
Kārla Brīvnieka

ATMIŅAS

RIGA

D. Zelliii a apgādībā





KĀRĻA BRĪVNIEKA

ATMIŅAS

I

1930,

D. Zeltiņa apgādībā. Rīgā, Tērbatas ielā Nr. 20



A-S Golts un Jurjans

Rīgā, Mārstaļu ielā 5



Priekšvārds.

Savas atmiņas par latvju teātra vēsturi un

epizodēm esmu iespiedis vairākos žurnālos un

laikrakstos. Lai šie materiāli neaizietu zudumā un

nākamam latvju teātra vēsturniekam (ceru, ka

tāds rāsies) būtu zināmi atbalsta punkti, nolēmu

salasīt tos vienkopus un izdot tos atsevišķā grā-
matā. Visi gadījumi un notikumi sīki datēti, un

vēstures sarakstītājam vieglāk nāksies iedalīt

vairākus etapus mūsu teātra gaitā un attīstībā.

Rīgā, 1929. gadā.
Kārlis Brīvnieks.





Kā kļuvu par aktieri.
(76. šūpļasvētku atcerei 25. augustā 1929. g.)

Kad septiņdesmito gadu sākumā Ādolfa Allu-

nāna vadībā nodibinājās Rīgas latviešu teātris,
jaukā vēsts kā spārniem lidoja uz visiem Latvi-

jas gaišākiem apvidiem. Atlidoja šī vēsts arī uz

Zaļeniekiem (Jelgavas apr.), kas toreiz skaitījās
par vienu no turīgākiem un izglītotākiem paga-
stiem, un visus dziļi saviļņoja. Jaunā ideja lai-
da dziļas saknes un nesa augļus. Kad pagāja
latvju i. vispārējie dziesmu svētki, kas visu

Latviju sajiīsmināja un padarīja apzinīgu katru

pilsoni, arī te nodibināja Zaļās draudzes dziedā-

šanas biedr. ar vīru kori ap 40 personu skaitā.

Jaunā biedrība ņēma visu rīcību savās rokās.

Sabiedrisks darbs un jauna ideja labi sākās. 1873.

gadā Kauliņu Padaros tiek sarīkota 1. lauku te-

ātra izrāde, izrādot Allunāna «Icigs Mozes» un

«Bagāta brūte», galdnieka meistara Melupa or-

ķestra dalībnieka Jāņa Steglava vadībā. Sī pir-
mā lauku izrāde noritēja zem laimīgas zvaigznes,
jo galvenie rīkotāji un lomu tēlotāji bij tuvi ģi-
meņu locekļi: līgavas un līgavaiņi. Šo rindiņu

rakstītājam tā bija pirmā redzētā teātra izrāde un

tā viņā iededza «svēto uguni» — kļūt par aktie-

ri jeb, kā toreiz teica, «teātra izrādītāju». Vi-

sas domas sākās un beidzās ar skatuvi. Taču vēl

tikai pēc kādiem gadiem izdevās savas ilgas reāli-

zēt un stāties publikas priekšā kā aktierim. Pa

starpām organizējām no vietējās inteliģences ska-

tuves pulciņus un rosīgi meklējām telpas, lugas

U. t. t. Grūti tas nācās, it sevišķi ar ansambļa sa-

stādīšanu: kungu lomu tēlotājus vēl kaut kā sa-

ilabūjām, bet dāmas sadabūt — tās bij īstas Tan-
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tala mokas. Lauku saimniekpapi un mammas gan

ļoti vēlējās noskatīties teātra izrādi, bet to viņi
nevarēja iedomāties, ka viņu meitiņas, kas Jel-
gavā skolu un šūšanas kursus apmeklējušas, lai

tagad kļūtu par kumēdiņu rādītājām. Viņu mā-

jās mēs ar tādiem nolūkiem lai nerādoties. Bie-

ži gadījās, ka daža laba paskolota saimniekmeita

ar lielu prieku mūsu priekšlikumiem piekrita, sa-

protams, ar norunu, ka izkaulēsim no vecākiem

atļauju, bet kad nu šo norunu gribējām pildīt,
tad laipnie veči nereti pat suņus mums rīdīja vir-

sū.

Reiz sadomājām «Rozīte» viesnīcā (solīds

krogs Zaļenieku pag. nomalē pie Jelgavas-Dobe-
les šosejas) izrādīt ludziņas «Skaistā Grietiņa»
un «Augsti viesi». Pēc ilgākas pierunāšanas ap-

sola savu līdzdalību māsicas P. un kāda kaimiņu
skolotāja meita, — visas, saprotams, bez vecāku

ziņas, jo negribējām riskēt dabūt ar slotas kā-

tu pa muguru vai pat no suņiem drēbes sabojāt.
Lieta gāja; noturējām jau vairākus mēģināju-
mus; tuvojās izrādes diena. Te caur kādu ne-

vilšu gadījumu vecāki bij saoduši, ka meitiņas
iet «neceļos» un ar briesmīgu draudu palīdzību
piespieda savas meitas atteikties: vienu pat aizsūtī-

ja uz Lietuvu radu uzraudzībā. Mums par tādu

«meitu zvejošanu» piedraudēja ar muižas polici-
ju. Izrāde, saprotams, izjuka. Kādu laiku likā-

mies mierā: ko lai dara?
...

Te reiz Steglavs
mums stāsta, ka viņš kādā Jelgavas ballē iepa-
zinies ar Cenas muižas meldera meitu, daiļu un

izglītotu jaunavu, un viņa solījusies labprāt ņemt
dalību mūsu izrādēs. Arī viņas vecāki uz to «tei-

jātera rādīšanu» tik briesmīgi neskatoties. Tūliņ
enerģiski ķērāmies pie lugu izvēles un teksta grā-
matiņu sadabūšanas. Izvēlējāmies divas ludziņas:
«Kāds brīdis kantorī» un «Pats savās mājās».
Pirmā lugā vajadzīga viena dāma — bagāta tir-
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gotāja meita, un otrā — vecāka cietēja. Pirmo

lomu uzņēmās Steglava proponētā meldera jaun-
kundze, otrai sadabūjām kādu saimniekmeitu R.

jaunkundzi, kurai bija . . .

viena koka kāja! Vi-

ņas vecāki nepretojās, lai viņai kādu prieku sa-

gādātu. lekārtojām tā, ka viņa savu lomu notē-

loja krēslā sēdēdama: tā koka kāja nobijā re-

dzama, jo taī laikā dāmas valkāja garas jo garas
kleitas. Izrāde izdevās lieliski. Publikas bij
daudz, starp tiem daudz ziņkārīgo — redzēt sve-

šo «bubuli», kā mūsu izrādi toreiz dēvēja. Bei-

dzot visi bij ļoti apmierināti, jo mēs neesot ne

dunčus, ne uguni rijuši, bet viss esot bijis tā, kā

patiesi dzīvē mēdzot notikt; viens, otrs no skatītā-

jiem esot pat apraudājies... Šī izrāde notika

Jāņadienā, 1877. gadā. Šo rindiņu rakstītājs tēloja
pirmā lugā «Kādā brīdī kantorī» jaunā mīļotāja
Reinholda lomu. Cik atceros, savu lomu noru-

nāju, ka pat neredzēju savu pretspēlētāju, veiklu

intrigantu, tirgotāja sētas puisi. Arvien biežāk

sākām sarīkot teātra izrādes, jo ledus starp veca-

jiem un jaunajiem gandrīz bij pilnīgi salauzts:

dažs labs saimnieks jau atļāva savai meitai drusku

«paķēmoties». Zināms, uz mēģinājumiem vecāki

nāca līdz, lai nenotiek kādas «bezkaunības».

1879. gadā Steglavs aizbrauca uz Rīgu, piestā-
jās pie Allunāna vadītā Rīgas latviešu teātra. Tā

kā Allunāns saviem aktieriem maz «atmeta», Ste-

glavs bij spiests sarīkot teātra izrādes Pārdaugavā,
Jonatāna biedrībā, kur viņu saņēma ar lielām ga-

vilēm, un publikas nekad netrūka. Gadu vēlāk arī

šo rindu autors devās uz Rīgu, pirms iekārtojās un

atrada praktisku nodarbošanos un tad piestājās pie
Steglava trupas Jonatānā. Steglavs to saņēma
abām rokām. Visus vakarus, bieži pat naktis, zie-

doja skatuvei. Tā tas vilkās 6 gadus. 1886. gadā
Ad. Allunāns nesaskaņu dēļ ar teātra direkciju un

arī aktieriem bij spiests no «māmuļas» teātra aiz-
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iet. Viņš nekavējoši nodibināja trupu un sāka
braukāt pa Latvijas provinces pilsētiņām un lau-

kiem, galvenām kārtām Kurzemē. Arī mani Allu-

nāns pierunāja braukt līdz, to arī darīju un gan-
drīz veselu gadu kūlāmies pa lielceļa dubļiem un

bedrēm; savu praktisko nodarbošanos biju atstājis.
Šad un tad piedalījos arī Jonatāna teātrī. Reiz uz

šo Pārdaugavas teātri bij atnācis noskatīties Allu-

nāna pēctecis — Rode-Ebelings. Kad nobeidzās

izrāde, Ebelings mani uzmeklēja un piedāvāja an-

gažementu Rīgas latviešu teātrī; to pieņēmu un

sabiju «māmuļā» 12 gadus — no 1887. gada līdz

1899. gada beigām. Tad nodibināju pats savu tru-

pu un arī braukāju pa provinci, kā arī nodibināju
sakarus ar vairākām Rīgas biedrībām, un viņu va-

karos izpildīju programmu. 1902. gadā dibinājās
sabiedrības «Jaunais Rīgas latviešu teātris», kur

sabiju Podnieka-Perloffa vadībā līdz teātra slēgša-
nai 1905. g. decembrī. Vēlākos gados uzturēju

patstāvīgus teātrus gan «Uļejā», gan Torņakalnā;
Vasaras teātrī Melužos 14 gadus no vietas. Savā

laikā esmu viesojies arī Helsingforsā, Pēterpilī,
Maskavā, Harkovā un citur.

Ādolfs Allunāns un «Birgerštube» *).

Kad 1886. gadā Ādolfs Allunāns atstājās no

Rīgas Latviešu Teātra vadības, tad Rīgas latviešu

sabiedrībā, it sevišķi teātru un tā cienītāju aprin-
dās, sacēlās liels uztraukums. Un ne bez pamata:
teātris palika bez vadītāja un publika bez iemīļotā
Ādolfa Allunāna un viņa skaistajām kuplejām.
Bet fakts palika negrozāms: Allunāns nesapratās
ar «māmuļas» runas vīriem, aizgāja nevien no te-

ātra, bet arī no Rīgas, pāriedams dzīvot uz Sesavu.

Tai pašā gadā Ādolfs sastādīja trupu, sāka rīkot

viesu izrādes pa Kurzemes pilsētām un miestiem.



Ādolfa cienītājos Rīgā vajdīja uzskats, ka tagad
Rīgā ar teātri beigas: bez Ādolfa teātris izputēs un

tam jāizput. Un gāja arī dažādi. Sākās sezona,

bet vadītāja nebija. Pa izrādei vadīja Kazimirs,
students (vēlāk profesors) J. Bergs un citi. Bij
vēl tā nelaime, ka līdz ar Ādolfu aizgāja arī daļa
aktieru. Nelaiķis Kristaps Bergs, toreiz populā-
rais namu īpašnieks un teātra labvēlis (vēlāk te-

ātra komisijas priekšnieks) aicināja kopā aktierus-

diletantus, izmaksāja tiem vakariņas un iedzer-

šanu, bet ar visu to teātris nenoliedzami slīdēja uz

leju. Te nāca pats liktens palīgā: no Vācu teātra

sezonas vidū atlaida aktieri-režisoru Rhodi-Ebe-

lingu. Uzaicināja to. Un pašā pirmā Ebelinga
vadītā izrādē viņš parādīja savu dziļo, latviešu

teātrī vēl neredzētu izpratni teātra mākslā. Rbodi-

Ebelingu saistīja kā pastāvīgu vadītāju-direktoru.
Teātris cēlās, tak vairums publikas ilgot ilgojās pēc
Ādolfa un viņa kuplejām un nevarēja sagaidīt to

brīdi, kad atkal varēs Ādolfu redzēt un apsveikt.
Un tāds sengaidīts brīdis pienāca. 1887. gadā Jo-
natāna biedrības teātra vadītājs J. Steglavs sarī-

koja sev benefici ar lugu «Ak, šie vīrieši!» Lai

izrādei dotu lielāku pievilcību, nospriedām uzai-

*) Par „Birgerštubi" sauca toreiz parādu aresta lokālu.

Pastāvēja tāds Likūms, ka, ja parādnieks nevarēja vai negri-

bēja maksāt, tad viņa kreditoram bij šāda tiesība: viņš ie-

maksāja „Birgerstubes" administrācijai par kādu laiku uz

priekšu uztura naudu un ar policijas palīdzību savu debitoru

arestēja un iesēdiināja. Bieži gadījās, ka parādnieks nosēdēja
veselu gadu, tad kreditors savu upuri palaida uz kādu mēnesi

brīvībā naudas sagādāšanai, bet ja tas viņam neizdevās, tad

ķēra to atkal cieti un „sēdināja" par jaunu. Pašā „B-'rger-

štubē", kā to viņas „viesmīliību" baudījušie pilsoņi stāstīja,

bijusi tīri omulīga dzīve: ticis dzerts, dziedāts, kartes spē-

lētas un ļoti daudz piparotu anekdotu stāstīts. Pielaisti ari

apmeklētāji, un tad jau gāja sevišķi raibi, jo „ciema kukuļu"

veidi bijuši neaprobežoti. Parādu aresta likumu atcēla, ja

nemaldos, 1888. gadā. Tad, saprotams, likvidēja ari „Bir-

gerštubi".

9
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cināt Allunānu kā viesi. Domāts, darīts. Allunāns
ar mieru. Ādolfs nāk, Ādolfs nāk! Visi kā spār-
nos. Te dienu pirms izrādes pienāk telegramma,
ka Ādolfs saslimis un nevar braukt. Ko nu darīt?

Sestdienas vakarā sūtam aktieri Birzgali uz Jel-
gavu, kur

ar_
dažiem Jelgavas labvēļiem jābrauc

uz Sesavu Ādolfam pakaļ. Ādolfa «slimībai»

mums bij iemesls neticēt. Pienāk svētdiena, izrā-

des diena. Ejam uz staciju gaidīt. Pienāk vilciens

— Ādolfs ir! Gaviles, apsveikumi. Tad broktsts,

mēģinājums. Pēc mēģinājuma nokortēJējam
Ādolfu Slokas ielā Nr. 7 (Āgenskalnā). Bet spār-
nos arī Ādolfa kreditori-žīdi. Tie mācas virsū ar

vekseļiem un draud «iesēdināt». īsā laikā no pīkst.
3—5 p. p. Ādolfa mitekli «apciemo» veseli septiņi
parāda devēji. Strupi tos noraidu. Uz visiem

viņu «Ist Herr Allunan nier?», «Ķann ich mit Ādolf

sprechen», īsi paskaidroju, ka Allunāns te nedzīvo

un vienkārši aizcērtu priekš deguna durvis. Pie-

kodinu arī citiem mājniekiem neviena sveša ne-

ielaist. Uz izrādi Ādolfu aizvedām pa sāņu ceļu un

no dārza puses ievedām Jonatāna biedrībā. Izrāde

publikas pārpildīta. Ādolfu sagaida ar gavilēm un

urravām. Sajūsma. Bet nāk zināms, ka arī vajā-

tāji zālē un gaida izdevīgu brīdi, lai nogādātu
savu parādnieku «Birgerstubē». Ādolfs iebiedēts

un netādi neļaujas apmierināties, kaut gan garan-

tējam vislielāko drošību. Pīkst, i naktī sagādājām
divzirgu ormani, un pa sāņu durvīm Ādolfs atstāj
biedrību un aktiera Birzgaļa un Jelgavas grāmatu

tirgotāja Reinberga pavadībā aizbrauc pa zemes

ceļu. jo braukt pa dzelzceļu vairs nevar, nav ga-

rantijas, ka stacijās (Rīgā vai Torņakalnā) jau ne-

citi «apsveicēji». Man ienāca prātā Napo-
eona bēgšana no Viļņas ...

Mums, palicējiem grūti nācās apmierināt
Ādolfa cienītājus, kuri pēc izrādes gribēja viņu

personīgi apsveikt un silti paspiest roku. lestāsti-
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jām, ka Ādolfs pēkšņi saslimis un nogādāts pie
ārsta. Bet pavisam viegli un patīkami mums oij
«apmierināt» Ādolfa kreditorus — meklējat, te

viņa vairs nav. Un viņi lādēdamies pazuda.

«Lielpils pagasta vecākie» pirmizrāde.

Agrākos laikos Bauskā marta mēnesī notika

vairākas dienas no vietas tā sauktais Vastlāvju
tirgus. 1888 .gadā Allunāns saņēma no bauskenie-

šiem norādījumu, ka tirgus dienās ļoti izdevīgi sa-

rīkot dažas teātra izrādes. Labi. Allunāns sastāda

trupu no Rīgas un Jelgavas aktieriem un brauc.

Rīgas aktierus reprezentē Anna Spodrīte, Austra

Putniņ, Jānis Birzgals un šo rindiņu rakstītājs. Iz-

rādēm noliek skatu lugu «Nauda un manta», tad

divus vakarus mazākas lugas ar sekojošiem priekš-
nesumiem un pēdējā vakarā, 8. martā, tikko sarak-

stītās lugas «Lielpils pagasta vecākie» pirmizrādi.
Jāpiezīmē, ka toreiz Āllunāna attiecības ar Rīgas
Latviešu Teātri bij ļoti vēsas, un viņa lugas «mā-

muļa» neizrādīja. Kad ar pasta zirgiem izbrau-

cām no Jelgavas, termometrs rādīja 26 grādus
zem nulles. Bij ko izturēt. Totiesu sajūtām morā-

lisku gandarījumu, kad Bauskā mūs sagaidīja

prāvs pulks apsveicēju no vietējo un arī apkārtē-
jo inteliģences aprindām. Sākās apsveicināšanās,
priekšā stādīšanās un t. t. ar sekojošu brokasto-

šanu un runu turēšanu. Dzīvojām kā pa Leipu-
triju. Un tā gāja bez pārtraukuma visas dienas,

Priekšpusdienā mēģinājumi, līdz 6 vakarā pusdie-

nas, 7 izrāde, pēc tam līdz B—o rītā vakariņas, 10

brokastis, 11 atkal mēģinājums. Dzēra, dziedāja,

plūda runas... Tā dzīvojot, pavisam tika pie-
mirsts, ka miesai un garam vajadzīga atpūta, bet

par to neatlika laika domāt. Dažas stundas gulēt
varēja tikai tā paslepus kaut kur nomaļus telpās.
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jo kārtējie numuri tika pārmeklēti un gulošos
ceļa augšā. Tā dzīvojot pienāca «Lielpils pagasta
vecāko» pirmizrāde. Jau priekšvakarā daži ak-

tieri bij gluži aizsmakuši. Daži sāk jau atjēgties,
ka ar «pagasta vecākiem» labi vairs nebūs. Pie

vakariņu galda vietējais ārsts Dr. V. ieteica pēc
maltītes nelietot vairs «uzjautrinošus» dzērienus,
bet tūliņ likties gultā. Viens, otrs to arī izpildīja,
bet pats ārsts ar vairākiem galveniem aktieriem,

kuri paļāvās uz savu veselību un rutinu, «vakari-

ņoja» līdz rītam. Pulksten 11 nolikts ģenerālmē-
ģinājums, bet iesākām to tikai pulksten 1 pēc pus-
dienas. Bet nu nāca tas «traģiskais», galveno lomu

tēlotāji Ad. Allunāns un Ansis Robs *) kļuvuši pil-

nīgi mēmi — neviena skaņa nenāk pār viņu lūpām.
Lieta nopietna. Atsaucam Dr. V., un viņš sāk sli-

mos ārstēt, bet nelīdz vairs nekas. Vakarā aktieru

garderobē Ādolfs ar Robu visas savas vajadzības
izteic tikai žestiem. (Tiesa, šie žesti nebij slikti

—

dažs labs kinoaktiers tos būtu apskaudis.) Visas

izrādes bij labi apmeklētas, kas tajos laikos bij
diezgan reta lieta. Bet uz «Lielpils pagasta vecā-

ko» izrādi saradies tāds milzums publikas, ka ap-

meklētājus ar trešās vietas biļetēm novietoja di-

vās zāles blakus istabās, pa kuru atvērtām durvīm

varēja šo, to dzirdēt, ko uz skatuves runā, bet gluži
nekā nevarēja redzēt. Beidzot pat aiz skatuves

kulisēm nostādīja krēslus apkārtnes «dižvīriem».

Tie katrs par savu vietu maksā 5 rubļus!
Atskan trešais zvans, paceļas priekškars. Ap-

plausu vētras un bravo saucieniem saņemts, Allu-

nāns parādās uz skatuves (pag. vecākā Lielozola

lomā). Kad pēc dažām minūtēm ovācijas norimst,

*) Robs bij sevišķi apdāvināts mīļotāja lomu tēlotājs:

skausts stāvs, mīksta samta balss, liels temperaments un dziļa
izjūta. Pārmērīga dzīves bauda agri noveda šo mākslinieku

kapā.
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Allunāns sāk runāt tekstu, bet ne mazākā skaņa
nav dzirdama, tikai viņa lūpas redz kustamies. Nu

vairs nav labi! Publika kori sauc: «Urrā! Ādolfs

atkal piesūcies!»
Ne labāk klājas Robam ārsta Brieža lomā.

Luga pirmizrādē tiek galīgi izgāsta cauri. Žēl!

Tikai vēlāk, maija mēnesī, Jelgavas vecajā
pilsētas teātrī Ādolfs glāba savus «Lielpils pagasta
vecākos», izrādot tos citā lomu sadalījumā. Un

tiešām glāba! Uz izrādi ieradušies Jelgavā torei-

zējie Rīgas populārākie literāti un sabiedriskie
darbinieki. Būtu viņi ieradušies Bauskā ...

«Jaunie aktieri».

Kad 1899. gada pavasarī aizgāju no Rīgas La-

tviešu Teātra, tad tūliņ sāku organizēt privāttrupu.
No sākuma spēlējām Jonatāna biedrībā (Pārdau-

gavā), vēlāk apceļojām arī provinci —
Kurzemes

un Vidzemes pilsētas un laukus. Manas trupas gal-
venie spēki bija: O. Muceniek, A. Egleniek, A.

Nātriņa, Tautmīls-Bērziņš, Ž. Jansons v. c. Reizēm

piedalījās A. Freimans, Valdšmits, lesmiņa, reizēm

arī toreiz slavenā traģiķe Vītol-Upmalniek, vēlāk

arī kā aktieris-režisors šad un tad viesojās Duburs.

Izrādes notika gandrīz katru svētdienu un guva

plašu publikas piekrišanu. Agrākās šaubas izgai-

sa, lieta gāja... Bet tad nu sāka baru bariem

E
ieteikties jauni aktieri, t. i., kuri par tādiem gri-
ēja kļūt. No tiem sevišķi plijās virsū kāds Anti-

povs. Ja tā vispār varēja retu jauniesācēju pie-
ņemt, vispirms jau tādēļ, ka uz mazas skatuves

liels personāls nebij vajadzīgs, un otrām kārtām

— baidījos bojāt ansambli. Bet šis kungs skatuvei

bij gluži nederīgs: stostīga valoda un ārkārtīgi

nepateicīgs stāvs. Noteikti viņu atraidīju, bet to-

mēr šim kungam neapnika arvien no jauna «pie-
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teikties». Kādu vakaru, kad pašlaik uz skatuves

mēģinājām kādu jaunu lugu un garderobē atradās

vienīgi Natriņa (toreiz mazo skatuvju populārā
komisku lomu tēlotāja), ierodas atkal šis enerģi-
skais jauneklis un sāk sūdzēt viņai savas bēdas.

Natriņa, laikam vēlēdamās mazliet paķircināties,
sadūšina jaunekli, lai griežoties tieši pie Dubura,
tas pateikšot skaidru patiesību. Kā sacīts, tā arī

darīts: Antipovs iznāk uz skatuvi tieši mēģināja-
mā skata vidū, pieiet pie Dubura, padod labvakaru

un «pieteicas». Duburu tas gan pārsteidz, bet viņš
ātri saņemas un mierīgi vaicā: «Vai esat jau kur

spēlējuši?» — «Jā, Latviešu biedrībā». Duburs

pasmīn un vaicā tā]āk: «Kādā lugā?» — «Dzīvību

priekš cara» — «Kādu lomu?» — «Pašu c—c—

caru!» Klātesošie plīst no smiekliem. Nesmejas
vienīgi Duburs; viņš stingri un auksti paskatās uz

jauno «caru» un cieši nosaka: «Nē, es nevaru

jūs pieņemt!» Jauneklis manāmi aizskārts aiziet.

Garderobē viņu sagaida Nātriņa un skaļā balsī

jautā: «Nu, kā izgāja?» — «Eh, tas Dub—Duburs

v—vēl I—lielāks cūka, nek—ā Brīvnieks», atcērt

Antipovs un aiziet, durvis spēcīgi aizcirzdams.

No tās reizes šo jaunekli vairs neredzēju.

Pazudušais aktieris.

Noskatoties «Džona Neilanda» izrādēs, nāk

atmiņā šīs lugas pirmizrāde 1880. gadā «māmuļas»

teātrī, Allunāna gadskārtējā beneficē. Toreiz

latvju sabiedrībā šī luga sacēla lielu sajūsmu un

pārrunas. Bet vēl spilgtāk man palikusi atmiņā
kāda «Džona Neilanda» izrāde Talsos. Tas bija

lielajā ceļojumā 1886. gadā, kad Allunāns bija

atstājies no «māmuļas» un ar savu trupu apcie-

moja Kurzemes laukus un mazpilsētas. No Tu-

kuma sākot klīdām žīda kulbā kā čigānu bars. vi-
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sur pa ceļam dodami teātra izrādes. Viegls šis ce-

ļojums nebija — rudens slapjdraņķis, nepietiekoša
atpūta, nepietiekoša izgulēšanās v. t. t. No otras

puses atkal bija ļoti interesanti un omulīgi: visur

mūs sagaidīja deputācijas ar runām, apsveiku-
miem, goda mielastiem. Trupas sastāvs nebija
smādējams: Maija-Brigāder, Anna Spodrīte, Allu-

nāns, Steglavs, Fr. Lepševics, šo rindiņu rakstītājs
v. c. Kā pavadītājs toreizējais iecienītais kompo-
nists P. Šancbergs. Ansamblis labi saspēlējies, un

izrādes norit ļoti apmierinoši, arī materiālie panā-
kumi labi. Visās vietās pa lielākai daļai izrādām

«Džonu Neilandu». Tā ar žīdu kulbām braukādami

nonākam Talsos, arī tur izsludināts «Džons Nei-

lands». Veco zvejnieku-morālistu tēlo toreizējais
populārais aktieris-dziedātājs Fr. Lepševics, kura

skaistā baritona dēļ lugā iepītas divas jaukas dzie-

smas. Tā kā lugas pirmajos divos cēlienos Augst-
spēkam nav darīšanas, tad laiciņu pirms izrādes

sākuma Lepševics parasti vēl pakavējās mielasto-

dams pie deputācijas galda. Tā tas bija arī šoreiz

Talsos, bet sākoties izrādei viņš ienācis garderobes
telpās un ne no viena nemanīts nolicies uz kāda

beņķa un aizmidzis. Daži aktieri steigā viņu ne-

ievērodami sametuši tam virsū vēl dažus apģērba
gabalus, un nu Lepševics pilnīgi «aprakts». Pienāk

lugas trešais cēliens, sākam meklēt Lepševicu, bet

tas kā akā iekritis. Beidzot to «aku» pēc ilgākas
meklēšanas atrodam, bet dabūt gulētāju uz kājām
nav viegls darbs. Kaut kā ar dažādu līdzekļu pa-
līdzību to izdarām, apģērbjam un nogrimējam.
Starpbrīdis velkas turpat veselu stundu. Publika

zālē kļuvusi nemierīga un visādi izrāda savu ne-

mieru. Jāsāk, bet Lepševics neturas uz kājām.
Vienojāmies šādi: pie upes krasta, kur vecais zvej-
nieks Augstspēks stāv un svētī mīlējošo pāri, no-

stādām krēslu, nosēdinām tur Lepševicu, abi jau-
nie tur viņu cieši pie rokām, lai nenoveļas ar visu
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krēslu zemē ...
Kaut kā viņš savu tekstu nomur-

mina, izsludinātās skaistās dziesmas paliek nedzie-

dātas. Skata beigās Augstspēku paņem zem rokām

un noved no skatuves. Zālē smiekli un asas piezī-
mes. Beidzot arī pārējos cēlienos ar mokām sagai-
dījām priekškara nolaišanu. Nākošos viesu izrāžu

ceļojumos braucām gar Talsiem ar līkumu.

Mazais Kuno.

1927. gada 20. martā notecēja 10 gadi, kopš

aizgāja veļu valstī viens no ievērojamākiem latvju
aktieriem — Aleksandrs Michelsons. Šis apdāvi-
nātais mākslinieks beidza savas gaitas Valmierā,

kara dienestā *), nepilnus 40 gadus vecs.

Atceroties viņa uz skatuves pavadītos gadus,
nāk atmiņā viņa lielā aizrautība un nodošanās šai

mākslai jau bērnības gados. AI. Miķelsons, bū-

dams vēl apmēram tikai 8 gadus vecs, piestājās kā

bērnu lomu tēlotājs pie «māmuļas» teātra, kur viņa

māsa, mūsdienu ievērojamā aktrise Rūmniece, bija
sev ieguvusi jau redzamas mākslinieces stāvokli.

1890. gadā uz «māmuļas» skatuves parādījās
teiksmainā luga «Staburaga meitiņa», kurā brie-

smoņa Kuno lomu ar ārkārtīgiem panākumieim
tēloja nelaiķis Roberts Jansons. Zēns Michelsons

stāv aiz kulisēm un trīcēdams un drebēdams «spē-
lē» līdz ar vaibstiem, žestiem un citiem mēmiem

izteiksmes līdzekļiem. Tas atkārtojas katrā izrā-

dē, kuras notika it bieži, jo «Staburaga meitiņa

bija kļuvusi par kases gabalu. Mēs, vecākie ko-

lēģi, redzēdami zēna neatlaidīgo centību, nokristī-

jām viņu par «Mazo Kuno». Nāca un gāja gadi un

sezonas, «Mazā Kuno» centība nevien neatslāba,

*) levērojaunāko krievu teātru aktierus atsvabināja no

kara dienesta, bet kas to deva latvjai aktieriem!



bet auga un pieņēmās, šad un tad tēlojot viņam
piešķirtas bērnu lomas un pa starpām marķējot
veco kolēģu. Beidzot, 1899. gadā, kad nomira Ro-
berts Jansons, «Mazais Kuno» bija attīstījies nevien

par ziedošu, spēcīgu jaunekli, bet arī parārkārtīgi
apdāvinātu un daudzpusīgu aktieri, ar vārdu sakot,
«Mazais Kuno» bija kļuvis par «Lielo Kuno». Un
vēlākos gados. ..

Kurš gan no latvju teātra publi-
kas, it sevišķi pirmskara paaudzēm, neatceras AI.

Michelsona veidotos Karāļa Lira, Mācītāja («Nogr.
zvanā»), Sarkanā kunga, Kurpnieka Pazoles.

Ābrama Vulfsona un neskaitāmi daudzos citus tē-

lus? Tie neizzudīs no atmiņas!

Cik ātri tauta aizmirst savus māksliniekus.

1886. gadā Pārdaugavā Jonatāna biedrība atra-

dās savas slavas augstumos: darbojās visādas no-

daļas kultūras un izglītības veicināšanai, starp ci-

tām arī teātru nodaļa, kura gandrīz ik svētdienu

sarīkoja izrādes. Kā režisors darbojās J. Steglavs.
Bez vietējā aktieru pulciņa kā viesi piedalījās ari

Rīgas Latviešu Teātra aktieri; starp pēdējiem arī

Augusts Vārna (Vārtiņš). Tas bija slaiki noaudzis

jauneklis, strauju temperamentu un glītu izrunas

techniku, ar vārdu sakot, visām labām īpašībām,
kādas aktierim vajadzīgas. Drīz vien viņš ieguva
Pārdaugavas teātra publikas ievērību un simpāti-
jas, it sevišķi pie skaistā dzimuma. Kad gadu vē-

lāk arī šo rindiņu rakstītājs uz toreizējā direktora

Rhode-Ebelinga uzaicinājumu pārgāja pie «māmu-

ļas» teātra, tad Augusts Vārna tur skaitījās jau pie

pirmajiem spēkiem. Bez pārspīlējuma var teikt,
ka viņš bij kļuvis par publikas mīluli. Sevišķus
laurus Vārna guva Raimonda «Cilvēces naidnie-

kā», tēlodams uzpūtīgā sulaiņa lomu ar lūgā domi-

nējošu frāzi «Es biju divus gadus Parīze».

17
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Jāpiezīmē, ka Vārnas repertuārā bija jauni
komiķi un ģeķi. Bieži, kad Augusts tēloja lielāku

lomu, viņam uz skatuves parādoties pār zāli pār-
gāja salka: «Skaistais Augusts nāk ...» Arī presē
par Vārnu lasījām tikai atzinīgas atsauksmes. Ko-

lēģu starpā viņš bija sevišķi labi ieredzēts un mīļš
biedrs. Tā kā Vārnām bez skatuves bij arī labi

atalgota vieta kādā valsts iestādē un materiālā ziņā
viņš bij daudz labāk nostādīts par saviem kolē-

ģiem*), tad arī sabiedrībā viņš spēlēja zināmu
lomu.

Gadi nāca un gāja, Vārna sasniedza savas sla-

vas augstumus, bet tad nāca saules riets
...

1908.

gada pavasarī šis dievinātais mākslinieks sasHma

un tā paša gada rudens ziedu laikā guldinājām vi-

ņu kapsētas smiltainē
...

Strauja, pat ļoti strauja bij viņa dzīves gaita,
tikpat strauji pārtrūka šīs dzīves pavediens ...

Bet cik ātri tauta aizmirst savus kādreiz die-

vinātos praviešus! Šad un tad presē, vai kādā at-

miņu krājumā lasu viena, otra aizgājuša kolēģa
vārdu, arī Dailes Teātra foijē uz mums klusi norau-

gās daža mīļa seja, bet Augusta Vārnas vārdu ne-

kur neesmu ne dzirdējis, ne redzējis pieminam.
Gluži aizmirsts, kaut gan no viņa slavas laikmeta

nav pagājuši vēl ne 20 gadu!
Klusi atcerēdamies sirsnīgo kolēģi, veltu šīs

rindiņas viņa piemiņai.

Uzņēmīgs aktieris.

Pagājušā gadu simteņa pēdējos gadu desmitos

Ādolfs Allunāns ar savu trupu sarīkoja Bauskā

teātra izrādes gandrīz visās lielākās tirgus dienās.

*) Toreizējās aktieru algas bija, kā mēdz teikt, dzīvo-

šanai par mazu, badā nomiršanai par lielu; no 10—30 rbj.
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Tā arī 1888. g. oktobri tur izsludinātas trīs izrādes.
Divās pirmās dienās tiek sniegtas vakaru pildo-
šas lugas, bet pēdējā vakarā trīs jautra satura vien-

cēlieni, starp tām «Pūcesspieģelis», kur Allunāns

telo tītuļa lomu. Trupa sastāvēja no redzamākiem
Jelgavas diletantiem un dažiem rīdziniekiem, starp
pēdējiem bija arī šo rindiņu rakstītājs.

Teātra dienas Bauskā, kā arvienu, ritēja ļoti
jautri un omulīgi: priekšpusdienās mēģinājumi,
brokastis ar attiecīgām piedevām, vakaros izrādes

ar sekojošām vakariņām, deputācijām un runu tu-

rēšanu. Pēdējā vakarā ap septiņiem visi aktieri
saradušies garderobes telpās, ģērbjas, grimējas, tā

sakot, pilnā gaitā gatavojas uz izrādi. Vienīgi
Ādolfs redJzami saguris, gausi izmet vienu otru

anekdoti un pa retam pazobo dāmas, kuras ģērbjas
blakus istabā. Te pēkšņi, sēdēdams spoguļa priekšā
ar grima trauciņu rokā. Ādolfs iesaucas: «Kungi,
kurš grib manā vietā šovakar spēlēt Pūcesspieģeli
un saņemt piecus rubļus honorāra?» (Tais laikos

solīds honorārs). Visi pārsteigti, īss klusums.

Viens, otrs klusībā uzskata to par joku, jo nevar

taču bez teksta zināšanas un mēģinājuma tēlot at-

bildīgu lomu! Pēc brītiņa Ādolfs savu priekšli-
kumu atkārto gluži nopietnā tonī un bērnišķīgi žēli

piemetina, kā viņš šovakar negribot un nevarot

spēlēt. Beidzot divi jelgavnieki, Krauze un Kļa-

viņš, kuriem šinī ludziņā nebija darīšana, ar mieru

pieņemt Ādolfa priekšlikumu. Bet kuram tad nu

šo «godu» lai piešķir? Ādolfam Zālamana sprie-
dums gatavs: lai izlozē. Loze krīt Krauzem. Stei-

dzīgi sagatavo visu vajadzīgo un izrāde sākās. Abi

pirmie viencēlieni norit bez traucējumiem. Pēc

katras ludziņas publika uzgavilē, it sevišķi vēl pēc
dažām kuplejām. — Sākās liktenīgais «Pūcesspie-

ģelis». Tītuļa lomas tēlotājam 111. skatā uznāk-

šana ar koka zirdziņu, ļoti jautrs skats, bet izrādās,

ka tēlotājs vēl jautrāks, tikko turas uz kājām
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(iepriekš «saspēcinājies», lai būtu vairāk dūšas).
Ādolfs staigā aiz kulisēm un taisa piezīmes: «Pār

Krauzes Pūcesspieģeli nācis svētais gars!» Izrāde

turpinās, un lai visi labie žēlo pretīm spēlētājus,
tiem jāsvīst nāves sviedri.

—
Krauze putro tekstu,

nezin, kur stāvēt un iet, nedod neviena gala vārda.

Ar vārdu sakot, izrāde šļūc kā ar redeļu ratiem pa
veciem celmiem, līdz pienāk liktenīgais 14. skats

kur Pūcesspieģelis noliekas pie pagalma vārtiem

uz sola gulēt. Sacīts, darīts, noliekas uz sola un

drīz vien sāk krākt. Nākošā skatā Pūcesspieģelis
citiem klūpot no trepēm tiek nogrūsts no sola un

uzmostas. Krist nu Krauze nokrīt, bet nemostas ...

Līdzspēlētāji visiem spēkiem cenšas to atmodi-

nāt, bet gulētājs krāc un neliekas traucēties. Vis-

pārīgs sajukums. Arī zufliers savā kastē apkusis
un ziņkārīgi raugās uz nelaimīgajiem aktieriem

Ādolfs redz, ka vairs nekas nav glābjams, un liek

nolaist priekškaru ...
Zālē svilpieni un publikas

kodīgas piezīmes. Un puslugas palika neizrādīts...

«Sarkanā kunga» pirmizrāde.

Rozentāla-Krūmiņa lugas «Sarkanais kungs>
pirmizrāde notika Rīgas Latviešu teātrī 5 februāri

(v. st.) 1889. gadā paša autora vadībā. Jau labu

laiku pirms pašas izrādes presē, sabiedrībā un arī

aktieros sacēlās vesela vētra. Pateicoties tam, ka

luga no Pēterpils dramatiskās cenzūras jau vairāk-

kārt bija noliegta un beidzot tikai pēc ilgām pūlēm,
ņemot vērā autora personīgo pazīšanos ar vienu,

otru iespaidīgu personu (Rozentāls-Krūmiņš savā

laikā apmekēja Pēterpils mākslas akadēmiju), lu-

gu atļāva izrādīt, protams, ar pamatīgiem strīpo-

jumiem, «Sarkanā kunga» saturs bija kļuvis jau

pazīstams.
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«Baltijas Vēstnesis» pret lugas izrādīšanu cēla

nopietnus iebildumus: latvju pilsonībai ar vācie-
šiem tagad vajagot saprasties (gadu priekš tam

ieveda pārkrievošanas reformas — jaunās tiesas v.

t. t), bet mēs gatavojamies izrādīt lugu, kas no

jauna sarīdīs vienu tautu pret otru. «Dienas Lapa»
turpretim priecājās, ka nu redzēsim attēlotas vācu
muižniecības varmācības visā kailumā. Apmēram
tāpat dalījās sabiedrības domas. Dajai aktieru ne-

patika, ka režiju vada ne slavenais direktors-reži-
sors Rhode-Ebelings, bet autors. Pēdējais skaitī-

jās kā direktora vietnieks, bet režijas vadīja vie-

nīgi pats direktors. Beidzot Rozentāls-Krūmiņš
bija spiests nākt «Dienas Lapā» ar paskaidrojumu,
starp citu pieminēdams arī aktieru grupas intri-

gas *). Neskatoties uz stipri sabiezināto atmosfēru,

mēģinājumi turpinājās nepārtraukti, pie tam to

bija sevišķi daudz un vilkās neparasti ilgi — no

septiņiem vakarā līdz vieniem, diviem naktī, reiz

pat līdz pieciem no rīta. Grūti klājās aktieriem,

kuriem pēc sentimentālām vācu kalnu lugām bija
jātēlo luga ar tik drausmīgiem, uztraucošiem ska-
tiem.

Pašā ģenerālmēģinājumā pēc asas vārdu mai-

ņas Duburs atsakās no savas Stepiņa lomas. Nekas,

autors tēlos to lomu pats.
Pienāk izrādes vakars. Zāle stāvgrūdām pilna.

Aktieri gatavojas uz izrādi drebošām sirdlīm — kad

tik vēl pašā izrādē nesaceļas skandāls
...

Bet vis9

norit gludi un teicami. Luga atstāj ārkārtīgi dziļu
iespaidu — kaut kas tamlīdzīgs uz latvju skatuves

vēl nebija redzēts. Sevišķi iespiedās atmiņā tītuļ-
lomas tēlotājs Roberts Jansons ar savu monumen-

tālo stāvn un pērkoņa balsi. Nebeidzamas ovācijas
aktieriem un autoram...

*) Intrigas tomēr nemitējās, uti pēc viena gada Roeen-

tālam-Krūmiņam no teātra bija jāaiziet.
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Ar līdzīgiem panākumiem «Sarkano kungu»
izrādīja trīs reizes no vietas, kas toreiz bija retums.

Arī vēlāk luga ilgi turējās uz repurtuāra.

Skats no teātra dzīves 40 gadi atpakaļ.

Agrākos laikos uz mazajām latvju skatuvēm,

sevišķi uz laukiem, dažkārt gadījās jo raibas lie-

tas. Vienu šādu gadījumu attēlošu. 1889. gada
rudenī Siguldas aktieru-diletantu pulciņš sarīko

viesu izrādi Līgatnē, papīru fabrikas zālē*). Iz-

rāda 3 cēlienu joku lugu «Tuvākā sieva». Mēģinā-

jumi notiek Siguldā, biedrības namā. Kā toreiz

tādos gādājumos bij parasts*, pie mēģinājumiem
arvienu bij klāt vairāki biedrības biedri, viens,

otrs paziņa. Runāja, ka tas aktieriem nākot par

labu, jo tādā kārtā varot pierast pie publikas. Tā

nu šie klātesošie, būdami uz katru mēģinājumu,
smalki iepazinās ar lugas saturu un darbību, pat ar

visām atsevišķām situācijām. Spīdoši viņi to pie-

rādīja ar sekošu notikumu pašā «viesu izrādē»:
lugā nāk priekšā skats, kur uz skatuves sēž pie
galda kāds aktieris; aiz skatuves zvana, uz to pie

galda sēdošais sauc «iekšāj» Uz šo saucienu nāk

iekšā otrs tēlotājs, un darbība turpinās. Bet noti-

kusi maza kļūdļa — skatuvi pārbūvējot zvans, ku-

ļam tagad jābūt aiz skatuves, aizmirsts uz skatu-

ves galda. Pienāk tā vieta, kur aiz skatuves jā-

zvana, bet neviens nezvana. Uz skatuves esošais

aktieris mierīgi sēž un gaida, kad nu zvanīs. Pa-

iet minūte, divas, trīs, piecas, bet — nezvana...

*) Minētā zāle atradās kāda kroga augšstāvā. Skatuve

bij maziņa, zema — 2 pakāpieni no zāles. Rampu, ne arī

zufiiera kastes nebija. Apgaismojums — no kuMsēm um zo-

firbēm.
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Publika zālē nesaprašanā, viens, otrs sāk jau
uztraukties, bet aktieris uz skatuves mierīgi klusē-
dams gaida. . .

Te viens no siguldiešiem, kurš arī

bijis klat mēģinājumos, iet drošiem soļiem caur

zaļi, uzkāpj uz skatuvi, paņem no galda zvanu, aiz-
iet aiz kulisēm un zvana. Uz skatuves sēdošais

sauc «iekšā!» Nāk iekšā otrs tēlotājs, un darbība

turpinās ...
Visi apmierināti: iuz skatuves sēdo-

šais, i aiz skatuves gaidošais, i pati publika, bet
visvairāk apķērīgais zvanītājs.

Kā glābām Ād. Allunānu no izķīlāšanas.

Kā jau tas vispārīgi zināms, aktieru dzīve agrā-
kos laikos bija grūta un ērkšķaina. Jo sevišķi tas

attiecināms uz nelaiķi teātra tēvu — mūžīgais nau-

das bads, parādu cietuma un izķīlāšanas draudi un

nereti nežēlīgs trūkums, ar vārdu sakot, viss tas

Allunānam jataimi lika saprast, ko nozīmē būt par

latvju aktieri... Vienīgi mūža pēdējos gados ve-

cā Ādolfa apstākļi jūtami uzlabojās un viņš varēja,
kā mēdz teikt, «atdusēties uz lauriem».

1904. gadā Allunāns smagi slimoja ar reima-

tismu. Te kādu dienu maija mēnesī saņēmām no

viņa ziņu, ka otrā dienā tas iebrauks Torņakalnā,
(tai laikā dzīvoju Pārdaugavā), lai katrā ziņā viņu
tur sagaidot. Nopratu, ka gadījies kas sevišķs, jo
citādi taču slims cilvēks neatstās gultu un nebrauks

no Jelgavas uz Rīgu. Otrā dienā viņu sagaidu,
pārvedu pie sevis mājās un sāku klausīties kolēģa

grēku sūdzēšanu. Kā tad! īres parāda dēļ Allu-

nāna kundze bij izsūdzēta (uz viņas vārda bija dzī-

voklis) un vakar aprakstīta dzīvokļa iekārta. Ja

tagad dažu dienu laikā parāds netiek samaksāts,

tad pārdos visas mēbeles un pašus izliks uz ielas.

Jāsagādā vismaz 50—60 rubļus. Hm! Prāva sum-

ma! Taisām daždažādas kombinācijas, taču pie
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rezultāta netiekam, jo pašlaik sācies vasaras brīv-

laiks, un kolēģiem jādomā par priekšā stāvošo va-

saru*). Bet pag'! Mums taču pie Jaunā Latviešu

Teātra pastāv palīdzības kase! (Tās līdzekļi sastā-

dījās no soda naudām un citiem sīkiem ieņēmu-
miem un ziedojumiem). Šinī kasē pašlaik vaja-
dzēja būt ap 160 rubļiem. Domāts — darīts! rec

pāris dienām sasaucu kases valdes sēdi. Šinī val-

des sastāvā skaitījās vēl R. Veics, P. Gruzna un šo

atmiņu autors. īsi un ātri nospriedām izsniegt
Allunānam 60 rubļus. Vēl tik jānokārto tāda ma

za formālitāte — kases valdes lēmumam jābūt ap-

stiprinātam no teātra komisijas priekšnieka, advo-

kāta Z—la, laimīgi sastopam to mājās un lūdzam

viņu apstiprināt mūsu lēmumu. Z. kungs izlasa

mūsu sēdes lēmumu un sarkastiski pasmaida, vai-

cādams, kas tad tas Allunāns īsti ir par vīru, ka

viņam jāizsniedz tāda liela zuma. Mēs pārsteigti
viens otru uzlūkojām un uztraukts es šim kungam
atbildēju: «Kas Allunāns ir par vīru, to Latvijā
zin katrs bērns, bet par advokāta Z. esamības nezi-

nāšanu nevienam nevar pārmest». Tas bija kā

uguns pakulās — mūs laipni izraidīja no advokāta

dzīvokļa... Bijām kā no laivas izmesti: tovakar

jābrauc uz Jelgavu, jo rīt no rīta nolikta viņa
mantas izūtrupēšana, bet naudas nav ne graša, un

Ādolfs, uz mums palaizdamies, jau dienu agrāk aiz-

braucis un gaida ...
Dodamies uz teātri, dzenam

pa visu Rīgu kolēģus kopā, zīmējam, cik nu katrs

var, pumpējam, kur vien iespējams un beidzot taču

11 vakarā braucu uz Jelgavu ar 50 rubļiem kabatā.

Allunāns mani sagaida ar lielu uztraukumu un ne-

pacietību. Otrā rītā sagaidām «onkuli» (tiesu iz-

pildītāju) un mierīgā garā nokārtojam maksājumu.

*) Algas par vasaras laiku aktieriem tais laikos ne-

maksāja — no 1. maija līdE 1. septembrim bij jāpārtiek no

skaidra gaisa.
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Policijas kārtībnieks izraida no pagalma sanāku-
šos pircējus —

žīdus. Ādolfs omulīgi smaida
...

Jūtīgais zufliers.

1886. gadā Jonatāna biedrība (Pārdaugavā)
atradās savas slavas kalngalos: ik svētdienas sarī-

koja nevien dejas uz jaunierīkotās dejas grīdas,
bet arī pieklājīgi sagatavotas teātra izrādes, priekš-
lasījumus un jautājumu vakarus. Izrādes, kuras

kārtīgi notika sākot ar maija mēnesi, vadīja to-

reiz pazīstamais aktieris-režisors Jānis Steglavs.
Bez pastāvīgās trupas spēkiem, kā viesi allaž pie-
dalījās Rīgas Latv. Teātra aktieri Brigader-Maija,
Fr. Lepševics, A. Vārna-Vārtiņš v. c. Tā kā abi

pirmie mākslinieki bija tā laika ievērojami dziedo-

ņi un publika ļoti cienīja «lugas ar dziedāšanu»,
tad ļoti bieži izrādīja dziesmu lugas. Arī iestudē-

tājs-pavadītājs mums bija varens — komponists
Pēteris Šancbergs. Viss gāja labi. Te dažas die-

nas pirms Kneizeļa dziesmu lugas «Tēvijai» izrā-

des atsakās suflēze. Kāds no valdes locekļiem ap-
solās apgādāt citu un turēja vārdu: nākamā mē-

ģinājumā stāda mums priekšā jaunu 18—20 g. vecu

puisīti, bailīgu un ārkārtīgi kautrīgu. Ar kun-

giem viņš izmaina vienu, otru vārdu, bet no dā-

mām vairās, kā no paša nelabā. Bet suflēt, kad

to viņam pamāca un ierāda, kautrīgais jauneklis
suflē labi, esam visi apmierināti. Pienāk izrādes

diena. Viss iet gludi, te pēkšņi skatā, kur Briga-
der-Maija beidz dziedāt jūtīgo Līziņas dziesmu:

«Dievs grib, ka tev būs piedot» un Zepa lomas tē-

lotājs Lepšēvics, ielēcis pa logu, aizgrābtībā sa-

tver Līziņas roku, sākas negaidīts, ilgs starpbrī-
dis. Steglavs uztraukts vēro no kulisēm un no-

skaidro: Lepšēvics nezin turpmāko tekstu un klu-

sē, bet sufliers vairs nesuflē! Viņš, atspiedies pret
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sufliera kasti, un no sajūsmas raud kā izkalts
bērns

.
.

.

Neko darīt, Steglavs suflē no kulisēm

un izrāde turpinās līdz beigām .
Un kas bija šis jū-

tīgais sufliers, kurš vēl tā paša gada 16. novembrī

ar panākumiem uzstājās jau kā tēlotājs uz tās pa-
šas skatuves Murmiņa lomā lugā «Mednieki» un

no laba sufliera attīstījās par vienu no ievērojamā-
kiem latvju aktieriem? Tas bija mūsu tagadējā
Nacionālā teātra aktieris-režisors Aleksis Mier-

lauks.

Piepildījās vecu vecā skatuves paruņa: «Labs

suflieris ir bieži arī labs aktieris.»

Rīgas un Liepājas aktieru viesizrāde

Siguldā.

Daudz un dažādas raibas lietas savā ilgajā
skatuves gaitā esmu piedzīvojis un redzējis lauku

un miestiņu teātra izrādes, taču Siguldas «notiku-

mi» pārspēj visu.

1910. gada vasarā Siguldas «Arkādijas» teātra

īpašniece un vadītāja E. N. mani uzaicināja pieda-
līties pie 1. augustā sarīkojamās Rīgas un Liepājas
aktieru viesizrādes ar dziesmu lugu «Lābans pir-
mais». Piedalīšoties minēto pilsētu teātru aktie-

ri, no kuriem daži jau visu vasaru dzīvo Sigul-
dā. Visi savas lomas esot jau vairākkārt tēlojuši,
tā kā pietikšot ar vienu kopmēģinājumu izrādes

rītā. Labi. 1. augustā ar pirmo vilcienu ierodos

Siguldā. Visur redzamas lieliskas afišas ar vēl lie-

liskāku saturu: Rīgas un Liepājas aktieri
. . .

Lie-

la dziedāšanas luga .
. , Stīgu orķestra pavadīju-

mos .
.

.
Hm!

. . .
lerodoties teātra telpās, dzirdu

sliktas ziņas: viens no Siguldā dzīvojošiem ak-

tieriem Vilis Udris, nopietni saslimis, daži — nav

«Lābanā» nekad nevienu lomu tēlojuši, arī suflie-

ri aizmirsts pagādāt. Jau sāk palikt neomulīgi .
.

.
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Kaut kā mēģinām stāvokli glābt, izdarām nesau-

dzīgus strīpojumus, sadabonam kādu uzņēmīgu
cilvēku saslimušā Ūdra vietā (tam jātēlo paliela
sulaiņa loma), tāpat kāds uzņemas debitēt suflē-

šanā. Bet bēdu mērs vēl nav pilns — solītā stīgu

orķestra vietā ierodas ragu orķestris
. . . Pēdējā

vadītājs ļoti bramanīgs, viņš ar saviem puišiem
esot arī Allunānam un Duburam «akompanējuši»,
ko es, saprotams, apšaubu. Beidzot nolieku viņiem
priekšā stīgu instrumentu notis, lai nu rāda, ko

var, bet nu izrādās, ka vairums no viņiem pat
notis nepazīst. Nu gan bija visa lielība vējā, bet

mums caur to labāk nekļūst. Beidzot uz izrādes

vadītājas lūguma vienojamies dziedāt tikai pāris
numuru, saprotams, bez jebkāda «akompanēju-
ma». Ar baigu sajūtu gaidu vakaru. Izrādes sā-

kums nolikts 7 vakarā. Zāle krietni pilna, gal-
venām kārtām ar vietējiem zaļumniekiem un pan-

sionāriem, redzu elegantas tualetes un intelligen-
tas sejas . . .

Trūkstošu rekvizītu un citu skatuves

nokārtojumu dēļ izrāde iesākās tikai ap 9. Kāds

Rīgas aktieris F. skubina pasteigties ar izrādi, jo
viņam jātiek katrā ziņā ar pēdējo vilcienu Rīgā,
otrā rītā agri esot svarīgas neatliekamas darīšanas.

Viņa pretenzijas nav iespējams izpildīt. Pati iz-

rāde rit, kā mēdz teikt: brauc ar redeļu ratiem

pa veciem kapiem. Frakā ietērptais saslimušā ak-

tiera vietnieks jau tā «tēlo» vairāk ērmu, nekā cil-

vēku, bet tas vēl nav viss: viņam, pirmo reiz

uz skatuves atrodoties, pēdējā tā iepatikusies, ka

viņš to vairāk nevēlas atstāt un, neskatoties uz

maniem nepārprotamiem mājieniem iet no skatu-

ves nost
v

viņš turpina visādi ālēties, tā kā bei-

dzot ar fizisku spēku šis subjekts jānogādā pie
malas. Pulkstens vienpadsmit, sākas ceturtais —

pēdējais cēliens. Kaut kādi nospēlējam pirmo ska-

tu, te, pēc Rīgas tvīkstošais alktieris F., kuram

vēl puscēliena teksts, paraugās pulkstenī, pakla-
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nas pret kolēģiem un aiziet — uz staciju. Galīgs
sajukums . . .

Ko nu darīt? Aha!
— mums taču

ir
. .

. priekškars! Priekškaru zemē! Izrāde no-

beigta un lieta cauri! Publikā skaļas, kodīgas pie-
zīmes un mazs protestu troksnis. It kā vēlēdamies

glābt situāciju, bramanīgie ragu pūtēji uzrauj
maršu. Publika atstāj zāli

. . .

Tas notika 1910. gadā . . .

Lampu drudzis.

Kā zināms, lampu drudizis māksliniekam vis-

briesmīgākā slimība; ar to sirgst nereti izcili spe-
ķi. Nelaimīgie ārstējas visvisādiem medikamen-

tiem un ūdeņiem; ir zināmi fakti, kur daži māņ-
ticīgi raksturi pat no pūšļotājiem likušies apvār-
doties, taču viss tas maz ko līdz.

Arī mūsu aktieru saimē bijuši gadījumi, kur

šī slimība vienu, otru kolēģi nežēlīgi mocījusi. Tā

pagājušā gadu simteņa beigās Rīgas Latv. Teātrī

ar «lampu drudzi» vairākus gadus slimoja aktie-

ris-dziedātājs Fr. T. Pirmo reiz uzstājoties biedru

vakarā, jaungadu sagaidot, ar kādu dziesmu, T.

tā drebēja, ka viņa frakas stūri it kā vējā plandī-
jās. Šī slimība viņam sekoja kā lāsts, vēl pat tad,
kad uz skatuves bija jau pavadīti četri, pieci
gadi.

1898. gadā, Lieldienu svētku izrādes «Turai-
das Roze» ģenerālmēģinājumā T-am ar Duburu

iznāk vārdu maiņa: Duburs kategoriski apgalvo,
ka izrādē T. atkal drebēs kā apšu Tapa, bet pēdē-
jais apgalvo pretējo. Vārds pa vārdam, beidzot

abi salīgst uz divām pudelēm vīna. Šīs grāmatas
autoram, kā T. lomas tuvākam partnēram, jābūt

par šķīrējtiesnesi. Labi! Pienāk vakars, sākas

izrāde. No sākuma T. vēl kaut cik turās, bet vī-

na dziesmas skatā sāk viņam aumaļām plūst svie-
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dri, dziesmai uzņem tik nepareizu toni, kat pat
jāatkārto, un tad šī briesmīgā drebēšana

.
.

.

Pēc izrādes omulīgi notiesājām T. pasūtīto vī-

nu un pārrunājām par šo neganto slimību.

Degošais aktieris.

Lasot laikrakstos par «Novidades» teātra deg-
šanu Madridē, man nāca atmiņā drausmīgs noti-
kums 1888. gadā uz Jelgavas vecā pilsētas teātra*)
skatuves. Kā jau vispār tas zināms, Rīgas
Latv. Teātris saviem aktieriem maksāja
gaužām mazas algas. Tad nu toreizējie «māmuļas»
skatuves mākslinieki bija spiesti gribot, negri-
bot rast kautkādus blakus ieņēmumus. Saprotams,
vistuvākais un patīkamākais bija sarīkot kādu iz

rādi provincē, kur dažreiz varēja «paķert» vai ve-

sela pusgada algu, zināms, ne katrreiz. Tā ne-

laiķis Roberts Jansons, iepriekš apspriedies ar

citiem kollēgām, aizbrauc uz Jelgavu un noīro

veco pilsētas teātri uz augusta mēneša pēdējo
svētdienu. Izrādām Kocebu'a 5 cēlienu meteņu
spēli «Driģenīte brūtgāna kājās» (Pachter Feld-

kūmmel). Lugā daždažādi pārsteigumi un raibu-

mi. Trešais cēliens norisinās lielpisētas restorāna

dārzā, kur no laukiem iebraukušais Driģenīte

grib uzdzīvot un palielīties. Viņš pasūta dažda-

žādus ēdienus un dzērienus, kurus tam Jokupē-
ters-viesmīlis piedāvā, starp citu arī — degošu
pudiņu! Pēc īsa brīža to arī viesmīlis atnes un

pasniedz Driģenītes lomas tēlotājam Jansonam.
Šo degošo pudiņu improvizēja šādi: uz šķīvja uz-

lēja spirtu un tajā ielika krietnu šķipsnu vates —

*) Būs pagājuši jau apm. 26—27 gadi, kopš jau toreiz

gaJSgi veco teātra ēku noplēsa un pārdeva malkā. Tai vietā

uzcēla Kurzemes muiaeju.
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smuki izskatījās un smuki dega, bet tad nu nāca

tas traģiskais . .
.

Rekvizītors nebija parūpējies
apgādāt paplāti, un šķīvis bija jau paspējis sa-

karst Jansons to satver, bet nespēj vairs rokās

saturēt, steigā, roku glābdams, viņš laiž pudiņam
krist.

. . Izšaujas grandioza liesma un ..
. Janso-

nam aizdegās uzģērbtā kokvilnas fraka
.

. .
Trau-

kam krītot spirts aptašķījis arī kulises galu (veca,
laika zoba sagranzta krāsaina audekla stūri) un arī

tas sāk svilt. Jansons apmulsumā grozās, brīnās un

ar rokām mēģina noslāpēt liesmu, bet nekas ne-

līdz.

Mes, pārējie tēlotāji, tomēr nezaudējam
aukstasinību (zinājām, ka Jansonam zem frakas

kā polsteris palikts vēl maisiņš ar ēveļu skaldām),
acumirklī nolaidām priekškaru un, ar turpat aiz

kulisēm ātrumā sagramstītiem veciem maisiem un

tepiķiem, noslāpējām liesmas uz degošās Janso-
na frakas, kā arī aizdegušos kulisi. Pēc kādas

pusstundas, kad Jansons bija nometis apdegušās
frakas atliekas, kā arī galīgi bij apslāpēts un sa-

laistīts jau gruzdošais ēveļu skaidu maisiņš, tur-

pinājām izrādi tāļāk.
Publikā šo nelaimi, kas varēja beigties ar

drausmīgu katastrofu, nebija sapratuši, viņi no-

domājuši, sak', tā jau taī lugā vajaga notikt, un

pēc priekškara nolaišanas skaļi uzgavilēja un ne-

rimstoši applaudēja. Tikai dežurējošais policists
un ugunsdzēsēji mūs līdz pat izrādes beigām stin-

gri apsargāja — tie notikušo bija sapratuši . . .

Pirmā latviskā teātra izrāde

Tērbatā.

1891. gada rudenī Tērbatas latviešu studentu

korporācija «Lettonija» uzaicināja pie sevis Tēr-

batā viesoties Rīgas Latv. Teātra personālu. Tā
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kā taīs laikos pirmā oktobra m. svētdiena un tam-
līdz arī visa pirmā nedēļa bija parasti rezervēta

citām vajadzībām (Laba. biedr. bazārs), tad ar

korporācijas Jconventu vienojāmies dot izrādi

trešdien, 2. oktobrī. Izmantojot šo tiem laikiem

reto un tāļo izbraukumu, nolēmām ar to pašu
repertuāru (3 cēl. bēdu luga «Aizgājēji») apciemot
arī Valmieru (3. okt.), Smilteni (5. okt.) un Vec-

piebalgu (6. okt.), protams, uz mūsu pašu per-

sonīgu risku. Visvairāk, saprotams, jūsmojām

un fantazējām par populāro studentu pilsētu. Dažs

no mums tīri bažīgi iejautājās, kā gan lepnā Al-

ma Mater uzņems latvisku teātra izrādi un kā

mūs pašus, latvju aktierus?

Visi bijām saviļņoti. Kollēgu — nebraucēju
un piedērīgo siltākiem novēlējumiem pavadīti, otr-

dienas vakarā sēžamies vilcienā: Berta Graudiņ
(Rūmniece), Dace Akmentiņa, Maija Brigadere,
Vārna-Vārtiņš, AI. Freimans, J. Brigaders un

šo atmiņu autors ar direktoru Rhodi-Ebelingu
priekšgalā. Otrā rītā — iebraucām Tērbatā. Uz

perona mūs oficiāli svinīgi apsveic «Lettonijas»
priekšstāvji, staltas figūras, svinīgas sejas —

iebraukuši Rīgas latvju skatuves mākslinieki! Uz

katra soļa vislielākā uzmanība un gādība, kā tel-

pu ierādīšanā, tā brokastu un pusdienu apgādāša-
nā v. t. t. Pienāk izrādes vakars. Plašās Tērbatas

Amatnieku b-bas vasaras teātra telpas pamazām
pildās ar publiku: augstskolas mācības spēkiem,
studentiem un igauņu intelligences reprezentan-
tiem, tikai pēdējās un lētākās zāles vietas stipri

patukšas — redzams, ka vienkāršo tautu akadē-

miskā iniciatīve nebija spējusi pievilkt, vai arī

to negribēja, baidoties bojāt svinīgo nokrāsu.

Sākās izrāde, šī svinīgā latvju aktieru reprezen-

tācijas izrāde. Jutām, ka Rīgā, uz «māmuļas»
skatuves nekad vēl ar tādu pacilātību un sajūsmu

nebijām spēlējuši, t. i. mēs nespēlējām vairs,
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mēs dzīvojām uz Tērbatas skatuves
.. .

Kad pēdē-
jo reiz nokrita priekškars, tad grūti man tagad
aprakstīt tās gaviles, ovācijas un applausu vētru,
ko mums sarīkoja akadēmiskie klausītāji; ilgi, il-

gi šī sajūsma negribēja rimties. Man šķita, ka

še tika likts jauns pamats latvju-igauņu kultūras

ūnijai (gandrīz puse no apmeklētājiem bijuši igau-
ņi) . . .

Pēc izrādes konventa kortēlī plašs rauts ar

sirsnīgām runām un jautrām dziesmām. Šķīrā-
mies tikai tad, kad mūsu gurdenās sejās un vīsto-

šos ziedos jau rotājās pirmie oktobra saules stari.

Laiks bija doties uz staciju —
valmierieši gaida!

Līdz vagonam mūs pavadīja «Lettonijas» komil-

tor>i gandrīz īn corpore un daudzi jaunie draugi un

cienītāji. Vilcienam atejot, jaunas gaviles un at-

vadu saucieni. Pulciņš lettoņu mūs pavadīja pat
līdz Valmierai

. . .

Kā šo svētku mazs nepatīkams fināls, bija «ķe-
za» ar kollēgu Aug. Vārnu-Vārtiņu: jau no ie-

braukšanas rīta Tērbatā pārāk un gandrīz ne-

pārtraukti ziedodams Bakchum, viņš bija galīgi
pazaudējis balsi, tā kā nevienu _skaņu vairs ne-

varēja dabūt pār lūpām. Rhod'e-Ebelings paziņo-
ja, ka ar mēmiem aktieriem viņš nav radis dot iz-

rādes un kategoriski pieprasīja sūtīt slimo kollēgu

nekavējoši tieši uz mājām. Neko darīt, direk-

tora prasība bij jāizpilda, un iekriekš telegrāfiski
lūgdami Vārtiņa kundzi (Jūliju Skaidrīti) sagaidīt
laulāto draugu stacijā, «aiztransportējām» viņu
uz Rīgu. Tāļākās viesu izrādēs mainījām abās lu-

gās dažas lomas un, kaut gan tas ienesa jūtamu
robu visā ansamblī, guvām labus panākumus.

Mājās pārbraukuši, sameklējām Tērbatas laik-

rakstus un ar gandarījumu lasījām mūsu uzvaras

aprakstus. Sevišķi silti par mums atsaucās «Neue

Dorptche Zeitung», 3. okt. 1891. numurā.
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No bij. Jaunā Latv. Teātra vēstures.

Kad 1902. gadā beidza celt Rīgas Latv. Amat-

nieku Palīdzības biedrības namu (tagadējais Dai-

les Teātra miteklis), tad reizē ar to nodibinājās
Rīgas Latviešu Sabiedrība, jo Amatnieku biedrī-

bas statūtos nebija paredzētas teātra izrādes, bet

klubveidīgai «Sabiedrībai» bija plašākas tiesības.

Jaunajā organizācijā, saprotams, visi valdes lo-

cekļi un biedri bija reizē arī Amatnieku biedrības

biedri. Latvju intelligence, it sevišķi tās progre-

sīvā daļa, gaidīja atveramies jauno teātri ar lie-

lāko interesi, jo ne velti «Dienas Lapa» vai katrā

savā numurā nesaudzīgi dzēla veco «māmuļas»
teātri, starp citu norādīdama, ka šī teātra ko-

misijā sēžot pie turības tikušie izbijušie krodzi-

nieki, planku nesēji, ormani un citas tamlīdzī-

gas personas, kurām skatuves māksla un drama-

tiskā literātāra — grāmata ar septiņiem zieģeļiem.
No jaunā teātra gaidīja vairāk respekta pret māk-

slu, bet te gaidītāji piedzīvoja pirmo alošanos:

Jaunā Latviešu Teātra komisijā ievēlēja gadījuma
cilvēkus. No intelligences aprindām ievēlēja vie-

nu vienīgo Dr. Liepiņu, kurš apmēram pēc gada

aizgāja. Par komisijas priekšsēdētāju-diktatoru,
kā jau tas bija gaidāms, nāca biedrības priekš-
nieks Pēteris Bisenieks, kuram par teātra mākslu

bija gaužām maz sajēgas. Bet lai nu kā, tagad at-

likās cerēt uz enerģisku, spējīgu direktoru.

Minēja Duburu, pat Rud. Blaumani, bet te

pēkšņi kādu dienu «Dienas Lapā» (P. Bisenieka

orgāns) parādījās ziņa, ka par Jauna Latviešu

Teātra vadītāju ievēlēts
. . .

Frīdrichs Podnieks,

kurš bija saistījies kādā Vācijas attālas provinces
firsta «galma» operā.*) Šī ziņa visus pārsteidza,
tomēr gaidīja no jaunā direktora lielas lietas —

*) Vācijā Podnieks saucās par Fridrichu Perlofu.



34

viņš taču nāk no ārzemēm! Visvarenajam Bisenie-

kam viņu bij ieteicis biedrības kasieris T-ns, kurš

1896. gadā, sarīkodams teātra izrādes «Arkādijā»,
bija Podnieku saistījis dažām lomām operetēs un

tādēļ to pazina. Šīs grāmatas autors jauno direk-

toru pazina jau kopš 1890. gada, kad nelaiķis
Aleksandrs Freimanis to pie viņa atsūtīja pamā-
cīties latviešu valodu, lai varētu uzstāties Freima-

ņa un manis kopēji Pavasara biedrībā (Sarkandau-

gavā) sarīkotās operetes «Ceļojošais students» ti-

tuļpartijā. Podnieks retu vārdu prata latviski, jo
bija audzināts stingrā vācu garā un iedvesmā, ka

latvieši ir zemākas «sugas» radījumi. Neskato-

ties uz savu vācietību, viņš tomēr bija spiests
nākt pie ienīstajiem latviešiem, jo viņa tautieši

iauniņo dziedātāju (palabs baritons) nekur nepie-

laida. Tikai vēlāk, pateicoties dažām rekomendā-

cijām, Podnieks iekļuva Rīgas Vācu Teātra kora

kursos, pēc kuru beigšanas to angažēja minētā

teātra korī. Pēc vairākiem tur pavadītiem gadiem,
Podnieku, pateicoties diriģenta-kapelmeistara
Kneflera gādībai, angažē kādā Vācijas provinces

teātrītī, kur paliek līdz 1902. gada rudenim, kad

Bisenieks to aicina uz Rīgu par jaundibinātā te-

ātra — direktoru. Bisenieks ar atbraukušo di-

rektoru rosīgi līgst aktierus, orķestrantus, kori-

stus, technisko personālu v. t. t. Par diriģentu-

kapelmeistaru pieņem Nikolāju Allunānu. (Drīz

viņu nomainīja no Vācijas Podnieka izsauktais

Hans Zeifrics.) Beidzot tad nu 9. novembrī 1902.

fadā Jaunais Latviešu Teātris atklāj sezonu ar

>eicera operu «Naktsmājas Granāda». Pec ta

laika prasībām izrāde izdevās spīdoši un pārpildī-
tais nams sarīkoja lieliskas ovācijas. Tāpat turp-

mākās izrādes visus apmierināja un Jaunais Latv.

Teātris iekaroja sabiedrības simpātiju un piekri-
šanu.
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Sakot otro sezonu 1903. gada rudenī apmeklē-
tāju skaits sāka jau sabrukt. Viņi redzēja, ka In-

scenējumi tiek izvesti visi pēc vienas noteiktas

šablonas, aktieriem mūžīgi vienas un tās pašas
kustības, vieni un tie paši žesti v. t. t., apnika ari
mūžam vieni un tie paši kostīmi un dekorācijas,
kaut gan toreiz publikas prasības bija ļoti mē-

renas. Aktieri redzē ia, ka direktoram par re-

žijas vadīšanu skatu lugās un drāmās bija gau-
žām maz prasmes, vienīgi operetēs viņš, tā sa-

kot, atdzīvojās. Publikas nāca arvien mazāk. Bei-

dzot, sabijušies teātra vadītāji, Podnieks un Bi-

senieks, kā izmisuši, sāk «laist vaļā» visu, kas

vien pie rokas: te operu, te drāmu, te opereti,
te joku lugu; visu pa kaklu, pa galvu, kaut kā

sagatavoja un kaut lcā nospēlēja. Kaut gan pil-
sētas valde izsniedza teātrim tīri solīdu pabalstu,
tomēr algas vairs kārtīgi neizmaksāja, auga arī

citi parādi un, acīm redzot, teātris grima pur-

vā
..

. Tagad nu visi saprata, ka nav labi, bet

neviens nekā neiedrošinājās iebilst visvarenajam
Biseniekam un Podniekam. Sezonu beidzot, ak-

tieri paraksta kontraktus uz nākamo 1904 /1905. ga-

du sezonu par pazeminātu algu. Visiem skābas se-

jas, bet tomēr paraksta — kur skriesi?
. . .

Pie-

nāca atkal rudenis, sākam sezonu bez smaida un

sajūsmas ...
Te padzirdam ,

ka Aspāzija rakstot

jaunu lugu speciāli mūsu teātrim! Beidzot, pēc
ilgas gaidīšanas, dzejniece nodod teātra komisijai
solīto lugu, kura saucās «Sidraba šķidaruts»

.
, .

Tūliņ pēc jaungada sākam mēģināt ...

Tet labi,

visiem luga patīk, tikai Podnieks apmierinās ar

saviem šabloniskiem un neizteicošiem režijas pa-

ņēmieniem — «pa tejieni ieiet — pa turieni aiziet;

tur logs, tur durvis». Par lomu raksturojumu, par

psicholoģiskiem akcentiem v. t. t. ne vārda, tur

lai tēlotājs dara, kā zin. Tad nāca aktieriem tal-

kā pati Aspāzija, un «Sidraba šķidrauts» kļuva
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par tādu kases gabalu, kas strauji uzlaboja te-

ātra materiālo stāvokli un izvilka to no purva. At-

kal sāka nākt apmeklētāji arī uz citām lugām. Se-

zonu beidzot, aktieriem — paaugstināja algas
.

. .

Pēc vasaras brīvlaika atjaunojot izrādes (1905.
g. rudenī) politiskā atmosfēra kā Rīgā, tā arī vi-

sā Krievijā bija elektrības pilna un nāca visiem zi-

nāmā katastrofa. Tagad apmeklētāji, kā tas bi-

ja redzams, nāca nevien laiku pakavēt, bet arī

valdzināti no revolucionārās sajūtas, jo Aspazijas
«Sidraba šķidrautu» publika (arī Rīgas Krievu

administrācija) uzskatīja par revolūcijas drāmu,

kaut gan pati dzejniece to domāja citādi. Laida

arī «Mūsu senči» un «Sarkano tiesneša mēteli»,

bet galvenam kārtām «Šķidrautu», reizēm pat
trīs reizes no vietas un arvienu galīgi izpārdotā
namā.

Bet reakcija trakoja arvienu niknāk un 12.

decembrī krievu ģenerālgubernātors teātri — slē-

dza! Notikuši pastāvīgi mītiņi un reiz pat izrāde

šo mītiņu dēļ pārtraukta —
bīstams perēklis. Ga-

la rezultātā krievu karaspēks galīgi izdēmolēja un

izlaupīja aktieru ģērbistabas. Aktieri izklīda kur

kurais. Daļa noīrēja «Uļeja» telpas un rīkoja iz-

rādes paši uz savu roku. Un gāja labi
— publika

nāca. Daļa citu kollēgu vēlāk noorganizēja «Apol-
lo» teātri Grīziņkalnā. «Sidraba šķidrautu» gan

vairs nevienam neļāva izrādīt
. . .

Direktors Pod-

nieks-Perlofs, ne no viena neatvadījies, klusi

aizbrauca atpakaļ uz Vāciju . . .

«Zaudēto tiesību» pirmizrāde.

Kad 1894. gada janvārī uz Rīgas Latv. biedrī-

bas teātra komisijas locekļa Birzmaņa enerģisku
uzstāšanos repertuārā uzņēma Aspāzijas roman-

tisko «Vaideloti», tas toreiz latvju mākslas un
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sabiedriskā dzīvē bija ievērojams notikums. Pu-
blikas bija neredzēti daudz un sajūsma un gavi-
les auga pēc katra cēliena. Izrādes beigās tās sa-

sniedza savu kulminācijas punktu, kad dzejnieci
apbēra ziediem un balvām. Aspāzijai bija ceļš
vaļā .

. .

Daži teātra komisijas locekļi kaunīgi glaudīja
bārdas, kad Birzmanis ar uzvarētāja smaidu uz

viņiem noraudzījās, jo pēdējā izšķirošā komisijas
sēdē viņš bija solījies lielos lugas sagatavošanas
izdevumus ņemt uz sevi, ia tos nesegtu apmeklē-
tāji. Bet kad tā paša gada 3. aprīlī uz skatuves

parādījās dzejnieces otra luga «Zaudētās tiesības»,
tad tas bija tikpat kā pērkoņa grāviens skaidrā

laikā
— tik reālai sieviešu tiesību iztirzāšanai vēl

neviens nebija iedrošinājies pieskarties un ap-

sūnojušai mietpilsonībai bija dots smags spēriens.
Sabiedrība un prese nodalījās divos naidīgos lēģe-
ros: vieni cēla, otri pēla. «Balss» un «Baltijas
Vēstnesis» pārmeta par nemorālisku darbu, tur-

pretim otra puse gavilēja. Visur, sabiedrībā, vie-

sībās, jautājumu vakaros, sāk spriest un deba-

tēt, kādēļ tas, kas vīrietim atļauts, sievietei

liegts, vai sievietei dodamas plašākas tiesības, vai

nē. Ar vārdu sakot, pilsonība bija pēkšņi iztrau-

cēta no ilga, salda miega. Aspāzija bija pirmā
cīnītāja par apspiesto sieviešu tiesībām, par ko

no reakcionārās pilsonības saņēma zaimus un pa-

ļas. Lugu sāka spēlēt gan uz Rīgas skatuvēm, gan

provincē, visur gāja publika, skatījās un strī-

dējās. Pat pirms lugas pirmizrādes daži aktieri

asi izteicās pret drāmas kraso virzienu, lielākā

daļa tomēr jūsmoja par dzejnieces drosmi. Šīs

grāmatiņas rakstītājam uz autores vēlēšanos, bija

jātēlo Sniedziņa loma, jo viņš pazina šo tipu ori-

ģinālā — Aspāzijas tēvu, kurš savā uzdzīvē, lie-

lībā un bramanībā bija pazīstams plašā apkārtnē.

Vispār «Zaudētās tiesības» smeltas no dzejnieces
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pašas ģimenes un pārdzīvojumiem, tāpēc visi lu-
gas raksturi un notikumi viņai izdevušies tik reāli

un ticami. Pretēji agrāko Alpu mirdzumam un

sentimentālitei, Aspazija pavēra ceļu reālai dzī-

vei un sasāpējušiem sabiedriskiem jautājumiem,
un sabiedriskā doma uztrūkās no ilgā letarģiskā
miega . . .

Kad vēlāk parādījās Zūdermaņa «Gods» un

«Dzimtene», tad tie vairs nespēja radīt lielāku
satricinājumu, jo Zūdermaņa problēmus jau agrāk
Aspāzija bija iztirzājusi.

Pēdējā tikšanās ar Ādolfu Allunānu.

Pēdējos Ādolfa Allunāna dzīves gados tikā-

mies ar viņu ne visai bieži, jo no savas pastā-

vīgās dzīves vietas Jelgavā, Ādolfs sava reima-

tisma dēļ reti kad izkustējās, un es atkal biju
pastāvīgi aizņemts ar savas trupas izrādēm. Iz-

ņēmumi radās tikai tad, kad Ādolfs brauca uz

savu gadskārtējo viesizrādi Rīgā, ko sarīkoja bij.
Interimteātris, vai atkal viņu pēkšņi sagrāba ilgas
pēc Rīgas un veciem kollēgām, un tad, nosūtījis
attiecīgas telegrammas, viņš sēdās vilcienā. Tā-

pat, savukārt, es, tiklīdz gadījās kāda izrāde Kur-

zemē, Jelgavai garām nebraucu. 1912. gada mai-

ja pēdējā svētdienā viesojos Bērzmuižā. Tad nu,

pats par sevi saprotams, pirmdien uz mājām brau-

cot, jāapsveicina Ādolfs, kurš jau iepriekš par

manu izbraukumu bija lasījis laikrakstos un nu

ar nepacietību mani gaidīja. Viņu pēc četriem

mēnešiem ieraugot (pēdējo reiz Ādolfs bija Rīgā

galīgi salīcis stāvs, trīcošas rokas un kājas .
. .

tā paša gada janvārī) biju ārkārtīgi pārsteigts:
Tagad atcerējos, ka savā pēdējā vēstulē pavasa-

rī viņš man bija rakstījis, ka ārsts tam galīgi
noliedzis Hetot «uzjautrinošus» līdzekļus un to vie-
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tā ieteicis — Karlsbādes ūdeni. Ādolfs manu pār-
steigumu manīja un ņēmās apgalvot, ka «viss tas

drīz atkal pāries ...» lestigām dziļās valodās par
manu vakardienas izrādi un tad vispār par teātru

lietām un jautājumiem. Vēl skaidri atminos Ādol-

fa jautājumu par Dubura drāmatiskiem kursiem,
vai no to audzēkņiem arī kas prātīgs iznākšot. Mi-

nēju dažu pašreiz abzolvējušo kursistu vārdus, no

kuriem daži vēl šodien uz mūsu skatuvēm ieņem
izcilu vietu, un Ādolfs, nogrozījis galvu, notei-

ca: «Uzvedīs gan tas Duburs dažu labu uz ce-

ļa ..
.»

Beidzot Ādolfam iegribas brokastot, bet tikai

ne mājās, veselu mēnesi neesot no istabas izku-

stējis. Nu, labi! Sēžamies ormanī un braucam

uz Jelgavas «māmuļu». Tur nonākot, Ādolfs

kautko ieminās par «karafīti», bet uz manu «o-

rājošo skatu, beidzot apmierinās ar tīru Berlīnes

balto. Paēdušam, viņam atkal kļūst garlaicīgi —

vajagot iebaudīt kafeju kaut kur brīvā dabā: laiks

tik silts un saulains, bet mēs te sēžam vēsos mū-

ros.

Labi! Laižam uz «Villa Medem». Atklātā pā-

viljonā omulīgi iebaudām glāzi kafejas un trie-

cam par aktieriem un aktrisēm, lugām un kuple-
jām. Te, vai nu neviļus gadījušies, vai arī, kā

mēdz teikt, mūs «saoduši», ierodas trīs jelgav-
nieki, mūsu kopēji paziņas. Te nu sākās nelai-

me — Allunāns vairs nespēj atturēties kārdināju-
mam, nelīdz vairs ne mani norājošie skati, ne

pat asie vārdi. «Tikai pāris glāzītes», žēli taisno-

jas Ādolfs. Tikai šīs pāris glāzītes vilkās līdz pat
vakara krēslai, kad beidzot, juzdams negulēto ie-

priekšējo nakti, biju spiests no jautrās sabiedrī-

bas atvadīties. Atceros, ka Ādolfa pēdējie vārdi

šķiroties, bija: «Nu, neļaunojies, Brīvniek
.

.
.»

Tā bija mūsu pēdējā tikšanās
.

.
.
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Dažas nedēļas vēlāk, 21. jūnijā bija pie Allu-

nāna ieradies kāds ilgi neredzēts, vecs paziņa,
izbijis aktieris un tagad viesnīcnieks Dobelē

Kr-ons. Šis «draugs» Ādolfu nebija vis atrunājis,
bet pat vēl pierunājis uz kādu «granafifku», uz

ārstiem lai uzspļaujot! Vēlāk noskaidrojās, ka šī

granafifka beigusies ar tl!
2 pudelēm konjaka.

Priekš nespēcīgā, slimības pārņemtā 64 gadus ve-

cā teātra tēva tas bija par daudz: mājās pārra-
dies, viņš sajuties ļoti slikti un otrā rītā agri —

vecā Ādolfa vairs nebija . . .

1919. gada 10. novembris.*)

Veselu mēnesi —no 10. oktobra līdz 10. no-

vembrim, Daugavas kreisā krasta iedzīvotāji at-

radās krustugunīs un Bermonta bandu gūstniecī-
bā. Šo rindiņu rakstītājs dzīvoja Āgenskalnā,
Daugavgrīvas ielā 18c, kur pārvaldīja uz Krie-

viju aizbraukušā saimnieka namu. Kara gaitu
viņš novēroja pa nama otrā stāva dzīvokļa logu,

pa daļai arī vēlāk staigādams pa Pārdaugavas gal-
venām ielām, jo «Friči» atļāva pa dienām brīvu

kustību, tāpat pavēlēja atvērt visus veikalus.

Tie nu arī atvērās, bet ne visi, jo vienam, otram

nebij ar ko tirgoties. Tas nevilkās ilgi, jo kādu

nedēļu vēlāk Bermonta bandu dalībnieki sāka

piekopt savādu sportu: krēslai metoties, apbruņo-
ti kareivji ielauzās veikalos it kā kratīšanas no-

lūkā un aiznesa par piemiņu sev līdz preces un

naudu. Žēloties nekur nebij iespējams. Veikali

aizvērās, un tikai paklusām, pa sētas pusi la-

bām un pazīstamām «kundēm» pārdeva vienu, otru

*) šim atmiņu rakstam vajadzēja parādīties kādā pe-

riodiskā izdevumā, bet tā kā neesmu profesionāls žurnālists,

tad to nebij iespējams realizēt. K. B.
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pārtikas produktu. Kronoloģiskā kārtībā notiku-

mu un kara gaita norisinājās šādi: 10. okt. rītā

mazā gaismiņā Daugavas kreiso krastu atstāja pē-
dējais Latvijas armijas kareivis. Ap 8 rītā no Slo-

kas šosejas puses par Daugavgrīvas ielu tilta vir-

zienā lēni kustējās Bermondta artilērija un ve-

zumnieki. Varēja saprast, ka Rīga ieņemta un

tie mierīgā garā dodas uz pilsētas centru . .
.

Bet

tikko pagājusi kāda stunda, artilērija un vezum-

nieki brauc atpakaļ! Tur ir kāds āķis! Redzu, pa
ielu staigājam vienu, otru Āgenskalna vācu ie-

dzīvotāju, redzu arī pa latvietim. Saņemu dū-

šu un izeju uz ielas. Drīz satieku kādu pazīstamu
tirgotāju, kurš sakās dzirdējis, ka Daugavas tilti

izgriezti, latvju kareivji nostiprinājušies uz labā

krasta. Uz jaunā dzelzstilta stāvot igauņu bru-

ņotais vilciens un uz Pārdaugavu raidot elles
ugu-

nis. Tūliņ man palika labāka dūša
—

netiks vis

šī laupītāju banda Rīgā!
«Friči» netīros uzvalkos, saplīsušos zābakos

klīda pa Āgenskalna ielām veselas 5 dienas itin

omulīgi un mierīgi, viņu sejās varēja lasīt paš-

apziņu un pārliecību, ka Rīgā viņiem jātiek un

viņi arī tiks! ledami pa Daugavgrīvas ielu, viņi
bieži apstājās un ilgu pilni raudzījās uz Rīgas tor-

ņiem (mūsu namam pretīm ir tā sauktā Svarcmui-

žas pļava, pār kuru atklājās plašs skats uz mūsu

metropoli). Piecas dienas dzirdējām šauteņu zal-

ves, pa retam ierūcās arī lielgabalu rīkles, bet

tas mūs sevišķi neuztrauca: bijām pie tām piera-
duši jau Kērenska valdības laikā, kad Vācijas ka-

raspēks okupēja Rīgu un arī tad, kad 22. maijā

ienāca Niedra ar landesvēru un dzelzsdiviziju. Te

pēkšņi 15. oktobrī ap pusdienas laiku notika kaut

kas negaidīts — no jūras puses sāka vārīties elli-

šķīga smago lielgabalu dunoņa. Tādu lielgabalu
nebij ne mūsu nabadzīgi apgādātai armijai, nedz

arī Bermondtam.
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Drīz lieta noskaidrojās — pretim mūsu na-

mam pļavas malā bij nostājušies vairāki Āgens-
kalna vācieši, kuri dedzīgi debatēja. No Iļģecie-
ma puses pienāca divi vācu virsnieki, tie piegāja

§ie pļavas malā stāvošiem civilistiem un, pāris var-

us ar tiem apmainījuši, izvilka binokļus un rau-

dzījās uz jūras pusi. Drīz tie atkal aizgāja un

dzirdēju tos atvadoties teicam: «Verfluchte Eng-
lānder». Ahā! Tagad sapratu — pie Daugavgrī-
vas jūras līcī stāvošā angļu un franču flote sākusi

apšaudīt un bombardēt Bermondta karaspēku.
Pēcpusdienā mani apmeklējā blakus ielā dzīvojo
šais paziņa Mīlberģis (Skuju Frīdis) ar savu svai-

ni Smurģi. Tie atnesa jaunas, patīkamas ziņas un

iepriecināja visus mūsu mājiniekus: sabiedroto

flote bombardējusi Bolderāju un Daugavgrīvu un

mūsu armija pārcēlusies uz Daugavas kreiso kra-

stu, ieņemdama tur pozīcijas, iepriekš iztīrījusi
ieņemtās vietas no uzbrucējiem un saņemdama
gūstā lielu skaitu ienaidnieku. Tā tas arī palika.
Uz kādām dienām šaušana apklusa. Tad atkal

pa vakariem iztālēm bij sadzirdama ložmetēju
klabēšana. Pa reizei arī dienās Bermonts aizlaida

kādu lādiņu uz Rīgu, uz ko pēdējā enerģiski atbil-

dēja, un Bermontam bij jāapklūst. Tādos gadīju-
mos devāmies no 11. stāva dzīvokļa uz I. stāvu,

kur bija tukšs dzīvoklis. Turp beidzot pavisam

pārgājām uz dzīvi.

3. novembrī agrā pēcpusdienā pēkšņi sāka

braukt pa mūsu ielu Jelgavas virzienā vācu ve-

• zumnieki un vienu pēc otra veda vienkāršos zem-

nieku pajūgos ievainotos «fričus». Tas vilkās kā-

du pusstundu, tad viss apklusa. Vēl pēc stundas

vezumnieki brauca atpakaļ.
Redzams, latvieši bij atsisti... Skumji to va-

karu gājām gulēt. Mans paziņa teātra tēva Allu-

nāna dēls Kolmārs, kurš netāļu no mums dzīvoja,
stāstīja, ka redzējis savu kaimiņu veco vācieti
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(«skalu vācieti?») braucam automobilī vācu virs-

nieka uniformā un saucot uz ielas sastājušamies
ļaudīm «Der Front ist fest!» *)

Pagāja atkal nedēļa. 10. novembrī ap 5 pēc

pusdienas uzkrītošā steigā sāka braukt Jelgavas
šosejas virzienā visādi transporta vezumi, Lielga-
bali, smagie ložmetēji. Aiz loga aizkariem noslē-

pies visu novēroju. Grupām nāca Bermonta kalpi
ar šautenēm rokās. Bailīgi apkārtraudzīdamies tie

steigšus soļoja uz priekšu. Pēc viņiem atkal ve-

zumi, atkal pa ievainotam. Brīžiem lādēdamies un

kliegdami mākošie bandīti saklupa visi vienā čupā.
Pēc kādas pusotras stundas atkal viss palika kluss,

bet šoreiz neviens atpakaļ vairs nenāca, pa retam

vēl skrēja viens, otrs bandīts, apkrāvies salaupī-

tiem deķiem un citām mantām. Kad nogāju apakš-
stāva dzīvoklī, pa sētas puses logu redzu, ka paš-
laik no kapiem, kuri mūsu namam cieši blakus,

pār sētu kāpj pāri viens laucinieku drēbēs un ga-

ros zābakos tērpies spēcīgs jauns vīrietis, tam rokā

divas šautenes un viņam cieši blakus seko jauns

zēns vācu kareivja formā un aiz viņiem —
Kolmārs

Allunāns
...

lelaidu tos dzīvoklī un prasīju pa-

skaidrojumu: Izrādījās, ka plecīgais vīrs 6. kāj-
nieku pulka kareivis un cīņā neviļus noklīdis no

sava pulka rotas un beigās saticis līdzatvesto zeņķi,
kurš savukārt noklīdis no kāda Bermonta pulka.
Allunāns tos ieraudzījis uz ielas un devis padomu
viņam sekot taisni caur lai nesastaptos ar

kādu atkāpjošos vācu grupu. Kad biju ieskatījies

kareivja dokumentos, tad atļāvu tam palikt līdz

ar viņa gūstekni. Kareivis stāstīja, ka Bermonta

fronte visā līnijā no Lielupes līdz Daugavai pār-
rauta un Vidzemē mobilizētie un angļu ieročiem

apgādātie apm. 20 tūkstoši karavīru triecot šos

*) šo šermajni pēc Bermonta izdzīšanas arestēja, bet

drīz atkal atsvabināja „pierādījumu trūkuma dēļ".
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vācu un krievu bandītus no iatvju zemes laukā.
Kaut kūju brīdi_ tie būšot še. Tā arī notika, Ap
7 vakara pie mūsu nama ielas durvīm sāka stipri
klauvēt. Mana sieva, kura pašlaik bij augšstāvā,
atvēra logu un jautāja, ko klauvētāji vēlas. Tie

paradīja nestāvas ar kādu smagi ievainotu biedri

un lūdza patvērumu. Viņa steidzās tūliņ lejā un

atslēgusi un atbultējusi durvis ielaida tos iekšā.
levainoto, kuram bij nekārtīgi pārsiets kakls, at-

ģērbām un noguldījām gultā. leradās privātdrēbēs
tērpies kara feldšers, kurš veselu mēnesi bij slēpies
no oermontiešiem. Lieta tā, ka naktī uz 10 oktobri
kāda pulka bataljona ārsts bij nokomandējis uz

priekšējo pārsienamo punktu. Kad nākusi atkāp-
šanās pavēle, ārsts ar savu komandu aizlaidies uz

Rīgu un feldšēri atstājis dieva ziņā. Viņš uz savu

galvu nokļuvis Rīgā otrā rītā, kad Bermonta bandu

priekšpulki jau bija pie tiltiem. Nekas neatlicies,
kā noslēpties un padoties liktenim. Tagad viņš
ķēries pie noslēptās somas ar pārsienamiem mate-

riāliem un medikāmentiem un nekavējoši ievaino-

tam, kuram bij cauršauts kakls, uzlika svaigu, tīru

Sašautā atnesēji sūdzējās, ka tāļu nelai-

mīgo nesuši, jo nevienā mājā garajā Daugavgrīvas
ielā nav laisti iekšā. Tā izturējās Pārdaugavas
iedzīvotāji pret saviem atpestītājiem!! Arī mūsu

nama viena dzīvokļa īrnieki un arī sētnieks sāka

man pārmest pārgalvību ielaist latvju kareivjus
mūsu namā —

atnākšot atpakaļ vācieši un tad visus

nošaušot. Es paraustīju plecus un noteicu mani

netraucēt manās darīšanās. Pa to laiku turpināja
pienākt arī citi ievainotie — tie redzēja apgaismo-
tos logus un klauvēja. Laidām visus iekšā, āra

durvis atstājām neaizslēgtas un koridorā iedegām

lampu, lai no āra var redzēt. Feldšērs ņēmās ar

ievainotiem vaiga sviedros. Nāca klāt arī neievai-

noti karavīri uz brīdi atpūsties, sasildīties un iz-

dzert glāzi tējas, jo sala ap 12 grādu pēc R. PJā-
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pīgo sētnieku un viņa sievu pieliku pie tukšā apakš-
stāva dzīvokļa kurināšanas, mana sieva vārīja tēju
un taisīja sviestmaizes. Parādījās arī pāris virs-
nieku: Kapteinis Kambers un leitnants Gailejs.
Pirmajam bij mugurā galīgi noskrandis krievu
zaldātu šinelis. Kad uz viņu pārsteigts noraudzī-
jos, tas pēkšņi atsita skrandaino mēteli vaļā, zem

kura bij glīts virsnieka mundiers. Kapteinis man

paskaidroja, ka to darot aizsardzības dēļ, jo frontē
ienaidnieks mērķē galvenām kārtām uz virsnie-
kiem. Visi ievainotie karavīri bij no 7. Siguldas
pulka: kaprālis Eduards Amoliņš (kaklā), seržants

Kārlis Līcītis un kareivji Jānis Gorbans, Rūdolfs
Smilte, Alfrēds Gailīts un Jānis Lācis un beidzot vēl

pienāca kaprālis Mārtiņš Lūsiņš. Daži ar viegliem
skrambājumiem un ievainojumiem netika reģi-
strēti. Ap pusdivpadsmitiem naktī ieradās Sigul-
das pulka ārsts Dr. Berģis ar žēlsirdīgām māsām

Lasmaņa un Būmaņa jaunkundzēm. Tiem kopā
ar feldšēru nodevām no mums ierīkoto pārsienamo
punktu un tējnīcu ar visiem slimniekiem un apme-

klētājiem. Otrā rītā viss Āgenskalns un Torņa-
kalns bij galīgi iztīrīts no Bermonta bandītu ban-

dām. Uz ielu stūriem gulēja nošauto neliešu līķi.

Apstaigājot galvenās ielas, man sevišķi uzkrita

kāds nošauts «fricis», kurš sēdus gulēja atspiedies
pret sienu ar izstieptām rokām, kā redzams, bij

turējis ložmetēju. Vēl visu nākamo dienu, 11.

novembrī darbojās mūsu ierīkotais pārsienamais
punkts. Dr. Berģis meklēja pa Āgenskalnu lielā-

kas un piemērotākas telpas, bet tikmēr pienāca pa-
vēle pulkam turpināt uzbrukumu un ievainotos

nogādāt Rīgas kara slimnīcā. Pret vakaru pienāca
sanitārie automobiļi un aizveda mūsu ievainotos.

Sirsnīgi atvadījāmies no mūsu viesiem. Pirmais

cilvēks no Daugavas labā krasta, kas 11. novembrī

ieradās redzēt, vai Brīvnieks vēl starp dzīvajiem,
bij tirgotājs Lindbergs no Matīsa ielas. Viņš iepa-
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zinās arī ar mūsu pārsienamo punktu un katram

ievainotam atstāja paciņu angļu cigaretu. Kad 12.

novembrī pirmo reiz apstaigāju Āgenskalnu, satiku

uz Kalnciema un Daugavgrīvas ielu stūra tagadējo
Emīliju Benjamiņa kundzi. Viņa, mani ieraugot,

bija ārkārtīgi pārsteigta, jo viņā krastā bij izplatī-
jušās baumas, ka Brīvnieku bermontieši, aizsūtī-

juši uz viņpasauli.
Vēlāk saņēmām ziņu, ka visi mūsu pārsienamā

punkta izlietotāji esot atveseļojušies, arī kaklā

ievainotais kaprālis Amoliņš, kurš tagad valsts

ierēdnis un aktieris Valsts darbinieku trupā.

Dievs, svētī Latviju!
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