņš vai Spīdola? — R. Pelšes raksts (1912) — 104, 107, 510, 511,

519, 523, 530, 548.

Apdziedāšanas dziesmas, skat. Apdziedāšanas dziesmas īīl vispārīgiem

latvju dziesmu svētkiem

Apdziedāšanas dziesmas ĪIĪ Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem «—

Raiņa humoristiski satīrisku dzejoļu krājums (1889) —446

Arbeiten und nicht verzweifeln, skat. Strādāt un neizsamist

'Arī Antiņš. Kritikas kritika — A. Baloža raksts (1912) — 131, 524,

529, 530

Aspazija — J. Lapiņa raksts (.1912) — 544, 574, 595

Aspazija. Piedzīvojumi un atmiņas — A. Deglava raksts (1913) <—•

570, 571

Aspazija, prese un strādnieki. Viņu pēdējā laika attiecību - kritisks

raksturojums — A Spriņģa darbs (1912) — 486



Aspazijai — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Domas», 1913,
3. nr. (5, 18—19)* — 574, 575, 585

Aspazijas «Atriebēja» —> A. Baloža raksts (1913) — 581, 574, 592

Aspazijas memoāras, skat. No atzīšanas koka

Atbilde Raiņa atbildei — J. Jankava raksts (1913) — 594

Atbilde uz A. Upīša neatbildēšanu — Aspazijas raksts (1913) —■ 616

Atklāts jautājums — J. Bērziņa (Ziemeļa) raksts (1913) — 553, 608

Atriebe, skat. Atriebēja

Atriebēja — Aspazijas luga (sarakstīta 1887, publicēta 1893) — 199,

192, 196, 244, 248, 262, 272, 273, 546, 561, 572, 577, 592

Aufruhr m den Cevennen (Der Aufruhr m den Cevennen), skat.

Dumpis Sevennos

Ave sol! — Raiņa poēma (1910) (2, 7—59) -»24, 75, 83, 102, 127, 193,

194, 308, 314, 315, 446

Balāžu grāmata — vācu dzejnieka P. Avenāriusa sastādītā dzejas an-

toloģija (1908) — 98

Ballādas, skat. Balāžu grāmata

Balss un atbalss — A, Upīša luga (1911) — 483, 554

Bareljefi — V. Damberga dzejoļu krājums (1909) — 557

Beide Masken, skat. Abas maskas

Belinde — vācu rakstnieka H. Eilenberga luga (1912) — 242, 243

Bimini — vācu dzejnieka H. Heines poēma (1853—1856), Raiņa atdze-

jojumā, ar komentāriem, MVM, 1900, 6. nr. (8, 127—150) — 50,

96, 314, 506

Biruta un Kaspars, skat. Kaspars un Biruta

Boass un Rute — Aspazijas luga (1926) — 116, 265, 271, 272, 284—286,

299, 579

Brālis un māsa — vācu dzejnieka J. V. Gētes drāma (1776), Aspazijas

tulkojumā J. V. Gētes «Rakstu» 6. sēj. (1904) — 153

Brands — norvēģu dramaturga H. ībsena dramatiska poēma (1866) —

47

Brīvais vārds — J. Jansona (Brauna) raksts (1913) — 587

Brīvība — vācu rakstnieka M. Halbes luga (1913) — 433,636

Btich der Lieder, skat. Dziesmu grāmata

Burtnieks —■ Zvārguļu Edvarda sakārtotā literārā gadagrāmata

(1901) — 170, 171

* Seit un turpmāk Raiņa darbiem iekavas norādīts Kopotu rakstu

zinātniskā izdevuma sējums un lappuses, kur attiecīgais darbs ievietots.

652
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Cars Boriss — krievu rakstnieka A, Tolstoja luga, vēsturiskās trilo-

ģijas 3. daļa .(1870) —.47, 497

Cars Fjodors Joanovičs — krievu rakstnieka A, Tolstoja luga, vēstu-

riskās triloģijas' 2. daļa (1868) — 47/497

Ceļā uz proletārisku kultūru (Uz proletārisku kultfiru) — Raiņa iece-

rētais rakstu krājums — 468

Charlotte Corday, skat. Ķordē

Cilvēces mērķi un uzdevumi, — 363, 367

Cīņa — angļu rakstnieka Dž. Golsvērtija luga (1909) — 313, 362 -

Čir — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Gals un sākums»

(1912) (2, 318) — 533

Dainas. Lietuviešu tautas dziesmas ar ievadu, ilustrācijām un melodi-

jām (F. Reklāma izdevums) — 64, 505

Dainos, skat. Dainas

Dantona nāve — vācu rakstnieka G. Bihnera drāma (sarakstīta 1835,

publicēta 1879), Raiņa tulkojumā žurnālā «Vārpas», 1908,

1.—4. nr. —93

Darbs — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums «Gada grāmatā Latvijas

darba tautai ar kalendāri) v 1922. gadam» (1921) (5, 257) -~ 179

Darbs — rakstu krājums (1905) — 406, 440, 548

Demetrijs — vācu rakstnieka K. F. Hebela luga (1864) — 64, 505

Demetrius, skat. Demetrijs

Dēmons — krievu dzejnieka M. Ļermontova poēma (1840), Raiņa at-

dzejojumā MVM, 1898, 1., 2. nr. (8, 5—38) — 155, 275, 309

Domas par jaunlaiku literatūru — J. Jansona (Brauna) literatūrkritisks

apcerējums (I — 1892, II — 1893) — 183, 549, 816

Domas par latviešu literatūra, skat. Domas par jaunlaiku literatūru

Dumpis Sevennos — vācu rakstnieka L. Tika darbs (1826) — 357, 611

Dziesmu grāmata — vācu dzejnieka H. Heines dzejoļu krājums

(1827) — 64, 67

Dzimtene un Ticība, skat. Ticība un dzimtene

«Dzimtenes Vēstnesis» un viņa loma latviešu sadzīvē — A. Upīša ap-

cerējums (1911) — 556

«Dzimtenes Vēstnesis» un viņa loma, II —- A. Upīša iecerētais darbs —

558

Dzīvā kvēle — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums laikraksta «Liepājas

Atbalss» feļetona pielikumā, 1909, 11. nr., ar virsrakstu «Līdzi

saulei» (2, 158) — 533

Dzīves dzirnavas — vācu ķīmiķa, filozofa V. Ostvalda darbs — 343
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Dzīves mērķi, iesp.. Cilvēces mērķi un uzdevumi
m
. .

Dzīves sejas — beļģu dzejnieka E, Verharna dzejoļu krājums (1899) —

639

Dzīvība priekš cara (īvans Susaņins) —* krievu komponista M. Gļinkas ■

opera (1836) — 272

Ebrejiete no Toledo — austriešu rakstnieka F, Grillparcera luga

(1872) — 142

Egmonts •—■ vācu dzejnieka J, V. Gētes traģēdija (1788), Raiņa, tulko-

jumā 1904. g. — 464

Es kaunos ... —J. Vainovska raksts (1911) — 482

Fabrikas meitenes dziesma — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā
«Tālas noskaņas zilā vakarā» (1903), ar virsrakstu «Meitenes

dziesma» (3, 503) — 548

Pausts — vācu dzejnieka J. V, Gētes dramatiska poēma (1 — 1808,

II — 1832), Raiņa atdzejojumā MVM, 1897, 1.—12. nr. (16) —

27, 75, 91, 100, 262, 580, 621

Festspiel, skat. Jubilejas luga

Filips II — beļģu dzejnieka E. Verharna luga — 639

Filozofijas akvizīts — vācu filozofa v J. Dīcgena darbs (1887) — 9, 482

Filozofijas lekcijas — kāds A. Gulbja «Universālās bibliotēkas» sērijā

plānots darbs — 434

Fingals. — skotu rakstnieka Dž. Makfersona poēma (1762), kura tika

piedēvēta leģendārajam ķeltu dziesminiekam Osianam —- 64, 505

Franču lirika 19. gs. — franču lirikas krājums E. Virzas atdzejojumā

(1921) — 640

Freiheit, skat. Brīvība

Gaidas pirmā mīlestība — I. Kaijas romāna «ledzimtais grēks» 1. daļa

(1913) —
565

Gals un sākums — Raiņa dzejoļu krājums (1912) (2, 197—408) — 157,

197, 199, 200, 205, 212, 213, 222, 225, 230, 238, 250, 263, 269—

271, 287, 297, 311, 339, 352, 353, 476, 528, 529, 533, 535, 537,

540, 557, 561, 566, 568, 570, 571, 580, 582, 603, 604, 608,

623"

G. H. G., skat, Gokels, Hinkels un Gakeleja -

Glābējs — Aspazijas dzejolis (1896, ar virsrakstu «Nākošs laik-

mets») — 192

Gigs un viņa gredzens — vācu rakstnieka K. F. Hebela luga (1856) —

287

Gokels, Hinkels un Gakeleja — vācu rakstnieka K. Brentano pasaka

(1838) — 357, 611

Gods — vācu rakstnieka H. Zūdermaņa luga (1889) — 368
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Gracche, skat. Kajs Grakhs

Grāfs Montē Kristo — franču rakstnieka A, Dimā (tēva) romāns

(1845) — 227

Guna, skat. Sidraba šķidrauts

Gundega un Brusubārds, skat. Princese Gundega un karalis Brasu*

bārda

Gyges Ring (Gyges und sein Ring), skat. Gigs un viņa gredzens

Ģirts Vilks — Raiņa luga, pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907,

5./6. nr. (9, 315—354) — 127, 153

Hannele (Hanneles debesbrauciens) — vācu dramaturga G. Hauptmaņa

luga (1894), Raiņa tulkojumā «Mājas Viesa» literārajā pieli-

kumā, 1898, 20.—23. nr. ~ 454, 579 .

Hartmaņa neapzinošā filozofija — A. Deglava priekšlasījums (1906) —

568

Hrestomātija, skat. Latvju rakstnieki

ledzimtais grēks —- I. Kaijas romāns (1913) — 184, 272, 293, 565, 603,

604, 627

Ilgas un maldi — A. Gailītes stāstu un tēlojumu krājums (1913) —

603, 604

Iliāda — sengrieķu dzejnieka Homēra episka poēma «— 83, 88, 511

Ilias, skat. Iliāda

Ils, skat. Kurbads

Imants — Raiņa nepabeigtā luga (14, 5—148) — 47, 60, 64, 65, 68,

79, 81, 93, 95—97, 103, 111, 113, 116, 164, 178, 476, 498, 522

Imants, skat. Vanems Imanta

Imperiālisms, skat. Modernais imperiālisms

Ims, skat. Imants

Induļa teikas dramatizējums — T. Zeiferta raksts (1912) — 488

Indulis, skat, Indulis un Ārija

Indulis — F, Podnieka muzikālā izrāde (1914) — 641

Indulis un Ārija — J. Lautenbaha luga (1911) — 488

Indulis un Ārija — Raiņa luga (1911) (10, 5—306) — 10, 18, 20, 22,

33, 37—39, 42, 43, 46, 48, 53, 58, 61, 76—81, 93, 103, 104, 110,

111, 129, 133, 151, 160, 164, 178, 214, 236, 241, 243—248, 251, 252,

255, 257—259, 265, 270, 272, 274, 276, 283, 287, 302—304, 353,

359, 365, 366, 383, 393, .395, 401, 430, 447, 476, 477, 430, 482—

484, 486, 488, 503, 509, 516, 518, 520, 534, 549, 564, 569, 572, 573,

575, 576, 580, 583, 589, 591, 622, 645

Ineša dc Kastro — vācu rakstnieka A. Frīdmaņa novele — 64, 505
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fnez dc Castro, skat, Ineša dc Kastro

Inteliģenti — A. Švābes garais stāsts (1912) — 270, 569, 578

J. A. Duburs kā J, Raiņa «Indulis un Ārija» dramaturģisks kritiķis —

H. Asara raksts (1912) — 580

Jāņa Briesmīgā nāve (īvans Bargais) —• krievu rakstnieka A. Tolstoja ■

luga, vēsturiskās triloģijas 1. daļa (1866) — 47, 497

Jauna cēlējs — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Izglītība»,

1909, 1. nr., dzejoļu kopā «Sentences» (1, 398) — 533

Jaunā lauku inteliģence — V. Bastjāņa raksts (1913) — 578

Jaunais spēks —• Raiņa dzejoļu krājums (1907) (1, 269—298) — 162

Jaunākā krievu lirika — kāds A. Gulbja «Universālās bibliotēkas» sē-

rija plānots darbs — 37?

Jaunība — \'ācu rakstnieka M. Halbes luga (1893) — 357

Jaunības literatūras almanahs — R. Egles iecerētais izdevums — 332,

600

Jāzeps, skat. Jāzeps un viņa brāļi

Jāzeps un viņa brāļi — Raiņa luga (1919) (11, 5—270) — 26, 96, 125,

135, 158, 173, 177, 192, 198, 214, 230, 231, 243, 265, 267, 272,

312, 351, 353, 358, 370, 371, 374, 375, 385, 387, 389, 395, 400,

401, 42 l
s

426, 428, 430, 445,' 469, 467, 476, 479, 498, 510, 515,

529, 535" 537, 538, 540, 541, 543, 586, 598, 599, 618, 624, 625

Jāzeps un viņa brāļi — L. Pārķēra luga — 624

J. Dīcgena dzīve un darbība — P. Dauges raksts (1912) — 8, 481, 484,

485

J. Dīcgens, skat. J. Dīcgena dzīve un darbība ■

Jirgs Jenačs — šveiciešu rakstnieka K. F. Meijera romāns (187) —

443

J. Jansona lietā — J. Jankava raksts (1913) — 598

J. Jansons un jaunlaiku literatūra — A. Upīša raksts (1913) — 615

J. Rainis. Biogrāfiska skice — A. Birkerta apcerējums (1912) — 484,

513, 536, 554

J. Rainis kā satīriķis. Kritiski raksturojumi — A, Birkerta raksts

(1913) —'568

J, Rainis un viņa dzeja — A, Upīša apcerējums (1912) — 523

J. Raiņa «Gals un sākums» — V. Damberga raksts (1913) — 557

J. Raiņa «Uguns un nakts» — A. Baloža raksts (1913) — 529

Jubilejas luga — Raiņa iecerētā luga (15, 74—77) 190, 207, 214, 224,

225, 231, 234, 238, 240, 247, 551, 553,, 573

Jūdin von Toledo (Die Jūdin von Toledo), skat. Ebrejiete no Toledo
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ļjugend, skat. Jaunība

Jul. Caesar, skat. Jūlijs Cēzars

Jūlijs Cēzars — segrieķu rakstnieka, vēsturnieka un filozofa Plūtarha

darbs — 64, 505

Jūlijs Cēzars — angļu dramaturga V. Šekspīra luga (1599) —- 64, 505

Jūrg Jenatsch, skat. Jirgs Jenačs

Jūrnieku dziesma — E. Melngaiļa dziesma ar Raiņa tekstu no lugas

«Uguns un nakts» — 241

Jūtu pasaule — Zvārguļu Edvarda sastādītā dzejas antoloģija (1909) —

72, 508

Kādas literāriskas kliķes darbi — J. Jankava raksts (1912) — 559, 571

Kad nakts — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Gals un sā-

kums» (1910) (2, 354) — 303

Kad pusnakts pāri, maskas krīt — J. Jankava brošūra (1913) — 325,

595, 596, 598

Kāda nakts — J. Kārsteņa tēlojums (1912) — 404

Kāds Aspazijas dzejai kodols? — R. Klaustiņa raksts (1912) -— 553,

554

Kāds vārds par «Vārdu» — J. Jansona (Brauna) raksts (1913) — 582

Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties — K. Skalbes pasaka (1904) —- 515

Kā izauguse Aspazijas īpatnējā izteiksme — R. Klaustiņa raksts

(1913) — 569

Kajs Grakhs — franču dzejnieka M. 2. Šenjē drāma (1792) — 328

Kalendāri, skat. Virpuļa kalendāri

Kā liberālā krievu bulvāru prese latviešu «Azefu» atrada — H. Asara (?)

raksts (19.13) — 601

Kā mūsu sociāldemokrātu vadoņi nodod savus biedrus — anonīms

raksts laikrakstā «Rīgas Avīze» (1913) —
596

Kapitāls — K. Marksa darbs (I — 1867, II — 1885, 111 — 1894) —

15, 50, 53, 60, 61, 66, 93, 100, 101, 311, 327, 341, 402, 414j 504

Kara noveles — vācu rakstnieka D. Lilienkrona stāstu krājums

(1893) — 433, 636

Karalis Līrs — angļu dramaturga V. Šekspīra luga (1605), Raiņa tul-

kojumā 1900. g. — 96, 516

Kārļa Marksa ekonomiskās mācības — vācu sociāldemokrātijas teorē-

tiķa K. Kautska apcerējums (1887) — 61, 183

Kas ir «Uguns un nakts»? — R. Pelšes raksts (1911) — 486, 511, 518

Kaspars un Biruta — A. Gulbja luga (sarakstīta 1910— publicēta

1919) — 348, 351, 359, 362, 384

Klenderi, skat. Laime un mīlestība jeb Trīs klenderi
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Klusā grāmata —- Raiņa dzejoļu krājums (1909) (1, 299—450) — 8,

160, 533

Kola Rienci, skat. Rienci, pēdējais romiešu tribūns

Konversācijas vārdnīca — J, Dravnieka un J. Alunāna (1891—1898)

un Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas izdevums

(1906—1921) — 499

Kopums I — Raiņa sastādītais un rediģētais rakstu krājums — 194

Kordē — Raiņa iecerētā luga (15, 108—114) — 431

Kriegsnovellen, skat. Kara noveles

Krievu lirika, skat. Jaunākā krievu lirika — 399

Kurbads — Raiņa nepabeigtā luga (14, 149—328) —- 65

Kur, draugi, tauta klus', — tur dzeja bālē — Raiņa dzejolis, pirmpub-

licējums JDL, 1912, 193. nr., ar virsrakstu «Dārgajiem garā

tuviem no Lejasciema — L. Bērziņ, O. Bērziņ, K. Kaņep, L. El-

gažniek, K. Aizupietim, M. Aizupietim v. c.» (5, 26) — 124

Kurp eji?, skat. Quo vadis? *

Labākās famīlijas — A. Deglava romāna «Rīga» 2. daļa (1921) — 605

Labi pašūta fraka — G. Dregeli luga — 578

Lāčplēsis, skat. Uguns un nakts

Lager, skat. Valienšteina nometne

Laime un mīlestība jeb Trīs klenderi — austriešu dramaturga J. Nes-

troja luga (1833) -- 466

Laivenieks, skat. Pūt, vējiņi!

Lāsts — R. Pelšes luga (1912) — 23, 53, 79, 104, 510

Latviešu inteliģences darbinieku prasība pēc pilsoniskām tiesībām Lat-

vijā — Raiņa sastādītais dokuments, pirmpublicējums laikrakstā

«Pēterburgas Avīzes», 1905, 29. nr., ar virsrakstu «Latviešu in-

teliģences rezolūcija» (18, 370—375) — 534

Latviešu rakstniecība — A. Upīša raksts (1912) — 555

Latviešu sievietes! ■— anonīms raksts DzV (ar parakstu «Latviete»)

(1912) — 544, 584

Latviešu zemnieks — P. Roziņa darbs (1904) — 483

Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi (I — 1961, II —

1965, 111 — 1981) — 477

Latvju dainu izlase — K. Skalbes sastādītā tautas dziesmu izlase 4 da-

ļās (1912) — 345

Latvju rakstnieki — V. Plūdoņa sastādītā daiļliteratūras hrestomātija

4 daļās (1907—1912) — 508, 517, 529, 598

Laupītāji—vācu dzejnieka F. Sillera traģēdija (1781) —24, 192, 194,544
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Lielā Lavīze — A. Deglava stāsts (1904) — 336, 341, 556

1912, 121. nr., bez paraksta (5, 269) — 487

Līrs, skat. Karalis Līrs

Literāriski eseji — kāds A. Gulbja «Universālās bibliotēkas» sērijā

plānots darbs — 403

Literāriski kuriozumi — A. Deglava raksts (1912) — 499

LKP 25 gadi — rakstu un dokumentu krājums (1929) — 631, 632

Maija dziesma — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums laikrakstā «Cīņa»,

1907, 71. nr., ar virsrakstu «Strādnieku maijs» un parakstu «At-

vars». Pārrediģēts — «Cīņa», 1911, 113. nr. (5, 235) — 487

Maija manifests visiem darba ļaudīm — Raiņa dzejolis, pirmpublicē-

jums laikrakstā «Cīņa», 1913, 128. nr. (5, 282) — 487

Mana kaimiņiene — J. Kārsteņa tēlojums (1911) — 404

Maria Stuart, Marija Stuart, skat. Marija Stjuarte

Marija Stjuarte — vācu dzejnieka F. Sillera luga (1801), Raiņa tulko-

jumā 1906. g. — 50, 246, 262, 464, 504

Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas — V. Plūdoņa darbs (1900) —

• 515. '

Mazie Dunduri — Raiņa un P. Stučkas kopīgs humora un satīras krā-

jums (1888) (7, 5—60) — 446

Medea, skat. Medeja

Medeja —
austriešu rakstnieka F. Grillparcera dramatiskās triloģijas

«Zelta aunāda» 3. daļa (1822) — 142

Meitenes dziesma, skat. Fabrikas meitenes dziesma

Mich. Kohlhaas, ska. Mihaels Kolhāzs

Mihaels Kolhāzs — vācu rakstnieka H. Kleista novele (1864) — 330

Minhauzens — vācu rakstnieka K. Immermaņa. romāns (1838) — 343

Minna fon Barnhelma — vācu rakstnieka G. E. Lesinga luga (1767); —

408, 630

Modernā pilsoniskā sieviete un viņas seksuālētika —• V. Knoriņa raksts

(1913) — 603, 604

Modernā vācu lirika — V. Plūdoņa sastādītais atdzejojumu krājums

(1913) — 353, 362, 417, 6*39, 632

Modernais imperiālisms — F. Cielēna darbs (1913) — 403

Montē Kristo, skat. Grāfs Montē Kristo

Morālisks bankrots — anonīms raksts laikrakstā «Rīgas Avīze» (ar

parakstu A-a) (1913) — 596

Mūhle des Lebens, skat. Dzīves dzirnavas
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Mūnchhausen, skat. Minhauzens

Mūsu laiku varonis — krievu dzejnieka M. Ļermontova romāns

(1840) — 410

Mūsu tautības jautājums. Domas par Latvijas tagadni un nākotni —

M. Valtera apcerējums (1913; titullapā: 1914) — 630

Mūsu žurnāli. «Domas» — A. Švābes raksts (1912) — 534

M, v. 1. saimniecībā — X, Zvingēviča (?) darbs — 345

Mūza mājās — Raiņa dzejoļu krājums (1—1923) (5, 5—120) — 528

Nabaga taurenīts — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Gals

un sākums» (1912) (2, 242) — 271, 580

Nart. (Narrentanz), skat. Ākstu deja

Nātans Gudrais — vācu rakstnieka G. E. Lesinga luga (1779), Raiņa tul-

kojumā MVM, 1899, 5.-9. nr. — 464

Neaizsniegts mērķis — Aspazijas luga (1895) — 244, 582

Nemelot! — J. Jansona (Brauna) raksts (1913) — 335, 600, 601

Nībelungi — vācr rakstnieka K. F. Hebela dramatiskā triloģija (1862) —

534

No atzīšanas koka — Aspazijas raksts (1913) — 445, 563, 574, 581

Nogrimušais zvans — vācu dramaturga G, Hauptmaņa luga (1896),

Raiņa tulkojumā MVM, 1898, 7.—12, nr. — 190, 227, 254, 322,

331, 464

Nordseebilder, skat. Ziemeļjūra

No rītiem un vakariem — J. Bērziņa (Ziemeļa) iecerētais rakstu krā-

jums — 496

No «Sarkanām puķēm» līdz «Ziedu klēpim» — A. Niedras raksts

(1912) — 491

No tautiskā romantisma līdz vēsturiskajam materiālismam — A. Bir-

kerta raksts (1912) — 558, 559

Noziegums un sods — krievu rakstnieka F, Dostojevska romāns

(1866) — 358, 402

Okonomische Lehren, skat. Kārļa Marksa ekonomiskās mācības

Pa negaisa joņiem — Aspazijas dzejolis (1896) — 589

Pagātnes sāpju lapas. Piezīmes par Raiņa traģēdiju «Indulis un

Ārija» — R. Pelšes raksts (1912) — 518

Pasaka par mīlu — krievu rakstnieka N. Krašeņiņņikova romāns

(1912) —
621

Pasakas — vācu rakstnieka V. Haufa pasaku krājums R. Egles tul-

kojumā (I — 1913, II — 1923) — 343, 357, 611, 630

Pasaules ēka — vācu astronoma M, V. Meijera darbs (1898) —- 609
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Pasaules griba — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Klusā

grāmata» (1909) (1, 396) — 533

Pasaules izcelšanās, skat. Pasaules ēka

Pasaules rūgtums mūsu jaunākā lirikā — A. Švābes raksts (1913) —

570, 576, 580

Paskaidrojums Aspazijas lietā — Pēterburgas latviešu «studentu-

marksistu» raksts laikrakstā «Jaunais Laiks» (1912) .— 484

Paša lietā — J. Jansona (Brauna) raksts (1913) — 591, 597

Patrioti — A. Deglava romāna «Rīga» I daļa (1912) — 152, 175,

501, 556, 562

Pats — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Jaunības Tekas»,

1912, 10. nr. (2, 277) — 533

Pauls un Virdžīnija — franču rakstnieka B. dc Senpjēra darbs

(1787) — 505

Perikles, skat. Perikls

Perikls — angļu dramaturga V. Šekspīra luga (1609) — 64, 505

Pērs Gints — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1867) — 345, 607

Piespļautā bļoda jeb Kārļa Skalbes atgriešanās — A. Upīša raksts

(1913) — 615

Piezīme pie priekšvārda Aspazijas «Ziedu klēpim» — T. Zeiferta

raksts (1912) — 493

Piezīme pie strīdus ap Aspaziju — redakcijas raksts laikrakstā «Strād-

nieks» (1912) — 512

Piezīmes pie Andr. Upīša raksta «Jansons un jaunlaiku literatūra» —

Aspazijas raksts (1913) — 616
.

Pļāvēja diendusa — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Gals

un sākums» (1912) (2, 256) — 303

Pļuškins — J. Kārsteņa tēlojums (1912) — 404

Populārā ķīmija — kāds A. Gulbja «Universālās bibliotēkas» sērijā

plānots darbs — 597

Pret tumšiem goda vīriem —
vairāku latviešu sociāldemokrātu raksts

laikrakstā «Dzīves Balss» (1913) — 590

Pret vakaru — E. Birznieka-Upīša stāstu krājums (1913) — 617

Princese Gundega un karalis Brusubārda —■ A. Brigaderes luga

(1912) — 339, 603

Prologs «Skatuvei un Dzīvei» — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žur-

nālā «Skatuve un Dzīve», 1913, 1. nr. (5, 15—17) — 572, 581,

582

Pusideālists — Raiņa luga (1904) (9, 5—164) — 10, 126, 127, .130,

132, 163, 193, 198, 304, 510, 529, 541
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Pūt, -vējiņi! — Raiņa luga (1913) (10r 307—471) — 226, 227, 312,

356—359, 362, 375, 376, 38% 387, 400, 4.01, 416, 430, 431, 443,

449, 450, 457, 459,' 464, 476, 536, 540,, 598*. 623,, 6.32,. 641—643,..

645, 646

Quo vadis? — poļu rakstnieka H, Senkeviča romāns (189.4—1896),
latviski Aspazijas tulkojumā laikrakstā «Dienas Lapa»,.- 1899,

12 —56. nr. — 227, 359, 360, 421

Ragana — Aspazijas, luga (1896) — 235,, 572

Rainis, Aspazija un Bisnieka fonda «juceklis» — G., Grinumas raksta

(1983) — 491

Rainis un sociāldemokrātiskā kliķe — J. Jankava. brošūra (1913) —

630

Rainis un viņa dzeja. Biogrāfiska- un estētiska .studija A. Birkerta

apcerējums (1912) — 537, 555

Rainis vai Plūdons? Divi sveicieni saulei — A,, Švābes apcerējums

(1912) — 537, 540

Raiņa dzeja («Tālas noskaņas zilā vakarā») — J, Jansona (Brauna),

raksts (1905) — 548

Raiņa «Pusideālists». Kāds nelaikā piemirsts ievērojams mākslas

darbs — A. Baloža apcerējums (1912) — 211, 530

Rakstnieku honorāri senatnē — anonīms raksts laikrakstā «Dzīve»

(1912) — 544

Rakstnieku petīcija, skat. Latviešu inteliģences, darbinieku prasība

pēc pilsoniskām tiesībām Latvijā

Ratklifs, skat. Viljams R'atklifs

Renesanses noveles — noveļu krājums J, Akuratera tulkojumā

(1913) — 612

Revolūcija — vācu dzejnieka F. Freiligrāta dzejolis (sac. 1848?). —

495

Rienci, pēdējais romiešu tribūns — angļu rakstnieka F± Dž. Bulvera-

Litona romāns (1835), Raiņa tulkojumā laikrakstā «Dienas,

Lapa», 1900ļ 146.—222. nr. — 227

Rīga — A. Deglava romāns (1 — «Patrioti» — 1912, II — «Labākās

famīlijas» — 1921)' — 51, 61, 192, 501, 552, 556, 562

Rīgas Latviešu teātris ceļa jūtīs — J. Dubura priekšlasījums (1913) —

569

Rotaļa — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Jaunības Tekas»,

1912, 10. nr. (2, 314) — 533

Runas ua darbs — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā, «Klusā

grāmata» (1909) (1, 399); 533
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Rute, skat. Boass un Kaite

Salameas tiesnesis — spāņu draHatacga P. Kalderona dc la Barkas

luga (sarakstīta .1*642,publicēta 1651), Raiņa tulkojumā 19.19. g. —

47, 50, 93, 322, 460

Sapņi un teikas — K. Skalbes dzejoļu krājums (.1912) — 60.3

Saulains stūrītis — Aspazijas dzejoļu krājums (1910) — 24, 71, 104,

127, 133, 134, 138, 166, 189, 193, 194, 211, 491, 493, 561, 580

Saulains stūrītis — Aspazijas dzejolis (1910) — 589, 618

Saules griežos — H. Asara maksts (1912) — 204, 558

Schone Rohtraut, skat. Skaistā Rotraūte

7 pakārtie, skat. Stāsts par septiņiem pakārtiem

Sidraba šķidrauts (Gunas) — Aspazijas luga (1905) — 17, 166, 209,

213, 215, 272, 421, 455, 459, 553, 562, 572, 645

Sieviete — A. Upīša romāns (1910) — 460

Sieviete, skat. Sieviete un sociālisms

Sieviete m sociālisms — vācu sociāldemokrāta A. Bēbeļa apcerē-

jums (1879) — 50, 499

Sievietes franču revolūcijā — Aspazijas apcerējums (1907) — 612

Silber Schleier, skat. Sidraba šķidrauts

Skaistā Rotraute — vācu dzejnieka E. Merikes dzejolis (1838) — 142

Skaistās sabīnietes — krievu rakstnieka L. Andrejeva luga — 559

Skices un stāsti — austriešu rakstnieka P. Altenberga darbu izlase

R. Egles tulkojumā (1913) — 599

Skolotājs Mēsls — vācu rakstnieka H. Manna romāns (1905) —- 135

Smagas domas — Apsesdēla dzejoļu krājums (1912) — 570

Sociāldemokrātija ir kungu partija, skat. Sociāldemokrātija ir kungu

inteliģentu, bet nevis strādnieku partija

Sociāldemokrātija ir kungu inteliģentu., bet nevis strādnieku partija —

J. Jankava darbs '(1907) — 414, 632

Sociāldemokrātiskais morālists un viņa darbība — anonīms raksts

DzV (1913) —
594

Spēka avoti — Raiņa .dzejolis, pirmpublicējums laikrakstā «Ziemeļ-

blāzma», 1908, 7. nr., ar virsrakstu «Pretsvars» (1, 391) — 533

Spēks un viela jeb Dabiskas pasaules kārtības pamati līdz ar piemē-

rotu tikumības mācību (Spēks un viela) — vācu dabaszināt-

nieka L. Bīhnera darbs (1855, latviski 1907) — 191, 226, 369,

434, 499, 637

— Raiņa stāsts, pirmpublicējums MVM, 1900, 10. nr. (17,

144—160) — 446
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Spoži sapņi — Aspazijas tēlojumi (1909) —- 24, 194

Sprīdītis — A. Brigaderes luga (1903) — 102

Stāsts par septiņiem pakārtiem — krievu rakstnieka L. Andrejeva

stāsts (1908) — 357, 611

Stepju karalis Līrs — krievu rakstnieka I. Turgeņeva novele (1870) —

353

Strādāt un neizsamist — angļu vēsturnieka un filozofa T. Kārlaila

darbu izlase vācu valodā —
91

Streikojošo Jaunā Rīgas teātra aktieru paskaidrojums atklātībai —

vairāku aktieru raksts JDL (1913) — 620

Strīdīgie strazdi — Aspazijas dzejolis (1913) — 581

Studijas un kritikas — A. Upīša darbs (I — 1910, II — 1911) — 521

Stūrīts, skat. Saulains stūrītis

Susutis — Raiņa stāsts, pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907, 3. nr.,

ar virsrakstu «Suņa mūžs» (17, 161—168) — 446

Svētki Solhaugā — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1856), Raiņa

tulkojumā MVM, 1900, 2.-4. nr. — 47

Svētki Zolhaugā, skat. Svētki Solhaugā

Svētku luga, skat. Jubilejas luga

Šalcošā gaitā, skat. Zīmējumi ar ogli

šķidrauts, skat. Sidraba šķidrauts

Šķiru elementi mākslā — R. Pelšes raksts (1912) — 583

Tālas noskaņas, skat. Tālas noskaņas zilā vakarā

Tālas noskaņas zilā vakarā — Raiņa dzejoļu krājums (1903) (1, 15—

155) — 9, 153, 162, 183, 193, 220, 227, 246, 255, 257, 308,

314, 326, 398, 445, 446, 459—462, 504, 541, 573
L 595, 598,

627, 646

«Tālo noskaņu» pirmie 10 gadi — A. Upīša raksts (1913) — 595

Tā runāja Zaratustra — vācu filozofa un rakstnieka F, Nīčes darbs

(1883--1885) — 362

Tautas dziesmu izlase, skat. Latvju dainu izlase

Tautiskie centieni — A. Kronvalda raksts (1872, vācu val.) — 94

Tava laime — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Vētras sēja»

(1905) (1, 245) — 533

Telle, skat. Vilhelms Tells

Temora — skotu rakstnieka Dž. Makfersona poēma (1763), kura tika

piedēvēta leģendārajam ķeltu dziesminiekam Osianam — 64,

505
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Ticība un dzimtene — austriešu dramaturga K. Sēnhera traģēdija
(1910) — 345, 607

Tie, kas neaizmirst — Raiņa dzejoļu krājums (1911) (2, 61—196) —

24, 32, 33, 85, 107, 127, 128, 193, 194, 308, 314, 315, 446,

533, 570

Tie, kas neaizmirst. Rudens dziesma no Raiņa — J. Bērziņa (Zie-

meļa) raksts (1911) — 520

Tiem, kas nomaldījušies — anonīms raksts laikrakstā «Jaunais Laiks»

(1912) — 491

«Tikai demokrāte» tālākā gaitā — A. Upīša raksts (1913) — 616

«Tikai feļetonisti» un,,, «tikai demokrāte» — A, Upīša raksts

(1913) — 616

Tolle Invalide (Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau), skat.

Trakais invalīds Ratono fortā

Tolstoja skat. Jāņa Briesmīgā nāve, Cars Fjodors Joanovičs,

Cars Boriss

Topošā. Aspazijas drāmu varone (jaunā sieviete) — J. Valnovska

raksts (1913) — 589

Trakais invalīds Ratono fortā — vācu rakstnieka L. Arnima novēla

(1818) — 357, 611

Trīs klenderi, skat. Laime un mīlestība jeb Trīs klenderi

1903. gads, skat. Vecās strāvas pēdējs gads

Uguns un nakts — Raiņa luga, pirmpublicējums krājumā «Rīta ska-

ņas» (I cēliens, 1904); MVM, 1905, 8., 9., 11., 12. nr. (9, 165—

314) — 8, 14, 23, 24, 26, 34, 38, 42, 43, 46—48, 51—53, 61,

76, 84, 100, 103, 104, 107, 111, 127—129, 132, 151, 153, 163
s

164,

183, 194, 214, 222, 226, 230, 231, 241, 244, 273, 275, 298," 310,

311, 314, 315, 329, 346, 370, 376, 392, 395, 400
s

4U, 420, 430,

436, 447, 448, 450, 456, 457, 459, 461, 471, 480, 488, 497,

498, 503, 509, 510
ļ

520, 521, 541, 548, 566, 571, 572, 617, 633

Uguns un nakts. Raiņa lugas dziesmu teksti, priekšvārds un satura

paskaidrojumi (1911) — 541

Uriel Acosta, skat. Uriels Akosta

Uriels, skat. Uriels Akosta

Uriels Akosta —- vācu rakstnieka K. Guckova luga (1846) — 47,

50, 130, 190, 196, 198, 209, 560

Uz ceļa — J. Kārsteņa tēlojums (1912) — 404

Uz proletārisku kultūru — Raiņa iecerētais rakstu krājums — 468

Vācu lirika, skat, Modernā vācu lirika
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Vai gaidāma mums proletāriska māksla? — 3. Jansona (Brauna)
raksts (1913) — 548

Vai kustoņiem ir jēga,-skat. Vai kustoņiem nav jēgas?

Vai kustoņiem nav jēgas? — Čella darbs — 345, 606

Vaidelote — Aspazijas luga (1894) — 166, 198, 242, 243, 299, 338,

506, 509, 545, 572

Valdītāju raksturi Aspazijas drāmās — A. Baloža raksts (1913) —

592, 604

Vallenšteina nometne — vācu dzejnieka F. Šillera drāma (iestudēta

1793),, triloģijas «Vallenšteins» 1. daļa — 172, 545

Vallenšteins — vācu dzejnieka F. Šillera dramatiska triloģija (publi-

cēta 1800) — 92, 172, 545

Vanems Imanta — G. Merķeļa darbs (1802) — 93, 113, 135

Varoņu raksturs Aspazijas drāmās — A, Baloža raksts (1913) — 589

Veca dziesma — J. Kārsteņa tēlojums — 404

Vecas lietas — anonīms raksts DzV (1913) — 590, 591

Vecās strāvas pēdējs gads — Raiņa raksts, Rīgas Latviešu biedrības

Zinību komisijas 1903. g. vasaras sapulču atreferējums, pirm-

publicējums laikrakstā «Dienas Lapa», 1903, 135.—141., 144.,

147., 149., 150., 152.—155., 164., 166.—169., 171., 172. nr., ar virs-

rakstu «Zinību komisijas vasaras sapulces» (18, 289—358) —

446

Vecie elki, skat. Vecie elki mūsu jaunākajā literatūrā

Vecie elki mūsu jaunākajā literatūrā — J. Jankava darbs (1907) —

107, 325, 346, 414, 519

Vēja nestas lapas — Raiņa dzejoļu krājums, «Klusās grāmatas» pār-

strādāts variants (1910, titullapā: 1911) — 220, 227, 445, 446,

634

Vēl ziema — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1900, 5. nr.

(I, 94) — 102

Velni, skat. Eectr

Vēstule biedram Rainim — LSD Briseles grupas raksts (1913) — 602

Vēstules — Ļ. Tolstoja vēstuļu izdevums J. Jansona (Brauna) tulko-

jumā (1912) — 599

Vētras sēja — Raiņa dzejoļu krājums (1905) (1, 157—268) — 56,

314, 445, 446, 465, 533, 634

Vienības gars — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Darbs»,

1914. 1, nr. (5, 290) — 639

Vienpadsmitā stundā — A, Deglava luga (1922) — 434, 441, 535,

568
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Viesis — krievu rakstnieka N. Oligera stāsts (1907) — 403

Vilhelms Tells — vācu dzejnieka F. Šillera luga (1804), Raiņa tul-

kojumā 1901. g. — 81, 142, 464

Viljams Ratklifs — vācu dzejnieka H. Heines viencēliens, Raiņa

tulkojā MVM, 1902, 11. nr. — 313, 314

Vilnīšam — F. Bārdas dzejolis (1911) — 618

Viļņi — 362

Virpuļa kalendāri (1907., 1908., 1909. gadam) — Raiņa sagatavotā
literārā daļa (7, 157—296) — 151, 446

Vispārīga literatūras vēsture, skat. Vispārīga pasaules rakstniecības

vēsture

Vispārīga pasaules rakstniecības vēsture — J. Asara darbs (I —

1907) — 137, 531

Viss — Līģotņu Jēkaba dzejolis (1912) — 559

Viss par naudu — vācu rakstnieka H. Eilerberga luga (1911) —

242

VVallensteins Lager, skat. Vallenšteina nometne

Zalameas tiesnesis, skat. Salameas tiesnesis

Zaratustra, skat. Tā runāja Zaratustra

Zaudētas tiesības — Aspazijas luga (1894) — 265, 294, 368, 572

Zelta tvaiks. Modernas mīlestības dziesma — A. Baloža raksts

(1913) — 552 .

Zelta zirgs — Raiņa luga (1910) (9, 355—516) — 9, 83, 93, 102, 127,

226, 244, 273, 326, 341, 344, 370, 373, 377—379, 398, 421,

438, 444, 457, 466, 485, 517, 527, 528, 617—620, 633, 638, 645,
647

Zeltīte — Aspazijas luga (1904) — 83, 102, 185, 271
fi

579

Zemes dēls — F. Bārdas dzejoļu krājums (1911) — 558

Zemes dēls — J. Kārsteņa tēlojums (1910) — 404

Ziedoņa naktī — B. Skujenieces dzejolis — 508

Ziedu klēpis — Aspazijas dzejoļu krājums (1911) — 24, 31, 32, 57,

71, 103, 194, 200, 203, 269, 491, 493, 518, 558, 603

Ziemeļjūra — vācu dzejnieka H. Heines poēma (1825—1826), Raiņa

tulkojumā 1912. g. (8, 151—190) — 50, 54, 60, 64, 93, 96, 499

Zīmējumi ar ogli — J. Kārsteņa tēlojumu cikls (1910—1913; 1910 un

1913 — ar nosaukumu «Šalcošā gaitā») — 399, 404, 628

Zirgs, skat. Zelta zirgs

Zirneklis un muša — J. Kārsteņa tēlojums (1910) — 404

Zvana dziesma — vācu dzejnieka F, Šillera dzejojums (1799) — 266



Akbh3ht cpHAOCOfpHH k HHCbMa 0 AorHKS — vācu filozofa J. Dīcgena

grāmatas «Filozofijas akvizīts» izdevums krievu valodā (1908) —

484

EecH — krievu rakstnieka F. Dostojevska romāns (1871—1872) —

402

BBefteHHe b noAHTircecKvio skohomhio — krievu filozofa, ekonomista

un dabaszinātnieka A. Bogdanova darbs (1897) — 428

Pope ot yna — krievu rakstnieka A. Gribojedova komēdija (sarak-

stīta 1822—1824, izdota 1833) — 433

r. riAexāHOß n H. AmļreH — P. Dauges raksts (1908) — 484

"EsreHHž OneraH — krievu dzejnieka A. Puškina poēma (1823—

1831) — 358, 433

Emē 3HMa, skat, Vēl ziema

IlpecTvnAeHHe h HaKaaanHe — krievu rakstnieka F, Dostojevska ro-

māns (1866) — 402
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PERIODISKO IZDEVUMU RADĪTĀJS*

Arodnieks, žurnāls (1909—1914) — 15, 340, 409, 484

Atpūta, žurnāls (1924—1940) — 480

Ausekļa kalendārs (1908.—1915. gadam) — 355, 53?

Baltijas Vēstnesis, laikraksts (1868—1909, 1917—1919) — 206

Biļetens, Latvijas Sociāldemokrātijas Ārzemju grupu biroja Izdevums

(1912—1914, 1916, neregulāri) — 337, 389, 602

Burtnieka pūrs, rakstu krājums (1912—1913) — 184, 470, 544

Celtne, žurnāls (1929—1937) — 480

Ciņa, laikraksts (kopš 1904) — 14, 46, 281, 291, 323, 477, 487,

490, 493, 497, 498, 582, 587

Dnrbs, žurnāls (1914—1915) — 639

Dienas Lapa, laikraksts (1886—1905) — 28—30, 87, 109, 162, 188,

207, 421, 446, 447, 454, 456, 475, 513, 536, 599, 631, 633, 644

Dienas Lapa, skat. Jaunā Dienas Lapa

Domas, žurnāls (1912—1915) — 12, 14, 16, 38, 79, 82, 84, 85, 88,

114, 116, 141, 151, 152, 175, 181, 183, 190, 195, 197, 200, 201,

220, 232, 233, 248, 250, 251, 258, 263, 268, 269, 273, 282, 290,

297, 300, 313, 318, 319, 339, 352, 368, 481, 484, 491, 493, 498,

510—513, 524
L 529, 534, 536, 552, 554, 561, 563, 568, 574,

575, 577, 581, 582, 585, 592, 593, 595, 604, 623, 629

Druva, žurnāls (1912—1914) — 37—39, 130, 196, 208, 210, 234, 249,

263, 264, 271, 273, 276, 277, 288, 358, 431, 493, 516, 544, 557,

569, 575, 581, 628

Dzimtenes Vēstnesis, laikraksts (1907—1917) — 9, 11, 15, 16, 20—22,

27, 58, 59, 64, 87, 92, 156, 166—168
s

173—176, 181, 184, 185,

*
Rādītajā ietverti ari kalendāri, rakstu krājumi v, c. turpinājumu

izdevumi,
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198, 200, 201, 204, 206—208, 212, 213, 215, 220, 228, 234,

235, 238, 257, 263, 259, 282, 285, 286, 288, 289, 292—294,

297, 298, 305, 307, 308, 316, 326, 327, 335, 338, 382, 393,

394, 424, 452, 465—467, 476—478, 482—484, 486j 488, 491,

499, 501, 503, 509, 512—514, 535, 536, 541—543, 546, 547,

553, 554, 556, 559
ž

560, 562, 565—569, 571, 572, 576—578,

580, 582, 584, 586, 590, 591, 594, 597, 598, 600, 602, 603, 607,

616, 622, 634
s

644

«Dzimtenes Vēsneša» Literārais pielikums, skat. Dzimtenes Vēstnesis

Dzīve, laikraksts (1908—1914) — 27, 138, 172, 179, 190, 192, 211,

213, 253, 269, 298, 299, 301, 393, 444, 491, 544, 576,

577

Dzīves Atbalss, laikraksts (1914) — 431

Dzīves Balss, laikraksts (1913—1914) — 255, 297—300, 325, 327,

333—335, 367, 368, 406, 410, 424, 587, 588, 590, 592, 597—600,

629, 636, 644

Dzīvīte, skat. Dzīve

Izglītība, žurnāls (1909—1911) — 521

Jaunā Dienas Lapa, laikraksts (1905—1918) — 27, 54, 59, 72, 76,

80, 81, 92, 103
s

104, 123, 128, 130, 141, 146, 151, 152, 163,

167, 168, 171, 173—175, 181, 183, 185, 190, 195, 200, 204, 210,

213, 217, 226, 235, 237, 250, 261, 262, 268, 269, 271, 288,

294, 297—299, 301, 307, 313, 315, 327, 333—335, 338, 339,

350, 367, 383, 385, 394, 409, 415, 421, 424, 427, 430, 434, 444,

451, 466, 476, 478, 482, 489, 491, 494, 499, 501, 518, 528, 529,

534, 536, 544, 553, 554, 558, 560, 569—571, 576, 580, 582,

534, 587, 591, 594, 597, 599—603, 608, 615j 616, 620, 621, 629,

631, 632, 634, 645

Jauna Raža — L Zeiferta sakārtotais daiļliteratūras krājums (I —XII,

1898—1910) — 493

Jaunais Ceļš, laikraksts (1913—1916) — 424

Jaunais Laiks, laikraksts (1911—1912) — 11, 14, 15, 20—23, 45,

51—53, 76, 476, 478, 482, 484, 486, 487, 491, 500

Jaunais Vārds, laikraksts (1914—1918) — 619

Jaunākās Ziņas, laikraksts (1911—1940) — 339, 622, 629

Jaunās Pēterpils Avīzes, laikraksts (1915—1916) — 619
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Jaunas Ziņas, laikraksts augšzemnieku dialektā (1912—1914) — 189,

551, 604

Jaunības Tekas, žurnāls (1910—1915, 1920—1930) — 140, 149, 197,

200, 213, 217, 249, 250, 533, 537, 555
r

575

Laika Balss, laikraksts (1911) — 311, 511

Latvija, laikraksts (1906—1915) — 269. 431, 566

Liepājas Atbalss, laikraksts (1907—1915) — 200, 303, 555

Mājas Viesa Mēnešraksts, žurnāls (1895—1905) — 50, 91, 92, 100,

446, 447, 506

Mājas Viesis, laikraksts, vēlāk žurnāls (1856—1910) — 409, 447,

454, 456, 631, 633

Mēnešraksts, skat. Mājas Viesa Mēnešraksts

Mūsu Domasj laikraksts (1911—1913) — 175, 518

Pēterburgas Latviešu tautas kalendārs (1909. gadam) — 548

Pravda, laikraksts (kopš 1912) — 412

Progresa kalendārs (1910. un 1911. gadam) — 311

Rīgas Avīze, laikraksts (1902—1915) — 112, 135, 269, 320, 324
}

328,

500, 580» 596

«Rīgas Avīzes» Beletristikas pielikums, skat Rīgas Avīze

Rīts, žurnāls (1907) -.'375, 619

Saimnieču un zelteņu kalendārs (1893.—1914. gadam) ■— 50, 54, 60,

499, 501

Skatuve, skat. Skatuve un Dzīve

Skatuve un Dzīve, žurnāls (1913—1915) — 168, 192, 262, 272, 276, 277,

299, 300, 329, 529, 572, 579, 581, 589, 624

Strādnieks, laikraksts (1906—1919) — 45, 87, 88, 313, 491, 512, 5I3
g

520, 600

Studentu grāmata, skat. Burtnieka pūrs

Tagadne, žurnāls (1913—1914) — 159, 539, 629

Vārds, A. Upīša sakārtotais rakstu krājums (1912—1913) — 97, 98,

106, 131, 151, 152, 181, 199, 200, 205, 206, 208, 210, 297,

454, 463, 470, 475, 494, 501, 524, 530, 535, 548, 555, 556,

558, 559, 571, 583, 603, 643

Vēstnesis, skat. Dzimtenes Vēstnesis

Vispārīgs Latvijas kalendārs (1913. gadam) — 568

Zelteņu kalendārs, skat. Saimnieču un zelteņu kalendārs



Hoßoe BpeMH, laikraksts (1368—1917) — 2ļQ

Penb, laikraksts (1906—1917) — 338

PyccKaa MOABa, laikraksts — 299

PyccKne BeAOMociH, laikraksts (1863—1918) — 424

PyccKoe caobo, laikraksts (1895—1917) — 600

Ceßep, žurnāls (1888—1914) — 468, 532

Aus Fremdea Zungen [No svešām valodām], žurnāls (1891—1910) —

427

Dūna-Zeitung [Daugavas avīze], laikraksts (1839—1909) — 209, 557,

558

Gleichheit [Vienlīdzība], žurnāls (1891—1923) — 22

Literariscbe Echo [Literatūras atbalss], žurnāls (1898—1929) — 12

Volksrecht [Tautas tiesības], laikraksts (kopš 1898) — 389
fi

624

Zukunft [Nākotne], žurnāls (1892—1922) — 12

Annales, skat. Les Annales des Nationalitēs

Courrier Europien, skat. Le Courrier Europeen

Le Courrier Europeen [Eiropas ziņnesis], žurnāls — 106

Les Annales des Nationalitēs: Bulletin dc L'union des Nationali-

tēs [Tautību hronika: Tautību savienības biļetens], žurnāls

(1912—1917) — 106, 481, 519
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PERSONU RADĪTĀJS

Adamovičs Fricis (1863—1933), skolotājs un literāts — 172, 173, 544,

545

Adata, skat. Pekmanis Pēteris

Agliaii (Agliatiene), Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 57,

103

Aizupiete Marta (1884—1964), «Zelta zirga» izrādes dalībniece Le-

jasciemā 1912. g, — 124

Aizupietis Kārlis (1881—1953), «Zelta zirga» izrādes dalībnieks Le-

jasciemā 1912. g. —
124

Aizups Kārlis (1855—?), cara armijas podporučiks, 19. gs. 80. gadu

sākumā kopā ar A. Pumpuru nodibināja narodovoļcu militāro

organizāciju Rīgā — 344

Akuraters Jānis (1876—1937), rakstnieks — 14, 183, 268, 270, 345,

358, 362, 607, 612

Alainis Eduards (1889—1969), grāmatizdevējs un literāts — 457, 645

Alberta (Albertene, Albertiene), Raiņa un Aspazijas paziņa Šveicē —

165, 166, 173, 283, 583

Albīna, iesp., Dači Albīna

Aleksandrs Lielais jeb Maķedonijas Aleksandrs (356—323 p. m. ē.),

Maķedonijas valdnieks, izcils karavadonis — 505

Altenbergs Pēters (īst. v. Rihards Englenders, 1859—1919), austriešu

rakstnieks — 330, 399, 599

Alunāns Ādolfs (1848—1912), režisors un aktieris, latviešu drama-

turģijas pamatlicējs — 108, 253, 262, 284, 433, 520

Alunāns Juris (1832—1864), dzejnieks — 65, 162, 460

Alunāns Nikolajs (1859—1919), komponists un diriģents — 48

Amālija, skat. Ritere Amālija

Amtmanis Teodors (1883—1938), aktieris un režisors — 21, 43, 44,

47, 79, 227, 328, 340, 381, 399—401, 421, 430, 452, 486, 496,

503, 606, 620, 621

Amtmanis-Briedītis Alfrēds (1885—1966), aktieris un režisors, PSRS

Tautas skatuves mākslinieks — 146, 529, 536, 566



674

Amtmans, skat, Amtmanis Teodors

Anastasio Pjetro, gleznotājs — 534

Ance, skat. Rožkalna Anna

Andrejevs Leonīds (1871—1919), krievu rakstnieks — 109, 183, 254,
357, 559, 611

Anna, skat. Priedīte Anna

Antons, skat. Birkerts Antons

Anunzio, skat. DAnnuncio Gabriēle

Apsesclēis (īst. v. Augusts Apsitis, 1880—1932), dzejnieks — 213,

235, 237, 253, 269, 570

Arcibaševs Mihails (1878—1927), krievu rakstnieks — 109.

Arhitekts (arkitekts), skat. Driega Jānis

Ārija (Ārīte), skat. Pelše Ārija

Armida, skat. Tadei Armida

Arnims Ludvigs Ahims (1781—1831), vācu rakstnieks — 357, 611

Aroniņi, skat. Āronu Matīss

Aronu Matīss (Matīss Ārons, 1858—1939), žurnālists un bibliogrāfs —

9, 11, 28—30, 32, 34, 87, 92, 94, 109, 122, 150, 156, 157, 169,

171, 173, 174, 181, 184, 185, 205—209, 213, 231, 232, 237,

238, 300, 345—347, 360, 368, 476, 482, 490, 499, 513, 520,

538, 543/559, 560, 580, 607

Asars Hermanis (1882—1942), žurnālists — 54, 92, 122, 123, 128—130,

137, 146, 165, 168, 177, 179, 180, 200, 204, 213, 226, 232,

243, 267—272, 277, 289, 311, 333, 334, 337—339, 344, 350,

367, 370, 377, 385, 406, 527—529, 536, 542, 555, 558, 563,

566, 567, 580, 600—603, 606, 607, 620, 622

Asars Jānis (1877—1908), literatūras un mākslas kritiķis, publicists —-

92, 100, 143, 334, 602 •

Aspazija (īst. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), dzejniece, dramaturģe,

Raiņa dzīvesbiedre — 9, 11, 13—15, 19—24, 26—41, 45—48,

50—60, 62—73, 75—78, 81—94, 96—100, 103—118, 120—125,

127, 128, 130—135, 137—141, 146, 149, 152, 156, 158, 159, 163,

164, 182, 185—192, 194—201, 203—215, 217—226, 229—245,

247—274, 276—279, 282—295, 298—301, 303, 308, 312, 318,

319, 321
s

322, 327, 329, 332, 335, 336—340, 342—344, 350,

355—357," 360—376, 384, 385, 387—397, 399, 404, 410, 416,

419—421, 428, 433—439, 441, 444, 445, 454, 455, 457
; 462,

463, 470, 475—477, 480—484, 487—495, 497, 499—514, Vl6—

527, 531—533, 541—585, 587— 602—606, 610—619, 621—

627, 631, 633, 637—639, 643, 644

Asunta, skat. Bertoljo Asunta

Augenbergs Kārlis (ps. Ezerietis, 1869—1923), rakstnieks un žurnā-

lists — 410, 629, 631

Austriņš Antons (1884—1934), rakstnieks — 359, 362, 609



Avenārījs, skat. Avenāriuss Ferdinands

Avenāriuss Ferdinands (1856—1923), vācu rakstnieks un grāmatizde-

vējs — 98, 108

Bādekeris
i

skat. Bedekers Kails

Baginskis'" Fricis (1863—1928), tulkotājs — 155, 275, 309, 538, 592

Balabanova Andželika (1877™?), krievu tautības itāliešu strādnieku

kustības dalībniece — 202, 556

Balodis Antons (ps, A. Krauja, 1880—?), literatūras kritiķis, žurnā-

r>' līsts — 19, 76, 87, 88, 128, 130, 132, 149, 189, 193, 211, 212,

246, 248, 255, 282, 308, 311, 315, 329, 339, 3547 388,. 377, 378,

428, 463, 469, 485, 524, 529, 530, 552, 56 574,* 583, 589,

592, 604

Banga Tija (1882—1957), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā mākslas

darbiniece — 443, 641

Bārda Fricis (1880—1919), dzejnieks — 32, 33, 207, 222, 225, 231,

232, 238, 263, 269, 270, 374, 491
4 558, 566, 568, 571, 580,

582,. 648 . •

Bastjānis Voldemārs (1884—1975), skolotājs, sabiedrisks un valsts dar-

binieks — 576

Bēbelis Augusts (1840—1913), vācu un starptautiskās strādnieku kus-

tības darbinieks — 386, 499

Bedekers Karls (1801—1859), vācu grāmatizdevējs — 233, 569

Beldavs Gustavs (1867—1919)=, ārsts un literāts — 397, "398, 407, 429,

435, 636

Benjamiņš Antons (1860—1939), žurnālista, Latviešu skatuves biedrī-

bas un Jaunā Rīgas teātra darbinieks —• 382, 407, 620

Benkendorfs, naftas rūpnieks Kaukāzā — 133, 546, 552

Bepo, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā —- 210

Beppo, skat. Bepo

Bergmanis Arveds (1885—1938?), aktieris un režisors — 79, 510

Bergmanis Fricis (1860—1898), jurists, laikraksta «Dienas Lapa» pir-
mais redaktors — 454

Bergs Kristaps (1843—1907), rūpnieks un sabiedrisks darbinieks —

206

Bergs Arveds (1875—1942), jurists, žurnālists un buržuāzisks politisks

darbinieks — 301, 398, 429, 565

Berģi — 299, 300, 398

Berģis, skat. Bergs Arveds

Berta, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — f7

Bertoglio, skat. Bērto!jo

Bertoljo Antonieta, Asuntas un Džuzepes Bertoljo meita — 24, 165

167, M 5

Bertoljo Asunta, Raiņa un Aspazijas dzīvokļa saimniece Kastaņolā -—

17, 24, 26, 65, 115, 133, 254, 258, 262, 420, 433, 435/485, 489
* -
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Bertoljo Edoardo (Eduardo), Asuntas un Džuzepes Bertoljo vecākais

dēls — 24, 113

Bertoljo Dante, Asuntas un Džuzepes Bertoljo dēls — 24, 112

Bertoljo Džuzepe, Asuntas Bertoljo dzīvesbiedrs — 24, 86, 111

Bertoljo Līna, Asuntas un Džuzepes Bertoljo meita — 24, 86, 112, 245,

338, 357, 382

Bērziņa Erna (1890—1974), «Zelta zirga» izrādes dalībniece Lejas-
ciemā 1912. g. — 124

Bērziņa L, skat. Bērziņa Erna

Bērziņš Jānis (1859—1933)
j

jurists — 93, 272, 581

Bērziņš Jānis (segv. Ziemelis, 1881—1938), Latvijas revolucionārās kus-

tības dalībnieks, partijas un Padomju valsts darbinieks — 45,

46, 106—108, 148, 149, 337, 349, 467—469, 475, 477, 496, 519,

520, 536, 553, 592, 602, 608, 646, 648

Bērziņš Oto (1887—?), «Zelta zirga» izrādes dalībnieks Lejasciemā
1912. g. — 124

Betina, dziedātāja, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 65, 191, 551

Bettina, skat. Betina

Bierbaum Otto Julius, skat. Bīrbaums Oto Jūliuss

Bīrbaums Oto Jūliuss (1865—1910), vācu rakstnieks, izdevējs, mākslas

un literatūras kritiķis — 417

Biernsons, skat. Bjernsons Bjernsterns Martiniuss

Bīhners Ludvigs (1824—1899), vācu filozofs, dabaszinātnieks — 499,

551, 637

Birkerts Antons (ps. Antons, 1876—1971), literatūras kritiķis un rakst-

nieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 12, 16,

38, 88, 126, 141, 142, 149, 162, 163, 185, 197, 199, 205, 206, 225,

232, 233, 238, 240, 243, 265, 271, 377, 483, 484, 494, 512, 513,

528, 529, 534,"536, 537, 540, 554, 555, 558, 567, 568

Birkhāne Zelma — 173

Biruta, Birutiņa, skat. Skujeniece Biruta

Birznieks, skat. Birznieks-Upītis Ernests

Birznieks-Upītis (īst. v. Birznieks) Ernests (1871—1960), LPSR Tautas

rakstnieks — 19, 23, 24, 37, 45, 56, 71, 76, 83, 113, 116, 117,

120, 122, 127, 128, 130—133," 135, 146, 151, 175, 176, 181, 188—

190, 192—194, 205, 211—213, 225, 233, 235, 246, 250, 257, 284,

308, 314, 315, 329, 354, 371, 372, 385, 387, 389, 422—428, 444—

447, 453—455, 459, 463, 468, 469, 470, 475, 485, 487, 496, 502,

507, 529, 530, 546, 550—552, 561, 573, 577, 592, 594, 599, 610,

617, 624, 634, 635, 640, 641, 643, 644, 646, 643

Bisnieks Pēteris (1853—1911) laikraksta «Dienas Lapa» izdevējs

(1886—1897), banku darbinieks — 31, 36, 38, 41, 48, 182, 213,

272, 327, 390, 424, 491, 547, 580
4
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Bjernsons Bjernsterns Martiniuss (1832—1910), norvēģu rakstnieks,
teātra un sabiedrisks darbinieks — 108

Blaumanis Rūdolfs (1863—1908), rakstnieks — 180, 214

Bļaus Pēteris (1856—1930), dzejnieks un žurnālists — 159, 539

Blērs, iesp., Blērs Eižens (1805—1887), franču gleznotājs — 338

Bocaccio, skat. Bokačo Džovanni

Bogdanovs (īst. v. Maļinovskis) Aleksandrs (1873—1928), krievu filo-

zofs, ekonomists, dabaszinātnieks un politisks darbinieks — 379
t

428, 621

Bokačo Džovanni (1313—1375), itāliešu rakstnieks — 362

Bokums, emigrants Šveicē, pārrakstījis Raiņa un Aspazijas darbus —

338, 374, 375, 384, 388—391, 393—395, 437

Bošs V., Tijas Bangas dzīvesbiedrs — 226, 641

Brālis, skat. Deglavs Augusts

Brauns, skat. Jansons (Brauns) Jānis

Brencēns Eduards (1885—1929), gleznotājs un grafiķis — 374, 618

Brencis, skat. Priedītis Brencis

Brentāno Klemenss (1778—1842), vācu rakstnieks — 357, 611

Brigadere Anna (1861—1933), "rakstniece
— 64, 256, 544, 584, 603

Brigaderiete, skat. Brigadere Anna

Brigaders Jānis (1856—1936), grāmatizdevējs un aktieris — 50, 60,

190

Brinkmaniete, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 282

Brīvnieks Kārlis (1854—1934), aktieris, režisors un dramaturgs — 452,
643

Brjusovs Valērijs (1873—1924), krievu dzejnieks — 359, 361, 362,

612

Brunels, fotogrāfs Lugāno — 250

Bruņenieks Mārtiņš (1866—1950), skolotājs un literāts — 237

Bružā (Bružs) Miķelis (Mikus) (1868—?), inženieris ķīmiķis un lite-

rāts — 104, 518

Būmanis Aleksandrs (1881—1937), jurists, tulkotājs, žurnālists — 93,

135

Burcevs Vladimirs (1862—1936), krievu politisks darbinieks, vēsturnieks

un publicists — 411, 415

Bušē Alfrēds, skulptors ,— 570

Buševics Jānis (Žanis) (ps. Skabarga, 1875—1941), sociāldemokrātijas

darbinieks — 49, 128, 175, 189, 210, 310, 311, 317, 318
fi

323,

327—329, 334, 337, 352, 358, 363, 365, 367, 403, 431, 432, 436,

438, 439, 498, 530, 552, 561, 593, 595, 598, 60T
4 609, 636, 638

Bušs Nikolajs (1869—1941), padomju botāniķis — 135

Butuls Ādams (1860—1938), ārsts un sabiedrisks darbinieks — 397,

398, 429, 435, 636
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Cāns Erasts (1867—?), šveiciešu rakstnieks — 443

Carīvle, skat. Kārlails Tomass

Carolina, skat. Karolīna

Cattaneo Carlo, skat. Kataneo Kailo

Celis
— 606

Celmiņa Marika (1879—1969), aktrise — 294

Celms Jūlijs (1879—1935).., skolotājs, publicists, sociāldemokrātijas dar-

binieks — 9, 14—17, 21, 484, 500

Chilners, aktieris — 389

Chenier J., skat. Šenjē Marī Zozefs

Cielēna Amanda (1863—1936), emigrante Šveicē — 27, 235, 236, 238,

241, 243, 570

Cielēna-Bīlmane Viktorija (1886—1913), ārste
ļ

Amandas Cielēaas

meita — 570

Cieleniete, skat. Cielēna Amanda

Cielēns Fēliks (ps. Cinis, Cis, 1888—1964), sociāldemokrātijas darbi-

nieks, meņševiks, publicists, buržuāziskās Latvijas politisks dar-

binieks, Amandas Cielēnas dēls — 236, 243, 308, 309, 365, 403,
570, 592, 614

Cimermānis Arturs (1886—?), scenogrāfs — 430

Cinis, skat. Cielēns Fēlikss

Cis, skat. Cielēns Fēlikss
-

Cocca, skat. Koka

Conza, skat. Kondza

Cunovs, iesp., Kunovs Heinribs

Cveigs Stefans (1881—1942), austriešu rakstnieks — 417

Cikste Alfrēds, advokāts — 91

Čipus, skat. Eliass Kristaps

Dacei, skat. Dači Albina

Daci Albīna, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 65, 260, 505

Dači Oresta, Albīnas Dači meita — 260

Dāle (Ķēniņa) Austra (1892—1972), dzejniece — 362 .

Dambekalna 8., skat. Skujeniece Biruta

Dambekalns Jānis (1883—1941?), jurists, Birutas Skujenieces dzīves-

biedrs — 20—23
ž

52, 228, 443—450, 452, 464, 465, 486, 500,

641—643, 647

Dambekalns Rainis (1909—?), Birutas Skujenieces un Jāņa Dambe-

kalna dēls, Raiņa un Aspazijas krustdēls — 295—297, 587

Dambergs Valdemārs (1886—1960), rakstnieks — 160, 186, 200, 202,

203, 210, 213, 232, 266, 284, 458, 459, 540, 549
a

555, 557, 645

Damberģis, skat. Dambergs Valdemārs

DAnnuncio Gabriēle (1863—1938), itāliešu rakstnieks — 67

Dante, skat, Bertoljo Dante
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Dante Aligjēri (1265—1321), itāliešu dzejnieks — 202, 535

Darvins Čarlzs (1809—1882), angļu dabaszinātnieks — 327, 341, 359

Dauge Aleksandrs (1868—1937), pedagogs, literāts — 44, 45, 136, 137,

142—144, 496, 531, 534

Dauge Emīls, Aleksandra un Paula Dauges brālis — 78

Dauge Pauls (1859—1946), revolucionārās kustības dalībnieks, zināt-

niekos,- publicists, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks—

4t, otjš.M, j&,38, 0, 9& H6r2?67-29tr292rat9ļ- 3 #°,

352, 460, 475/481, 483—485, 488, 496, 509,■■&&rīt&rS&fW£
<QV3~ $0

"

;
Danģis, skat Dauge Pauls

Dāvids Valts (īst. v. Dāvids Vecaukums, 1890—1969), dzejnieks — 403

Deglava Emma (Emiņa, Emsis, 1872—1949), bijusī laikraksta «Dienas

Lapa» līdzstrādniece, Augusta Deglava dzīvesbiedre — 54, 66,
147

Deglavs Augusts (Brālis, 1882—1922), rakstnieks — 9, 24, 40, 50, 51,

53—55, 58, 60—62, 65—67, 71—73, 92, 97, 100, 125, 145—147,

149—152, 171, 172, 175, 181, 190—192, 200, 201, 203, 204, 213,

220, 226, 227, 237, 240, 243, 249, 253, 255, 272, 277,' 279, 284
&

314, 326, 327, 336, 337, 340—342, 344, 347, 349, 350, 353—355,' *

358, 369, 371, 372, 394, 398, 402, 409, 410, 416\ 421, 425, 43\
436, 441, 443, 444, 452, 457, 465, 478, 482, 499—501, 504, 505,

508, 517, 535—537, 544, 545, 551, 552, 556/562, 567, 568, 570—

572, 577, 598, 601, 605—607, 609, 610, 616, 627, 630, 633, 635,

637,639 —641, 645

Dermane Henriete (1882—1954), revolucionārās kustības dalībniece,

Viļa Dermaņa dzīvesbiedre — 73, 74, 78, 508

Dermane 3., skat. Dermane Henriete

Dermanis Vilis (1875—1938), revolucionārs, publicists un literatūras

kritiķis — 73, 74, 255, 309, 310, 327, 341, 359, 364, 385, 469,

476, 508, 577, 592, 614

Dīcgens Jozefs (1828—1888), vācu sociāldemokrātijas darbinieks, filo-

zofs — 9, 13—15, 319, 352, 379
s

482, 484

DinMa, skat. Dinlja

Dinlja, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 210

Dišlers Kārlis (1878—1954), buržuāzisks tiesību zinātnieks — 375, 470,

618

Dombrovskis Augusts (1845—1927), rūpnieks, sabiedrisks darbinieks —

356, 360—363, 611, 612

Doriņa, Dorīte, skat. Rozenberga Dora

Doriņa, skat. Stučka Dora

Dravnieks (Draviņš-Dravnieks) Jēkabs (ps. J, Laimnieks, 1858—1927),

žurnālists, grāmatizdevējs un leksikogrāfs — 258, 345, 398, 607

Dregeli G., ungāru dramaturgs — 578
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Driega Jānis (Arhitekts, 1872—192?), revolucionārās kustības dalīb-

nieks — 315, 329, 594

Druviņš, kāds māju saimnieks Engures ezera tuvumā — 550

D. Stoutschka, skat. Stučka Dora

Dubois — 17

Duburs (īst. v. Ariņš) Jēkabs (1866—1916), aktieris, režisors un skatu-

ves māksas pedagogs — 32, 37, 80, 233, 235, 243, 251, 393,

569

Ducmanis Kārlis (1881—1943), publicists un sabiedrisks darbinieks —

235, 569

Dukurs Roberts (1886— politisks darbinieks, sociāldemokrāts —

313, 379, 621

Dzenis Burkards (1879—1966), tēlnieks — 584

Džanini, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 233

Džons, skat. Vidiņš Jānis

Džulija, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 124

Edoardo, skat. Bertoljo Edoardo

Egle Rūdolfs (1889—1947), literatūras zinātnieks un tulkotājs — 329—

332, 343, 344, 357, 358, 408, 410, 432, 433, 599, 600, 605, 611,
630, 631, 636

Egiītis (Eglīts) Viktors (1877—1945), rakstnieks — 64, 459, 509, 645

Eihholce (arī Zariņa, Lāce) Lidija (1365—1952), Raiņa un Aspazijas

paziņa — 356, 361

Eihmanis — 419

Eilenbergs Herberts (1876—1949), vācu rakstnieks —243

Eka, Ekus, skat. Skubiķis Eduards Emīls

Ekbergs — 203

Ekteri, skat. Kalniņa Klāra, Kalniņš Pauls

Ekteris (Ekters), skat. Kalniņš Pauls

Eķis E„ izdevējs — 393—396

Elgažniece Leontīne (1875—1952), Lejasciema iedzīvotāja — 124

Eliass Kristaps (ps. Čipus, 1886—1963), sociāldemokrātijas darbinieks,

vēlāk mākslas zinātnieks, publicists — 309, 592

Ellenbogena (Ellenbogeniete), Raiņa un Aspazijas dzīvokļa saimniece

Cīrihē — 356, 363, 365, 368, 371, 373, 375

Elza (Elze), skat. Aspazija

Emīls, skat. Dauge Emīls

Emmiņa (Emiņa), skat. Deglava Emma

Ērika (īst. v. Freimane) Lilija (1893—1981), aktrise, LPSR Tautas ska-

tuves māksliniece — 641

Ernsts Pauls (1866—1933), vācu rakstnieks — 142

Ertnere Filicita (1891—1975), režisore, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 463, 464, 646

Eulenbergs, skat, Eilenbergs Herberts
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Everts J., advokāts Viļņā — 344

Ezerlauka Olga, skat. Zēfelde Olga

Farbstein, skat. Farbšteina Betija

Farbšteina Betija, ārste Cīrihē — 45, 56, 76, 77, 165, 166, 490, 492,
507, 509

Farini (Farina) Džuzepina, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 26,
260, 262, 266, 272

Farini Luidžina, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 60, 81, 83,

503

Farins Salvatore (1846—1918), itāliešu rakstnieks — 353

Fehners Gustavs Teodors (1801—1887), vācu psihologs, filozofs un fizi-

ķis — 270, 580

Feierbahs Anselms (1829—1880), vācu gleznotājs — 35, 138, 492, 532,
542

Feldmane L., iesācēja tulkotāja — 564

Fēlikss, skat. Cielēns Fēlikss

Feurbach, skat. Feierbahs Anselms

Flaišlens Cēzars (1864—1920), vācu rakstnieks un grāmattirgotājs —

142

Flobērs Gistavs (1821—1880), franču rakstnieks — 313

Fogts Karls (1817— 1897), vācu filozofs — 149, 513, 536

Francs R., Jaunā Rīgas teātra darbinieks — 466, 467, 647

Fredis — 298—300

Freiligrāts Ferdinands (1810—1876), vācu dzejnieks — 42, 88, 108, 110,

495, 513, 520

Freimanis Aleksandrs (1864—1919), aktieris un režisors — 378, 379, 620

Freimanis Dāvids, Aspazijas mātes tēvs — 223, 224, 567

Freinbergs Kārlis (1884—1967), teātra darbinieks, literāts un kritiķis —

163, 164, 192, 204, 207, 213, 214, 224, 231, 232, 234, 238, 244,

247, 256, 262, 265, 271, 273, 300, 315, 378, 382, 401, 406, 421,

430, 476, 540, "541, 559, 572, 573, 585, 620

Freinberģis, skat. Freinbergs Kārlis

Freitāgs Gustavs (1816—1895), vācu rakstnieks un drāmas teorētiķis —

246

Frīdmanis Alfrēds (1845—1923), vācu rakstnieks — 505

Gailis Mārtiņš (ps. Ludvigs Šanteklērs, 1889—1941), aktieris un lite-

rāts — 204, 558

Gailīte Angelika (1884—1975), rakstniece — 603, 604

Galsvorzijs, Galsvorsi, skat. Golsvērtijs Džons

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 75, 93, 143,

144, 149, 153, 162, 163, 177, 535, 536, 580, 621

Gianini, skat. Džanini

Gigia, iesp., Farini Luidžina
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Ginters Johans (1886—?), vācu literāts un tulkotājs — 160, 161, 217,

218, 221, 222, 225, .230, 233, 238, 243, 246, 247, 251—255, 257—

259, 261, 264—267, 277, 283, 304, 365, 358, 370, 540, 549, 563,

564, 559, 571,, 573, 575—577, 579, 590, .615

Giulia, skat., Džulija *

Giuseppe, skat. Bertoljo Džuzepe

Giuseppina, iesp., Farini Džuzepina

Glomenis, .skat. Bkznieks-Upītis Ernests

Golts Augusts (1882—1968), grāmatizdevējs — 9, 93, 102, 226, 398,

421, 425, 426, 463, 470, 643

Golts, skat. Zeltiņš Dāvids

Golsvērtijs Džons (1867—1933), angļu rakstnieks — 313, 352

Gorkijs Maksims (īst. v. Aleksejs Beškovs, 1868—1936), krievu rakst-

nieks — 67, 88, 301, 402, 589

Gothe, skat. Gēte Johans Volfgangs
Greilihs Hermanis (1842—?) Šveices sociāldemokrāts — .51, 52, 500

Grikovski, skat. Pliekšāne Dārta

Grillparcers Francs (.1791—1872), austriešu rakstnieks — 142

Grīnuma Gundega (dzim. 1948), literatūras vēsturniece — 491

Gross Ervins, Straupes mācītājs, Latviešu literārās draugu biedrības

biedrs — 207, 558 -

Guckovs Karls (1811—1678), vācu rakstnieks — 209, 497, 551, 560

Gulbis Ansis (1873—1936), izdevējs un rakstnieks — 10—13, 22, 45
&

59, 6.0, 64, 84, 90—98, 100, 116, 125—127, 132, 134—138, 142—

144, 146, 153—155, 157, 159, 175, 179, 188, 193, 196, 197, 227,

245, 248, .257, 812—314, 321, 322, 327, 329, 345, 347—349,

351—355, 35.8—362, 365, 369, 372, 375, 376, 380, 384, 385, 387,

389, .398, 402—404, 407, 408,' 410, 417, 418, 421—428, 444, 446,

455, 459—453, 475, 483, ,514—516, 518, 528, 531, 534, 537—539,

553, 577, 593, 597, 599, 6.07—613, 6.19* 622, 623, 628, 630, 632,

634, 635, 644, 645, ■646

Gulbis (īst. v. Bulle) Jānis (1885—1917), rakstnieks — 403

Gūnthers, -skat. Ginters Johans

Gurevica Paulīne, Raiņa un Aspazijas paziņa Šveicē — 27, 59, 63 98,

121, 139, 243, 251, 3*31, 504

Gustavs, skat. Zemgais Gustavs

Halbe Makss (1865—1944), vācu rakstnieks — 357, 433, 611, 636

Hardens (īst. v. Vftkovskis) Maksimiliāns (1861—1927), vācu žurnā-

lists un rakstnieks — 12

Hartmanis Eduards (1842— virai filozofs — 226, 434

Haufs Vilhelms (1802—1827), -vācu rakstnieks — 330, 343, 357, 408,

433, 599, 611, 630

Haupmanis Gerharts (1862—1946), vācu dramaturgs — 322, 464
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Hebeis Kristiāns Fridrihs (.18:13—1863)., vien dramaturgs -— 142, 505,■
534

Hedviga, Raiņa un Aspazijas: paziņa Šveicē — 259

Heers, skat. Hērs Jakobs Kristofs

Heferkampfs, tirgotājs Rīgā —-212

Heine. Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks; — 5fĶ 64| 68; 110, 499,

501, 506

Helderlīns Fridrihs (1770—L843), vācu dzejnieks — 330

Hermans, skat. Asars Hermanis

Hērs Jakobs Kristofs (1859—1925),. šveteiesm rakstnieks — 443

Hertelis (Hertels) Vilis (1873—1918), ekonomists un- žurnālists — 36,

48, 79, 132,. 146, 2.14, 215, 233,. 320,, 333, 562

Hervēgs Georgs (1817—1.875),,, vācu. dzejnieks — 27i:

Herweghs E., skat. Hervēgs Georga
Hibšmane Klāra (1878—1946), pirmā latviešu sieviete ārste — 164, 166,

187, 541, 550

Hinhēde Mikēls (1862;—?), dāņu ārsts v» uzturzinātnteks — 188,

550

Hismans Kamils (1871— 1968), starptautiskās strādnieku kustības dar-

binieks, viens no Beļģijas sociālistu partijas vadītājiem — 478,

594

Holderlin, skat. Helderlīns Fridrihs

Homērs (9.-8. gs. p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks —- 83, 88, 89, 511

Huberiete, iesp., Hūbera-Zennhauzena.Albija,, rakstniece,.Bto&ļm.

un Aspazijas paziņa Šveicē —
37

Ibsens Henriks (1828—1906), norvēģu dramaturgs — 47, 535, 607

leviņš Kārlis (1888—1977), rakstnieks — 16, 206, 484

Immermanis Karīs (1796—1840), vācu rakstnieks — 343

īniņa, skat. Aspazija

Iniņbergs (Iniņberģis) Jēkabs (1874—4925), dzejnieks, izdevniecības

«Dzirciemnieki» tehniskais vadītājs — 67, 127, 123, 130, 189,

193, 211, 235, 308, 314, 315, 329, 387, 422, 426, 428, 445, 446,

453, 454, 462, 470, 530, 641

īnozemcevs, skat. Inozemcevs-Ivins

Inozemcevs-Ivins, Maskavas laikraksta «PyccKoe caobo» korespon-

dents — 33, 334, 600

Ivanovs Roberts (1883—1954b žurnālists, sociāldemokrātijas darbi-

nieks — 27, 29, 38, 40, 48, 76', 87, 89, 108, 190, 324, 325, 455,

456, 492, 495, 498, 500, 509, 512, 513, 597, 644

īvans, skat. Ivanovs Roberts

īzmailovičs V., mākslinieks — 613

Jancis, skat. Jansons (Brauns) Jānis

Jānītis, skat. Dambekalns Jānis
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Jankavs Jānis (ps. J. H„ 1886—1918), publicists, literatūras kritiķis —

238, 282, 317, 320, 323, 325—328, 334, 335, 337, 345—347, 359,

372, 408, 413, 414, 422, 478, 479, 483, 519, 559, 571, 582, 594—

596, 598, 600, 602, 606, 609, 630, 635

Jansons, skat. Jansons (Brauns) Jānis

Jansons (Brauns) Jānis (1872—1917), jaunstrāvnieks, publicists, litera-

tūras kritiķis — 25, 31, 36, 38, 42, 46, 49, 51, 107, 110, 111,

119, 148, 173, 174, 182—184, 281, 282, 290, 291, 297, 298, 304—

310, 312, 315, 316, 320—328, 330, 331, 333—338, 340, 342, 344,

346, 349, 352, 364, 365, 367, 368, 388, 399, 402, 406, 407, 411,

412, 414, 415, 422, 431, 432, 439, 440, 455, 477—480, 487, 492,

495, 497—500, 520—522, 525, 545, 548, 582, 583, 586—588, 590,

591, 593, 594, 596, 597, 599—602, 604, 606, 609, 615, 616,

624—626, 632, 634, 636, 638, 639, 643, 644, 648

Jaunsudrabiņš Jānis (1877—1962), rakstnieks un gleznotājs — 206,

558

Jēkabsons Kārlis (1879—1946), dzejnieks un tulkotājs — 237, 254

Jesena (Jesseniete), Andreja Jesena dzīvesbiedre
—

372

Jesens Andrejs (1873—1958), bērnu un jaunatnes literatūras izdevējs

un tulkotājs — 140, 141, 205, 533

J. D. — 386

J. H., skat. Jankavs Jānis

Jūlijs, skat. Celms Jūlijs

Kaija īvande, skat. Lūkina Antonija

Kains, skat. Reinbergs K.

Kaizerlings Hermanis (1880—1946), vācu filozofs un rakstnieks — 362

Kaktiņš Ādolfs (1885—1965), aktieris un operdziedātājs — 529, 566

Kalderons dc la Barka Pedro (1600—1681), spāņu dramaturgs — 47

Kalniņa Klāra (1874—1964), buržuāziska sabiedriska darbiniece un

publiciste, Paula Kalniņa dzīvesbiedre — 191, 195, 213

Kalniņa-Kursevica Emīlija (ps. Nātre, 1878—?), publiciste un vēstur-

niece — 42, 495

Kalniņa Lizete (Liepulapiņa, Raiņa un Aspazijas paziņa —

201, 556, 557

Kalniņa Marija, iesācēja tulkotāja — 409, 630

Kalniņš Alfrēds (1879—1951), komponists, LPSR Tautas skatuves māk-

slinieks — 241, 242, 252, 254, 257, 267, 274—276, 301—303,

305, 314, 374, 391, 392, 447, 576, 581, 589—590, 593, 618, 641

Kalniņš Pauls (segv. Ekteris, 1872—1945), buržuāzisks politisks darbi-

nieks, latviešu meņševiku ideologs — 27, 28, 191, 197, 213,

322—324, 334, 340, 341, 372, 495, 597, 604

Kalniņš Rodrigo (1883—1940), aktieris — 153, 537, 566

Kanclera (Kancleriete), Raiņa un Aspazijas dzīvokļa saimniece Cī-

rihē — 371, 373, 375, 471
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Kaņeps Kārlis (1888—1967), «Zelta zirga» izrādes dalībnieks Lejasciemā
1912. g. — 124

Kārlails Tomass (1795—1881), angļu vēsturnieks, filozofs un publi-
cists — 91, 92, 100

Karlīne, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 339

Karlsons Kārlis (īst. v. Eduards Karlsons, segv. Ogrietis, 1888—1938),

partijas un padomju darbinieks, LSD Ārzemju grupu biroja sek-

retārs (1912—1914) — 291, 592

Karolīna, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 65, 124, 260, 262,
505

Kārstenis (īst. v. Smits) Jānis (1884—1921), rakstnieks — 377, 399, 403,

404, 619, 628, 629

Kataneo Karlo (1801—1869), itāliešu tautas atbrīvošanās cīņu dalīb-

nieks, politisks darbinieks un zinātnieks — 57, 64

Kellers, Raiņa un Aspazijas paziņa Šveicē — 77, 182, 258, 357

Kersnovskis — 94, 515

K. H. — 358

Kinkels Gotfrīds (1815—1882), vācu rakstnieks ,un mākslas vēstur-

nieks — 149, 513, 536

Kirhensteins Augusts (1872—1963), mikrobiologs, Padomju valsts dar-

binieks, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks — 158,

350, 397, 398, 407, 418, 419, 423, 429, 435, 436, 448, 465, 466,

467, 470, 539, 585, 607, 627—630, 633, 635—637, 642, 647, 648

Kirhners, tirgotājs — 288

Kirhners Oto, izdevējs un fabrikants — 154, 538

Klāra, skat. Hibšmane Klāra

Klāra, skat. Kalniņa Klāra

Klaustiņš Roberts (1875—1962), literatūras vēsturnieks un kritiķis, bur-

žuāzisks politisks darbinieks — 190, 196, 197, 201, 235, 269, 312,

322, 460, 461, 546, 553, 569, 580, 593, 646

Kleinberģis Jānis (1874—1919), žurnālists un literāts — 611

Kleists Heinrihs fon (1777—181l)
ļ

vācu rakstnieks — 266

Kļavs, iesp., Kļava Jānis (1876—1956), sociāldemokrātijas darbinieks —

393

Knehels H., gleznotājs — 570

Knoriņš Vilhelms (Vilis) (1890—1938), Krievijas un starptautiskās re-

volucionārās kustības dalībnieks, literatūras kritiķis, vēstur-

nieks
— 130, 237, 338, 377, 529, 603, 604

Kokovcevs Vladimirs (1853—1943), Krievijas valsts darbinieks — 298

Koka, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 133

Kondza, bankas pārzinis Cīrihē — 436

Konrāds, skat. Pētersons Konrāds

Kovaļevska Olga (segv. Madāmiņa, 1866—1949), sociāldemokrātijas

darbiniece — 99, 592
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Kovaļevskis Jānis (Lepskis, 1873—1921), jaunstrāvnieks, žurnālists —

150, 166, 173, 176, 179, 185, 207, 215, 232, 265, 30f, 365, 537

Kovaļevskis Jēkabs (segv, Kundziņš» 1862—1943), sociāldemokrātijas
darbinieks

— 99, 119, 592

Krašeņiņņikovs Nikolajs (1878—1941), krievu rakstnieks — 621

Krauja A., skat. Balodis Antons

Krauze-Ozoliņa Austra, skat. Ozoliņa-Krauze Austra

Kreicbergs Jānis (1864—1948), buržuāzisks sabiedrisks darbinieks, žur-

nālists — 361—364, 613

Kreplins (Krepliņš) Augusts (1873—?), finansu darbinieks — 36, 39, 47,
132

Kristaps S. — 323

Kroders Roberts (1892—1956), ■rakstnieks, žurnālists un tulkotājs —

359, 361, 612

Kronvalds Atis (1837—1875), pedagogs, valodnieks, publicists un sa-

biedrisks darbinieks — 30, 94

Krops Vaclavs (1885—1928), laikraksta «Jaunas Ziņas» redaktors

(1912—1913) — 189, 550

Krumbergs Augusts (1864—1897), jaunstrāvnieks — 316

Krūza Kārlis (1884—1960), dzejnieks — 103

Kuģa Emma, Jāņa Kugas dzīvesbiedre — 339 (?), 606

Kuģa Jānis (1878—1969), scenogrāfs — 38, 48, 77, 79, 81, 99, 178, 179,

209, 241, 287, 328, 339, 340, 421, 430, 509, 571, 584, 606

Kūla Teodors — 342, 360

Kūla Kristīne, žurnālā «Darbs» redaktore (1914) — 639

Kūlis, skat. Kūla Teodors

Kundziņi, skat. Kovaļevska Olga, Kovaļevskis Jēkabs

Kundziņš, skat. Kovaļevskis Jēkabs

Kunovs Heinribs (1862—1936), vācu sociāldemokrāts, vēsturnieks un

sociologs — 453

Kūns, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 435

Ķeniņiete, skat. Ķēniņa Anna

Ķēniņa Anna (1877—1950), pedagoģe un žurnāliste — 33, 77,. 78, 89,

99, 286—288, 496, 498, 509, 584

Ķēniņi, skat. Ķēniņa Anna, Ķēniņš Atis

Ķēniņš Atis (1874—1961), sabiedrisks darbinieks, dzejnieks un peda-

gogs ■—
99

Ķibulis (Ķibuls) A., skat. Spriņģis Andrejs

Ķirpēns Kārlis (1875—1929), jaunstrāvnieks, Jaunā Rīgas teātra valdes

loceklis — 10, 36, 38, 39, 47, 48, 78, 79, 103, 132, 222, 226,

231, 320, 321, 380—383, 399—401, 406, 407, 421, 430, 431, 470,

471, 476, 477,482, 494, 497, 498, 510, 518, 520, 530, 566, 596,

621, 622, 628, 629, 634, 636, 648

Ķirpis, skat. Ķirpēns Kārlis



Laimnieks J., skat, Dravnieks Jēkabs

Lapas Mārtiņš (1864—1909), rakstnieks, žurnālists un tulkotājs —' 238

Lapiņš Jānis (1885—1941), publicists un pedagogs — 319, 544, 573,
595

Lautenbahs Jēkabs (ps. Jūsmiņš, 1847—1928), filologs un rakstnieks —

488

Lazdiņš J.
r iesp., Lazdiņš Juris (1858—1931), advokāts Rīgā — 544

Lejiņš Pāvils (Pauls) (1886—?), Liepājas Latviešu skatuves biedrības

priekšsēdētājs, viens no laikraksta «Dzīve» izdevējiem — 623

Leonhards, skat. Vagulis Leonhards

Lepskis, skat. Kovaļevskis Jānis

Lerch, skat. Lerha -

Lerha, Raiņa un Aspazijas paziņa Šveicē — 208

Lesings Gotholds Efraims (1729—1781), vācu rakstnieks, literatūras un

mākslas teorētiķis — 630

Lībknehts Kārlis Vilhelms (1871—1919), vācu vai starptautiskās revoluci-

onārās kustības darbinieks, viens no Vācijas KP dibinātājiem —

.98

Lidija, skat. Eihholce Lidija

Liepa Mārtiņš (1874—1953), rakstnieks un žurnālists — 556

Liepulapiņa, skat. Kalniņa Lizete

Līgotnis, skat. Līgotņu Jēkabs

Līgotņu Jēkabs (īst. v. Jēkabs Roze, 1874—1942), rakstnieks, žurnā-

lists un literatūras kritiķis — 58, 65, 185, 190, 205—208, 232,

250, 268, 270, 272, 277, 289, 322, 503, 558, 559, 560, 582, 597

Lilienkrons Detlebs (īst. v. Frederihs Ādolfs Aksels, 1844—1909), vācu

rakstnieks — 433, 636

Lilija, skat. Lūkina Antonija

Limjērs Luijs Zans (1864—1948), franču izgudrotājs, kinematogrāfa

konstruktors — 97, 516

Limjērs Ogists (1862—1954), franču izgudrotājs, kinematogrāfa kon-

struktors, iepriekšējā brālis — 97, 516

Līna, skat. Bertoljo Līna

Lindi, Raiņa unAspazijas paziņa Šveicē — 356, 360

Līvene, iesp., Andreja Veckalna dzīvesbiedre — 338

Līvs, skat. Veckalns Andrejs

Līziņa, skat. Pliekšāne Līze

Lorics, tirgotājs Cīrihē — 48

Loritzs, skat. Lorics

Lūkina Antonija (ps. Ivande Kaija, 1876—1942), rakstniece — 18, 37,

38, 55—59, 66—68, 70, 99, 100, 104, 113, 114, 118, 119, 122,

124, 133, 165, 167, 170, 171, 173, 176—182, 184—186, 212,

219—222, 238, 253, 272, 277, 278, 284—286, 288—290, 292—293,

303, 338, 340, 343, 360, 362, 364, 365, 367, 397, 398, 429, 436,

687
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448, 467, 476, 477, 485, 493, 501, 503, 510, 517, 522, 525, 531,
542, 544, 546, 547, 549, 56f, 562

ļ 564, 565, 584—587, 589, 603—

605, 627

Lūkini, skat. Lūkina Antonija, Lūkins Fēlikss

Lūkins Fēlikss (1875—1934), ārsts, Antonijas Lūkinas dzīvesbiedrs —

436

Lumieri, skat. Limjērs Luijs Žans, Limjērs Ogists

L. V., skat. Vagulis Leonhards

Ļeņins Vladimirs Iļjičs (1870—1924), krievu un starptautiskās strād-

nieku kustības vadonis,. PSKP pamatlicējs, PSRS dibinātājs —

291, 586

Ļermontovs Mihails (1814—1841), krievu dzejnieks — 545

Ļūļa Pēteris (1877—?), Pēterburgas Latviešu labdarības biedrības priekš-
nieks — 147, 148, 155, 161, 162, 219, 342, 536, 540

Maca, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā —■ 57

Maciņa L.
— 253, 576

Madāmiņa, skat. Kovaļevska Olga
Makfersons Džeimss (1736—1796), skotu dzejnieks — 505

Maldonis Voldemārs (1870—1941), teologs — 643

Mama, māmiņa, skat. Rozenberga Grieta

Manns Heinrihs (1871—1950), vācu rakstnieks — 135

Manns Tomass (1875—1955), vācu rakstnieks — 135

Mansirevs Serafims (1866—1928), krievu kņazs, jurists — 242, 478,

571

Marija, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 24, 37

Markss Kārlis (1818—1883), zinātniskā komunisma pamatlicējs, starp-

tautiskās strādnieku kustības vadonis — 15, 61, 101, 107
fi

108,

110, 149, 183, 270, 402, 504, 513, 520

Martin — 322, 597

Mārtiņš, skat. Sēja Pēteris

Masters (Straujāns) Jānis (1884—1938), rakstnieks, partijas un padomju

darbinieks — 46, 287, 301, 383, 392—394, 423, 469, 622

Matīss, Matīsiņš, skat. Aronu Matīss

Mazza, skat. Maca

Mečņikovs Iļja (1845—1916), krievu biologs, embriologs — 380

Mediņš Jānis (1890—1966), komponists un diriģents — 376, 392—394,

447, 619, 625

Meier K. F., skat. Meijers Konrāds Ferdinands

Meijers Konrāds Ferdinands (1825—1898), šveiciešu rakstnieks — 330

357, 443

Meijers M. Vilhelms (1853—?), vācu astronoms —
609

Melnalksnis Augusts (ps. Melnais Alksnis, 1876—1944), žurnālists un

rakstnieks — 403



689

Melngailis Emīlis (1874—1954), komponists un folklorists, LPSR Tau-

tas mākslinieks — 241, 275, 365—368, 370, 371, 395
s

447, 571,

616, 617, 619, 625

Menders Fricis (Zolovs, 1885—1973), sociāldemokrātijas darbinieks,

menševiks — 592

Mērike Eduards (1804—1875), vācu dzejnieks — 142

Mērings Francs (1846—1919), vācu strādnieku kustības darbinieks,

filozofs, vēsturnieks un literatūras kritiķis — 108, 520

Merkers, Birutas Skujenieces dzīvokļa saimnieks Berlīnē — 208, 209,

560

Merķelis Garlībs (1769—1850), publicists, rakstnieks, apgaismības ideju

paudējs — 64, 65, 93, 113, 135

Merķels, skat. Skarre Voldemārs

Metuzāls (Metuzalis) Eduards (1889—1978), gleznotājs — 407.

Mever K. F., skat. Meijers Konrāds Ferdinands

Mierkalns Fricis (1873—1955), rakstnieks un teātra kritiķis — 262

Mierlauks Aleksis (1866—1943), aktieris un režisors — 47, 48, 196,

262, 341, 344, 350, 381—383, 401, 430, 450, 452, 453, 457, 467,

468, 470, 471, 497, 605, 606, 620, 622, 641—643.

Mihelsons, skat. Miķelsons Jānis

Mikelene, Raiņa un Aspazijas dzīvokļa saimniece Cīrihē — 100, 120,

134

Miķelsons Jānis, dzejnieks — 82, 354, 358
fj

396

Milleriete, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 65

Millers, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 24, 39

Millers-Liērs Francs (1857-1916), vācu sociologs — 352, 608

Miļukovs Pāvels (1859—1943), krievu politisks darbinieks — 298

M. L„ skat. Liepa Mārtiņš

Moljērs (īst. v. Žans Batists Pokelēns, 1622—1673), franču dramaturgs —

590

Mommenss H., tipogrāfijas īpašnieks — 297

Mordvinovs, krievu dzejnieks, tulkojis Raiņa un Aspazijas dzejoļus

krieviski — 138, 532

Moricke, skat. Mērike Eduards

Mucci, skat. Muči

Muči, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 133

Muceniece Otīlija (1871—1951), aktrise — 23, 487

Mūller-Lyer, skat. Millers-Liērs Francs

Munters Kārlis — 527

Nabls Francs (1883—?), austriešu rakstnieks — 357, 611

Nāgli, skat. Ņēgli

Nagliņa-Hertinga Amālija, skat. Aspazija

Napoleons ī Bonaparts (1769—1821), Francijas imperators 1804.—

1815. g. — 44
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Nātre, skat. Kalniņa-Kurševica Emīlija

Nēgli, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 260

Nicmanis — 423, 425

Nīče Fridrihs (1844—1900), vācu filozofs un rakstnieks — 145, 417

Niedra Andrievs (1871—1942), rakstnieks un reakcionārs politisks dar-

binieks — 32, 197, 491

Nīna, skat. Priedīte Anna

Nino, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 288, 435

Nitče F. R., skat. Nīče Fridrihs

Novāliss Fridrihs (īst. v. Fridrihs fon HardenbergS, 1772—1801)j vāca

dzejnieks un filozofs — 330

Ņekrasovs Nikolajs (1821—1878), krievu dzejnieks — 545

Ogrietis, skat. Karlsons Kārlis

Olavs (agrāk Plute) Vilis (1867—1917), mācītājs un publicists — 554

Oligers Nikolajs (1882—1919), krievu rakstnieks — 403

Oresta, skat. Dači Oresta

Osians, dzīv. 3, gs„ leģendārs ķeltu bards un kareivis — 505

Ostvalds Vilhelms (1853—1932), ķīmiķis un-filozofs — 343, 433

Ozola P., grāmatizdevēja Jāņa Ozola atraitne un viņa apgāda manti-

niece —
537

Ozoliņa-Krauze Austra (1890—1941), rakstniece un publiciste — 196,

- 262, 391, 394, 544, 584

Ozoliņš Pēteris (1864—1933), aktieris un režisors, Rīgas Latviešu teātra

direktors — 235, 272, 581

Ozols Jānis (1859—1906), grāmatizdevējs Cēsīs — 153, 154, 465, 539

Ozols Jānis (1878—1968), revolucionārās kustības dalībnieks — 331,

333, 334, 600

Ozols Jānis (Baku Ozols), strādnieks, marksistiskā', pulciņa organizē-

tājs, vēlāk trimdinieks — 233, 235, 310, 311, 593

Paegle (Birģele) Alma (1877—?), etnogrāfe, Raiņa māsīca — 434, 444,

637

Paegle Edvards (1876—1960), etnogrāfs, Almas Paegles dzīvesbiedrs. —

434, 444

Paegle Leons (1890—1926), dzejnieks — 206

Pajēvičs Jukums (1873—1900); rakstnieks ~ 368

Pārķers L., lugas «Jāzeps Ēģiptē» autors — 389, 624-

Paul Ernst, skat Erasts Pauls

Paulīne, skat. Gurevica Paulīne

Paulis, skat. Priedītis Pauls

Pauls (Paulis), skat. Dauge Pauls

Pavārs, skolotājs no Alojas — 457

Peine Arvīds (ps. Jānis Sudrabkaļus, 1894—1975), LPSR Tautas dzej-
nieks — 418
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Pekmanis Pēteris (ps. Adata, 1883—?), literāts un žurnālists — 51, 499,

520

Pēlisjē Žans, franču literāts un žurnālists, viens no žurnāla «Les An-

nales des Nationalitēs» iniciatoriem — 7, 8j 481

Pelše Ārija (dzim. 1912), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece, Roberta Pelšes meita — 36?

Pelše Roberts (ps. P. Roberts, 1880—1955), revolucionārās kustības da-

lībnieks, literatūras kritiķis, publicists — 23, 79, 84, 85, 104,

107, 116, 128, 130, 149, 166, 183, 192, 221, 255, 282, 297, 311, 327.

336, 340, 341, 387, 368, 371
f

372, 377, 385, 386, 388, 389, 403,

423, 479, 480, 486, 510, 511* 518, 519, 523, 530, 548, 552, 577,

583, 601, 602, 604, 615, 617, 623, 624

Pērkons (Pērkonis) Žanis (1888—1942), žurnālists un teātra darbi-

nieks — 42, 43, 46, 47, 168, 222, 47?, 483, 495, 497, 500, 518,

520, 566, 567

Pēteris, skat. Stučka Pēteris

Pētersons Jūlijs, Raiņa parādnieks Jaundubultos — 465

Pētersons Kārlis (1877—1.926), revolucionārās kustības dalībnieks, par-

tijas un padomju darbinieks, publicists — 53, 110, 500

Pētersons Konrāds (1888—1981), students Dublinas augstskolās, vēlāk

mežsaimniecības darbinieks — 97, 98

Pīpiņš Ērmanis (ps. Vizulis, 1873—1927), literatūras kritiķis un žurnā-

.

lists — 48, 54, 79, 92, 167, 168, 170, 187, 188, 195, 205, 217,

231, 234, 235, 238, 248, 251, 252, 254, 256, 257, 267, 269, 270,

273, 274, 333, 335, 336, 339, 424, 498, 563, 575, 601, 602

Pīpis, skat. Pīpiņš Ērmanis

Pisoni, skat. Pizoni

Pizoni, atklātņu izdevējs vai tirgotājs — 204, 207, 209, 213, 215
fi

557,

580

Plāte, skat. Plātess Arnolds

Plātess Arnolds (1852—1915), grāmatizdevējs — 90—93, 97, 100, 125,

146, 227, 360, 419, 421, 434, 515, 517, 545

Plātess Ernests (1821—1887), grāmatizdevējs, iepriekšējā tēvs — 515,

545

Pliekšāne Dārta (ap 1828—1899), Raiņa māte — 112, 149, 233

Pliekšāne Līze (1854—1897), Raiņa vecākā māsa — 108, 112

Pliekšāns Krišjānis (1828—1891), Raiņa tēvs —
233

Plūdonis (Plūdons, īst. v. Lejnieks) Vilis (1874—1940), dzejnieks —

75, 83, 84, 93, 94, 102, 127, 130, 162, 269, 326, 353, 362, 417,

508, 515, 517, 529, 598, 609, 632

Plūtarhs (ap 46 — pēc 120), sengrieķu rakstnieks, vēsturnieks un filo-

zofs — 505

Pļehanovs Georgijs (1856—1918), krievu un starptautiskās strādnieku

kustības darbinieks — 13, 484
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Podnieks Fridrihs, režisors, Rīgas Latviešu teātra direktors" — 272,

447, 581

Polīte Ella, Raiņa un Aspazijas paziņa -— 97, 98

Poruks Jānis (1871—1911), rakstnieks — 183, 332, 600

Priedīte Anna (Nīna, Ņina, 1874—1941), jaunstrāvniece, Raiņa pa-

ziņa — 28, 89, 90, 97—99, 119, 138, 139, 158, 176, 177, 195,

242, 243, 279, 283, 303, 318, 344, 489, 513, 514, 525, 533, 539,

546, 552, 571, 590, 595, 606

Priedītis Arnolds (1879—?), inženieris, laikraksta «Jaunā Dienas Lapa»

līdzstrādnieks — 277, 434

Prieditis Brencis (Boriss) (1869—1944), Raiņa paziņa, inženieris — 28,

119, 120, 139, 158, 176, 195, 318, 525, 539, 546, 595

Priedītis Pauls (1901—?), Annas Priedītes un Brenča Priedīša dēls —

28, 318, 489

Priedkalns Andrejs (1873—1923), ārsts un publicists — 40, 41, 189,

270, 326, 456, 495, 521, 644

P. Roberts, skat. Pelše Roberts

Prudons Pjērs 2ozefs (1809—4865), franču publicists, sociologs, anar-

hisma teorētiķis — 102

Pūce Jānis (1871—1900), jaunstrāvnieks —■ 594

Pultonchi, skat. Pultonki

Pultonki, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 210

Pumpurs Andrejs (1841—1902), dzejnieks — 65

Pupeiko Henriete (segv. Žene, 1889?—?), sociāldemokrātijas darbi-

niece — 395, 396

Pusels (Puselis), Plātesa apgāda darbinieks — 92, 100, 517

Puškins Aleksandrs (1799—1837), krievu dzejnieks — 202, 545

Rainis, skat. Dambekalns Rainis

Raņķis Augusts (1875—1937), grāmatizdevējs un tirgotājs — 62, 320,

327, 336, 338, 347, 351, 389, 504, 598, 601,, 602, 608

Reclams, skat. Reklāms Antons Filips

Rēdere, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 339

Redzoniko Noe (1873—1954), pasta priekšnieks Kastaņolā — 420, 435

Reihers Emanuēls (1849—1924), vācu skatuves mākslas pedagogs —

534

Reinbergs K. (Kains), sociāldemokrātijas darbinieks — 189, 416, 417, 551

Reklāms Antons Filips (jum, 1807—1896), grāmatizdevējs Vācijā, «Uni-

versālās bibliotēkas» nodibinātājs — 95, 313, 359, 362, 417,

455, 502, 504, 511

Rembrants Ffarinens van Rems (1606—1669), holandiešu gleznotājs —

296

Remiķis Mārtiņš (1845—1921), latviešu grāmatu un periodisko izde-

vumu cenzors (1871—1918) Galvenajā preses pārvaldē Pēter-

burgā — 93, 375, 426
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Rešli, pārtikas preču tirgotājs Lugāno — 342, 420, 438

Resnevica-Sinjorelli Olga (1883—?), ārste un literāte — 134, 197,, 356,

357

Rezzonico, skat. Redzoniko Noe

Rikveilis — 406, 429

Rita, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 17, 28, 112, 338

Rītiņš, darbvedis Jaunajā Rīgas teātrī — 103, 128, 130, 518, 529

Ritere Amālija, sociāldemokrātijas darbiniece — 104, 121, 177

Roberts, skat. Pelše Roberts

Roderiete, skat. Rēdere

Roeschli (Roschli), skat. Rešli

Rolavs Andžs (1876—1940?), jaunstrāvnieks — 87, 512

Rolavs Ernests (1874—1907), jaunstrāvnieks, revolucionārās kustības

dalībnieks — 592

Romanovu dinastija — 547, 566

Romolo, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 57, 64, 105, 505

Rosa Polletti, skat. Roza Poleti

Rozālija, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 115

Rozanovs, Raiņa paziņa Slobodskas trimdā — 233

Roza Poleti, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 64

Roze Kārlis, E. Birznieka-Upīša māsasdēls, students — 44, 446, 447,

453, 641

Rozegers Pēters (1843—1918), austriešu rakstnieks —
357

Rozenberga Dora (1877—1925), Aspazijas māsa — 53—55, 58, 59, 61,

66, 67, 444, 501

Rozenberga Grieta (1840—1912), Aspazijas māte — 53—60, 62, 63, 65,

66, 68, 70, 72, 78, 96, 105, 199, 223, 278, 283, 501—506, 508,

515, 523, 524, 577
"

Rozens, baltvācu barons — 337, 415, 432, 602

Roziņš Fricis (ps. Āzis, 1870—1919), revolucionārs publicists — 11,

282, 313, 341, 362, 402, 483, 639

Rozītis Pāvils (1889—1937), rakstnieks — 380, 402, 621

Roželis, skat. Roziņš Fricis

Rožkalna Anna (Ance), Raiņa paziņa — 282, 290

Rubinšteins Antons (1829—1894), krievu komponists — 538

Rubis, skat. Ivanovs Roberts

Rudzītis Pēteris (1879—1931), aktieris — 393

Rufs X., fotogrāfs Cīrihē — 33, 205, 209, 210, 265, 283

Rūta, Rūtiņa, skat. Skujeniece Biruta

Sahli (Sahly), skat. Zāli

Sanders Jānis (1858—1951), mācītājs un literāts — 301

Sanders Visvaldis (1885—1979), mācītājs, iepriekšējā dēls — 298, 301

Saša, skat. Dauge Aleksandrs

Saša, skat. Ulpe Aleksandrs
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Schacht, skat. Sahts Pēteris

Schonfelds, skat. Šēnfelds Maksis
•

Seegebauer, māksliniece — 434

Segantini Džovanni (1858—1899), itāliešu gleznotājs ~ 137, 532

Segantiņš, skat. Segantini Džovanni

Segliņš Vilis (1882—1961), aktieris un režisors
— 146, 190

Sēja Pēteris (Mārtiņš, 1880—1940), politisks darbinieks, sociāldemo-

krāts — 37, 113, 249, 261, 337, 363, 366, 367, 453, 522, 561, 574,

643

Senpjērs Bernardins dc (1737—1814), franču rakstnieks — 64, 505

Shellev, skat. Sellijs Persijs Bišijs

Šiliņš Vilis (1874—1935), kooperācijas darbinieks, Raiņa paziņa —

154, 155, 159, 186, 235, 366, 424

Silvija, Antonijas Lūkinas meita — 165, 185, 367, 531

Simsons Henrijs (1885—?), buržuāzisks publicists — 60, 107, 215—217,

231, 232, 238, 328, 519, 563

Skabarga, skat. Buševics Jānis (Žanis)

Skalbe Kārlis (1879—1945), rakstnieks — 14, 94, 176—173, 183, 268,

270, 293, 313, 339, 345, 367, 460, 515, 603, 646

Skarre Voldemārs (segv. Merķels, Zauers, 1879—1963), sociāldemokrā-

tijas darbinieks, LSD Ārzemju komitejas sekretārs (1908—1914) —

25, 213, 304, 305, 307—309, 315, 422, 431, 590, 591, 592, 597,

599, 615, 631, 634

Skubiķis Eduards Emīls (1875—1944), jaunstrāvnieks, vēlāk buržuāzisks

politisks darbinieks — 68, 76," 164, 166, 181, 182, 195, 198, 203,

213, 277, 288, 541, 542, 552

Skujeniece Biruta (1888—1931), aktrise, režisore, dzejniece — 19—21,

60, 74, 75, 79, 94, 95, 115, 142, 144, 145, 157, 158, 200, 207—

210, 213, 218, 227, 228, 247, 249, 279—281, 295—297, 382, 383,

385, 450—453, 457, 466, 476, 486, 488, 508, 515, 534, 535, 538,

561, 564, 568, 582, 587, 618, 623, 641—643, 647

Skujeniece Vita (1893—1935), Birutas Skujenieces jaunākā māsa —

281, 582

Skujenieks Marģers (1886—1941), statistiķis, buržuāzisks

politisks darbinieks, Birutas Skujenieces brālis —"386, 623

Slavinskis Pēteris, fotogrāfs un atklātņu izdevējs Rīgā — 40, 50, 495

Smiļģis Eduards (1886—1966), aktieris un režisors,' PSRS Tautas ska-

tuves mākslinieks — 214

Solari, Raiņa un Aspaiijaš paziņa Kastaņolā —» 72

Soldati, aptiekārs Lugāno•— 209

S. Pierre, skat. Senpjērs Bernardins dē

Spinga Fricis (1894—1942), diriģents, skolotājs un fotogrāfs — 305,
590
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Spriņģis Andrejs (ps. Ķibuļu Andrejs), literāts, vēlāk mežzinis — 21,

486

Spuri, Aspazijas mātes radinieki — 524

Stef, Cueige, skat. Cveigs Stefans

Stelps A., sociāldemokrātijas darbinieks
— 438, 638

Stenders Gothards Fridrihs (saukts Vecais Stenders, 1714—1796), mā-

cītājs un rakstnieks — 344

Stērste Andrejs (1853—1921), jurists, literāts un sabiedrisks darbi-

nieks — 344

Straujāns, skat. Masters Jānis

Strindbergs Augusts Juhans (1849—1912), zviedru rakstnieks — 88,

203

Strindberģis, skat. Strindbergs Augusts Juhans

Stučka Dora (1870—1950), Raiņa jaunākā māsa, Pētera Stučkas dzīves-

biedre — 35, 38, 72, 108—110, 112, 137, 186, 287, 288, 291,

363, 520, 532, 549

Stučka Pēteris (ps, §, 1865—1932), Komunistiskās partijas, Padomju
valsts un starptautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju
tiesību zinātnieks — 72, 108—110, 119, 291, 306, 315, 316, 327,

388, 415, 476, 478, 520, 594, 599, 632, 639

Svirlovska —
26

Svoļanskis, Policijas Departamenta direktors — 590

Šanteklērs, skat. Gailis Mārtiņš

Šahts Pēteris, ķīmiķis, Raiņa un Aspazijas paziņa Šveicē — 182, 394

Šekspīrs Viljams (1564—1616)1 angļu dramaturgs — 144, 505, 516,

535, 545

Sellijs Persijs Bišijs (1792—1822), angļu dzejnieks — 162

Sēnhers Karls (1867—1943), austriešu dramaturgs un prozaiķis — 60?

Šēnfelds Maksis (1861—1912), ārsts Rīgā — 12.1

Šenjē Mari Zozefs (1764—1811), franču dzejnieks — 328

Sillers Fridrihs (1759—1805), vācu dzejnieks un dramaturgs — 192,

504, 544, 545

Šillings Oto (1874—1929), baltvācu žurnālists — 41

Sīmanis (Sīmans) Pauls (1876—1944), baltvācu publicists un jurists —

471

Šīimarskis H., gleznotājs —
613

Šlismanis-Brands E., vācu režisors — 381, 401

Sloss, skat. Zutis Kārlis

Šmits, pārtikas veikala vai restorāna īpašnieks Kastaņolā — 35, 39,

40

Šmits Pēteris (1869—1938), folklorists, literatūras kritiķis, valodnieks —

493

Šolem-Aleihems (īst. v. Š. Rabinovičs, 1859—1916), ebreju rakstnieks —

403
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Špenglers X., ārsts Davosā — 429, 635

Šrepfera (Šrepferiene, Srepferiete), Raiņa un Aspazijas dzīvokļa saim-

niece Cīrihē — 258, 361, 363

Steinberga E. — 185

Štrāls Kārlis (1880—1970), rakstnieks — 358, 433

Sulcs Kristaps (1877—1937), jaunstrāvnieks, sociāldemokrātijas darbi-

nieks — 438, 638

Svābe Arveds (1888—1959), literāts, vēlāk buržuāzisks vēsturnieks —

9, 130, 146, 149, 162, 213, 235, 237, 238, 250, 253, 269, 2?!,

282, 377, 378, 482, 529, 534, 538, 537, 540, 569, 570, 576, 580

Svarcs Voldemārs (1884—1957), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais

skatuves mākslinieks — 566

Svemberga 0., Jaunā Rīgas teātra sufliere — 608

Tadei Armida, viesnīcas īpašniece Kastaņolā — 35, 122

Tauriņš, fotogrāfs — 76

Tentenbergs, vācu rakstnieks — 27

Teodors (Teodoro, Teodorino), Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā —

245, 437

Teodors, skat. Zeiferts Teodors

Tereza, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 27, 115, 435, 437,

438

Tiecks L., skat. Tīks Johans Ludvigs

Tija, skat. Banga Tija

Tīks Johans Ludvigs (1773—1853), vācu rakstnieks — 357, 433, 611

Toagnietta, skat. Bertoljo Antonieta

Tolstojs Aleksejs (1817—1875), krievu rakstnieks — 47, 497

Tolstojs Ļevs (1828—1910), krievu rakstnieks — 102, 599

Trēziņš E. — 37?
L 378, 405, 406, 457, 458, 618, 619, 620, 629, 645

Tuņeta, skat. Bertoljo Antonieta

Turgeņevs Ivans (1818—1883), krievu rakstnieks — 609

Ulpe Aleksandrs (1872—?), Annas Priedītes brālis — 303, 318, 590

Unolds, iesp., Unolds Makss (1885—?), vācu gleznotājs un grafiķis —

358, 363, 364

Upīts Andrejs (1877—1970), LPSR Tautas rakstnieks — 11, 12, 23j
24, 27, 32, 33, 39, 40, 50, 54, 61, 97, 98, 106, 111, 112, 114*

116, 127, 128, 130, 131°, 146, 151, 152, 175, 181, 197— 201, 206,

208, 209, 311, 318, 319, 359, 361, 367, 368, 370, 371, 377, 384,

385, 404, 436," 438, 454, 460, 475, 483, 489, 491, 493, 494, 498—

501, 521, 523, 530, 535, 537
s 554—556, 558, 559, 593, 595, 615—

617, 623, 625, 637, 643

Upīts, skat. Birznieks-Upītis Ernests

Vāgners Jānis (Žvingulis, 1869—1955), jurists, jaunstrāvnieks, revolucio-

nārās kustības dalībnieks — 119, 324
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Vagule Terēze, Leonharda Vaguļa dzīvesbiedre —-'ISO,; 199,- 215, 318

Vagulis Leonhards (1864--?), Annas Priedltes brālēns — 186, 190, 199,

215, 318, 344, 366

Vaguļi, skat. Vagule Terēza, Vagulis Leonhards

Vainovskis Jānis {1887—1969), rakstnieks, žurnālists — 206, 268, 482,

589

Valdemārs Krišjānis (1825—1891), sabiedriski politisks darbinieks,

viens no jaunlatviešu kustības vadītājiem —« 30

Valters Miķelis (1874—1968), dzejnieks, publicists, buržuāzisks politisks

darbinieks — 407, 408, 592, 630

Veckalns Andrejs (Līvs)s sociāldemokrātijas darbinieks, USD Cīrihes

grupas sekretārs — 105, 209, 210, 21,3, 218, 249, 356, 357, 360,

363, 390—395

Vecozoīs Jūlijs {1884—1945), rakstnieks un žurnālists — 45, 46, 138,

234, 443, 444, 640

Veinbergs Fridrihs (Fricis Veinberģis, 1844—1924), jurists, reakcionārs

politisks darbinieks un publicists — 198, 206, 289, 500, 554

Veinberģis, skat. Veinbergs Fridrihs

Verharns Emils (1855—1916), beļģu rakstnieks — 281, 358, 442, 639

Veroties! A., skat. Veronezi A.

Veronezi A., grāmatu, kancelejas piederumu un mākslas priekšmetu

tirgotavas īpašnieks Lugāno — 209, 215, 234, 560

Victor — 434

Vidiņš Jānis (Džons, 1862—1921), žurnālists, tulkotājs un leksikogrāfs —

345, 365, 455, 606

Vigdorčiks — 61

Vīgnere-Grīnberga Malvīne (1873—1949), dziedātāja, LPSR Nopelniem

bagātā mākslas darbiniece — 167

Vīgneriete, skat. Vīgnere-Grīnberga Malvīne

Vilis, skat. Hertelis Vilis

Vintēns P„ students — 146, 151, 535

Virza (īst. v. Lietais) Edvards (1883—1940), buržuāzisks publicists un

rakstnieks — 358, 442, 639, 640

Vitiņa (Vitiņa), skat. Skujeniece Vita

Vītols Jāzeps (1863—1948), komponists.,, diriģents ua pedagogs —

201, 261, 556

Voišelis, skat. Voišvils Francis

Voišvils Francis (1867—?), vācu grāmatizdevējs, Plātesa apgāda dar-

binieks — 90, 97

Volfers, ārsts Davosā — 97, 99

Vulfs Eduards (1886—1919), rakstnieks — 447

Zāli, ārsts Bernē — 165

Zaratustra (ap 7. gs. otro pusi un 6. gs. pirmo pusi), seno irāņu reli-

ģijas sludinātājs un reformators — 433



Zauers, skat. Skarre Voldemārs

Zēfelde Olga (ps. Ezeriauka, 1858—?), aktrise — 87, 109, 513
4

520

Zeiferts Teodors (ps, Teodors, 1865—1929), literatūras vēsturnieks un

kritiķis — 26, 37
4

65, 96, 103, 249, 250, 252, 263, 264, 273, 488,

493, 516, 518, 575, 579, 581

Zeltiņi (īst. v. Golts) Dāvids (1867—1943), grāmatizdevējs un grāmat-

tirgotājs — 8
S

28, 68, 72, 96, 102, 113, 116, 117, 121, 154, 155,

272, 351, 358, 389, 424—427, 454, 455, 459, 462, 463, 468, 470,

537, 538, 581, 645

Zemgais Gustavs (1871—1939), buržuāzisks politisks darbinieks — 48,

181, 186, 424, 498

Ziemels, skat. Bērziņš (Ziemelis) Jānis

Zingers J. M. (?—1875), vācu šujmašīnu firmas dibinātājs — 426

Zivarts (Zfverts) Ernests (1879—1937), grafiķSs — 193

Zīverts, skat. Zīvarts Ernests

Zolovs, skat. Menders Fricis

Zūdermanis Hermanis (1857—1928), vācu rakstnieks — 368

Zutis Kārlis (K. Šloss, Nēģis, 1876—1943), revolucionārās kustības da-

lībnieks — 183

Zvārguļu Edvaids (īst. v. Edvaids Treimanis, 1866—1950), dzejnieks —

368, 508

Zvingēvičs Kārlis (1873—1913), tulkotājs un publicists — 345, 403,

562

Zene, iesp., Pupeiko Henriete

Žvingulis, skat. Vāgners Jānis

Bpiocoß, skat. Brjusovs Valērijs

IX H. CTyHKa, skat. Stučka Pēteris
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VĒSTUĻU ADRESĀTURĀDĪTĀJS

Adamcvičs Fricis — 228

Amtmanis Teodors — 49

Aronu Matīss — 30, 201, 223, 454

Asars Hermanis — 160, 166, 170, 277, 358, 439, 451, 458

Aspazija — 20, 24—26, 28, 29, 31—36, '38—40, 42, 44, 46, 68—72, 74—

77, 79-80, 82—89, 99—104, 106, 107, 110—112, 114, 115, 119—

123, 129, 131, 132, 134, 137—139, 145, 143, 145—150, 155—159,

161—163, 176, 177, 179—183, 185, 187, 214, 216,218—222,224,225,

229, 231, 235, 237, 238, 240, 241, 244, 248, 249, 252, 253, 256,

257j 261, 262, 264—267, 269,, 270, 275, 276, 278, 281, 282,

284—287, 290—292, 294, 297, 298, 300, 301, 303—305, 308—310,

313, 314, 316—318, 320—322, 325, 326., 328, 329, 332—342, ■ 345,

348, 348—352, 354, 356, 357r 359—361, 363, 364, 367—372,

374—376j 378, 382—384, 387—391, 435—438, 440, 441, 448,

467—470, 474—476, 478, 479, 481, 482, 485, 486, 488, 490, 492,

494, 497, 498, 501, 502, 504, 511, 514—516, 518, 519, 524,

526—531, 533—539, 564, 578, 581—586, 590

Atturības biedrība «Auseklis» — 19?

Augenbergs Kārlis — 556

Baginskis Fricis — 200, 402

Balabanova Andželika — 273

Bertoljo Asunta — 10

Bērziņš (Ziemelis) Jānis — 52, 133, 194, 624

Betina — 255

Birkerts Antons — 8, 167, 183, 195, 211, 279, 315

Birznieks-Upītis Ernests — 14, 19, 51, 67, 168, 171, 174, 233, 250, 258,

288, 330, 347, 400, 408, 423
%

465, 496, 523, 569, 572, 597, 606,

60?, 617, 625
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Bļaus' Pēteris — 20?

Buševics Jānis — 57, 404, 411, 422, 429, 578

Cielēna Amanda — 319

Cielēns Fēlikss — 401, 484

Cirtnes Nodokju komisijas iecirkņa Inspektors — 426

Dambekalns Jānis — 16, 18, 62, 599j 601, 619

Dambergs Valdemārs — 208, 245, 274, 613

Dauge Aleksandrs — 190

Dauge Pauls — I, 3, 7, 11, 12, 22, 50, 96, 380, 414, 461

Deglavs Augusts — \ 59, 53, 85, 73, 78, 125, 192, 196, 227, 232, 254,

272, 311, 344, 421, 432, 445, 450, 456, 464, 466, 491, 541, 555,

566, 579, 591, 595, 611

Dermane Henriete — 90

Dermanis Vilis — 90
s

403, 483

Dukurs Roberts — 510

Egle Rūdolfs — 424, 427, 449, 471, 553, 557, 577

Ertnere Felicita — 618

Farbšteina Betija — 94

Francs R. — 622

Freimanis Aleksandrs — 509

Freinbergs Kārlis — 212, 327, 508

Ginters Johans — 209, 299, 331, 343, 355, 395, 487.

Greilihs Hermanis — 61

Gulbis Ansis — 6, 116, 118j 165, 178, 199, 202, 206, 263, 406, 417, 455,

459, 460, 482, 463, 472, 473, 477, 503, 51?, 545, 561, 552,

571, 608
8

614—616

Hertelis Vilis — 293

Hibšmane Klāra — 24?

leviņš Kārlis — 9

Ivanovs Roberts — 56, 93, 109, 419, 609

Jankavs Jānis — 410

Jansons (Brauns) Jānis — 21, 37, 47, 53, 58, 136, 152, 230, 242, 366,

379, 386
s

398

Jaunā Rīgas teātra komisija — 23

Jaunais Rīgas teātris — 559

Jesens Andrejs — 186

Kalniņa Lizete — 271
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Kalniņa Marija — 554:

Kalniņi Alfrēds — 323, 382, 392, 397, 407, 500, 598

Kalniņi Pauls — 418, 444

Kalniņš Rodrigo — 198

Kārstenis Jānis — 506, 543, 547

Kauguru Izglītības biedrība «Darbs» -— 499

Kirhensteins Augusts — 204, 540, 542, 551, 563, 570, 573, 574, 580»

600, 620, 623, 626

Komanditsabledrības «Taurētājs» darbinieki — 123

Kreicbergs Jānis — 480

Krops Vaclavs — 251

Ķēniņa Anna — 95, 373

Ķirpēns Kārlis — 5, 41, 55, 97, 128, 173, 307, 416, 513, 544, 550, 567,

575, 627

Laikraksta «Dzīves Balss» redakcija — 420

Laikraksta «Jaunā Dienas Lapa» redakcija — 164, 430

Liepājas Latviešu skatuves biedrība — 522

LSD Ārzemju komiteja — 409, 425

LSD 4. kongress — 558

LSD Cīrihes grupa — 560

Lūkina Antonija — 13, 64, 66, 81, 124
fi

142, 151, 175, 215, 226, 236,

239, 243, 289, 302, 306, 377, 381, 393, 442, 448

Ļūļa Pēteris
— 193, 210

Mediņš Jānis — 505, 532

Melngailis Emilis — 493

Merkers — 283

Mierlauks Aleksis — 602

Nezināma persona — 587, 588, 628

Ozols1 Jānis — 405

Pekmanis Pēteris — 60

Pelisjē Žans — 2

Pelše Roberts — 105, 130, 433, 443, 489, 495, 520, 521, 525

Pērkons Žanis — 48, 54

Pēterburgas Latvieša labdarības biedrība — 447

Pīpiņš Ērmanis — 431

Plūdonis Vilis — 92, 127

Priedīte Anna — 27, 113, 153, 184
s 205, 259, 324, 394, 412, 452
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Priedītis Brencis — 154, 205, 259, 412

l'riedkalns Andrejs — 45, 810

Raņķis Augusts — 415, 434

Rītiņš — 169

Rolavs Andžs — 108

Rozītis Pāvils —• 512 '

Sēja Pēteris — 140, 605

Simsons Henrijs — 295, 298

Skarre Voldemārs — 396, 399. .

Skubiķis Emīls — 213, 21?, 260

Skujeniece Biruta — 15, 91, tt7
ž

189, 191, 203, 312, 603, 604, 621

Stučka Dora — 135

Stučka Pēteris — 135

Tipogrāfija «Hanza» — 453

Trēziņš E. — 507, 549, 612

Upīts Andrejs — 43, 144, 268, 413 '

Valters Miķelis — 552

Vecozols Jūlijs — 593, 594, 596

Virza Edvards — 592

Zeiferts Teodors — 353

Žurnāla «Darbs» redakcija — 589

Žurnālistu un literātu biedrība «Ideja» — 548
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SATURS

VĒSTULES

1912

1. P. Daugem Cīrihē 3. janvāri , , « , , ». ? 481

2.2. Pēlis jē Cīrihē 9. janvāri , , , . .
7 481

3. P. Daugem Cīrihē 10. janvārī ~•«.,„,
8 48!

4. A. Deglavam Cīrihē 11, janvārī ~«.,. 9 482

5, K. Ķirpēnam Cīrihē 11. janvāri ..,,»„ 10 482

6. A, Gulbim Cīrihē 16. janvārī . . . , . . 10 483

7. P. Daugem Cīrihē 19.—-23. janvāri .*■*,*, 13 483

8, A. Birkertam Cīrihē 24. janvāri . . , , »
16 484

9. K. leviņām Cīrihē 30. janvāri . « * , . , 16 484

10. A. Bertoljo Cīrihē janvāri . » . . . , ,
17 485

11. P. Daugem Cīrihē 4. februārī
, ~, » , , 17 485

12. P. Daugem Cīrihē 5. februārī
, , . « , . 18 485

13. A. Lūkinai Cīrihē 13. februāri 18 485

14. E. Birzniekam-Upītim Cīrihē 20. februāri . , , 19 485

15. B. Skujeniece! Cīrihē 22. februāri
. . , , .

19 488

16. J. Dambekalnam Cīrihē 22. februāri
. , . «

20 486

17. J. Dambekalnam. Cīrihē 23. februāri ,'«'',', 21 48S

18. J< Dambekalnam, Kastaņolā februāri . « ». ~-« 2t 488

19.- E. Birzniekam-Upītim Cīrihē marta sākumā » , «
23 "487

20. Aspazijai Kastaņolā 5. martā
* , , , , «

24 48?

21. J. Jansonam (Braunam) Kastaņolā 5, martā « . 25 48?

22. P. Daugem Kastaņolā 5. martā
. -. . , . .

25 488

23. Jaunā Rīgas teātra komisijai Kastaņolā 6. martā
.

26 488

24. Aspazijai Kastaņolā 7. martā 28 488

25. Aspazijai Kastaņolā 9. martā
. . . . , .

27 489

26. Aspazijai Kastaņolā 9. martā
. , •, . . «,

17 439

27. A. Priedītei Kastaņolā 10. martā 28 439

Piezīme. Pirmā skaitļu aile norāda lappusi, kurā ievietota vēs-

tule, otrā aile — lappusi, kurā atrodami komentāri attiecīgajai vēstulei.
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28. Aspazijai Kastaņolā, pēc 10. marta . s «'
. ,

28 490

29. Aspazijai Kastaņolā, ap 11. martu . . . . « 29 490

30. Aronu Matīsam Kastaņolā 12. martā
... * 29 490

31. Aspazijai Ruviljanā 12. martā » , . . . , 30 490

82. Aspazijai Kastaņolā 13. martā
~.»..

3i 491

33. Aspazijai Kastaņolā, ap 13. martu <
81 491

34. Aspazijai Kastaņolā 15. martā ...... 34 492

35. Aspazijai Kastaņolā 18. martā
* 34 492

36. Aspazijai Kastaņolā, ap 17, martu » . , * 35 492

37. 3. Jansonara (Braunam) Kastaņolā 18. martā
~ , 88 492

38. Aspazijai Kastaņolā 19. martā »,;'.,*� 88 493

39. Aspazijai Ruviljanā 20. martā » »
. , . , 88 493

40. Aspazijai Kastaņolā, ap 20. martu * , , , , 3? 494

4i, K. Ķirpēnam Kastaņolā 21. martā ..... 88 494

42, Aspazijai Kastaņolā 21. martā ,
39 494

43. A, Upītim Kastaņolā 21. martā 39 494

44, Aspazijai Kastaņolā 23. martā 40 494

45. A, Priedkalnam Kastaņolā 24. martā
....

40 495

48. Aspazijai Kastaņolā 24. martā ...... 41 495

47. J. Jansonam (Braunam) Kastaņolā, ap 29, martu «
42 495

48. 2, Pērkonam Kastaņolā martā 42 495

49. T. Amtmanim Kastaņolā martā
..,.,»

43 496

50. P. Daugem Kastaņolā 2. aprīli . 44 498

51. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 2, aprīli .
45 496

52. J, Bērziņam (Ziemelim) Kastaņolā 2. aprīlī » 45 498

53. 3, Jansonam (Braunam) Kastaņolā 3. aprīli , ,
46 49?

54. 2. Pērkonam Kastaņolā 4. aprīlī 46 497

55. X, Ķirpēnam Kastaņolā 4. aprīlī ...... 47 498

56. R. Ivanovam Kastaņolā 6. aprīlī , » . . .
48 498

57. J. Buševicam Kastaņolā 8, aprīlī , , . 49 498

58. J, Jansonam (Braunam) Kastaņolā 8. aprīlī ... 49 498

59. A. Deglavam Kastaņolā 9. aprīli ..... 50 499

60. P. Pekmanim Kastaņolā 11. aprīlī 51 499

61. H. Greiliham Kastaņolā 11. aprīlī ..... 51 500

62. J. Dambekalnam Kastaņolā 24. aprīli .... 52 500

63. A. Deglavam Kastaņolā 26. aprīlī 53 500

64. A. Lūkinai Kastaņolā, ap 26. aprīli .... 55 501

65. A. Deglavam Kastaņolā, ap 26. aprīli .... 55 501

66. A. Lūkinai Kastaņolā 2. maijā . ii... 56 501

67. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 2. maijā . . . 56 502

68. Aspazijai Kastaņolā, ap 2. maiju . . . .
57 502

69. Aspazijai Kastaņolā, ap 2. maiju . , . , . 57 502

70. Aspazijai Kastaņolā 3. maijā . . . . »■ , 58 502

71, Aspazijai Kastaņolā 4. maijā ~...»
59 503
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72. Aspazijai Kastaņolā, ap 5, maiju . .- . .
.

59 503

73. A. Deglavam Kastaņolā. 6, maija . .
80' 504

74. Aspazijai Kastaņolā, ap 8. maiju , , . . 82 504

75. Aspazijai Kastaņolā, ap 6. maiju . . . . . 64 504

76. Aspazijai Kastaņolā 7. maijā . . . , ■ . 64 505

77. Aspazijai Kastaņolā 7. maija . . .-■ . . . 66 505

78. A. Deglavam Kastaņolā 8. maijā , . ■ .. 66 . 505

79. Aspazijai Kastaņolā 8. maijā . . . ....
66 506

80. Aspazijai Kastaņolā 9. maijā . ... ..
.

67 . 508

81, A. Lūkinai Kastaņolā 10, maijā .
. . , . 67 508

82. Aspazijai Kastaņolā, ap 10. maiju , . . . , 88 508

83. Aspazijai Kastaņolā 11. maijā , , . , . 89 - 507

84. Aspazijai Ruviljanā 13. maijā . ... , . 89 507

85. Aspazijai Kastaņolā 13. maijā . , . , , .
70 507

86. Aspazijai Kastaņolā 14. maijā ... . ■•■
. .

71 507

87. Aspazijai Kastaņolā, ap 14. maiju , . . , . 71 507

83. Aspazijai Kastaņolā maija vidu « » , . .
72 508

89. Aspazijai Kastaņolā 18. maijā . . . . . *
73 508

90. H. un V. Dermaņiem Kastaņolā 25. maijā . * 73 508

91. B. Skujeniecei Kastaņolā 28. maijā , 74 508

92. V. Plūdonim Kastaņolā 1. jūnijā .....
75 508

93. R. Ivanovam Kastaņolā 1. jūnijā ..... 76 509

94. B. Farbšteinai Kastaņolā 6. jūnijā .....
76 509

95. A. Ķeniņai Kastaņolā 6. jūnijā . « . . . .
Tf 509

98. P. Daugem Kastaņolā 14. jūnijā t * • • .
78 509

97. K. Ķirpēnam Kastaņolā jūnija vidū s s 8 s s 78 510

98. Jaunā Rīgas Teātra komisijai Kastaņolā "19. jūnijā 80 510

99. Aspazijai Kastaņolā 21. jūnijā ...... 81 510

100. Aspazijai Kastaņolā 22. jūnijā ....... 82 510

101. Aspazijai Kastaņolā, ap 23. jūniju . . . . » 82 ' 511

102. Aspazijai Kastaņolā 24. jūnijā ...... 83 51t

103. Aspazijai Kastaņolā, ap 24. jūniju , .
.

.
83 511

104. Aspazijai Kastaņolā 25. jūnijā . . . . . . 84 511

105. R. Pelšem Kastaņolā 25. jūnijā ...... 84 511

106. Aspazijai Kastaņolā, ap 25. jūniju . . . .
85 512

107. Aspazijai Kastaņolā, ap 25. jūniju . 86 512

108. A. Rolavam Kastaņolā 26. jūnijā .
. . . . 8? 512

109, R. Ivanovam Kastaņolā 26. jūnijā ..... 8? 512

110. Aspazijai Kastaņolā 28, jūnijā ...... 88 513

111. Aspazijai Kastaņolā 27. jūnijā 88 513

112. Aspazijai Kastaņolā 28. jūnijā ...... 89 513

113. A. Priedītei Ruviljanā 28. jūnijā . . . . . 89 514

114, Aspazijai Kastaņolā 29. jūnijā . ... .;
.

90 514

115, Aspazijai Kastaņolā 30. jūnija . . . � . . 90 514
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1.18. a; 'Gulbim Kastaņolā 30, jūnijā . , , . ,
91 514

11?. R. Skujeniecei Kastaņolā jūnijā 94 515

118. A, Gulbim Kastaņolā jūnijā 95 515

119. Aspazijai Lugāno 2. jūlijā . . . . . .. ,
97 518,

120. Aspazijai Kastaņolā, ap 3, jūliju ,

97 518

121. Aspazijai Lugāno 4. jūlijā ,
98 518

122, Aspazijai Kastaņolā 5. jūlijā ,
-

,
98 516

123. Aspazijai Kastaņolā 6. jūlijā 99 51?

124. A. Lūkinai Kastaņolā 6, jūlijā «
99 517

125. A. Deglavam Kastaņolā 8, jūlijā .'
.
,

. ,
100 51?

126. Komanditsabiedribas «Taurētājs» darbiniekiem Kasta-

ņolā 6. jūlijā « . . . i « , i « ,
IQI 517

127, V. Plūdenim Kastaņolā 7. jūlijā . . , , . 102 5!?

128. K. Ķirpēnam Kastaņolā 8. jūlijā 103 518

129. Aspazijai Kastaņolā, ap 8. jūliju , . ,
103 518

130. R," Pelšem Kastaņolā 9. jū1ijā.,...,« 104 518

131. Aspazijai Kastaņolā, ap 9, jūliju . . . 105 519

132. Aspazijai Kastaņolā, ap 10. jūliju .... . 105 519

133. J. Bērziņam (Ziemelim) Kastaņolā 11. jūlijā . ,
106 519

134. Aspazijai Kastaņolā, ap 11. jūliju . . , .
108 520

135. D. un P. Stučkām Kastaņolā 12. jūlijā . , ,
108 520

136. J. - Jansonam (Braunam) Kastaņolā ' 12. jūlijā .
.

ISO 521

137. Aspazijai Kastaņolā, ap 12. jūliju . , » „,'■' 111 521'

138. Aspazijai Kastaņolā 13. jūlijā . . . . . . 112 521

139. Aspazijai Kastaņolā 14. jūlijā /»' . . .' , ,
112 522

140. P. Sējam Kastaņolā jūlija vīdu
...... 113 522

141. Aspazijai Kastaņolā 16. jūlijā ', , , . 113 522

142. A. Lūkinai Kastaņolā 16. jūlijā ..„.«,
113 522

143. Aspazijai Kastaņolā 17. jūlijā . . . . , s 114 523

144. A. Upītim Kastaņolā 18. jūlijā , .
... « .

114 523

145. Aspazijai Kastaņolā 18. jūlijā . . . . . . 115 523

146. Aspazijai Kastaņolā, ap 18. jūliju . . , , . 115 523

147. Aspazijai Kastaņolā, ap 118, jūliju ......
116 524

148. Aspazijai Kastaņolā 19. jūlijā ...... 117 524

149. Aspazijai Kastaņolā 20. jūlijā « ,
. .

, .
11? 524

150. Aspazijai Kastaņolā, ap 20, jūliju . . ,
.

.
110 524

151. A. Lūkinai Ruviljanā 22. jūlijā ...... 118 525

152. 3. Jansonam (Braunam) Ruviljanā 24. jūlijā , . .
119 525

153. A. Priedītei Ruviljanā 25. jūlijā * .... 119 525

154. B. Priedītim Kastaņolā 28. jūlijā . . . . .
119 525

155. Aspazijai Kastaņolā 27. jūlijā . . . . ... ' .
120 525

158. Aspazijai Kastaņolā 28. jūlijā . . , ... . .'.../. 120 526

157. Aspazijai Kastaņolā 29. jūlijā .
. . . .

.
121 526

158, Aspazijai Kastaņolā 30. jūlijā . . ... . 121 526
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159. Aspazijai Kastaņolā 31. jūlijā 122 525

160. H. Asarām Kastaņolā 1. augustā , . . .
. . 122 52?

161. Aspazijai Kastaņolā 1. augustā .
. , .• ' . . -123 527

162. Aspazijai Kastaņolā I. augustā . . .
.. ' ,

123 52?

163. Aspazijai Kastaņolā 2. augustā 124 52?

164. Laikraksta «Jaunā Dienas Lapa» redakcijai Kastaņolā

20. augustā ; ...
524 528

1,65. A. Gulbim Cīrihē 28. augustā .. . . . . .
„

125 528

186. H. Asarām Cīrihē 28. augustā , . . . .
.126 528

167. A. Birkertam Kastaņolā 29. augustā .... 126 528

168, B. Birzniekam-Upītim Cīrihē 30, augustā ...
12? 529

169. Rītiņam Cīrihē 31. augustā s 128 529

170. H. Asarām Cīrihē septembra sākumā 129 529

171. E. Birzniekam-Upītim Cīrihē 3. septembri . . .
130 530

172. A. Upītim Cīrihē 3. septembri , . , . , .

131 530

173, K. Ķirpēnam Cīrihē 15. septembri . . . . .
132 530

174. E. Birzniekam-Upītim Cīrihē 16. septembri ... 132 530

175. A. Lūkinai Cīrihē 19. septembri » . .. ■ . .

133 531

176. Aspazijai Kastaņolā, ap 20, septembri .... 133 531

177. Aspazijai Kastaņolā 21, septembrī . .... 134 531

178. A. Gulbim Kastaņolā 22, septembri .
. 134 531

179. Aspazijai Kastaņolā 22. septembri * .... 137 532

180. Aspazijai Kastaņolā 23. septembri » , ...
137 532

181. Aspazijai Kastaņolā 24. septembri » . ... .
138 532

182. Aspazijai Kastaņolā 25. septembri , .
138 532

183. Aspazijai Kastaņolā 26. septembri » •, , , . 139 532

184. A. Priedītei Kastaņolā 26. septembrī .... 139 533

185. Aspazijai Kastaņolā 27, septembrī . . . . ,
1.40 533

186, A. Jesenam Kastaņolā 29. septembri .... 140 533

187. Aspazijai Kastaņolā 30. septembrī « ļ.. .. ..

141 533

188. A. Birkertam Kastaņolā 30. septembri . . . . 141 534

189. B. Skujeniecei Kastaņolā septembra beigās . . . 142 534

190. A. Daugem Kastaņolā 1. oktobri
.....

142 534

19!, B. Skujeniecei Kastaņolā oktobra sakumā . . , 144 535

192. A. Deglavam Kastaņolā 5. oktobri
......

145 535

193. P. Ļūļam Kastaņolā 8. oktobri
. , . . . 14? 538

194, J. Bērziņam (Ziemelim) Kastaņolā 10. oktobri
, . .

148 538

195, A. Birkertam Kastaņolā 11. oktobri
. . . . .

149 538

196. A. Deglavam Kastaņolā 16, oktobri
. . . . .149 53?

197. Atturības biedrībai «Auseklis» Kastaņolā 16. oktobri 152 53?

198. R. Kalniņam Kastaņolā 17. oktobri
.... s 153 53?

199. A. Gulbim Kastaņolā 22. oktobri
. . . . ,

153 537

200. F. Baginskim Kastaņolā 27. oktobrī ...... 155 538

201. Aronu Matīsam Kastaņolā 27. oktobri
. . . . 156 538



708

202. A« Gulbim Kastaņolā 27, oktobrī 157 538

203. B. Skujeniecei Kastaņolā 28. oktobri
, . . .157 538

•204. Ai;Kirhenšteinam Kastaņolā 31, oktobri
.

= . .158' -539

205. A, un 'P. Priedīšiem Kastaņolā 31, oktobrī ,
. . 153 .539

206, A. Gulbim Kastaņolā 6. novembrī
, . , , . 159.' 539

207. P. Blauam Kastaņolā 25. novembri
. , ,'

.
. 159 539

208. V. Dambergam Kastaņolā 25, novembri , . . 160 540
209. J. Ginteram Kastaņolā 26. novembri

,
. . t6O 540

210. P. tūļam Kastaņolā 27. novembri * . 181 540

211. A. Birkertam Kastaņolā novembrī !§2 540

212. K. Freinbergam Kastaņolā novembra beigās .
,

,
163 540

213. E. Skubiķim Kastaņolā novembra .beigas
.

,
. 184 541

214. Aspazijai Kastaņolā 4. decembrī
...

. , 164 541

215. A. Lūkinai Kastaņolā 5. decembri
.

165 542

216. Aspazijai Kastaņolā, ap 5. decembri ,165 542

217. E, Skubiķim Kastaņolā 6. decembri
.....

168 54.2

218. Aspazijai Kastaņolā 8. decembri
...... 188 542

219. Aspazijai Kastaņolā 7. decembrī
, .

. .
.

187 543

220. Aspazijai Kastaņolā, ap 8. decembri
, IQ7 543

221. Aspazijai Kastaņolā, ap 8. decembri ~,',. 188 543

222. Aspazijai Kastaņolā, ap 8. decembri .
.

. .169 543

223. Aronu Matīsam Kastaņolā 9. decembrī
.
. ,

, 189 543

224. Aspazijai Kastaņolā 9. decembrī , .
. . . 169 543

225. Aspazijai Kastaņolā 9. decembri
s .... 170 544

226. A. Lūkinai Kastaņolā 9. decembri -„.,....... 170 544

227. A. Deglavam Kastaņolā 9. decembri
, . .

,

171 .544

228. F. Adamovičam Kastaņolā 10, decembri s 172 544

229. Aspazijai Kastaņolā 10. decembrī
..... 173 345

230. J. Jansonam (Braunam) Kastaņolā 10, decembrī
. .

173 545

231. Aspazijai Kastaņolā 12. decembrī
.....

174 545

232. A. Deglavam Kastaņolā 12. decembri
. , . 175 545

233. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā, ap 12. decembri .
175 548

234. A. un B. Priedīšiem Kastaņolā 12. decembrī .
, .

176 548

235. Aspazijai Kastaņolā, ap 12. decembri * .... 176 546
236. A. Lūkinai Kastaņolā 13. decembrī

.....
177 548

237. Aspazijai Kastaņolā, ap 14. decembri
. ,

. ,
178 54?

238. Aspazijai Kastaņolā, ap 15. decembri
.... 179 54?

239. A. Lūkinai Kastaņolā decembra vidd . .• . .

179 547

240. Aspazijai Kastaņolā, ap 16. decembri , , . . 181 547

241. Aspazijai Kastaņolā 17. decembri
, . . , . 182 548

242. J. Jansonam (Braunam) Kastaņolā 17, decembrī
. .

182 548

243. A. Lūkinai Kastaņolā 17. decembri 184 549

244. Aspazijai Kastaņolā 18. decembrī , . . . 185 549

245. V, Dambergam Cīrihē 28. decembrī
« » , « 186 549
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248. D. Stučkai Kastaņolā 28. decembri , ( . 188 549

247. K. Hibšmanei Kastaņolā 28. decembri
, , . .

187 550

248. Aspazijai Kastaņolā 28. decembri .» ...
18? 550

249. Aspazijai Kastaņolā, ap 29. decembri .... 187 550

250. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 30. decembrī
. . .

188 550

251. V. Kropam Kastaņolā 30. decembrī 189 550

252. Aspazijai Kastaņolā, ap 30. decembri
. . .

189 551

253. Aspazijai Kastaņolā, ap 31. decembri , ...
190 551

254. A. Deglavam Kastaņolā decembri ..,.. 190 551

1913

255. Betinai Kastaņolā 1. janvāri , 191 551

356. Aspazijai Kastaņolā, ap i. janvāri . . . . , !9l 552

257. Aspazijai Kastaņolā janvāra sākumā . ....
192 552

258. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 2. janvārī , . .
192 552

259. A. un B. Priedīšiem Kastaņolā 2. janvārī , . . 195 552

260. E. Skubiķim Kastaņolā 2. janvāri ..... 195 552

261. Aspazijai Kastaņolā, ap 2. janvāri « . , , , 195 553

262. Aspazijai Kastaņolā, ap 2. janvāri 196 553

283. A. Gulbim Kastaņolā 3. janvāri # .....
196 553

264. Aspazijai Kastaņolā 3. janvāri » » ....
197 553

265. Aspazijai Kastaņolā, ap 3. janvāri » , , ,
197 554

266. Aspazijai Kastaņolā, ap 4. janvāri » . . . . 198 554

267. Aspazijai Kastaņolā, ap 4. janvāri « .
.

. , 198 554

268, A. Upītim Kastaņolā 7. janvāri . . . . . . 199 555

269. Aspazijai Kastaņolā, ap 7. janvāri , . . .
,199 555

270. Aspazijai Kastaņolā, ap 7. janvāri 200 555

271. L. Kalniņai Kastaņolā 8. janvāri , , ... 201 556

272. A. Deglavam Kastaņolā 8. janvārī . . . . i 201 556

273. A. Balabanovai Kastaņolā 8. janvāri . . .
202 558

274. V. Dambergam Kastaņolā 8. janvāri » . .
,

202 557

275. Aspazijai Kastaņolā, ap 8. janvāri , ,
203 55?

276. Aspazijai Kastaņolā 11. janvārī » «...
203 557

277. H. Asarām Kastaņolā 11. janvāri » . . , , 204 558

278. Aspazijai Kastaņolā 12. janvārī ■ . . , .
205 558

279. A. Birkertam Kastaņolā 12. janvārī » ....
205 558

280. Aronu Matīsam Kastaņolā, ap 13. janvāri , , .
205 559

281. Aspazijai Kastaņolā, ap 13. janvāri , . . .

207 559

282. Aspazijai Kastaņolā, ap 14. janvāri , . . .. . 208 560

283. Merkeram Kastaņolā 15. janvārī . . . . 208 560

284. Aspazijai Kastaņolā 16, janvāri ...... 209 560

285. Aspazijai Kastaņolā, ap 16, janvāri 209 560

288, Aspazijai Kastaņolā 18. janvārī , .... 210 561
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287. Aspazijai Kastaņolā, ap 18. janvāri , 210 561

288. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 19. janvāri . ,
211 561

289. A, Lūkinai Kastaņolā 19. janvāri 212 551

290. Aspazijai Kastaņolā, ap 20. janvāri ...» 212 562

291. Aspazijai Kastaņolā 21. janvāri , 213 562

292. Aspazijai Kastaņolā, ap 21. janvāri ....
214 562

293. V. Hertelim Kastaņolā 22. janvārī 214 562

294. Aspazijai Kastaņolā 22. janvārī , , , . , ,
215 563

295, H, Simsonam Kastaņolā 23. janvāri 215 563

296. H. Simsonam Kastaņolā 23, janvāri , . . , 216 563

297. Aspazijai Kastaņolā 24. janvārī . ...» 21? 563

298. Aspazijai ,Kastaņolā 24. janvārī , . . , , g 21? 564

299. J. Ginteram Kastaņolā 24." janvārī . 218 564

300. Aspazijai Kastaņolā 25. janvāri , . . 218 564

301. Aspazijai Kastaņolā 26. janvārī , , . . ,
219 584

302. A. Lūkinai Kastaņolā 27, janvārī
.

. . , # 219 564

303. Aspazijai Kastaņolā, ap 27, janvāri . . . ,
219 565

304. Aspazijai Kastaņolā 28. janvārī , . ... , 220 585

305. Aspazijai Kastaņolā 29. janvārī 221 565

306. A. Lūkinai Kastaņolā 30. janvārī 221 565

307. K. Ķirpēnam. Kastaņolā 30. janvārī 222 566

308. Aspazijai Kastaņolā, ap 30. janvāri , , , ,
222 566

309. Aspazijai Kastaņolā ■ 31. janvāri . . ,
225 56?

310. Aspazijai Kastaņolā 31. janvārī * »'
. »

225 567

311. A. Deglavam Kastaņolā janvāri . . . .. ,
226 56?

312. B. Skujeniecei Kastaņolā 1. februāri
..... 227 568

313. Aspazijai Kastaņolā 1. februāri
,«.,.,

229 • 568

314. Aspazijai Kastaņolā 2. februārī
, , , , , , 232 568

315. A. Birkertam Kastaņolā 2. februāri
.

. . . ,
232 568

316. Aspazijai Kastaņolā, ap 2. februāri 233 569

317. Aspazijai Kastaņolā 3. februāri . . . , . t
234 569

•318. Aspazijai Kastaņolā 4. februārī i . » , s 235 569

319. A. Cielēnai Kastaņolā 4. februārī . , . . »
236 570

320. Aspazijai Kastaņolā, ap 4. februāri
, « 236 570

231, Aspazijai Kastaņolā 5. februārī , .
. .

, ,
23? 570

322. Aspazijai Kastaņolā 6. februāri
. , * 240 571

323. A. Kalniņam Kastaņolā 8. februāri , . . . , 241 571

324. A. Priedītei Kastaņolā 8. februāri 4 ... * 242 571

325. Aspazijai Kastaņolā, ap 8, februāri ■ , . . , t 242 572

326. Aspazijai Kastaņolā 9. februāri
~,,,,

243 572

327. K. Freinbergam Cīrihē 15. februāri ... * 244 572

328. Aspazijai Lugāno 17. februāri
. . . , .. 245 573

329. Aspazijai Kastaņolā 18. februāri
, , , , , 245 573

330. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 18, "februāri , * s. 248 573
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331. J. Ginteram Kastaņolā, ap 18. februāri
� . . . 246 5?3

332. Aspazijai Kastaņolā, ap 19. februāri
» . . ,

247 573

333. Aspazijai Kastaņolā 20. februāri
*. f ~. . ,

243 574

334. Aspazijai Kastaņolā 22. februāri
, ... . . , 24.8 574

335, Aspazijai Kastaņolā, ap 22. februāri ... . 249 574

336. Aspazijai- Kastaņolā, ap 23. februāri . . . ,
250 574

337. Aspazijai Kastaņolā 24. februāri * , . . .
251 575

338. Aspazijai Kastaņolā, ap 24. februāri , . , « 251 575

339. Aspazijai Kastaņolā, ap 24. februāri ■, . , . 252 575

340. Aspazijai Kastaņolā, ap 25, februāri
....

252 576

341. Aspazijai Kastaņolā 27. februāri
..... 253 576

342. Aspazijai Kastaņolā, ap 27. februāri . . „ ,
.

254 576

243. 3, Ginteram Kastaņolā 28. februārī
....

254 576

344. A, Deglavam Kastaņolā 28. februāri .
.
. / . 255 57?

345. Aspazijai Kastaņolā februāri 255 57?

346, Aspazijai Kastaņolā L martā
. 257. 57?

347, E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 1. martā
. , . 257 577

348. Aspazijai Kastaņolā, ap 2. martu
. . . .

258 578

349. Aspazijai Kastaņolā, -ap 3. martu
.

..
,' ; 259 578

350. Aspazijai Kastaņolā, ap 3. martu ..... 260 578

351. Aspazijai Kastaņolā 4, martā
» 261 578

352, Aspazijai Kastaņolā. 5. martā . . . . . 261 578

353. T. Zeifertam Kastaņolā 5, martā
..... 263 579

354. Aspazijai Kastaņolā, ap 5. martu
•

264 579

355. J. Ginteram Kastaņolā 8, martā
, , , .

.
265 579

356. Aspazijai Kastaņolā 6. martā , ;
. . . .

266 579

357. Aspazijai Kastaņolā, ap 6. martu 28? 579

358. H. Asarām Kastaņolā 7. martā
. 268 580

359. Aspazijai Kastaņolā, ap 7. martu . . - . , .
271 580

380, Aspazijai Kastaņolā 9. martā ...... 271 580

361. Aspazijai Kastaņolā 9. martā
...... 273 581

362. A. Kalniņam. Kastaņolā 10. martā 274 581

363. Aspazijai Kastaņolā 11. martā
. , . , .

276 581

364. Aspazijai Kastaņolā 11. un 12. martā
.... 278 58i

365. B. Skujeniecei Kastaņolā 12. martā . , . . 279 582

366, J. Jansonam (Braunam) Kastaņolā 12. martā , 281 582

367. Aspazijai Kastaņolā 14. martā
......

282 583

368. Aspazijai Kastaņolā 15. martā 283 583

369. Aspazijai Kastaņolā 15. martā ...... 284 583

370. Aspazijai Kastaņolā 16. martā
......

285 584

371. Aspazijai Kastaņolā 16. un 17. martā , . . < 285 584

372. Aspazijai Kastaņolā 17. martā 286 584

373. A. Ķeniņai Kastaņolā 18. martā ...... 286 584

374. Aspazijai Kastaņolā 18. martā . , . . . . 28? 585
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875. Aspazijai Kastaņolā 19. martā * 28? 585

376. Aspazijai Kastaņolā, ap 29. martu
..... 288 585

377. A. Lūkinai Kastaņolā 30, martā
* , , , .

288 585

378. Aspazijai Kastaņolā 31. martā
. . t , « , 290 585

379, J. Jansonam (Braunam) Kastaņolā 31. martā
. ,

290 586

380. P. Daugem Kastaņolā 31, martā
. , .

. 29! 586

381. A. Lūkinai Kastaņolā martā
. . „ , ,

292 586

382. Aspazijai Kastaņolā 1. aprīlī ...... 293 587

383. Aspazijai Kastaņolā 1. aprīlī .
, ,

. 294 58?

384. Aspazijai Kastaņolā 2. aprīlī . . , ,
. ,

294 58?

385. B. Skujeniecei Kastaņolā 3. aprīlī ..... 295 58?

386. J, Jansonam (Braunam) Kastaņolā 3. aprīlī » . ,
297 587

387. Aspazijai Kastaņolā, ap 3. aprīli . . . . .
298 588

388. Aspazijai Kastaņolā, ap 4. aprīli ..... 299 588

389. Aspazijai Kastaņolā 5. aprīli .... ■
. .

299 589

390. Aspazijai Kastaņolā 6. aprīli . ,
. .

. 300 589

391. Aspazijai Kastaņolā 6. aprīlī 301 589

392. A. Kalniņam Kastaņolā 7. aprīlī ...... 30i 589

393. A. Lūkinai Kastaņolā 8. aprīlī . . ... . 303 589

394. A. Priedītei Cīrihē 10. aprīlī .
.

.
.< .

. 303 590

395. J. Ginteram Cīrihē 12. aprīlī . , . . .
.

304 590

396. V. Skarrem Cīrihē 20. aprīlī 304 590

397. A. Kalniņam Cīrihē 21. aprīlī 305 590

398. J. Jansonam (Braunam) Cīrihē 29, aprīlī . . . 305 591

399. V. Skarrem Cīrihē 30. aprīlī 307 591

400. E. Birzniekam-Upītim Cīrihē 3. maijā . , . . 303 592

401. F. Cielēnam Kastaņolā 8. maijā .....
308 592

402. F. Baginskim Kastaņolā 9. maijā . , . . . 309 592

403. V. Dermanim Kastaņolā 10. maijā . . ,
. 309 592

404. J. Buševicam Kastaņolā 11. maijā ..... 310 S9i

405. J. Ozolam Kastaņolā 15. maijā .
. ,

,
.

310 593

406. A. Gulbim Kastaņolā maija vidū
. ... 312 593

407. A. Kalniņam Kastaņolā 16. maijā » . , , ,314 593

408. E. Birzniekam-Upītim. Kastaņolā 19. maijā .
. ,

314 594

409. LSD. Ārzemju komitejai Kastaņolā 20. maijā , . .
315 594

410. J. Jankavam Kastaņolā 21. maijā , . . ,
,

317 594

411. J. Buševicam Kastaņolā 25. maijā .
..

317 595

412. A, un B. Priedīšiem Kastaņolā 27. maijā » . . . 318 595

413. A. Upītim Kastaņolā 28. maijā 318 595

414. P. Daugem Kastaņolā maijā . . . « . „
319 596

415. A. Raņķim Kastaņolā 8. jūnijā , 320 596

416. K. Ķirpēnam Kastaņolā 9, jūnijā .....
320 596

417. A, Gulbim Kastaņolā 9. jūnijā , . , . . .
321 597

418. P. Kalniņam Kastaņolā 11. jūnijā 322 597
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419. R. Ivanovam Kastaņolā 12. jūnijā . * * « «
324 597

420. Laikraksta «Dzīves Balss» redakcija! Kastaņolā

16. jūnijā , . . « . . . . . , . .
325 ' 598

421. A. Deglavam Kastaņolā 17. jūnijā . . . ,-»-.* 326 590

422. J. Buševicam Kastaņolā 17, jūnijā , . . , .
327 598

423. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 18. jūnija , . .

329 599

424. R. Eglēm Kastaņolā 18. jūnijā 329 599

425. LSD Ārzemju komitejai Kastaņolā 18. jūnijā , ,
331 599

426. Cīrihes Nodokļu. komisijas iecirkņa inspektoram Kas*

taņolā 19. jūnijā .
332 600

427. R. Eglēm Kastaņolā 20. jūnijā ...... 332 600

428. H. Asarām Kastaņolā 29. jūnijā ž , . . , ,
333 600

429. J. Buševicam Kastaņolā 29. jūnijā . . « . » 334 601

430. Laikraksta «Jaunā Dienas Lapa» redakcijai Kasta-

ņolā 30. jūnijā .......i . ; 334 601

431. E. Pīpiņam Kastaņolā 30. jūnijā .....
335 601

432. A. Deglavam Kastaņolā 1. jūlijā ~ . . . .
336 601

433. R. Pelšem Kastaņolā 1. jūlijā ......
336 602

434. A. Raņķim Kastaņolā jūlija sākumā . . . . 336 602

435. Aspazijai Kastaņolā jūlija sākumā . . .
. . 337 602

436. Aspazijai Kastaņolā 5. jūlijā ....... 337 603

437. Aspazijai Kastaņolā, ap 5. jūliju .....
338 603

438, Aspazijai Kastaņolā 6. jūlijā ...... 338 603

439. H. Asarām Kastaņolā 6. jūlijā . , .
. . .

339 603

440. Aspazijai Kastaņolā 7. jūlijā . ..... 339 604

441. Aspazijai Kastaņolā 8. jūlijā .
. . . . . 339 804

442. A. Lūkinai Kastaņolā 9. jūlijā . . . . . . 340 604

443. R. Pelšem Kastaņolā 9. jūlijā . . . . .
.

340 604

444. P. Kalniņam Kastaņolā 9. jūlijā ...... 341 604

445. A. Deglavam Kastaņolā 9. jūlijā , . . .
341 805

446. Aspazijai Lugāno 10. jūlijā 342 605

447. Pēterburgas Latviešu labdarības biedrībai Kastaņolā

10. jūlijā . ... . ... . , t 342 605

448. A. Lūkinai Cīrihē 11. jūlijā ......
343 605

449. R. Eglēm Kastaņolā 2. jūlijā , . . . . .
343 605

450. A. Deglavam Kastaņolā 22. jūlijā ..... 344 608

451. H. Asarām Kastaņolā 22. jūlijā ...... 344 608

452. A. Priedītei Kastaņolā 24. jūlijā 344 806

453. Tipogrāfijai «Hanza» Kastaņolā 25. jūlijā , . 345 606

454. Aronu Matīsam Kastaņolā 26.-29, jūlijā . .
345 60?

455. A. Gulbim Kastaņolā 28. jūlijā 347 60?

456. A. Deglavam Kastaņolā 29. jūlijā » .... 349 60?

457. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 29. jūlijā . . . 350 60?

458. H. Asarām Kastaņolā jūlija beigās .....
350 60?
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459. A. Gulbim Kastaņolā jūlijā , , » . , . 351 608

460. A. Gulbim Kastaņolā jūlijā . *. ~ „ . * ,
351 608

461. P. Daugem. Cīrihē 4. augustā . „ . .
352 808

462. A. Gulbim Cīrihē 4. augustā ... . »

*
.-

,

352 609

463. A. Gulbim Cīrihē 5. augustā -
. ~ .» , . .

353 609

484. A; Deglavam Cirihē 6. augustā .... .■
»

353 609

485. E. Birzniekam-Upītim Cīrihē 21. augusta . . ,
854 610

468. A. Deglavam Cīrihē 25, augustā »' ■» » . «
355 810

467. Aspazijai Lugāno 31. augustā . , , , » 355 610

iai Kastaņolā i. septembri ,
355 610

489. Aspazijai Kastaņolā 2. septembrī . , . .
356. 611

470. Aspazijai Kastaņolā 2. • septembrī ,
. . .

35? 811

47t. R. Eglēm Kastaņolā 3. septembri , , , .
357 811

472. A. Gulbim Kastaņolā 3, septembrī , f . ».
358 611

473. A Gulbim Kastaņolā 4, septembri , . , . , 359 812

474. Aspazijai Kastaņolā 4, septembrī , , . »
360 612

475. Aspazijai Kastaņolā 6. septembrī ,�.«*�.
360 612

476. Aspazijai Kastaņolā 6. septembri. . » .
.

361 612

477. A. Gulbim Kastaņolā 6, septembri , s , , f
361 . 613

478. Aspazijai Kastaņolā 7, septembri 362 613

479. Aspazijai Kastaņolā 8. septembrī . . . , 363 613

480. J. Kreicbergam. Kastaņolā 9. septembrī
. , ,

363 613

481. Aspazijai Kastaņolā 10. septembri . . , »
364 614

482, Aspazijai Kastaņolā, ap 10. septembri , .
. , 364 614

483. V. Dermanim Kastaņolā 11. septembri , , . ,
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	72. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 5. maiju���������������
	73. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1912. gada 6. maijā���������������
	74. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 6. maiju���������������
	75. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 6. maiju�����怠䀴ဠ䀴퀾䀴䀴��
	76. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 7. maijā���������������
	77. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 7. maijā���Ā�����ā�က�䀴
	78. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1912. gada 8. maijā���������������
	79. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 8. maijā���������������
	80. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912, gada 9. maijā���������������
	81. A. LŪKINAI Kastaņolā 1912. gada 10. maijā��������������������
	82. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 10. maiju���������������
	83. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 11. maijā���������������
	84. ASPAZIJAI Ruviljanā 1912. gada 13. maijā����������
	85. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 13. maijā���������������
	88. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 14. maijā�䀴䀴¨䀴䀴�������
	87. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 14. maiju���������������
	83. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada maija vidū���������������
	89. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 18. maijā�　㐀㤀　　㈀　　　㐀戀　　㘀
	90. H. un V. DERMAŅIEM Kastaņolā 1912. gada 25. maijā��������������������
	91. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1912. gada 26. maijā���������������
	92. V. PLŪDONIM Kastaņolā 1912, gada 1. jūnijā�������������������������
	93. R. IVANOVAM Kastaņolā 1912. gada 1. jūnijā������倩䄴퀨䄴䄴耬䄴������
	94. B. FARBŠTEINAI Kastaņolā 1912. gada 6. jūnijā��������������������
	95. A. ĶĒNIŅAI Kastaņolā 1912. gada 6. jūnijā�����������������������������������
	96. P. DAUGEM Kastaņolā 1912. gada 14. jūnijā�������큁䄴偁䄴G䄴偂䄴�����
	97. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1912. gada jūnija vidū����ꁯ䄴聯䄴䀹䄴䄴����������Ā�����ā�
	98, JAUNĀ RĪGAS TEĀTRA KOMISIJAI Kastaņolā 1912, gada 19. jūnijā������������恬䄴쁢䄴ꁀ䄴ꁋ䄴����������Ā����
	99. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 21. jūnijā��������������������
	100. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 22. jūnijā��������������������
	101. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 23. jūniju��������������������
	102. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 24. jūnijā��������������������
	103. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 24. jūniju����������䂺䄴삹䄴킾䄴삺䄴��
	104. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 25. jūnijā������산䄴䂰䄴탎䄴䂱䄴������
	105. R. PELŠEM Kastaņolā 1912. gada 25. jūnijā��������������������
	106. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 25. jūniju��냙䄴䄴䄴傸䄴����������
	107. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 25. jūniju�䄴������������䄴惢䄴烣䄴
	108. A. ROLAVAM Kastaņolā 1912. gada 26. jūnijā��������������������
	109. R. IVANOVAM Kastaņolā 1912. gada 26. jūnijā��������������������
	110. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 26. jūnijā��������������������
	111. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 27. jūnijā��������������������
	112. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 28. jūnijā��������������������
	113. A. PRIEDĪTEI Ruviljanā 1912. gada 28. jūnijā��������������������
	114. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 29. jūnijā�䈴������������䁟䈴쁞䈴聇䈴
	115. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 30. jūnijā�䈴䀹䈴၌䈴����������Ā���
	116. A GULBIM Kastaņolā 1912. gada 30. jūnijā��������������������
	117. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1912. gada jūnijā��������������������
	118. A. GULBIM Kastaņolā 1912. gada jūnijā��������������������
	119. ASPAZIJAI Lugāno 1912. gada 2. jūlijā���������������
	120. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 3. jūliju��������������������
	121. ASPAZIJAI Lugāno 1912. gada 4. jūlijā���������������
	122. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 5. jūlijā��������������������
	123. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 6. jūlijā�냟䈴邧䈴ェ䈴����������Ā��
	124. A. LŪKINAI Kastaņolā 1912. gada 6. jūlijā�䈴������������僒䈴탑䈴Ú䈴䈴���
	125. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1912. gada 6. jūlijā��������������������
	126. KOMANDITSABIEDRĪBAS «TAURĒTĀJS» DARBINIEKIEM Kastaņolā 1912. gada 6. jūlijā�����������������������������������
	127. V. PLŪDONIM Kastaņolā 1912. gada 7. jūlijā�䀇䌴 䌴������������စ䌴耆䌴쀇䌴ꀇ䌴
	128. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1912. gada 8. jūlijā������������������������������
	129. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 8. jūliju��������������������
	130. R. PELŠEM Kastaņolā 1912. gada 9. jūlijā��������������������
	131. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 9. jūliju.��������������������
	132. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 10. jūliju����������そ䌴끜䌴䌴쁄䌴��
	133. J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM) Kastaņolā 1912. gada 11. jūlijā������������������������������
	134. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 11. jūliju��胿䈴惿䈴烐䈴ა䈴����������
	135. D. un P. STUČKĀM Kastaņolā 1912. gada 12. jūlijā������������������������������
	136. J. JANSONAM (BRAUNAM) Kastaņolā 1912. gada 12. jūlijā��������������������
	137. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 12. jūliju��������������������
	138. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 13. jūlijā��������������������
	139. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 14. jūlijā��������������������
	140. P. SĒJAM Kastaņolā 1912. gada jūlija vidū�������������������������
	141. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 16. jūlijā��������������������
	142. A. LŪKINAI Kastaņolā 1912. gada 16. jūlijā�����კ䌴䌴䂸䌴Ë䌴����������Ā�
	143. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 17. jūlijā�䌴僢䌴惨䌴������������僦䌴
	144. A. UPĪTIM Kastaņolā 1912. gada 18. jūlijā�������������������������
	145. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 18. jūlijā��������������������
	146. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 18. jūliju��������������������
	147. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 18. jūliju��������������������
	148. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 19. jūlijā������䐴怺䐴䐴퀾䐴������
	149. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 20. jūlijā��������������������
	150. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 20. jūliju��������������������
	151. A. LŪKINAI Ruviljanā 1912. gada 22. jūlijā�ꁋ䐴䐴����������Ā����
	152. J. JANSONAM (BRAUNAM) Ruviljanā 1912. gada 24. jūlijā���������������
	153. A. PRIEDĪTEI Ruviljanā 1912. gada 25. jūlijā��������������������
	154. B. PRIEDĪTIM Kastaņolā 1912. gada 26. jūlijā�������������������������
	155. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 27. jūlijā��������������������
	156. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 28. jūlijā��������������������
	157. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 29. jūlijā��������������������
	158. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 30. jūlijā��������������������
	159. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 31. jūlijā��������������������
	160. H. ASARĀM Kastaņolā 1912. gada 1. augustā.�����샙䐴ꃙ䐴삸䐴郋䐴�������
	161. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 1. augustā���������������
	162. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 1. augustā���������������
	163. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 2. augustā���������������
	164. LAIKRAKSTA «JAUNĀ DIENAS LAPA» REDAKCIJAI Kastaņolā 1912. gada 20. augustā��������������������
	165. A. GULBIM Cīrihē 1912. gada 28. augustā�䔴倩䔴䔴퀮䔴�������
	166. H. ASARĀM Cīrihē 1912. gada 28. augustā��������������������
	167. A. BIRKERTAM Kastaņolā 1912. gada 29. augustā���������������
	168. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Cīrihē 1912. gada 30. augustā�����䁟䔴쁞䔴ぁ䔴၁䔴�������
	169. RĪTIŅAM Cīrihē 1912. gada 31. augustā��䁚䔴⁚䔴쀸䔴怸䔴����������Ā����
	176. H. ASARAM Cīrihē 1912. gada septembra sākamā��������������������
	171. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Cīrihē 1912. gada 3. septembrī��������������������
	172. A. UPĪTIM Cīrihē 1912. gada 3. septembrī��������������������
	173. K. ĶIRPĒNAM Cīrihē 1912. gada 15. septembrī�������������������������
	174. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Cīrihē 1912. gada 16. septembrī��������������������
	175. A. LŪKINAI Cīrihē 1912. gada 19. septembrī�����邺䔴Ⴚ䔴䔴킾䔴�������
	176. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 20. septembri�������傱䔴킰䔴탎䔴킱䔴
	177. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 21. septembrī���������������
	178. A. GULBIM Kastaņolā 1912, gada 22. septembrī���������������
	179. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 22. septembrī�ナ䔴���������　Ā㈀
	180. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 23. septembrī���������������
	181. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 24. septembrī���������������
	182. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 25. septembrī���������������
	183. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 26. septembrī���������������
	184. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1912. gada 26. septembrī��������������������
	185. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 27. septembrī���������������
	186, A. JESENAM Kastaņolā 1912. gada 29. septembrī����������쁈䘴ꁈ䘴ꀧ
	187. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 30. septembrī���������������
	188. A. BIRKERTAM Kastaņolā 1912. gada 30. septembrī���������������
	189. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1912. gada septembra beigās���������������
	190. A. DAUGEM Kastaņolā 1912. gada 1. oktobrī���������������
	191. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1912. gada oktobra sākumā��������������������
	192. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1912. gada 5. oktobrī���������������
	193. P. ĻŪĻAM Kastaņolā 1912. gada 8. oktobrī�肤䘴������������낺䘴悺䘴킾䘴悠䘴�������
	194. J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM) Kastaņolā 1912. gada 10. oktobrī�������������������������
	195. A. BIRKERTAM Kastaņolā 1912. gada 11. oktobrī����������ꃁ䘴䘴탆
	196. A DEGLAVAM Kastaņolā 1912. gada 16. oktobrī���������������
	197. ATTURĪBAS BIEDRĪBAI «AUSEKLIS» Kastaņolā 1912. gada 16. oktobrī������㘀䘴⃨䘴䘴胀䘴���������
	198. R. KALNIŅAM Kastaņolā 1912. gada 17. oktobrī��������������������
	199. A. GULBIM Ķastaņolā 1912. gada 22. oktobrī��������������������
	200. F. BAGINSKIM Kastaņolā 1912. gada 27. oktobrī���������������
	201. ĀRONU MATĪSAM Kastaņolā 1912. gada 27. oktobrī�������������������������
	202. A. GULBIM Kastaņolā 1912. gada 27. oktobrī�����怺䜴䜴퀾䜴䜴��
	203. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1912. gada 28. oktobrī���������������
	204. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1912. gada 31. oktobrī���������������
	205. A. un B. PRIEDĪŠIEM Kastaņolā 1912. gada 31. oktobrī���灙䜴偙䜴ဵ䜴瀸䜴���������
	206. A. GULBIM Kastaņolā 1912. gada 6. novembrī�〰㔲〱㉡〰㐲〰㐱〰㐹〰㈰��
	207. P. BLAUAM Kastaņolā 1912. gada 25. novembrī���������������
	208. V. DAMBERGAM Kastaņolā 1912. gada 25 novembrī���������������
	209. J. GINTERAM Kastaņolā 1912. gada 26. novembrī���������������
	210. P. ĻŪĻAM Kastaņolā 1912. gada 27. novembrī������������������������������
	211. A. BIRKERTAM Kastaņolā 1912. gada novembrī�������������傻䜴
	212. K. FREINBERGAM Kastaņolā 1912. gada novembra beigās���������������
	213. E. SKUBIĶIM Kastaņolā 1912. gada novembra beigās��������������������
	214. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 4. decembrī�ꂹ䜴肹䜴����������
	215. A. LŪKINAI Kastaņolā 1912. gada 5. decembrī��������������������
	216. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 5. decembri���������������
	217. E. SKUBIĶIM Kastaņolā 1912. gada 6. decembrī��������������������
	218. ASPAZIJAI. Kastaņolā 1912. gada 6. decembrī���������������
	219. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 7. decembrī���������������
	220. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 8. decembri���������������
	221. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 8. decembri���������������
	222. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 8. decembri���������������
	223. ĀRONU MATĪSAM Kastaņolā 1912. gada 9. decembrī�������������������������
	224. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 9. decembrī���������������
	225. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 9. decembrī���������������
	226. A. LŪKINAI Kastaņolā 1912. gada 9. decembrī��������������������
	227. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1912. gada 9. decembrī���������������
	228. F. ADAMOVIČAM Kastaņolā 1912. gada 10. decembrī��������������������
	229. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 10. decembrī���������������
	230. J. JANSONAM (BRAUNAM) Kastaņolā 1912. gada 10. decembrī���������������
	231. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 12. decembrī����胟䠴ß䠴僃䠴ッ䠴���
	232. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1912. gada 12. decembrī���������������
	233. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1912. gada 12. decembrī��������������������
	234. A. un B. PRIEDĪŠIEM Kastaņolā 1912. gada 12. decembrī��������������������
	235. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 12. decembri���������������
	236. A LŪKINAI Kastaņolā 1912. gada 13. decembrī��������������������
	237. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 14. decembri���������������
	238. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 15. decembri�䤴뀹䤴퀾䤴뀺䤴�������
	239. A LŪKINAI Kastaņolā 1912. gada decembra vidū��������������������
	240. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 16. decembri���������������
	241. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 17. decembrī�䤴䀸䤴����������Ā
	242. J. JANSONAM (BRAUNAM) Kastaņolā 1912. gada 17. decembrī�䤴恧䤴䁢䤴恨䤴�������
	243. A. LŪKINAI Kastaņolā 1912. gada 17. decembrī��������������������
	244. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 18. decembrī���������������
	245. V. DAMBERGAM Cīrihē 1912. gada 28. decembrī���������������
	246. D. STUČKAI Kastaņolā 1912. gada 28. decembrī��������������������
	247. K. HIBŠMANEI Kastaņolā 1912. gada 28. decembrī���������������
	248. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gada 28. decembrī����Ⴭ䤴郌䤴살䤴ꂴ䤴���
	249. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 29. decembri���������������
	250. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1912. gada 30. decembrī��������������������
	251. V. KROPAM Kastaņolā 1912. gada 30. decembrī���������������
	252. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 30. decembri���������������
	253. ASPAZIJAI Kastaņolā 1912. gadā, ap 31. decembri���������������
	254. A DEGLAVAM Kastaņolā 1912. gada decembrī���������������
	255. BETINAI Kastaņolā 1913. gada 1. janvārī��������������������
	258. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 1. janvāri��������������������
	257. Aspazijai Kastaņolā 1913. gada janvāra sākumā�������������������������
	258. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1913. gada 2. janvārī�ぃ䨴������������ၞ䨴聟䨴쁃䨴ꁃ䨴��
	259. A. un B. PRIEDĪŠIEM Kastaņolā 1913. gada 2. janvārī����聚䨴恚䨴ꀹ䨴遌䨴����������Ā��
	260. E. SKUBIĶIM Kastaņolā 1913. gada 2. janvārī�　�　恦䨴ၭ䨴큋䨴聞䨴���������　Ā　　
	261. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 2. janvāri��������������������
	262. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 2. janvāri��������������������
	263. A. GULBIM Kastaņolā 1913. gada 3. janvārī��������������������
	264. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 3. janvārī��������������������
	265. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 3. janvāri��������������������
	266. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada, ap 4. janvāri������䃋䨴냌䨴胍䨴惍䨴�
	267. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 4. janvāri��������������������
	268. A. UPĪTIM Kastaņolā 1913. gada 7. janvārī������ზ䨴郕䨴탑䨴郖䨴�����������
	269. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 7. janvāri�攀䨴샫䨴Ý䨴郇䨴���������
	270. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 7. janvāri��������������������
	271. L. KALNIŅAI Kastaņolā 1913. gada 8. Janvārī�������������������������
	272. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1913. gada 8. Janvārī��������������������
	273. A. BALABANOVAI Kastaņolā 1913. gada 8. janvārī��������������������
	274. V. DAMBERGAM Kastaņolā 1913. gada 8. janvārī��������������������
	275. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 8. janvāri����������ꁌ䬴⁌䬴倴䬴‰䬴��
	276. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 11. janvārī��������������������
	277. H. ASARAM Kastaņolā 1913. gada 11. janvārī�䬴큔䬴⁔䬴큕䬴�����������
	278. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 12. janvārī��������������������
	279. A. BIRKERTAM Kastaņolā 1913. gada 12. janvārī��������������������
	280. ĀRONU MATĪSAM Kastaņolā 1913. gadā, ap 13. janvāri������������������������������
	281. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 13. janvāri��������������������
	282. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 14. janvāri���������肨䬴¨䬴邐䬴䬴���
	283. MERKERAM Kastaņolā 1913. gada 15. janvārī�䬴������������為䬴䬴䬴
	284. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 16. janvārī��������������������
	285. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 16. janvāri���������샞䬴䃞䬴胆䬴惆䬴���
	286. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 18. janvārī��������������������
	287. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 18. janvāri�ì䬴䬴ꃊ䬴䃊䬴���������　Ā
	288. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1913. gada 19. janvārī�������������������������
	289. A. LŪKINAI Kastaņolā 1913. gada 19. janvārī�������������������������
	290. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 20. janvāri��������������������
	291. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 21. janvārī��������������������
	292. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 21. janvāri��������������������
	293. V. HERTELIM Kastaņolā 1913. gada 22. janvārī�����������瀰䰴灋䰴큎䰴䰴�
	294. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 22. janvārī��������������������
	295. H. SIMSONAM Kastaņolā 1913. gada 23. janvārī���偙䰴す䰴း䰴큊䰴���������
	296. H. SIMSONAM Kastaņolā 1913. gada 23. janvārī�ri�ì䬴䬴ꃊ䬴䃊䬴��������
	297. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 24. janvārī��������������������
	298. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 24. janvārī��������������������
	299. J. GINTERAM Kastaņolā 1913. gada 24. janvārī��������������������
	300. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 25. janvārī��������������������
	301. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 26. janvārī��������������������
	302. A. LŪKINAI Kastaņolā 1913. gada 27. janvārī������������䰴ꃌ䰴䰴살䰴�����
	303. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 27. janvāri��������������������
	304. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 28. janvārī�ス䰴Ì䰴����������Ā����
	305. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 29. janvārī��������������������
	306. A. LŪKINAI Kastaņolā 1913. gada 30. janvārī�������������������������
	307. K. ĶIRPENAM Kastaņolā 1913. gada 30. janvārī�������������������������
	308. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 30. janvāri��������������������
	309. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 31. janvārī��������������������
	310. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 31. janvārī��������������������
	311. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1913. gada janvārī�������ꁌ䴴⁌䴴怴䴴䀴䴴�����
	312. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1913. gada 1. februārī��������������������
	313. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 1. februārī�達䴴恖䴴聖䴴灔䴴�����������
	314. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 2. februārī��������������������
	315. A. BIRKERTAM Kastaņolā 1913. gada 2. februārī��������������������
	316. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 2. februāri���������ꂆ䴴₆䴴䂇䴴₇䴴���
	317. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 3. februārī��������������������
	318. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 4. februārī��������������������
	319. A. CIELĒNAI Kastaņolā 1913. gada 4. februārī�������������������������
	320. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 4. februāri�������������郋䴴Í䴴肰䴴悰
	321. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 5. februārī�����胁䴴Á䴴냆䴴Â䴴�������
	322. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 6. februārī�ス䴴Ì䴴����������Ā����
	323. A. KALNIŅAM Kastaņolā 1913. gada 8. februārī�������������������������
	324. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1913. gada 8. februārī�������������������������
	325. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 8. februāri��������������������
	326. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 9. februārī��������������������
	327. K. FREINBERGAM Cīrihē 1913. gada 15. februārī��������������������
	328. ASPAZIJAI Lugāno 1913. gada 17. februārī�������瀺临临临퀾临
	329. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 18. februārī��������������������
	330. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1913. gada 18. februārī�临恞临恆临䁆临������������偝临쁞临
	331. J. GINTERAM Kastaņolā 1913. gadā, ap 18. februāri�临끊临耸临����������Ā���
	332. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 19. februāri������������䁦临끧临临쁨临
	333. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 20. februārī��������������������
	334. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 22. februārī��������������������
	335. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 22. februāri��������������������
	336. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 23. februāri��������������������
	337. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 24. februārī������������临悺临킾临゠临
	338. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 24. februāri��������������������
	339. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 24. februāri��������������������
	340. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 25. februāri����⃖临Õ临僔临Ö临��������
	341. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 27. februārī�　�㜀临⃦临临临��������
	342. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 27. februāri��������������������
	343. J. GINTERAM Kastaņolā 1913. gada 28. februārī��������������������
	344. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1913. gada 28. februārī��������������������
	345. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada februārī��������������������
	346. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 1. martā���������������
	347. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1913. gada 1. martā��������������������
	348. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 2. martu���������������
	349. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 3. martu����⁚伴Z伴伴쁋伴���
	350. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 3. martu���������������
	351. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 4. martā���������������
	352. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 5. martā���������������
	353. T. ZEIFERTAM Kastaņolā 1913. gada 5. martā���������������
	354. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 5. martu���������������
	355. J. GINTERAM Kastaņolā 1913. gada 6. martā������伴炻伴患伴炼伴�
	356. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 6. martā���������������
	357. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 6. martu����ꃄ伴伴샀伴伴���
	358. H. ASARAM Kastaņolā 1913. gada 7. martā���������������
	359. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 7. martu���������������
	360. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 9. martā���������������
	381. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 9. martā���������������
	362. A. KALNIŅAM Kastaņolā 1913. gada 10. martā��������������������
	363. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 11. martā���������������
	364. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 11. un. 12. martā���������������
	365. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1913. gada 12. martā���������������
	366. J. JANSONAM (BRAUNAM) Kastaņolā 1913. gada 12. martā�ꀺ倴����������Ā�
	367. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 14. martā���������������
	368. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 15. martā.���������������
	369. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 15. martā.���������������
	370. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 16. martā���������������
	371. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 16. un 17. martā���������������
	372. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 17. martā���������������
	373. A. ĶENIŅAI Kastaņolā 1913. gada 18. martā�������������������������
	374. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 18. martā���������������
	375. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 19. martā�倴¨倴삺倴��������
	376. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 29. martu�����������⃛倴Û倴
	377. A LŪKINAI Kastaņolā 1913. gada 30. martā��������������������
	378. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 31. martā���������������
	379. J. JANSONAM (BRAUNAM) Kastaņolā 1913. gada 31. martā���������������
	380. P. DAUGEM Kastaņolā 1913. gada 31. martā���������������
	381. A LŪKINAI Kastaņolā 1913. gada martā��������������������
	382. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 1. aprīlī��������������������
	383. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 1. aprīlī��������������������
	384. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 2. aprīlī�����������恞儴끃儴聄儴恄儴�
	385. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1913. gada 3. aprīlī��������������������
	388. J. JANSONAM (BRAUNAM) Kastaņolā 1913. gada 3. aprīlī��������������������
	387. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 3. aprīli��������������������
	388. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 4. aprīli��������������������
	389. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 5. aprīlī��������������������
	390. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 6. aprīlī�������삨儴䂨儴肐儴悐儴�����
	391. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 6. aprīlī��������������������
	392. A. KALNIŅAM Kastaņolā 1913. gada 7. aprīlī�������������������������
	393. A. LŪKINAI Kastaņolā 1913. gada 8. aprīlī�儴������������⃟儴ꃞ儴儴ꃟ儴���
	394. A. PRIEDĪTEI Cīrihē 1913. gada 10. aprīlī��胔儴僖儴烖儴惔儴������������⃚儴Ú
	395. J. GINTERAM Cīrihē 1913. gada 21. aprīlī��������������������
	396. V. SKARREM Cīrihē 1913. gada 20. aprīlī��������������������
	397. A. KALNIŅAM Cīrihē 1913. gada 21. aprīlī�������������������������
	398. J. JANSONAM (BRAUNAM) Cīrihē 1913. gada 29. aprīlī��������������������
	399. V. SKARREM Cīrihē 1913. gada 30. aprīlī��������������������
	400. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Cīrihē 1913. gada 3. maijā��������������������
	401. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1913. gada 8. maijā��������������������
	402. F. BAGINSKIM Kastaņolā 1913. gada 9. maijā���������������
	403. V. DERMANIM Kastaņolā 1913. gada 10. maijā�〹刴⁌刴����������
	404. J. BUŠEVICAM Kastaņolā 1913. gada 11. maijā���������������
	405. J. OZOLAM Kastaņolā 1913. gada 15. maijā���������������
	406. A. GULBIM Kastaņolā 1913. gada maija vidū���������������
	407. A. KALNIŅAM Kastaņolā 1913. gada 16. maijā��������������������
	408. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1913. gada 19. maijā��������������������
	409. LSD ĀRZEMJU KOMITEJAI Kastaņolā 1913. gada 20. maijā��������������������
	410. J. JANKAVAM Kastaņolā 1913. gada 21. maijā�����刴탌刴₵刴炰刴��
	411. J. BUŠEVICAM Kastaņolā 1913. gada 25. maijā���������������
	412. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1913. gada 27. maijā��������������������
	413. A. UPĪTIM Kastaņolā 1913. gada 28. maijā��������������������
	414. P. DAUGEM Kastaņolā 1913. gada maijā���������������
	415. A. RAŅĶIM Kastaņolā 1913. gada 8. jūnijā������������������������������
	416. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1913. gada 9. jūnijā������������������������������
	417. A. GULBIM Kastaņolā 1913. gada 9. Jūnijā�–匴������������倩匴퀨匴】
	418. P. KALNIŅAM Kastaņolā 1913. gada 11. jūnijā�������������������������
	419. R. IVANOVAM Kastaņolā 1913. gada 12. jūnijā������������き匴끌匴匴퀴匴
	420. LAIKRAKSTA «DZĪVES BALSS» REDAKCIJAI Kastaņolā 1913. gada 16. jūnijā�������������������������
	421. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1913. gada 17. jūnijā����恚匴䁚匴္匴뀸匴��������
	422. J. BUŠEVICAM Kastaņolā 1913. gada 17. jūnijā�ၦ匴������������d匴灥匴끦
	423. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1913. gada 18. jūnijā�������������������������
	424. R. EGLEM Kastaņolā 1913. gada 18. jūnijā�匴������������ꂆ匴₆匴䂇
	425. LSD ĀRZEMJU KOMITEJAI Kastaņolā 1913. gada 18. jūnijā�������������������������
	426. CIRĪHES NODOKĻU KOMISIJAS IECIRKŅA INSPEKTORAM Kastaņolā 1913. gada 19. jūnijā�����������������������������������
	427. R. EGLEM Kastaņolā 1913. gada 20. jūnijā�����������悸匴킹匴»匴匴�
	428. H. ASARAM Kastaņolā 1913. gada 29. jūnijā��������������������
	429. J. BUŠEVICAM Kaslaņolā 1913. gada 29. jūnijā��������������������
	430. LAIKRAKSTA «JAUNA DIENAS LAPA» REDAKCIJAI Kastaņolā 1913. gada 30. jūnijā��������������������
	431. E. PĪPIŅAM Kastaņolā 1913. gada 30. jūnijā������������������������������
	432. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1913. gada 1. jūlijā�������������쀅吴䀅吴怆吴䀆
	433. R. PELŠEM Kastaņolā 1913. gada 1. jūlijā��������������������
	434. A. RAŅĶIM Kastaņolā 1913. gada jūlija sākumā�����������������������������������
	435. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada jūlija sākumā�������������������������
	436. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 5. jūlijā��������������������
	437. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gadā, ap 5. jūlija��������������������
	438. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 6. jūlijā�������o吴聮吴W吴吴�����
	439. H. ASARAM Kastaņolā 1913. gada 6. jūlijā�伴������������რ伴냶伴샑
	440. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 7. jūlijā�倴倴遖倴����������Ā��
	441. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 8. jūlijā��������������������
	442. A. LŪKINAI Kastaņolā 1913. gada 9. jūlijā�������������������������
	443. R. PELŠEM. Kastaņolā 1913. gada 9. jūlijā��������������������
	444. P. KALNIŅAM Kastaņolā 1913. gada 9. jūlijā�������������������������
	445. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1913. gada 9. jūlijā��������������������
	446. ASPAZIJAI Lugāno 1913. gada 10. jūlijā�吴ꃌ吴킴吴₰吴������
	447. PĒTERBURGAS LATVIEŠU LABDARĪBAS BIEDRĪBAI Kastaņolā 1913. gada 10. jūlijā�����������������������������������
	448. A LŪKINAI Cīrihē 1913. gada 11. jūlijā�×吴胖吴ヒ吴胗吴������������烕吴吴
	449. R. EGLEM Kastaņolā 1913. gada 22. jūlijā��������　�㈀僤吴샥吴吴탦吴�
	450. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1913. gada 22. jūlijā��������������������
	451. H. ASARAM Kastaņolā 1913. gada 22. jūlijā��������������������
	452. A PRIEDĪTEI Kastaņolā 1913. gada 24. jūlijā�������������������������
	453. TIPOGRĀFIJAI «HANZA» Kastaņolā 1913. gada 25. jūlijā�������������������������
	454. ĀRONU MATĪSAM Kastaņolā 1913. gada 26.-29. jūlijā�唴������������〤唴ဤ唴唴ဖ唴��������
	455. A. GULBIM Kastaņolā 1913; gada 28. jūlijā������′唴ꀱ唴큎唴ꀲ唴������
	456. A. DEGLAVAM Kaslaņolā 1913. gada 29. jūlijā��������������������
	457. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1913. gada 29. jūlijā��������������������
	458. H. ASARAM Kastaņolā 1913. gada jūlija beigās�唴���������　�唴偨唴聩
	459. A. GULBIM Kastaņolā 1913. gada jūlijā��������������������
	460. A. GULBIM Kastaņolā 1913. gada jūlijā��������������������
	461. P. DAUGEM Cīrihē 1913. gada 4. augustā���������������
	462. A. GULBIM Cīrihē 1913. gada 4. augustā���������������
	463. A. GULBIM Cīrihē 1913. gada 5. augustā���������������
	464. A. DEGLAVAM Cīrihē 1913. gada 6. augustā���������������
	465. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Cīrihē 1913. gada 21. augustā�����烉唴唴낧唴킺唴�������
	466. A. DEGLAVAM Cīrihē 1913. gada 25. augustā�唴Ⴚ唴낹唴���������
	467. ASPAZIJAI Lugāno 1913. gada 31. augustā����������
	468. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 1. septembrī���������������
	469. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 2. septembrī���������������
	470. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 2. septembrī���������������
	471. R. EGLEM Kastaņolā 1913. gada 3. septembrī�����嘴瀩嘴퀮嘴瀪嘴��
	472. A. GULBIM Kastaņolā 1913. gada 3. septembrī���������������
	473. A. GULBIM Kastaņolā 1913. gada 4. septembrī���������������
	474. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 4. septembrī���������������
	475. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 6. septembrī�嘴偍嘴����������Ā
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	483. V. DERMANIM. Kastaņolā 1913. gada 11. septembrī����䃞嘴惃嘴䃄嘴嘴���
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	489. R. PELŠEM Kastaņolā 1913. gada 13. septembrī���������������
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	491. A DEGLAVAM Kastaņolā 1913. gada 14. septembrī���������������
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	493. E. MELNGAILIM Kastaņolā 1913. gada 15. septembrī���������������
	494. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 16. septembrī���������������
	495. R. PELŠEM Kastaņolā 1913. gada 11. septembrī���������������
	496. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1913. gada 17. septembrī��������������������
	497. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 17. septembrī�����������悗圴圴
	498. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 18. septembrī���������������
	499. KAUGURU IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBAI «DARBS» Kastaņolā 1913. gada 19. septembrī������������������������������
	500. A. KALNIŅAM Kastaņolā 1913. gada 19. septembrī�₶圴¶圴肕圴悕圴����������Ā
	501. ASPAZIJAI Brē kalnā 1913. gada 19. septembrī�0㐲郄圴Ⴤ圴僈圴Ⴥ圴����
	502. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 19. septembrī�Ì圴����������Ā�
	503. A. GULBIM Kastaņolā 1913. gada 20. septembrī���圴烧圴僢圴烨圴����
	504. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 20. septembrī���������������
	505. J. MEDIŅAM Kastaņolā 1913. gada 25. septembrī��������������������
	506. J. KĀRSTENIM Kastaņolā 1913. gada 25. septembrī��������������������
	507. E. TRĒZIŅAM Kastaņolā 1913. gada 25. septembrī�������������������������
	508. K. FREINBERGAM Kastaņolā 1913. gada 25. septembrī���������������
	509. A. FREIMANIM Kastaņolā 1913, gada 26. septembrī���������������
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	513. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1913. gada 2. oktobrī�������������������������
	514. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 2. oktobrī���������������
	515. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 2. oktobrī���������������
	516. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 3. oktobrī���������������
	517. A. GULBIM Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī���������������
	518. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī���������������
	519. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī������胟場ß場ッ場Ⴣ場�
	520. R. PELŠEM Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī���������������
	521. R. PELŠEM Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī���������������
	522. LIEPĀJAS LATVIEŠU SKATUVES BIEDRĪBAI Kastaņolā 1913. gada 4. oktobrī�������������������������
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	524. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 5. oktobrī���������������
	525. R. PELŠEM Kastaņolā 1913. gada 5. oktobrī���������������
	526. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 6. oktobrī���������������
	527. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 7. oktobrī���������������
	528. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 8. oktobrī������쁞头䁞头聆头恆头�
	529. ASPAZIJAI Lugāno 1913. gada 9. oktobrī����������
	530. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 9. oktobrī���������������
	531. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 10. oktobrī���������������
	532. J. MEDIŅAM Kastaņolā 1913. gada 11. oktobrī��������������������
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	537. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913. gada 14. oktobrī�䂺头肧头����������
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	539. ASPAZIJAI Kastaņolā 1913, gada 15. oktobrī���������������
	540. A. KIRHENŠTEINAM Cīrihē 1913. gada 28. oktobrī���������������
	541. A. DEGLAVAM Cīrihē 1913. gada 28. oktobrī���������������
	542. A. KIRHENŠTEINAM. Cīrihē 1913. gada 29. oktobrī���������������
	543. J. KĀRSTENIM Cīrihē 1913. gada 7. novembrī��������������������
	544. K. ĶIRPENAM Cīrihē 1913. gada novembra vidū��������������������
	545. A GULBIM Cīrihē 1913. gada 18. novembrī���������������
	546. A. GULBIM Cīrihē 1913. gada 18. novembrī�聃娴������������
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	552. M. VALTERAM Cīrihē 1913. gada 9. decembrī���������������
	553. Cīrihē 1913. gada 10. decembrī Kastaņolā 1913. gada 10. decembrī������������������������������
	554. M. KALNIŅAI Cīrihē 1913. gada 19. decembrī�킓娴邦娴����������Ā����
	555. A. DEGLAVAM Cīrihē 1913. gada 20. decembrī���������������
	555. K. AUGENBERGAM Cīrihē 1913. gada 30. decembrī��ï娴胮娴დ娴娴�����
	557. R. EGLEM Cīrihē 1913. gada 31. decembrī����������Ā����
	558. LSD 4. KONGRESAM Cīrihē 1913. gada decembra beigās���������������
	559. JAUNAJAM RĪGAS TEĀTRIM 1913. gada beigās���������������
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	566. A. DEGLAVAM Cīrihē 1914. gada 1. janvārī�������聨嬴h嬴遯嬴i嬴�����
	567. K. ĶIRPĒNAM Cīrihē 1914. gada 6. janvārī������������������������������
	568. V. SKARREM Cīrihē 1914. gada 6. janvārī��������������������
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	573. A. KIRHENŠTEINAM Cīrihē 1914. gadā, pirms 29. janvāra��������������������
	574. A KIRHENŠTEINAM Cīrihē 1914. gada 29. janvārī��냙嬴郙嬴嬴ꃋ嬴����������
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	576. J. BUŠEVICAM Cīrihē 1914. gada 3. februārī�끖娴娴����������Ā����
	577. R. EGLEM Cīrihē 1914. gada 3. februārī��������������������
	578. ASPAZIJAI Kastaņolā 1914. gada 6. februārī��������������������
	579. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1914. gada 6. februārī��������������������
	580. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1914. gada 7. februārī��������������������
	581. ASPAZIJAI Kastaņolā 1914. gadā, ap 7. februāri��������������������
	582. ASPAZIJAI Kastaņolā 1914. gada 8. februārī�����၍尴遌尴퀴尴‰尴�������
	583. ASPAZIJAI Kastaņolā 1914. gadā. ap 8. februāri��������������������
	584. ASPAZIJAI Kastaņolā 1914. gada 9. februārī�������������做尴⁕尴怹尴
	585. ASPAZIJAI Kastaņolā 1914. gada 10. februārī��������������������
	586. ASPAZIJAI Kastaņolā 1914. gada 11. februārī��������������������
	587. NEZINĀMAI PERSONAI Kastaņolā 1914. gada 11. februārī�������������������������
	588. NEZINĀMAI PERSONAI Kastaņolā 1914. gada 11.—12. februārī�������������������������
	589. ŽURNĀLA «DARBS» REDAKCIJAI Kastaņolā 1914. gada 12. februārī�������������������������
	590. ASPAZIJAI Kastaņolā 1914. gada 12. februārī��������������������
	591. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1914. gada 14. februārī��������������������
	592. E. VIRZAM Kastaņolā 1914. gada 23. februārī��������������������
	593. J. VECOZOLAM Cīrihē 1914. gada 16. martā�샘尴������������
	594. J. VECOZOLAM Cīrihē 1914. gada 17. martā�〰㌹〰㌱〰㌴〰㉥〰㈰〰㘷〰㘱
	595. A. DEGLAVAM Cīrihē 1914. gada 21. martā���������������
	596. J. VECOZOLAM Cīrihē 1914. gada 30. martā���������������
	597. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Cīrihē 1914. gada 30. martā��������������������
	598. A. KALNIŅAM Kastaņolā 1914. gada 27. aprīlī�������������������������
	599. J. DAMBEKALNAM Kastaņolā 1914. gada 28. aprīlī��������������������
	600. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1914. gada 28. aprīlī��������������������
	601. J. DAMBEKALNAM Kastaņolā 1914. gada 29. aprīlī��������������������
	602. A. MIERLAUKAM Kastaņolā 1914. gada 1. maijā�崴灌崴����������Ā
	603. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1914. gada 2. maijā���������������
	604. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1914. gada 5. maijā���������������
	605. P. SĒJAM Kastaņolā 1914. gada 6. maijā��������������������
	606. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1914. gada 6. maijā��������������������
	607. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1914. gada 11. maijā��������������������
	608. A. GULBIM Kastaņolā 1914. gada 11. maijā�崴������������
	609. R. IVANOVAM Kastaņolā 1914. gada 11. maijā���������������
	610. A. PRIEDKALNAM Kastaņolā 1914. gada 13. maijā������택崴䃟崴䃃崴崴�
	611. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1914. gada 15. maijā���������������
	612. E. TRĒZIŅAM Kastaņolā 1914. gada 22.-25. maijā�������������������������
	613. V. DAMBERGAM Kastaņolā 1914. gada 3. jūnijā��������������������
	614. A. GULBIM Kastaņolā 1914. gada 8. jūnijā��������������������
	615. A. GULBIM Kastaņolā 1914. gada 9. jūnijā��������������������
	616. A. GULBIM Kastaņolā 1914. gada 12. jūnijā��������������������
	617. E. BIRZNIEKAM – UPĪTIM Kastaņolā 1914. gada 12. jūnijā�������������������������
	618. F. ERTNEREI Kastaņolā 1914. gada 15. jūnijā������������၍帴遌帴쀴帴ꀴ帴
	619. J. DAMBEKALNAM Kastaņolā 1914. gada 15. jūnijā�������������帴ぁ帴恂帴䁂
	620. A KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1914. gada 15. jūnijā��������큔帴偔帴ꁐ帴偕帴����
	621. B. SKUJENIECEI Kastaņolā. 1914. gada 16. jūnijā�帴l帴⁀帴⁋帴���������　Ā攀
	622. R. FRANCAM Kastaņolā 1914. gada 16. jūnijā��������������������
	623. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1914. gada 16. jūnijā��������������������
	624. J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM) Kastaņolā 1914. gada 3. jūlijā������������������������������
	625. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1914. gada 6. jūlijā�������������������������
	626. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1914. gada 8. Jūlijā��������������������
	627. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1914. gada 14. jūlijā������������������������������
	628. NEZINĀMAI PERSONAI Cīrihē 1914. gadā, pirms 1. augusta�烆帴僆帴帴삦帴����������Ā
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