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Par latviešu teatra izcelšanos*).

„Des Menschen Wille ist sein Himmelreich" (Cilvēka griba

ir viņa debesis). Ar šiem vārdiem mans vectēvs no mātes puses,

Jelgavas rātskungs Julius Felcke (Voeltzke) uzlika savas rokas

svētidams uz viņa priekšā nometušos meitas dēla galvu, kurš no

viņa jau sen, bet bez panākuma bij lūdzis atļauju nodoties teāt-

rim. Tik pēc tam, kad māte, tēvs, dažādas krustmātes un tēvoči

bij mākslas iejūsminātā jaunekļa labā sarīkojuši sekmigu kara

gājienu pret vecā kunga apcietināto sirdi, viņa pretestiba lūza un

viņš asarām acīs deva savam meitas dēlam — man — sengaidito

atļauju. Cik daudz neatlaidibas un pacietibas no manas puses

nebij vajadzējis, lai iegūtu sava tēva un mātes piekrišanu mana,

pēc toreizējiem uzskatiem nedzirdētā nodoma izvešanai (viņi bija

nolēmuši man likt studēt tieslietu zinibas), tad tomēr vectēvs li-

kās būt visām lūgšanām nepieietams. Bet izšķirošo soli negri-

bēju spert pret mūsu ģimenes galvas, vecā rātskunga, gribu.

Biju taču skolas gadus pavadijis viņa mājās ta uzraudzibā un

■vaj viņš nebij neizskaitāmas reizes manim pierādijis savu labvēlibu!

Kā gan tādos apstākļos es būtu varējis savu mīļo vectēvu

skumdināt! Neizprotami man palika aizvien, kāda iemesla dēļ
citādi tik dzīves priecigais Felcke man negribēja atļaut teātra

karjeru. Taisni viņa ierosināts un ta pavadibā bieži apmeklēju
Jelgavas Pilsētas teātri, kurš taī laikā zem Jūlija Vitta (pašlaik

*) Latviešu aprindās gan laikam brīnisies, ka šie mani uzzīmējumi rak-

«titi vācu un ne latviešu valodā. Bet tam savi dibināti iemesli. Pirmkārt mans

nodoms, uzrakstit plašāku teātra vēsturi, neatrada piekrišanas pie latviešu izde-

vējiem. Otrkārt latviešu laikrakstos parādijās viens otrs latviešu skatuves radī-

šanu attēlojošs raksts, kas ar faktiem nesaskanēja un bij uz vērojumiem dibi-

nāts. Es tamdēļ turēju par savu pēdējo dzīves pienākumu, uzrakstit ko noteik-

tāku par latviešu teātra izcelšanos un tāš pirmo attīstīšanās laikmetu, lai uzrak-

«titais reiz tiktu izlietots kā materiāls no plašākas latviešu teātra vēstures sa-

cerētajā.

Tamdēļ mani ļoti iepriecināja Dr. Fr. Bienemaņa laipnais uzaicinājums,

sacerēt viņa rediģētajam žurnālam „Baltische Monatsschrift" rakstu, kādu

es to sev biju jau iedomājies. Mana vēlēšanās, sniegt drošu materiālu plašākai
latviešu skatuves pirmā laikmeta aprakstišanai, tā tad likās pa daļai jau piepil-

dāmies. —

Man atliekas tik vēl savus vācu tautibas lasitajus lūgt, par daudz bārgi

mani netiesāt, ja tiem šis vaj tas manos uzzīmējumos izliktos dīvains. Bet lai

nepiemirst, ka šīs atmiņas uzrakstijis latvietis, kuram svarigi bija, runāt

par to, kas saietas ar patiesību, negribēdams pie tam nebūt apvainot.

Ādolfs Allunans.
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Vācijā bieži minētās Lottes Vittes tēvs» direkcijas atradās uz

ievērojami augstas mākslas pakāpes. Bez tam mana vectēva

mājās bieži viesojās Jelgavas Pilsētas teātra labākie skatuves

mākslinieki, kas man deva iespēju, noklausities to sarunās ar nama

tēvu. Bet vasaras brīvlaikam iestājoties, es izbraucu uz laukiem,

kur mans tēvs turēja kroņa muižu uz renti; tur es nācu zem

Baltijas dzejnieka Roberta Grozevska un mana tēvoča, de-

dzigā latviešu patriota un rakstnieka Jura Allunana iespaida.

Pirmais, mūsu kaimiņš būdams, bieži pie mums viesojās, nola-

sija maniem vecākiem savus jaunākos darbus un es ar lielāko

interesi lasiju viņa dzejoļus, iespeestus laikrakstā „Rigasche Zei-

tung". Kad mana labā māte redzēja, ka to, ko lasu, ari sāku

pilnigi saprast, tad ta mīļi rūpēdamās par manu audzināšanu,

man deva lasišanai: Putlica „Vergissmeinnicht" (Ne-

aizmirstulīte) un „Was sich der VVald erzāhlt" (Ko

mežs stāsta), kā ari Grozevska „S eptembe rmo os"

(Septembra sūnas), jo pasaciņu lasišanai es biju jau pāri.

Bet tēvocis, kurš bij uzņēmies nepateicigo pienākumu vasaras

brīvlaikā mani pamācit vecās valodās, kuras man neveicās, izlie-

toja šo gadijumu, lai stiprinātu manī mīlestibu uz to tautu, kurai

es piederēju neskatoties uz to, ka mana māte bij vāciete. Viņa

izveicigie un pārliecinošie vārdi atrada manī augligu zemi un

drīzi pelēkā ikdieniba man izlikās pretiga un, ja mana dzīve ari

bijusi vilšanās, trūkuma, bēdu un sarūgtinājumu bagāta — tomēr

nekad neesmu nožēlojis, ka biju nodevies skatuves mākslai: cik

ari mazs panākums, tas tomēr licis aizmirst lielākās bēdas.

Kad ar vectēva piekrišanu bij pārvarēti pēdējie manas šķie-
tamās dzīves laimes šķēršļi, iesākās čakla sagatavošanās manam

turpmākam darbibas uzsākumam. Manim vēl skolā esot, Antons

Hanišs, kurš bij apmeties Jelgavā kā fotogrāfs, kļuva par manu

pirmo dramatisko skolotāju. Hanišs savā dzīves ziedonī bijis

ievērojams aktieris. Kā bonvivans tas spīdēja pie Hamburgas

Thalia teātra, kurš pag. gadusimteņa 50-jos gados un vēlāk

bij smalkāku joku lugu veicināšanas iestāde. Vēlāk tas pats

mākslinieks tika pieaicināts kā tādu pašu lomu tēlotājs pie Rigas

Pilsētas teātra, bet gadu vēlāk (1863.) viņš pārgāja uz Jelgavu.

Bet iekams es vēl spēru izšķirošo soli (1866. g.), mana māte ap-

spriedās dēļ manis ar ievērojamu rakstura tēlotāju, toreizējo Rigas

Pilsētas teātra direktoru Teodoru Lebrunu. Kā pukstēja sirds

nabaga topošam mākslas audzēknim, kad lielais aktiers to pieai-

cināja pie sevis un ar caururbjošu skatienu aplūkodams, lika no-

lasit Šillera «Vilhelma Tell'a" monologu: „Te viņam jānāk caur
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šo dobjo gatvu". Neskatoties uz manām šausmigām bailēm un

apmulsumu, šis mēģinājums tomēr, laikam, priekš manis izdevās

apmierinoši, jo Lebruns dienu pēc tam manai mātei devis pa-

domu, manim atļaut vien savu nodomu realizēt, jo man esot šis

tas, kas teātra gaitai nepieciešami vajadzigs.

Pa to starpu Hanišs manim ātri izgādāja angažmentu pie

Terbatas vasaras teātra, kas toreiz atradās ārpus pilsētas „Novumā"

un bij zem Kārļa Nīlica direkcijas. Vēl 1866. g. vasarā

uzstājos Erharda lomā Kneizela „Die Lieder des Musikanten"

(Muzikanta dziesmas), kā otra loma manim tika rezer-

vēta skolnieks Ģetes „Faustā". Mani izpildijumi likās būt apmie-

rinoši un nu iesākās jaunā aktiera ceļojumi. Gan laikam Vid-

zemē un Igaunijā nav nevienas mazas pilsētiņas, kuru Nīlics ar

savu teātra trupu nebūtu apceļojis un — ja ari man nācās visas,

ceļojošā aktiera dzīvei piemītošās grūtibas līdz pamatam iz-

baudīt — caur to apstākli, ka tiku bieži un dažādi nodarbināts,

man bija izdeviba ari daudz mācities un tamdēļ ātrāk par citiem

iesācējiem ieguvu zināmu rutinu.

Plaši izplatits bet visai nepamatots ir tas uzskats, ka pie

mazajām skatuvēm nav sastopami ievērojami spēki. Nemaz

nerunājot par «dziestošām zvaigznēm", kuras piespiestas nobeigt

savu gaitu pie tādām skatuvēm un no kurām iesācēji vēl vienmēr

daudz var mācities — turpat sastopami ari jauni, daudz apsološi

spēki. Kā pierādijumu šeit gribētos atzīmēt divus piemērus: manā

laikā pie Nīlica trupas darbojās Otto Gories kā pirmais

mīlētājs un bonvivans, kurš bija netikvien ļoti apdāvināts aktieris,

bet kam bij ari skaists, skatuvei kā radits stāvs. Gories tika

saistīts pie Rigas Pilsētas teātra, kur viņam uzticēja lomas, kuras

līdz tam laikam tika vienigi no paša Nīlica tēlotas; pēc tam īsu

laiku uzstājoties Bremenes teātrī, viņš pēdigi nokļuva pie Berlines

karaliskā galma teātra — tā tad viņš var uzrādīt karjeru, par kuru

spīdošakas grūti iedomāties. Ar samērā vēl lieliskāku mākslinieka

gaitu varēja lepoties Hartmans, kurš drīzi pēc aiziešanas no

Nīlica trupas tika saistits pie Vīnes galma teātra, kuras skatuves

rota viņš bijis ilgus gadus. Šeit jāuzsver tas apstāklis, ka mi-

nētais teatrs toreiz mākslinieciskā ziņā starp vācu skatuvēm ie-

ņēma pirmo vietu pasaulē. — Kā redzams, labu paraugu trūkuma

man nebija un jau ziemas sezonā 1867. un 1868. g. es sāku

darboties pie Reveles Pilsētas teātra. Revelē toreiz viesojās ši

institūta vēlākais direktors Eduards Berents, kurš gandrīz

veselu cilvēka mūžu bijis šīs skatuves vaditajs. Berentam bij

lemts atstāt ievērojamu audzinošu iespaidu uz manu turpmāko
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māksliniecisko izglītibu. Viņš bija nevien spīdošs varoņu tēlo-

tājs ar lielisku skatuves stāvu, bet ari kā cilvēks caur un cauri

džentlmens. Šīs īpašibas manim stipri imponēja un drīz es

bērnišķigā cienibā raudzijos uz Berentu un centos pēc iespējas

viņam līdzigs kļūt.

Vasarā 1868. g. es atkal biju uzaicināts pie Terbatas vasaras

teātra, kura pagaidu skatuve atradās Amatnieku biedribā. No

turienes ta paša gada rudenī devos uz Peterpili, kur man bij

izredzes, tikt saistitam pie vācu galma teātra. Lai piepilditos ši

mana ceriba, bij nepieciešami, vienu otru reizi uzstāties teātrī

„Palme", kur režija šad tad tika uzticēta pirmiem galma teātra

spēkiem, kuriem tad ari bij izdeviba, iepazīties ar maniem tēlo-

jumiem. Mani tomēr ļoti pārsteidza glaimojošais uzaicinājums,

doties kopā ar ievērojamākiem vācu galma teātra spēkiem uz

Somiju — Viborgu, viesoties pie turienes teātra. Šis ceļojums ilga

apm. 8 nedēļas. Kas bija laimigaks par mani! Te nu es biju
izredzēts šinī mākslinieku ansamblī spēlēt pirmā jaunā mīlētajā
un dabas bērna lomu. Alberts Cimermans, kurš kopā

ar Mariju G c i s t i n ger vēl sešdesmitajos gados piederēja pie

Rigas vācu teātra ievērojamākiem spēkiem, kļuva par ši uzņē-

muma centru, ap kuru pulcējās ģeniālais rakstura tēlotājs Anri

Jvar (Henry Hyvart), bez tam savā laikā plaši iecienitā,

vēlāk uz komiskās vecenes lomu tēlošanu pārgājusē Vīnes

zubrete Lina Hofer un vēl citi ievērojami skatuves māksli-

nieki. Pēc mūsu atgriešanās no Viborgas, kad zviedru un somu

laikrakstos parādijās atzinīgas atsauksmes par manām spējām

un es viņas uzrādiju Peterpils vācu galma teātra direktoram

Dr. Koningk-Tollertam, mana saistišanās pie minētā

teātra bij nolemta. Bet ap to pašu laiku Berents uzņēmās Re-

veles Pilsētas teātra vadibu un es tiku uzaicināts, iestāties no

viņa vaditās skatuves savienibā. Ar lielāko prieku es devu savu

piekrišanu netikvien aiz dziļas cienibas pret Berentu, bet ari vēl

aiz sekošiem motiviem: man atvērās izredze pie Reveles teātra

atrast biežāki un daudzpusigaku nodarbošanos, nekā Peterpilī, jo

tur bij bez manis ari vēl citi tēlotāji man piemērotām lomām.

Tā ka priekš katra jauna aktiera no lielākā svara ir uzstāties pēc

iespējas biežāk, lai būtu iespēja, nodoties uzcītigām studijām, es

izšķīros priekš Reveles. Un ša mana soļa man nekad nav nācies

nožēlot, gluži otrādi: Revelē pavadito sezonu 1869./70. g., es

skaitu par sava mūža visjaukaki un bezrūpigaki pavadito laiku.

Vēl nepaspēju uzsākt savu darbibu pie minētā teātra, kad nāca

neparedzēts notikums, izšķirošs priekš manas turpmākās dzīves
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gaitas. Piepildijās tas, ko es biju sapņojis klusos brīžos, kaut

ari nekad nebiju cerējis tik drīzi piedzīvot ši sava sapņa reali-

zēšanos.

Kaut gan es nedzīvoju mājās, es tomēr pastāvigi no tēva

tiku apgādāts ar latviešu literatūras ievērojamākiem jaunizde-
vumiem. Kad 1868. g. «Baltijas Vēstnesis" uzsāka savu

darbibu, tad ari šo lapu es kārtigi saņēmu un, kā mans tēvs

rakstija, aiz divējādiem iemesliem: lai aizbēgušo informētu par

tekošiem notikumiem un ari lai netiktu aizmirsta latviešu valoda.

Tā tad garā es atrados pastāvigi tās tautas vidū, pie kuras es

piederēju. Un pamazam, bet vienmēr noteiktāki jauneklī modās

ideja par latviešu teātra nodibināšanu. Neskatoties uz to, ka

šādu fantastisku domu piepildišanās, it sevišķi taī laikā, bij grūti

iedomājama, tomēr atmest šo ideju nevarēju un negribēju. Vis-

pirms man saviem tautiešiem vajadzēja izskaidrot, ko vispārigi

saprot zem «teātra". Šim nolūkam es sacerēju attiecigu rakstu,

kurš man par neizsakāmu prieku tika iespiests «Baltijas Vēst-

nesī". Tad es rakstiju, pa daļai Peterpilī, pa daļai Viborgā savu

pirmo latviešu joku lugu «Pašu audzināts", kurā es mēģināju
attēlot toreizējo tautas dzīvi, ņemot vajadzigos tīpus tieši no

dzīves, jo pietiekošu daudzumu tādu biju sastapis Jelgavas tu-

vumā. Ši joku ludziņa bij augstākā mērā piemērota toreizējiem

apstākļiem un sabiedribas gaumei un tamdēļ viņa vēlāk stipri

veicinājusi latviešu teātra popularizēšanu tautā. Viegli uzvedama,

ar pateicigām lomām, kuras zināmā mērā sedza izpilditaju ne-

veiklibu un diletantismu, luga «Pašu audzināts" drīzi tika uzvesta

visur, kur vien bij iespējams atrast kaut cik piemērotas telpas

viņas izrādīšanai; atceros pat vienu gadijumu, kur ludziņa tika

izrādīta dzirnavās.

Tagad izzobots no «jaunajiem", kuri negrib saprast, kādam

laikmetam ši naivā luga sarakstita, mans «Pašu audzināts" jau

vairāk kā 40 g. tiek izrādits un šis apstāklis man liek aizmirst

«moderno" ķengāšanos, kuri drāmās uzsver un izceļ laulibas pār-

kāpšanu un prostitūciju, bet kuru darbi ļoti drīz pēc viņu pirm-

izrādes mēdz nokļūt arķivā, lai tur nogrimtu aizmirstībā.

Jau apriļa beigās 1868. g. Rigā uzsāka priekšdarbus lat-

viešu biedribas ēkas celšanai pretī Vērmaņa parkam, tomēr pamat-

akmeņa likšanas svinibas bija noliktas uz 24. jūniju, kas sa-

kristu ar senlatviešu Līgo svētkiem.

Šinī gadijumā es tiku uzaicināts, izrādit savu, jau
1

2 gadu

agrāk iespiesto lugu «Pašu audzināts". Es piekritu un devos uz

Rigu, kur Krišjānis Bergs (vēlāk Berga bazāra īpašnieks)
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kopā ar citiem jauniem cilvēkiem jau agrāk bij sarīkojis divas

latviešu diletantu izrādes.

Pienāca 24. jūnijs — skaista, silta, saulaina diena, īsta svētku

diena bezgaligās sajūsmas ievadita. Koncerts, teātra izrāde un

sekojoša deja notika vecajā Vingrotāju zālē, vienkāršā, vēlāk caur

ugunsgrēku izpostitā koka ēkā, bet svētku akts, pamatakmena

likšana un ar to sakarā stāvošās ceremonijas, saprotams, notika

pie jaunbūves pretī Vērmaņa parkam. Visur valdošā ligsma, tā

svētku laukumā, kā Vingrotāju zālē grūti aprakstāma, man pat

šķiet, ka mūsu jaunā, stipri materielā paaudze nav spējiga viņas

saprast. Tika taču svinēta, kā viens no oratoriem zīmigi izteicās,

tautas pavasara atmoda. No tās dienas ievērojamākiem oratoriem

man vēl atmiņā P. Šillings, biedribas nama cēlējs archi-

tekts J. Baumans un galvenais — B. Dīriķis, «vecais

hofrats", kā viņu vēlāk mēdza saukt, kad tas bij tautā plaši

izplatitā «Baltijas Vēstneša" redaktors. Teātra izrādē

galvenajās lomās uzstājās: Anna Šlis, Emilija Lak un

Anna Jkner un no kungiem Krišjānis Bergs,
H. Zege, J. Deppe, Ed. Grunbergs (vēlāk lielās

sērkociņu fabrikas nodibinātājs Rigā) un es. Mēs uzcītigi strā-

dājām pie lugas iestudēšanas pielikdami visas pūles un patei-

cigās publikas sajūsmai (toreizējās publikas ar saviem pieticigiem

prasijumiem) nebija robežu.

Pēc izrādes mani iepazīstināja ar visām jaunās biedribas

vadošām personām un iznākums: jāpaliek un bez kavēšanās jā-

stājas pie latviešu teātra nodibināšanas. Tā nu es atrados ne-

jauši tuvu savas karstākās vēlēšanās piepildišanai! Cik glaimojošs
piesolījums jaunam topošam 21 g. vecam māksliniekam! Bet tā

kā jau agrāk es biju noslēdzis līgumu ar Reveles Pilsētas teātri,

kurš mani saistija uz 1869./70. sezonu, man nenācās grūti preto-
ties viļinošiem piesolijumiem. Sarīkojis vienu latviešu izrādi Jel-

gavas Pilsētas teātrī un vēl vienu Rigā, es devos uz Reveli, ap-

solidams Latv. biedribas vadoņiem, pēc gada atgriesties.

Revelē es sāku nodoties mākslai vēl nopietnāki un uzcīti-

gaki, jo pie Berenta atradu bagatigu un daudzpusigu nodarbo-

šanos. Viņa laipnība gāja pat tik tālu, ka viņš sezonas otrā pusē

man atļāva pāriet uz raksturkomiķa tēlojumu, kurā es vienmēr

esmu bijis spējigs sniegt savu labāko.

Kamēr mans tēvs un es ar ilgošanos gaidījām brīdi, kad

man vajadzēs uzņemties jaundibināmā Rigas latviešu teātra

vadibu, manai mātei bija pavisam citi nodomi. Kad 1869. g.

Berents darīšanās aizbrauca uz Rigu, viņš devās ari uz Jelgavu,
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un ši brauciena nolūks bij, iepazīties ar maniem vecākiem un

viņus iepriecināt ar labām atsauksmēm par manu darbibu. Šis,

saprotams, bij pats par sevim neievērojams atgadijums, bet viņš
tik lieliski raksturoja manu mīļo, labo direktoru. Pie ta paša

gadijuma mana māte bij izteikusi Berentam vēlēšanos, paintere-

sēties, lai es tiktu saistits pie kādas vācu skatuves un Berents

viņai to bij apsolijis. Mana māte redzēja sava vecākā un mīluļa
labklājibu tikai Vācijā un rūpju pilna, ta nevienam nezinot bij
griezusēs pie saviem radiem Berlinē ar lūgumu, pabalstit viņas
centienus izgādāt man angažmentu Vācijā. Tā tad bez mana

tēva un manas ziņas tika noslēgts līgums ar Ķīles Pilsētas teātri,

trūka vēl tikai mana paraksta. Bet nāca citādi, nekā mana māte

bij cerējusi un vēlējusies: līgums ar Rigas Latviešu biedribu,
kura mani iecēla par jaundibināmā Latviešu teātra vadoni, bija

noslēgts uu kad taī pašā laikā izcēlās vācu-franču karš un Ķīles
Pilsētas teatrs, kas mākslas ziņā bij sasniedzis ievērojamu pakāpi,
tika kā pirmais slēgts, mana māte pamazam apmierinājās, kaut

gan ar rūgtām asarām un sirdssāpēm. Bet vēl ilgus gadus viņu

sāpināja šī nodoma izjukšana .
. .

Vienu otru lasitaju varbūt pārsteigs, ka novērsdamees no

grāmatas virsraksta, es šeit ari pieminu savu skatuves darbibu

pie vācu teātriem, bet tas tomēr nepieciešami, jo pārak bieži

esmu ticis vaicāts, kā gan man bijusi iespēja pie latviešu teātra

nodibināšanas sasniegt kaut mazākās sekmes, jo nekas taču šaī

laukā līdz tam neesot bijis darits. Jāatzīstas, ka tādi un līdzigi

jautājumi priekš manis diezgan apvainojoši, jo varu pieņemt, ka

šādi vaicātāji taīs domās, ka es būtu ķēries pie kāda milzu

darba, nebūdams tam pietiekoši sagatavots. Aiz šādiem iemesliem

es biju spiests, norādit uz manu sagatavošanos skatuves mākslai

vispārigi un uz manu darbibu pie vācu skatuvēm sevišķi, lai

profanus jautātājus pārliecinātu, ka es varēju uzņemties latviešu

skatuves nodibināšanu.

Tā tad es biju „Rigas Latviešu biedribas teātra vadonis";
bet drīzi vien es sāku izprast, ka teātra, par kura vadoni es skai-

tijos, īstenibā nemaz vēl nebija. Augusta beigās vaj zeptembra

sākumā 1870. g. bija nodomāts, atklāt sezonu, bet kā un ka d—

atbildēt uz šiem jautājumiem bij diezgan grūti, jo pirmkārt izrā-

dijās, ka visa mūsu dramatiskā literatūra sastāvēja vienigi no

Baumaņa „Lustigais neris uz tirgus plača", —

Stendera „Žūpu Bērtuls", Fr. Veinberga „Labak

zīle rokā, ne kā mednis kokā" (Aug. Kocebu'a „Der gerade

Weg ist der beste") un manas lugas „Pašu audzināts", nerunājot par
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2—3 joku lugām, kuras izrādit nebij iespējams. Bet tā ka uz-

skaititās lugas bijām izrādijuši jau gadu atpakaļ Rigā un Jelgavā,
tad nekavējoši vajadzēja stāties pie jaunu lugu radišanas. Vienam

vien tas nebij iespējams. Bez tam bij ari tēlotāju trūkums un

mēs nopratām, ka visu šo trūkumu novēršanu bijām iedomājušies

daudz vienkāršāki, nekā tas īstenibā bij. Pirmā vietā vajadzēja

gādāt par ūzvedamām lugām un šai ziņā man laimējās. Pavils

P ļ a v n i c k s, kuram Latviešu teātra nodibināšanas vēsturē

piekrīt svariga loma, taisni toreiz uzsāka savas studijas Rigas

politechnikā. Vēl Jelgavas ģimnāzijā būdams, viņš skaitijās par

„Baltijas Vēstneša" līdzstrādnieku un ari grāmatu veidā bij

iespiests viens otrs Pļavnieka rakstniecisks ražojums. Pļavnieka
dzīves apstākļi nebij visai spīdoši un es viņam ieteicu vaļas

brīžus izlietot lugu tulkošanai latviešu valodā. Jautrā studenta

rīcibā atradās tikai niecigi līdzekļi, bet Latviešu biedribai toreiz

nebij iespējams maksāt honorārus par izrādāmo lugu tulkojumiem

un es personigi materielā ziņā ari nebiju tik spīdoši nostādits,

lai būtu varējis paša līdzekļiem gādāt dramatisko literatūru.

Pļavniekam es vienigi piedāvāju brīvu dzīvokli un uzturu, bet

Jelgavas grāmatu apgādātājs J. Šablovskis, (toreiz pirmais un

vienigais latviešu grāmatu apgādātājs Kurzemē) uz manu ierosinā-

jumu solija jaunajam rakstniekam caurmērā 5 rbļ. no drukas

loksnes, kas taī laikā bij reti augsts honorārs. Bez tam es

viņam soliju sarīkot benefici ar visu brutto ieņēmumu, ja tas

nākošā sezonā paliktu pie Latviešu teātra kā zufliers. Tas viņam

bij viegli iespējams, jo mūsu mēģinājumi no sākuma notika

vienigi vakaros un tādā ziņā Pļavnieku pie lekciju apmeklēšanas

nevarēja kavēt. Mans jaunais draugs ar prieku pieņēma šo

priekšlikumu un tūlit apmetās pie manis. Zem tādiem pašiem
noteikumiem man ari izdevās savu jaunāko brāli Teodoru, kurš

tāpat rakstnieciski bij izmēģinājies, uz veselu gadu saistit pie

jaunās iestādes.

lesākās darbs, — ja „darbs" vārda pilnā nozīmē, jo šinī

gadijumā, kur vislielākā steigā vajadzēja ražot, par sajūsminātu

nodošanos rakstniecibai nevarēja būt ne runas. Es izmeklēju

lugas, no sākuma saprotams viegli uzvedamas viencēlienu, —

Pļavnieks un mans brālis Teodors tās tulkoja un tā kā viņas

tūlit tika iespiestas pie Šablovska Jelgavā, tās ātri nāca klajā,

tādejādi stipri atbalstidamas latviešu teātra popularizēšanu. Izde-

vīgāku laiku par 1870. g. latviešu skatuves nodibināšanai nemaz

nevar iedomāties. Latviešu tautiskai apziņai bij pienācis atmo-

das laikmets. Ikkatrs, ziedodams sevi kādam ievērojamākam
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sabiedriskam darbam, varēja būt drošs, ka atradīs atbalstu tautā;

no ķildām un naida, kas vēlākajos gados radās latviešu starpā,

toreiz vēl neka nezināja, pie katra jauna uzņēmuma bij rnanama

tik liela vienprātiba, kādu mēs latvieši, laikam, nekad vairs ne-

piedzīvosim. Šis apstāklis laikam ari izskaidro dzīvo interesi, ar

kādu sabiedrība teātra pasākumam nāca pretim. Tā ka izrāditās

lugas ari tūlit tika iespiestas, tās uz laukiem un mazākās pilsēti-

ņās pamudināja uz izrāžu sarīkošanu -- notika kā paredzēts un

kā mēs bijām vēlējušies. Šāda lugu izplatišanās un zināmas sek-

mes deva iemeslu ari citiem, jaunākiem spēkiem rakstit priekš

skatuves. Bieži man nācās uz sevišķu lūgumu ieteikt vienu otru

lugu, kuras pārtulkošana latviešu skatuvei būtu vēlama un mums

tika pienests viens otrs lietojams tulkojums. Bet netikvien di-

letanti, ari profesionālie rakstnieki pamazam sāka ar savām spal-

vām pakalpot latviešu teātrim, kā p. p. Laubes Indriķis vē-

lāka „Mājas Viesa" redaktors, Andrejs Dīriķis („vecā

hofrāta" jaunākais brālis), mans onkuls Heinrichs Allunans

— vēlāk pazīstamais grāmatu tirgotājs un izdevējs Jelgavā un

vēl daži citi. Kamēr tika uzcītigi gādāts par tulkojumiem, es at-

radu laiku, uzsākt savu pirmo, lielāko darbu — sadzīves ainu no

latviešu lauku dzīves — «Priekos un bēdās".

Man šeit gribētos atzīmēt vienu atgadijumu iz savas torei-

zējas darbibas, jo tas tik īpatnējs un raksturigs, ka ir vērts viņu
aizmirstibai atraut aiz ta iemesla vien, ka šis mazais atgadijunis

pieder pie latviešu teātra izcelšanās vēstures.

1870. g. kādā skaistā vasaras dienā ieradās manā dzīvoklī

apm. 25 g. vecs jauneklis, kurš sevi stādijās priekšā kā «māj-

skolotājs Jānis Teodors B." un izlūdzās no manis kaut kādu

vācu lugu, kuru viņš varētu pārtulkot latviešu valodā. Ši cilvēka

sajukušam, caururbjošam skatam bij kaut kas tik šausmīgs, ka

mani pārņēma bailes palikt ar viņu divatā. Un tā ka daudz no

viņa tulkošanas mākslas nevarēja sagaidit, es savam viesim iedevu

Barjera 1-cēlienu lugu «Am Klāvi er" un novēlēju viņam labas

sekmes, uzaicinādams to, atkal pie manis ierasties pēc nobeigtā

darba. Bet mājskolotāja kungs, nenogaidīdams parasto uzaici-

nājumu, atsēdās un uzsāka stāstit apmēram sekošo: Vispirms, lai

es zinātu, ar ko man darīšanas, gadijumā ja viņš, 8., šad tad no

temata novirzītos un runātu, varbūt, par lietām, kuras mani sa-

mulsinātu, viņš tūlit no sākuma manim paziņoja, ka pašlaik esot

vājprātigo iestādes «Aleksandra augstumu" slim-

nieks. Viņa stāvoklis gan esot tik tāli uzlabojies, ka iestādes

administrācija viņam atvēlējusi pastaigāties bez uzraudzibas. Kā
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viņš ticis vājprātigo iestādē? Cēlās idejas dēļ viņam jācieš. Lie-

tas saturs esot ļoti vienkāršs: Ba tēvs esot ērģelnieks Vidzemes

miestiņa S. baznicā. Dēlam tādā ziņā bieži bijusi izdeviba, ap-

meklēt dievnamu un šis apstāklis mājskolotāja kungam kļuvis

savā ziņā liktenigs. Pamazam viņā radusies pārlieciba, ka ši

ērtā, skaistā baznica turpmāk jāpārvērš par teātra telpām, tad ši

ēka kalpotu savam īstajam mērķim — nest tautai atzīšanu un

gaismu. Kaut gan domu biedrus viņš neesot atradis, tomēr vi-

ņam bijis pietiekoši drosmes, praktiski propagandēt cēlajai idejai

par labu (B'u apvainoja baznicas apgānišanā) un tagad viņam,

kā cēlās lietas celmlauzim, jaciešot un jasmokot vājprātigo iestādē.

Mana viesa acīs atkal uzliesmoja nemierpilnā uguns, kas jau tū-

lit pie viņa ierašanās atstāja uz mani nepatīkamu iespaidu un

tamdēļ priecājos, kad mazliet uzbāzigais apmeklētājs atvadijās,
vēl iepriekš isteikdams savu izbrīnēšanos par to, ka ievērojamākā

latviešu aktiera dzīvoklī nav manijis neviena pazīstama skatuves

mākslinieka portrejas.

Pēc apmēram 3 nedēļām mājskolotāja kungs atkal ieradās

pie manis: viņš atnesa ludziņas „Am Klavier" latviešu tulkojumu

zem nosaukuma «Pie klavierēm" un neuzkavēdamies

šoreiz aizgāja. Ko gan lika sagaidit vājprātigā cilvēka darbs?

Tamdēļ no sākuma šķirstiju tikai pavirši manuskriptu, bet drīz

vien mani pārsteidza priekšzīmigā valoda, tās vieglais un tīrais

ritums, priekš toreizējiem laikiem patiesi apbrīnojams. 1870. g.

latviešu valodai trūka nosaukuma vārdam „Klavierstimmer" —

lietots tika vienigi no vācu valodas ņemtais un latviski neglīti
skanošais «klavieru stimetajs" vaj ari «stemetajs". Savā tulkojumā
«Pie klavierēm" B. ši nosaukuma vietā bij lietojis jeb pareizāki
teikts jaunveidojis caur un cauri latvisko pilnskanigo vārdu

«tīrska ņota js", kurš tagad pilnigi iesakņojies latviešu

valodā. Kam gan šodien vēl būtu zināms, ka ši skaistā jaun-

veidojuma garigais tēvs bijis nelaimigs garā vājš cilvēks, kurš

latviešu valodā tagad pilnigi iesakņojušos vārdu izdomājis Alek-

sandra augstumos.

Luga «Pie klavierēm" piedzīvoja vairākas izrādes, bet viņas

tulkotajam šis apstāklis kļuva liktenigs, jo taisni taī laikā, kad

luga bij uz repertuāra, mājskolotājs B. tika atlaists no vājprātigo
iestādes kā izvešeļojies jeb vismaz kā nekaitigs prātotājs. Tagad

nu B. kļuva par mūsu teātra pastāvigo apmeklētāju, aizsāka daudz

pazīšanās, jaunos draugus bieži apgrūtinādams un padodamies

dzērumam, nelaimigais drīz vien saslima; šoreiz slimiba parādijās
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daudz bīstamāka forma un ši neapšaubāmi bagāti apdāvināta
cilvēka dzīviba par nožēlošanu aizgāja bojā.

Kaut gan izdevās, vismaz pagaidām, sevi apgādāt ar pietie-

košu skaitu uzvedamo lugu, tad atrast tam tēlotāju (par trupas
sastādišanu zem toreizējiem apstākļiem nevarēja būt ne runas)

bii nepārvarami grūti. Uz sludinājumiem neviens nebūtu atsau-

cies, tik ļaunās domās latvietis toreiz bij par teātri, it sevišķi vājā
dzimuma priekšstāves, ka parādoties vien uz skatuves, baidijās
savu labo slavu zaudēt. Bez tam ņemot vērā, ka pie skatuves

darbinieku izvēles vajadzēja notikt ari zināmai izlasei, jo nācās

sevišķu ievēribu piegriezt iesācēju inteliģencei un ārienei, tad ari

saprotams, kādi milzigi šķēršļi šinī gadijumā bij jāpārvar. Izgu-

drojām oriģinelu līdzekli mērķa sasniegšanai, par kuru tagad gan

dažs labs pasmīnēs. Krišjānis Bergs un es kārtīgi apmeklējām

Latv. biedribā sarīkotās balles un dejas vakarus, kur uzmanigi

lūkojām pēc attiecigām personām. Tiklīdz mūsu tīklos iekļuva

kaut kas piemērots, es stādijos priekšā kā jaundibinatā teātra

artistiskais vaditajs, lai jūsmigos vārdos nostāditu skatuvi un dar-

bibu pie tās rožainākā gaismā. Šāds ievads, saprotams, katrreiz

beidzās ar padomu attiecigai personai, savas spējas vismaz izmē-

ģināt uz skatuves. Mēs nebijām gluži bez panākumiem: atbal-

stoties uz P. Pļavnieku, mums beidzot izdevās jaunam teātra

uzņēmumam iegūt jaunus cilvēkus. Bet galvenais: vēlāk izrā-

dījās (kā to jau biju paredzējis), ka lielākā daļa no mūsu iegū-
tiem mākslas audzēkņiem bija diezgan apdāvināti un pēc pama-

tigas izsijašanas mums atlikās tēlotāji, ar kuriem pie labas gribas

jau bij kaut kas panākams. Un tā ka čakluma mums netrūka,

pateicigās publikas atziniba mūs lielā mērā atalgoja. Pirmie un

ievērojamākie teātra spēki, kuri diezgan ilgi pie ta darbojās, bija:

Otilija Klein, Leontine Hofman, Krišjānis Bergs,

G. Michelsons, Voldemārs Švarcs un Kārlis Obdovs.

Sevišķi pēdējiem diviem, lieliskiem komiķiem, esmu ļoti daudz patei-

cibas parādā, jo viņu komisms teātrim gādāja daudz draugu. Kad biju

pietiekoši iepazinies ar savu tēlotāju spējam, es sāku lomas viņiem

piemērot, tādejādi sarīkodams izrādes, kuras bija publikas atzi-

nibas cienigas. Šis apstāklis pamudināja architektu J. Bau-

mani, kurš, ieintresets par teātri un to pēc iespējas un ar

ievērojamiem panākumiem pabalstidams, uz sekošu izteicienu:

Jūs jau esat mūsu vecā Hiršfeldta (teātra drēbnieka) konkurents!

jo, ka šis gādā, lai aktieram būtu uz labāko piemēroti kostimi,

tā ari Jūs sarakstāt aktieriem lomas, kas tiem uz labāko pie-

mērotas.
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Sis bija viens no galvenākiem iemesliem, ka mūsu izrādes

tik ātri ieguva publikas piekrišanu. Tā p. p. savā tautas lugā

«Priekos un bēdās" Lejnieku un Strautnieku sarak-

stiju Švarcam un Obdovam. Tie bij šo lomu nepārspējami tēlo-

tāji un es neatceros neviena min. raksturu tēlotajā, kurš būtu

varējis ar tiem sacensties, pat neviena, kurš būtu viņiem cik ne-

cik pielīdzināms. Abu komiķu iegūtie panākumi Lejnieka un

Strautnieka lomās mani pamudināja, ierosināt manu tēvoci

H. Allunanu uz Gogoļa «Revidenta" tulkošanu, jo biju

pārliecināts, ka šīs lugas lauku muižnieku Bobčinska un Dob-

činska lomas mūsu jautrajam pārim būs tikpat piemērotas, kā

abu lauksaimnieku lomas «Priekos un bēdās". Un es nebiju

maldijies: milzigu panākumu ieguva abi, vēl tik jaunie iesācēji

kā krievu muižnieki «Revidentā". Lugas izrāde tika atkārtota

un Jelgavā vien pat 2 reizes izrādita. Saprotams, ari citas gal-
venās lomas bija labu aktieru rokās; it sevišķi mi-

nams Kr. Bergs kā pilsētas galva. Es tēloju Hlestakovu.

Neskatoties uz to, ka viss noritēja diezan gludi, tomēr vēl

neuzdrošinājos izrādit kādu drāmu vaj vispārigi nopietnāka satura

lugu, jo publika vēl nebij tik labi attīstita, lai varētu nodziļināties

un izprast skatu lugas. Latviešu teātra inteliģento apmeklētāju
skaits toreiz bija niecigs — publikas lielākā daļa sastāvēja no

tautas bērniem un tā ka šiem naiviem skatitajiem patika izrā-

ditais, viņi savukārt uzskatija par pienākumu to pabalstit un tēlo-

tājus pamudināt ar starpsaucieniem un dažādām aplamām pie-
zīmēm. Pats par sevim saprotams, ka nebija prieks, uzstāties

tādas publikas priekšā. Bet teātra apmeklētājus mums nācās tik

vēl audzināt un tā tad galvenais bija: pacietiba un vēlreiz pa-

cietiba
. .
.

Reiz kāds latviešu ārsts, vidzemnieks, manim jautajā, kādēļ
visās manās jautra satura lugās piepeši iepīti nopietni skati. Šāda

nejauša, asa zituaciju maiņa uz skatuves aplaupot skatitaju

katras ilūzijas un nedodot paliekoša iespaida, tā ka nopietni
skati, kuros gribētos iejusties, no jautriem skatiem tiekot izdzēsti.

Itkā es pats to nebūtu zinājis! Bet tikai tādā kārtā bija iespējams

mūsu publikā ieaudzināt saprašanu uz drāmu. Toreiz jau vis-

pārigi teātri turēja par institūtu, kuram jāgādā par publikas uz-

jautrināšanu. Kas taī laikā būtu uzņēmies latviešu teātrī izrādit

skatu lugu vaj drāmu, kas izpilditu visu vakaru, to vienkārši būtu

izsmējuši. Tamdēļ — lai nodrošinātu nopietnai vielai nākotnē

labākas sekmes, no sākuma tādas drīkstēja sniegt tikai mazos

apmēros.
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Turpmākā latviešu teātra iesākumā pārvaramā grūtiba bija

pastāviga skatuves darbinieku maiņa, kurus toreiz nesaistija nekāds

līgums. Tikko ar lielām pūlēm biju iemācijis iesācējus

pareizi runāt uz skatuves, izturēties un kustēties, tad daudzi

kļuva iedomigi un tā ka nebij iespējams viņu uzstāditās prasibas

apmierināt, tie aizgāja no skatuves. Un tā ka trūka līdzekļu,
tos saistit, jo vienigais viņu atalgojums pastāvēja brīvā Latv.

biedribas sarīkotu izrāžu apmeklēšanā, tad neatlikās nekas cits,

ka ļaut viņiem aiziet un meklēt vietniekus. Un atkal bij jāsāk

no jauna grūts, sūrs darbs, šinī gadijumā patiešam ārkārtigi

prozaisks „darbs", kurš pastāvēja vienigi neapstrādāta materiāla

noslīpēšanā.

Ar kādām grūtibam nācās cīnīties vēl rudenī 1870. g. pie

daudzapsološas sieviešu kārtas skatuves locekļa zvejošanas (jo par

angažešanu taī laikā nevarēja būt runas), par to lai liecina šeit

mazs piemērs, kas tagad modinās zināmu jautribu, bet 40 gadus

atpakaļ mani skumdināja.
Drīz pēc latviešu teātra nodibināšanas man bij izdeviba, iepa-

zīties ar jaunu, izglītotu damu, kuras glītā āriene vien bij labākā

rekomendācija teātrim. Minētā jaunkundze labprāt mūsu. skatuvei

būtu pievienojusies ar noteikumu, ka man personigi jāgriežas pie
tās tēva, ko es ari solijos izdarit.

Bija gaiša, patīkama rudens diena, kad es uzsāku šo, manim

ne visai patīkamo gājienu. Bet cik patīkami ari nebūtu bijis ar

meitiņu sarunāties, tās tēvs izrādijās par īsti rupju tēviņu. Ne-

izglītots un mazliet neapķērigs, šis ikdienišķigais cilvēks likās

mani no sākuma nemaz nesaprata, varbūt ari aiz ta iemesla, ka

bieži lietoju latviešu valodas jaunos nosaukumus, kā „luga, loma,

skatuve", kuri viņam likās būt pilnigi sveši. Bet kad turpmākā
sarunā es mēģināju savas domas ietērpt vieglāk saprotamā valodā,

lietodams latviešu valodā ienīsto nosaukumu „kumediņi", es ar

šausmām konstatēju, ka nama tēvā nu tik sāka rasties saprašana
par to, ko īsti es no ta gribēju. Vēl diezgan spirgtais vīrietis

nobālēja aiz dusmām, uzlēca kājās kliegdams: „Un Jūs uzdroši-

nājāties no manis prasit, lai es savai meitai norāditu ceļu uz

elli? Kungs, paciešaties tikai acumirkli, ari es Jums gribu pa-

rādit kumēdiņus! E—he, Miķel, panāc drusku šurp!"

Atvērās sāndurvis un Miķeļa kungs, kurš acimredzot visu

bij noklausijis un nojauzdams, ka pienācis brīdis, viņam aktivi

iemaisities, parādijās visā savā godibā — milzis vārda pilnā

nozīmē. Un tā ka šis milzis — kā vēlāk izzināju, laipnā nama

tēva brālis — pie kaut cik labas gribas būtu bijis spējigs, mani



16

bez žēlastibas sadragāt, es bez iepriekšējas atvadišanās nozudu.

Ar drošu lēcienu es atrados uz ielas un ieraudzidams garāmbrau-
cošu važoni, uzticējos ta ratiem, pamudinādams viņu uz ātrāku

braukšanu. Kad bijām drošā attālumā, es vēlreiz atskatijos un

ko es redzēju? Miķels stāvēja ar paceltu roku plaši atvērto

durvju priekšā un sauca man kaut ko pakaļ, ko es nevarēju sa-

prast, bet kas laikam būs skanējis apmēram šādi: «Uzdrošinājies

tik vēlreiz ierasties un tu gan ko piedzīvosi!"
Tomēr šis piedzīvojums man kaut ko mācija: kad atkal reiz

meklēju kādu jaunkundzi skatuvei un ierados vecāku mājās, es

cepuri paturēju rokās un turējos vienmēr izejas durvju tuvumā.

Jo — kas gan spēj nojaust, ko nākošais acumirklis nesīs!

Tikko mūsu pirmajām izrādēm bija kaut cik materieli pa-

nākumi, kad Latv. biedribā negaidot ieradās muitnieks — in-

spektors Hermans no Rigas Pilsētas teātra — kurš, pamatojoties

uz kādu, ja nemaldos no markiza Pauluči cēlušos priekšrocibu,

pieprasija 10 rbļ. no katras izrādes par labu Pilsētas teātra komi-

tejai, jo, kā Hermaņa kgs izteicās, cirks kā ari visi citi «bala-

gāni" maksājot lielajam mākslas institūtam nodokli. Nu vismaz

bij zināms, kur mums jāmeklē savi kolēģi un nelaimes biedri un

kādā kategorijā mūs ierindoja. Ļoti glaimojoši!! Bez tam mūsu

ienākumi no tāda rīkojuma stipri cieta, bet no Latv. biedribas

nekavējoši spertie soļi ar panākumiem novērsa draudošās ne-

ērtibas un mēs izgājām sveikā.

Ļoti raksturīgi latviešu teātra pastāvēšanas pirmajos gados

bija cenzūras apstākļi: latviešu teātra kompetence likās būt neno-

skaidrota. Pagaidām latviešu lugas tika oficiāli cenzētas Vid-

zemes guberņas kanclejā no Šili ns ka kunga, bet īstenibā

viņas skatija cauri Jēzus baznicas mācitajs Haackens, aug-

stākā mērā inteliģents, ļoti liberāliem uzskatiem kungs. Bet par

nožēlošanu mūsu teātri drīz noraidija pie latviešu darbiem iedalitā

cenzora Rupperta, ta paša, kas ar maziem pārtraukumiem
šo amatu izpildijis vēl pāris gadus atpakaļ, līdz nāve viņu atrāva

no ta. Cik nepielūdzami stingri Rupperts rīkojies taisni vēl

pēdējos amata gados, to pierāda latviešu preses sarūgtinājumi

nelaiķim veltitos nekrologos. Tikai pēc gada mūs atsvabināja

no Rupperta virskundzibas un ari mūsu lugas tika caurskatitas

Peterpils Virspreses valdē. Kādā patriarchaliski-omuligā kārtā

tomēr bij iespējams nokārtot darišanas ar bārgo cenzora kungu,

par to liecina sekošs atgadijums:
1871. g. sākumā kāds latviešu skolotājs Dreimans bij pār-

tulkojis Šillera „Laupitajus" latviešu valodā un atnesa man



17

manuskriptu, kurš, blakus pieminot, vēlāk, ceļā uz Virspreses valdi

caur kāda studenta neuzmanibu gājis pazušanā. Es toreiz no-

lēmu, izmēģināt „Laupitajus" uz latviešu skatuves, kas tomēr bij

pārdrošs uzņēmums. Bet tā ka lugas iestudēšana prasīs vairāk

laika un tomēr vēlams, to izrādit vēl pirms sezonas slēgšanas, es

uzdrošinājos Ruppertam lūgt, lugas manuskriptu caurskatīt īsākā

laikā, nekā parasti pieņemts, piemetinādams, ka manu lūgumu

izpildīt jo vieglāk tādēļ, ka šinī gadijumā darīšanas ar Šillera

pazīstamiem „Laupitajiem".

„Ka Laupītāji?" vaicāja Rupperts, vienaldzigi noraudzi-

damies manī tuvāka paskaidrojuma gaididams.

„Vācu dzejnieka Šillera „Laupitaji", es bailigi piebildu.

«Nepazīstu," Rupperts mierigi atteica, „jo man ar vāciešiem

nav nekādas darišanas. Bet, viņš turpināja, katrā ziņā arnolūkubūt man

pakalpigs, uzrādiet man dažas vietas dzejojumā, kuras Jums iz-

liekas sevišķi piedauzigas un es tās pirmajā kārtā pārbaudišu."
Vēl šodien es nesaprotu, kas mani tā samulsināja, ka norā-

diju uz kādu vietu „Laupitajos", kura uzvedumos parasti tiek

strīpota. Varbūt tas apstāklis, ka Rupperts manim uzticēja aiz-

domigo vietu uzrādišanu, kurš manī sacēla sajukumu, un es pa-

skaidroju: «Tur p. p. pirmajā cēlienā Franča Mora monologs,
kurš jau drusku vairāk kā rupjš. Šeit Francis starp citu izsakās:

*kadēļ es neesmu kā pirmais izl . . .
no mātes miesām" un t. t.

Šo vietu Jūs katrā ziņā strīposiet?" —

«Strīpot?" jautajā Rupperts ar tiešam apbrīnojamu mieru —

bet kādēļ gan? Viņā taču nav neka pret valdibu!" Šaī mirklī

es gan laikam līdzinājos Lata sievai.

Kā zināms, ikkatram mākslas institūtam, reiz viņam zelt un

augļus nest, vajadzigs preses atbalsts. Bet ja tāds institūts

atrodas vēl tik topošā stadijā, kā latviešu teatrs 1870./71. g., tad

it sevišķi laikrakstu pienākums, iepazīstināt plašāko publiku ar

jaunā uzņēmuma darbu un centieniem, lai tādā kārtā modinātu

plašākās aprindās interesi. Šaī ziņā mums jauniem iesācējiem

gāja diezgan bēdigi. Toreiz Rigā iznāca tikai 2 latviešu nedēļas
laikraksti — «Mājas Viesis" un Baltijas Vēstnesis",

jo no Jelgavā iznākošās, augstākā mērā konzervativās «Latviešu

Avizes" no paša sākuma nekāda atbalsta nevarēja cerēt. Bet

ari no Rigā izdotām avizem vienigi «Baltijas Vēstnesis" silti aiz-

stāvēja jauno skatuvi; turpretim «Mājas Viesa" no sākuma parā-

dītā piekrišana ātri vien pārgāja tiešā pretstatā. «Mājas Viesa"

redaktors Ansis Leitans prata pilnigi sava laika gaumē

rakstit. Par to liecina plašā apmērā E. Plates'a apgādnie-
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cibā iespiesti stāsti, pa lielākai daļai tulkojumi no vācu valodas.

Savā laikā viņš bija viena no populārākām personām pilsētā.

Ļoti labprāt Leitans rītos apstaigāja Daugavmalas tirgu, kur tas

labprāt sarunājās ar zivju, speķa, sviesta un citu vielu pārdevējām.

Un to starojošās sejas liecināja par to, ar kādām ilgām viesis tika

gaidits. Šeit Leitans ari iemācijies īstu Rigas latviešu žargonu

un iepazinies ar toni, kāds viņam jālieto, lai nodrošinātu sevim

lasitaju piekrišanu. Jaunās ziņas, kuras Leitans bij sakrājis gā-

jienā pa Daugavmalas tirgu līdz «lielajam Kristapam", tika

iespiestas «Mājas Viesa" sestdienas numurā dialogu veidā. Pēdējie

sagādāja avizei zināmās aprindās daudz draugu.

Būtu, protams, netaisni, gaidit no Leitana saprašanos un

interesi uz jauno latviešu teātri. Tādēļ ari viss, ko viņš rakstija

par izrādēm, nesa teātrim vairāk ļauna nekā laba, neskatoties uz

to, ka Leitans jaunam uzņēmumam novēlēja tikai labāko. Beigās

tomēr viņš būs nācis pie pārliecibas, ka ar labu gribu vien daž-

reiz nepietiek, jo tas turpmāk uzdeva teātra izrāžu atreferēšanu

saviem līdzstrādniekiem A. Enggiseram un K. Ber-

tramam, taisidams ar to vēl lielāku kļūdu. Drīz vien izrā-

dijās, ka šiem kungiem ari trūka attiecigo spēju un Leitanam

vecākam paliekot, «Mājas Viesa" redakcija pamazam pilnigi pār=

gāja min. kungu rokās. Šī lapa būtu nobeigusi savu gaitu, ja

E. Plates pēdējā mirklī nebūtu atradis H. Laubi — vīru, kurš

samērā īsā laikā laikrakstu pacēla.

Tādā ziņā latviešu skatuvei atlikās vienigi «Baltijas Vēst-

nesis", kurš ari sekmigi atbalstīja jauno pasākumu. Tieslietu

zinibu kandidāts Fr. Veinbergs, tikko apmeties Rigā, sāka

līdzdarboties pie minētā laikraksta, pie tam sevišķu ievēribu pie-

griezdams mūsu teātrim. Veinberga rakstitās kritikas bija netik-

vien teātrim labvēligas, viņas atstāja uz jauniem aktieriem ari

audzinošu iespaidu, jo Veinbergs šaī nozarē parādija īsta lietprata

spējas. Bet galvenais tas, ka viņa kritikām bija ari priekš

publikas audzinoša nozīme, jo tās tuvināja publiku teātrim. Bija

nepieciešami plašākās aprindās modināt intresi uz jauno iestādi un

tās stiprināt. Ari citā ziņā Fr. Veinberga toreizēja rosiga darbiba

Latviešu biedribai nesa tikai svētibu.

Cik tomēr daudz patiesibas izteicienā: «Tempora mutantur

et nos mutamur m illis!" (Laiki grozās un cilvēki tiem līdzi) —

Veinbergs, Latv. biedribas pirmajos pastāvēšanas gados drīzi vien

kļuva par iespaidigako personu netikvien biedribā, bet ari Rigas
latviešu inteliģentu aprindās vispāri; katrs viņa vārds bija kā

pareģojums un ši vīra padomi, bez kādiem nevienu svarigu soli
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nemēdza spert, tika akli izpilditi. Vēlākos gados Veinberga
ievēriba vēl pastiprinājās. Es toreiz piederēju pie pirmā latviešu

dienas laikraksta „Rigas Lapas" redakcijas, Veinbergs rak-

stija šīs avizes ievadrakstus un rediģēja rubriku „ārzemes". Viņš

dzīvoja Elizabetes ielā preti Esplanādei un bieži strādāja mājās.

•Cik bieži es tad no redakcijas loga novēroju «latviešu tautas va-

doņus" (kā zināmi kungi lepni mēdza saukties), kuri ātriem soļiem
steidzās Esplanādei pāri, lai grieztos pie Veinberga pēc pamācibas

un padomiem. Visbiežāk man nācās novērot jaunus advokātus uz-

ņemamies šo svētceļojumu, lai pirms savas uzstāšanās tiesas sēžu

zālē saņemtu vēl vajadzigās instrukcijas. Pat vīri ar tik attīstitu

pašazpiņu, kā nel. zvēr. adv. un vēlākais Latv. biedribas priekš-

nieks Kr. Kalniņš, šad tad mēroja zināmo ceļu pār Esplanādi.

Ilgus gadus dzīve mani veda tiešā satiksmē ar Veinbergu un

€s viņam esmu daudz pateicibas parādā par dzīvo interesi, ar

kādu tas vienmēr sekmējis teātra lietas. Manī vēl vienmēr ir ta

pārlieciba, ka Veinbergam piemita noteikti brīvi un progresīvi

uzskati. Neizprotama man paliek ši vīra nejauša pāriešana uz

tik stingru konzervatismu.

Atgriezisimies pēc šīs mazās, bet, kā man šķiet, ne liekās

novirzišanās pie latv. teātra un toreizējo latviešu aprindu ievē-

rojamākām personām..

Vispirms būtu minams Richards Tomsons, otrais

jaundibinatās Latv. biedribas priekšnieks. Tomsonam bija ta,

tikai nedaudz mirstigiem piemītoša īpašiba, no paša sākuma

-atstāt reti patīkamu iespaidu.

Patīkama izskata vīrietis, ar lielpilsētnieku uzvešanos un

laipnibu viņš imponēja sevišķi kā orators, saprotams tikai masai,

kuru tas ar savu zimpatisko balsi un humoristiskām piezīmēm

sajūsmināja. Katra lietprata acīs Tomsons tomēr bija tikai iz-

veicigs runātājs, kurš frāzi pie frazas pierindodams bez jebkāda

•loģiska sakara, sniedza priekšnesumu, pilnu nepareizu uzsvērumu

un lieka patosa. Un tā ka patīkamais iespaids, kādu Tomsons

uz visiem atstāja, ātri vien izgaisa, jo pie viņa nebij neka palie-

koša, viņš nekur nevarēja iesakņoties. Tā p. p. viņa izdotais

pirmais latviešu lauksaimniecibas laikraksts «Arājs" drīzi vien

izbeidza savu darbibu (Tomsons, ja nemaldos, bij Vācijā studējis

agronomiju); ari viņa nodibinātā māksligu mēslu fabrika (Rigā,

pie Jāņa vārtiem) drīzi likvidējās. Protams, ka toreizējie, tādiem

uzņēmumiem nepietiekoši sagatavotie apstākļi ari vainojami un

vispārīgi zināms, ka ikkatra celmlauža liktenis neapskaužams.

Tomēr jāpieņem, ka Tomsona nepastāvigā daba ir traucējusi
2-
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viņa uzņēmumu izdošanos. Šim vīram netrūka labas gribas, bet

trūka gan enerģijas un izturibas iesāktā darba izvešanai un

tamdēļ daudz kas palika nenobeigts. — Un tad mūžigi šie

aplamie paņēmieni! Kad piem. 1869. g. pie Latv. biedribas ēkas

celšanas tika vēl tik strādāts un jaunās savienibas locekļi apmie-

rinājās ar no 2 istabām sastāvošām pagaidu telpām Terbatas ielā,

kur sajūsma, neskatoties uz šaurām telpām, bija liela, Tomsons

paziņoja, ka viņam esot cēla ideja. Holteja viencēliena skatu

lugu „Hans Jūrgen" viņš zem nosaukuma „Mika" pārtul-

kojis ,un lokalizējis, bet tagad pats rakstot šīs drāmas turpinā-

jumu „Mika nāk mājās". Tā notikās. Bet tā ka abas

lugas vienā vakarā izrādit nebij iespējams, tad iznākums bija tas,,

ka nožēlojamais Tomsona darinājums izdzēsa Holteja „Hans

Jūrgena" mazākā vaj lielākā mērā atstāto iespaidu. Taisni tai

laikā es uzņēmos Rigas Latv. biedribas teātra artistisko vadibu

un Tomsons mani pamudināja, izrādit abas lugas vienā vakarā,

kā tas jau esot noticis, kamēr es biju Revelē. Es apsolijos to

izdarit. Bet, kad biju pārliecinājies par šādas izrādes neiespēja-

mibu un uz manu ierosinājumu „M ik a" uzvedām bez famozā

turpinājuma, apvainotais dzejnieks man atrāva savu labvēlibu un

deva just savu priekšnieka amata varu. Vispirms Tomsons

ieradās teātra mēģinājumos un ieņēma vietu pēc iespējas tuvāk

skatuvei. No sākuma es to atļāvu, bet, kad māniju, ka Tomsona

klātbūtne manus iesācējus traucēja, un dažus darija vēl neveik-

lākus, es T. laipni lūdzu, mācibu (jo īstenībā mūsu mēģinājumus

varēja uzskatit kā tādu) netraucēt. Tomsons atstāja zāli, lai nākošā

mēģinājumā atkal ierastos, motivēdams savu ierašanos ar to, ka

viņa, kā Biedribas priekšnieka pienākums esot pārliecināties, vaj

mēģinājumos varbūt netiek runāts kaut kas cenzūrai naidigs.

Mans aizrādijums, ka lugu cenzēšana uzdota citiem un nevis

viņam, ari neka nelīdzēja; tad, lai izvairitos no nepatīkamas

vārdu maiņas, es biju piespiests nobeigt mēģinājumu. Šis atga-

dijums, saprotams, tika apspriests priekšniecibā, bet neatceros

gala iznākuma. Teātrim par laimi Tomsona „valdišanai" nebij

ilgs mūžs.

Starp latviešu teātra labvēļiem, ta pastāvēšanas pirmajā

laikmetā, minams ari B. Dīriķis. Cik ļoti bieži viņš mani

aicināja savā tuvvumā, lai apspriestos par jaunās iestādes priekiem

un bēdām, un lai uzmestu plānus nākotnei. No uzbudinājuma,
kurš viņu pārņēma tādos gadijumos, bija redzams, cik tuvu viņa

sirdij stāvēja teātris. Vecajam „hofratam" trūka runas dāvanu un

bieži viņš sarunās meklēja pēc attieciga vārda. Bet kad sarunas



21

viela to vēl uzbudināja, viņš nemaz netika no vietas. Tādi ga-

dijumi pastāvigi mēdza atkārtoties, tiklīdz ka runa bija par teātri.

Pieminot Dīriķi, nevaram aiziet garam ta lielākam preti-

niekam Kasparam Biezbārdim. Pēdējais, nesen atgrie-

zies no trimda, ieņēma diezgan neievērojamu vietu kā veco va-

lodu skolotājs pie Aleksandra ģimnāzijas. Biezbārdis bija maza

auguma, sirms vīrs ar noskūtu seju, asiem bet laipniem sejas

pantiem. Ātrās un nejaušās kustibas norādija uz nervozitāti.

Viņš bija īsts izklaidiga profesora tīps, kādu bieži redzam humo-

ristiskajās lapās. Teātrī Biezbārdi varēja sastapt tikai ļoti reti;

man šķiet, ka jaunā skatuve un viss, ar to saistitais, tipisko filo-

logu maz interesēja, kaut gan pret mani personigi viņš vienmēr

izturējās uzkrītoši laipni. Turpretim Biezbārdis ar sirdi un dvē-

seli nodevās Latv. Biedribas Zinibu komisijai, kur tas nolasīja
netikvien savus jaunākos darbus par valodniecibu, bet ņēma ari

dzīvāko dalibu dažāda satura debatēs. Es stipri apšaubu, vaj

Biezbārdis šīs komisijas kaut vienā sēdē būtu istrūcis.

Šaīs sēdēs Biezbārdis ar staipsaucieniem un piezīmēm veco

«hofratu" lielākā mērā kaitinājis. Tā piem. kādā Zinibu komi-

sijas sēdē nācās apspriest par biedribas lasāmam galdam nodo-

mātiem laikrakstiem. Kad nu Dīriķis līdz ar dažiem citiem lika

priekšā ari «Vidzemes guberņas avizi", Biezbārdis nervozi iesmie-

damies izsaucās: „Ļoti labi, «Vidzemes guberņas avizi", — bet

piemetināsim ari tūlit: «Baltijas Vēstneša" redakcijai!" Tas bij
īsts pliķis un Dīriķim gribot negribot vajadzēja savu priekšlikumu

ņemt atpakaļ.
Kādu citu reiz tika ierosināts jautājums par spiestuves iegā-

dāšanu biedrībai. Tika daudz runāts gan par gan pret šo

jaunierīcibu un pie tiem, kas ar sevišķu sajūsmu par projekta
izvešanu balsoja, piederēja ari Dīriķis. Bet, kam Latv. biedribas

nožēlojamie saimnieciskie apstākļi bij zināmi, tam katrā ziņā

vajadzēja balsot pret pārdrošo uzņēmumu. Beidzot, lietas

iztirzāšanai nolēma sasaukt ģeneralsapulci.

lesākās strauja aģitācija no abām pusēm. Ģeneralsapulce

bija pievilkusi ļoti kuplu apmeklētāju skaitu. Kad atsevišķu

lietpratu priekšlikumi ar sajūsmu tika pasludināti, Biezbārdis

piepeši un negaidot izsaucās no vietas: «Un kā nosauks spie-

stuves firmu?" — Kad viņam atteica: «Rigas Latv. biedribas

spiestuve" — Biezbārdis skaļi izsaucās: Vaj nebūtu nozīmīgāki,

ja teiktu «Baltijas Vēstneša" spiestuvei" —
Šis starpgadijums

izsauca bez šaubām daudzu sapulcējušo uzskatos ievērojamu

pārvērsumu, jo priekšlikumu ar balsu vairumu atraidija, kas disku-
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sijas sakuma nebija paredzams, jo lielāka daļa klātesošo likās

būt par projektu.

«Baltijas Vēstnesim" no sākuma nācās cīnities ar gandrīz

nepārvaramām grūtibām, jo inteliģentu lasitaju, kādiem viņš tika

rakstits, nemaz vēl nebija. Vecais Dīriķis pielika visas pūles, lai

sava laikraksta mūžu pagarinātu, bet viņam trūka vajadzigo lī-

dzekļu. Rigas Latv. biedrība turēja par savu pienākumu «Vēst-

nesi", kurš īstenibā ari bija jaunās sabiedribas laikraksts, atbalstit

tādejādi, ka Zinibu komisija atvēlēja Dīriķim nelielu zumu, bet

pēdējais saviem līdzstrādniekiem no šīs zumas maksāja mazu

atlīdzibu 10—80 rbļ. apmērā. Protams, ari Zinibu komisijas lī-

dzekļi bija tikai niecigi. Bet drīzi vien Dīriķim ari šis, no drau-

dzigās puses atvēlētais pabalsts, tika atrauts: arvienu biežāk un

biežāk bija dzirdamas balsis, kuras nosodija šādu Biedribas

līdzekļu izlietošanu un vienmēr noteiktāki norādija uz to, ka

Zinibu komisijai jāizpilda citi uzdevumi, bet nevis jārūpējas par

«Balt. Vēstneša" uzturēšanu. Tādam spiedienam Zinibu komi-

sijai nācās padoties un «Baltijas Vēstnesim" atkal bij jāgādā

pašam par sevi.

Kamēr mēs pilnigi ticējām jaunās skatuves turpmākai lab-

klājībai, Latviešu biedriba negaidot saņēma Vidzemes gubernatora

rīkojumu, nekavējoši slēgt teātri, jo, kā izrādijies, Bie-

dribas statūtos izrādes (nemaz nerunājot par teātra izrādēm)

neesot paredzētas. Tagad tik nācām pie atziņas, cik bezrūpigi un

laimigi mēs līdz šim bijām dzīvojuši! Meklējām pēc padoma.

Nupat biedriba bij stājusēs pie vajadzigās sagatawošanās uz se-

zonas 1871./72. g. atklāšanu. Vēl .nebij pagūts uzlabot statūtus

taī ziņā, lai viņos būtu paredzētas ari teātra izrādes, un tamdēļ

bija nepieciešama ātra, enerģiska rīkošanās. Rigas Latviešu Lab-

daribas biedriba bij savos statūtos rezervejusēs tiesību, rīkot

teātra izrādes; ar minēto biedribu vienojamies tādejādi, ka ši

turpmāk oficiāli skaitisies par mūsu skatuves vaditaju, atstājot

mani līdzšinējā amatā.

No sākuma viss likās būt labi, bet, tā ka drīzi vienai mājai

radās divi saimnieki, nesaticiba un domstarpiba bij neizbēgama

un ātrāk, nekā paredzēts, draudziba izbeidzās. Man nācās ņemt

kājas pār pleciem un 1872. g. 24. janv. atstāt Rigu. Man aizejot,

redzēju parādāmies pie debesim tik skaistu ziemeļblāzmu, kādas

otras vairs savā mūžā neatceros. Vispirms es devos uz Jelgavu,

apsveikt savu mīļo māti viņas dzimumdienā. Šeit mans tēvs

man piekodināja, nemest ieročus krūmos, bet izturēt kā kareivim

sargvietā, gan jau atkal viss būšot labi. Bet pagaidām lai rīkojot
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teātra izrādes Jelgavā, kur tādām nelikšot šķēršļus ceļā. Pēdējais

gan piepildijās, bet visu mūžu esmu bijis slikts aprēķinātājs,

jaunibā, protams, biju vēl lielākā mērā tāds.

Jelgavas Pilsētas teatrs toreiz piederēja Meurera ģimenei,
kuri bij ta Meijera pēcnācēji, kurš kopā ar Kochu ieradās

Rigā, lai uzņemtos jaunceltā „Muses" teātra (Ķēniņa ielā)

artistisko vadibu. Meurera ģimene bija iznomājusi Jelgavas
teātra ēku uz vairāk gadiem Rigas Pilsētas teātrim, pie kura bij

jāgriežas dēļ vajadzigās atļaujas katram, kas vēlējās Jelgavā sa-

rīkot izrādes. Bet Rigas kungi bij īres naudu par Jelgavas teātri

uzskrūvējuši gandrīz trīskārtīgi; bez tam man vajadzēja ataicināt

savu teātra personālu no Rigas, tā ceļš, uzturs, dzīvoklis bij

jāsedz paša līdzekļiem un, beidzot dienas maksa Jelgavas teātrī

bij ārkārtigi augsta — tā ka drīz vien mans pasākums beidzās ar

ievērojamiem zaudējumiem. Es nebūtu bijis vairs spējigs rīkot

turpmāk izrādes, ja nebūtu Rigā radušies cilvēki, kuri atbalso-

damies uz savu kapitālu, uzņēmās sarīkot Jelgavā teātra izrādes

uz sava rēķina, man uzticēdami personāla izvēli un izrāžu

artistisko vadibu. Bet jau tuvākā nākotne rādija, ka es biju tā

sakot no vilka bēdzis — uz lāci kritis. Tā ka maniem sabie-

drotiem trūka ideālu mērķu, tie turpretī aizstāvēja «iedzīvošanās"

principu, tad tika taupits un ierauts malu malās. Vispirms mana

Rigas personāla uzturs un dzīvoklis Jelgavas viesnicās iznāca

vienmēr pārak primitivi, kas deva iemeslus nepatīkamām vārdu-

maiņām starp maniem «naudas vīriem" un mani. Bez tam viņi

mēģināja apgādāt lētus un nederigus orķestrus vaj atkal pretojās

maksāt par visnepieciešamakām rekvizitēm. Vislabākais pār-

steigums mani sagaidija tomēr pašās beigās. Es saku «beigās",

jo pēc apakšā pievestā atgadijuma es nācu pie pārliecibas, ka

turpmāka kopdarbiba ar tādiem «naudas vīriem" nav iespējama

un mēs šķīrāmies. Tas nāca šādi.

Līdz pagājušā gadsimteņa septiņdesmitajiem gadiem

Jelgavas Pilsētas policijas priekšnieka amatu izpildija sirmais

pulkvedis Klebeks. Sakarā ar savu darbu man savā mūžā

bijis daudz darišanu ar dažādiem policijas varas vīriem; daži no

tiem ir bijuši nelaipni un strupi, citi atkal joviali, laipni un

pretimnākoši, bet neatceros neviena sirsnigi laipnāka un omuligaka

policijas priekšnieka par Klebeku. lespaids bija tāds, itkā pulk-
veža kungam gribētos būt pakalpigam visai pilsētai.

1872. g. rudenī mēs rīkojām Jelgavas Pilsētas teātrī divas

viena otrai sekojošas izrādes — sestdien un svētdien. Mans

toreizējais finansu padomnieks, Rigas tirgonis M. P. bij atvedis
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no Rigas teātra kārtibniekus (10—12 eksprešus); pēdējiem bij

Jelgava pati, tās iedzīvotāji un apstākļi pilnigi sveši, viņi paļāvās

vienigi uz M. P. un akli sekoja visiem viņa dotiem priekšrakstiem.

No seniem laikiem Jelgavas Pilsētas policijas priekšniekam

un tā piederigiem teātrī tika rezervēta skatuvei tuvākā partera

loža N° 1. Protams, ari Klebeks izlietoja ložu. Tiklīdz ko viņš
ar piederigiem sestdienā bij ieņēmuši savas vietas, atgadijās kaut

kas nedzirdēts. Mans dalibnieks M. P. nekavējoši nosūtija vienu

no saviem paklausigiem kalpiem Klebeka ložā, kurus lūdza,

uzrādit ieejas biļetes. Klebeks paskaidroja, ka viņam, kā vietējās

policijas priekšniekam, tādas nevajagot; bet piesteigušais M. P.

apgalvoja, ka, ja Jelgavas policija no viņa t. i. M. P. tiekot

samaksāta, viņam ari tiesibas no pēdējās prasīt, lai ši izdaritu

savu pienākumu. lestarpinot šeit jāatzīmē, ka teātrī dežurējošiem

policijas kārtībniekiem pienācās no vakara 3 rbļ. par labu kādai

palidzibas kasei. —

Bez vārda runas policijas priekšnieks padevās Rigas lempa

un viņa bara rīkojumam un kopā ar savu ģimeni atstāja teātri.

Cits policijas priekšnieks līdzigos gadijumos ar rupjo nelieti būtu

gan citādi rīkojies, bet šī krietnā vīra labsirdibai un miermīlibai

nebija robežu. Visu vakaru nodarbināts uz skatuves, notikums

man nāca zināms tikai otrā vaj trešā cēlienā. Mani pārņēma

nelāga sajūta. Tā ka es stāvēju uzņēmuma priekšgalā un afišas

bija no manis parakstitas, tad, protams, man ari nācās par visām

teātrī notikušām nepatikšanām atbildēt. Tas šausmigais miers, ar

kuru Klebeks atstāja teātri, man šķita vēstijam tuvojošos vētru.

Šī drausmigā miera sekas taču vienigi varēja būt stiprs dusmu

uzliesmojums.

Bet vakars noritēja mierigi. Svētdienas rītā tikko bijām

mēģinājumu iesākuši, uz skatuves ieradās policijas kārtibnieks,

kurš mani aicināja pie Klebeka uz tā privātdzīvokli, piekodinādams

mani pasteigties, tā ka lieta esot steidzama.

„Mēs Jūs mūžam vairs neredzēsim," komiskā svinigumā

izsaucās viens no aktieriem, kad es uzsāku grūto ceļu.
Patīkami bija, ka policijas priekšnieka dzīvoklis atradās

teātra tuvumā, blakus ūdensdzirnavām pie tirgus laukuma. Ar

drebošu sirdi es piezvaniju. Klebeks personigi atvēra. Viņš bija
ietinies garā, pelēkā rītuzvalkā un vilka kuplus dūmus no savas

garās pīpes — patiesas omulibas pirmtēls.

„Jūs jau laikam būsiet dzirdējuši, kas vakar atgadijās teātrī?"

viņš mani uzrunāja mierigā balsī, pie tam mani laipni uzlūkodams.

Stostīdamies es sāku atvainoties. Būtu ari bez ta aici-



25

najuma atnācis par vakardienas bezkaunibu atvainoties, es teicu,

bet manim no Rigas (vecais, labais Klebeks lai manim vēl kapā

piedod šos spaidamelus) atsūtija neveiklu kasieri, kurš vienigi pie

notikušā, nožēlojamā atgadijuma vainojams. Šis atgadijums mani

ierosinās, piegriest vairāk vēribas turpmākai M. P. kunga rīcibai.

Šiem vārdiem sekoja vēl daudz līdzigu jauku frāžu.

Atkal mīļš skatiens no Klebeka acim. — „Es priecājos, kad

Jūsu teātra izrādes izpārdotas un tādos gadijumos labprātatsakos

no savas ložas; bet par nodomu, manas vietas pārdot, Jums

jāziņo man laikā, lai neatkārtotos vakardienas notikums. Es pat

esmu pārliecināts, ka ari gubernators Jums atvēlētu savu ložu,

ja es viņu palūgtu. Bet ja jūsu kasieris turpmāk vēlreiz uzdroši-

nātos būt nekaunigs, tad viņam pašam būs atbildēt par savas

uzvešanās sekām."

Klebeks pēdējos vārdus teica ar paceltu roku un draudošu

skatienu, kas dīvaini kontrastēja ar ši cilvēka parasti mīļiem un

maigiem sejas pantiem. Vēlreiz atvainodamies es lūdzu Klebeku,
vakaru pagodināt ar savu klātbūtni, tādejādi pierādīdams, ka viss

aizmirsts un piedots.

„Labprāt," viņš atteica, atvadoties man roku spiežot, „bet

kas gan galvos par to, ka netieku izraidits?"

„Es, Klebeka kungs, protams es," smiedamies atbildēju un

priecigs par tik ātru samierināšanos es devos atpakaļ uz mēģinājumu.

Tagad ari viņš, iecienitais policijas priekšnieks, atdusas

vēsajā zemes klēpī. Bet pateicigie jelgavnieki vēl ilgi paturēs

mīļā piemiņā šo īsto aristokrātu. —

Pa to laiku Rigas Latv. teātris atradās haotiskā stāvoklī un

par skatuves turpmāko pastāvēšanu, vārda īstā nozīmē, nevarēja
būt runas. Aprilī 1872. g. t. i. sezonas beigās, Latv. biedriba

atkal ieguva tiesības teātra izrāžu turpināšanai; bet Latv. beedribas

skatuve un zāle uz 1872 73. sezonu bij jau izīrētas pirmajai pa-

stāvigai krievu aktieru trupai Ivanova vadibā, kura blakus

minot, sastāvēja no ļoti labiem spēkiem. Es gan atgriezos atpakaļ
uz Rigu un uzņēmos kā agrāk latv. teātra režiju, bet drīz man

vajadzēja pārliecināties, ka zem valdošiem apstākļiem nebūs ie-

spējams kaut ko ievērojamu radit. Biedribai bij maz līdzekļu,
tās galvenais ienākums bij īres nauda par biedribas telpām.

Krievu teātra izrādes notika 4—5 reizes nedēļā vaj vēl biežāk, tā

tad skatuve mūsu rīcibā atradās nevisai bieži, bet mēģinājumus
noturēt gandrīz vaj nemaz nebij iespējams, jo zāle gandrīz ikva-

karus bj aizņemta. Bet ar nepietiekoši sagatavotām izrādēm, kā

zināms, publiku pamazam izspēlē no zāles ārā, par ko pārlieci-
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naties mums vēlāk bij pietiekoši izdevibas. Latv. biedriba tikai

reti notika teātra izrādes, tā ka ar laiku publika no tām likās

būt jau atradinajusēs. Bet atceroties sava tēva pamācijumu, nemest

ieroci krūmos, es mēģināju citādā un kā es pieņēmu, daudz

noderigakā veidā latviešu teātra nodibināšanas ideju propagandēt.

Kopā ar saviem labākiem spēkiem, dažreiz ari viens es uzsāku

teātra ceļojumus mazākajās pilsētās un uz laukiem, lai sniegtu

publikai toreizējos labākos dramatiskos ražojumus, tādejādi

sagatavodams to un padarit spējigu, uzņemt vēlāk Rigā sagai-

dāmus labākus baudijumus. Vēl šodien es esmu pārliecināts, ka

šie ceļojumi daudz sekmigaki nolīdzinājuši latviešu teātrim ceļu,
nekā ja mūsu skatuve būtu darbojusēs vienigi Rigā.

Kamēr mēs ceļojām, uz latviešu skatuves darbojās krievu un

vēlāk ari ebreju trupa, bet vispārigi izrādes sarīkot varēja katrs,

kam tik vien izdevās zāli noīrēt. Šie bija latviešu teātra vis-

bēdigakie un apkaunojošakie laiki, iekšējas nesaskaņas biedribas

dzīvē un grūtie, jaunā institūta materielie apstākļi sagādāja nepa-

nesamu stāvokli.

Tie bija grūti laiki un viņu raksturošanai šeit atzīmēšu tikai

divus atgadījumus.

Rigas Politechnikas priekšskolas skolēns, (pie augstākās
mācibas iestādes toreiz atradās ari priekšskola) Eižens P., noīrēja

Latv. biedribas zāli teātra izrādes sarīkošanai, pārtulkoja lat-

viešu valodā tikai 14 dienu laikā Šillera „Kabale und Liebe"

zem nosaukuma „Viltiba un mīlestība". Šo drāmu viņš

izrādija ar kādu no ielas uzlasitu ļaužu palīdzibu un, kad pārak
bieži viņam atgādināja nesamaksātas zāles īri, viņš uz laiku bez

vēsts pazuda. Blakus pieminot šis Eižens P., cik man zināms,

nekad Politechnikā nav bijis. Tomēr viņš pēc pāris gadiem at=

griezies Rigā, ja nemaldos kā «salīdzināmo valodu profesors pie

Pekingas augstskolas", kur tas piedāvāja antikvāriem pirkšanai

ķiniešu elka dievus un tamlīdzīgas jaukas lietas. Kopā ar kādu

zvēr. adv. St., kurš vēlāk no Rigas pazuda, atstādams milzigus
parādus, viņš nodevās izšķērdīgai, izvirtigai dzīvei un beidzot

pāragri šķīrās no šīs pasaules. Ziņkārīgiem pat neizdevās izzināt,

no kurienes īstenībā visi ši noslēpumainā vīra retumi bij nākuši.

levērojama persona Latv. biedribā bija grāmatspiestuves

īpašnieks Štāl bergs, cilvēks ar ļoti attīstitu pašapziņu.
Bet pēdējā viņu padarija bieži augstprātigu un uzpūtigu un pa-

mudināja to ķerties pie uzņēmumiem, kādi tam nebūt nebij pa

spēkam. Tā starp citu viņš ari iespiedis Šillera „Vall ensteins

Lager" un Bairona (Byron) „Manfred" paša tulkojumā, kuri,
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kaut gan no izveicigakas rokas izlaboti, tomēr bija ļoti vidēja

labuma darbi. Kad Štālbergs bij pietiekoši pārliecinājies par jaunā

institūta neizbēgamo bojā iešanu, viņš juta, ka īstais mirklis ir

pienācis, lai uzstātos glābēja lomā. — Viņā radās nelaimīgā ideja,
izrādit Bairona «Manfrēdu" sava paša tulkojumā un lai izgāšanās

būtu pilnīgāka, viņš pats, kas nekad vēl uz skatuves nebij bijis,

tēloja titullomu !! Es mēģināju visiem līdzekļiem Štālbergu atturēt

no nelaimigā nodomarealizēšanas, —bet velti, nelīdzēja pat mans aiz-

rādijums, ka viņš, „Manfred'u" izrādot, liks kaunā visu latvietibu

un mūsu pašu ieročus dos rokās ļaudim no tām vācu aprindām,

kuras mums nebūt nebij labvēligas. Bet Štālbergs bij vēss un nesa-

tricināms savā nodomā, kura izvešana viņam likās būt kādas

augstākas varas iedvesta. Viņš bij pilnigi pārliecināts par lielā

darba sekmigu veikšanu un cerēja, ka tas būs biedribai nepār-

spējams pakalpojums.

Nejauši taī laikā ieradās Rigā Vācijas ievērojamākais daiļ-

runātājs Rūdolfs Ženē (Genēe) un tāds pat nejaušs gadijums

pamudināja viesi dienu pirms Štālberga «Manfrēda" izrādes Latv.

biedribā, nolasit Melngalvju zālē Bairona «Manfrēdu". Un pie-

pildijās tas, ko es ar bailēm biju paredzējis: Ženē ieradās perso-

nigi uz latviešu «Manfrēda" izrādi.

Gandrīz vaj lieki aizrādit, ka spēlēts tika zem katras kritikas.

Neskatoties uz to, ka «Manfrēds" vispārīgi ieskaitāms neuzvedamo

lugu rindās, ši luga bez aršingaro monologu īsinajumiem uz

skatuves nemaz nav iedomājama. Bet lai publikai bauda netiktu

mazināta, Štālbergs savā darbā neviena vārda nebij strīpojis.

Manfrēds parādijās uz skatuves kā nožēlojama figūra. Viņa

fantastiskais kostims, aizņemts no maskukostimu izīrētajā, bij

netīrs un saburzits. Monotonā balsī un ar pavisam aplamu

uzsvaru viņš savu lomu mechaniski norunāja, atbalstidamies uz

«aktieriem", kuri visi bez izņēmuma svinēja savu pirmo debiju

un tamdēļ ari lielākā vaj mazākā mērā uzbudināti trīcēja un

čukstēja pilnigi nesaprotamas lietas. Patiesi, neatceros savā mūžā

nožēlojamākas izrādes par Štālberga «Manfrēdu". Bet, kad mūsu

publikas vidū ieraudziju Ženē, šo, savā la kā neapšaubāmi ievē-

rojamu vīru, mani pārņēma grūti aprakstāmas jūtas: viss ienaids

bija vērsts pret šiem ļaudim uz skatuves, kas mūs bez žēlastibas

Ženē'a pavadībā ieradušos vācu tautibas viesu acīs padarija

smiekligus.

Man bija tā, itkā es zaudētu pamatu zem kājām, neapzinīgi

es aizvēru acis un biju nesatricināmi pārliecināts, ka šim nožē-

lojamam jokam priekš mums latviešiem būs bēdigas sekas .. .
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Par nožēlošanu es nebiju maldijies. Tiklīdz Ženē bij

nobeidzis savu ceļojumu pa Baltiju un atgriezies Vācijā, tūlit

parādijās kādā arodnieciskā laikrakstā — neatceros kādā — raksts

«Manfre'ds pie Daugavas"; šaī rakstā tika atreferēta

priekš mums latviešiem nebūt ne glaimojošā veidā Štālberga
«Manfrēda" izrāde Latv. biedriba. Ženē's bij attaisnojams: viņš,

vietējo apstākļu nezinātājs, sprieda vienigi pēc redzētā un pēc šīs

nožēlojamās izrādes. Novērtēdams latvju tautu, viņš nāca pie

galaslēdziena par tās neattīstibu un garigo spēju trūkumu. Bet

nosodāma bij G. Keuchela rīciba, kurš «Manfrēdu pie

Daugavas" bij savā laikrakstā «Zeitung fur Stadt und

Land" iespiedis bez kaut kādām piezīmēm. Kaut gan taī pašā
avizē parādijās mani paskaidrojumi par «Manfrēda" izrādi,

tomēr redzēdams, ka redakcija kategoriski nostājās Ženē'a pusē, es

nopratu, ka biju uzņēmies «cīņu pret vējdzirnavām".

Pateicoties Štālberga aušibai, mūsu tauta bij kļuvusi pāri

savas šaurākas tēvzemes robežām visu nelatviešu acīs par

apsmieklu . . .

Kaut gan Latviešu teātra personāla izrādes manā vadibā

turpinājās, tomēr neviens uzņēmums neizdevās, jo augšminētās
nekārtibas biedribas dzīvē mūsu jaunās mākslas kopšanai kaitēja.

Cik nenogurstošs teātra veicinātājs Baumans ari nebūtu bijis,
tomēr kā biedribas priekšnieks viņš nebij spējīgs ķildniekus
savaldit un bij ari par daudz labsirdigs, lai biedribas grožus

savilktu ciešāki. Līdz apm. 1874. g. teātra darbība tad ari nav

atstājusi nekādas paliekošas pēdas. Kā jau teikts, svarigaka
nozīme piekrita no manim kopā ar aktieriem uzņemtiem ceļo-

jumiem, jo es centos publikai sniegt visu, kas vien izrādēm

piedotu iespējamāko pilnibu. Tā p. p. visos savos ceļojumos es

ņēmu līdzi Ullricha orķestri, toreiz labāko visā Vidzemē.

Bet kā šī muziķa apgrūtināja manu budžetu! Nebij vēl toreiz

pie mums dzelzsceļu, ceļojot bij jālieto pasta zirgi, kas ceļojumus
ārkārtigi sadārdzināja. Pievienojās vēl milzigi rēķini viesnicās,

jo, apmetoties kādā viesnīcā, es nebiju spējigs, iepriekš nolīgt

cenas ar saimnieku, tā ka gandrīz visur tiku stipri piekrāpts.

Strādājot uz tik primitivām skatuvēm, kādas bija vēl 40 g.

atpakaļ, es biju caurvējam padots, tamdēļ ari šo ceļojumu sekas

bija stiprs reimatisms, kas mani daudzreiz uz mēnešiem saista

pie gultas. Bet tas bij ari viss, ko biju iemantojis no šiem

ceļojumiem — izņemot vēl veselu virkni nepatikšanu. Tā piem.
Valmierai caurbraucot, kur tikai atgriežoties bij nolikta

izrāde, man vajadzēja pieprasit atļauju pie turienes bruģu kunga
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fon V. Rujenē sarīkojamai izrādei. Bet V. kgs manim paskai-

droja, ka mans lūgums viņam esot kas gluži jauns un pārsteidzošs,

tamdēļ savu piekrišanu nevarot dot, jo baidoties, vaj mans

ceļojums nestāvot sakarā ar kādu no Latv.

biedribas man uzdotu politiska rakstura uzde-

vumu!! Man cits nekas neatlikās, ka telegrāfiski žēloties pie

Vidzemes gubernatora. Valmieras pastā naktsdežuras nebij un

es gubernatora atbildi gaidiju vietējā, pārak laipnā pasta priekš-

nieka Teodora Cepffela dzīvoklī. Naktī pīkst. 12-os saņēmu sekoša

satura telegramu: „No Virspreses Valdes apstiprinātas lugas

atļauts visur izrādit bez manas specielas piekrišanas."

Pēc daudz grūtību pārvarēšanas, pārciestām bailēm un uztrau-

kumiem beigu beigās nonācām Rujenē. Sirsniba, ar kādu bruģu

kungs V. manam uzņēmumam novēlēja laimes un par ceļojuma

turpināšanas aizkavēšanu atvainojās, mani pārliecināja, ka šinī

gadijumā nebūt nav darišanas ar ļaunprātību, bet vienkārši ar

aizspriedumiem un nevietā esošu neuzticību, kas diemžēl vēl līdz

šai dienai ir traucējusi saprašanos starp vācu un latvju tautām.

Man šķiet es nemaldos, ja pieņemu, ka latvju tautas kultūras un

izglītibas progresam vācieši piegriezuši maz ievēribas un tādēļ
tie bij pārsteigti un sagaidija ļaunu, kad piepeši ari latviešiem

bija savi zinibu vīri, mākslinieki un rūpnieki, nemaz nerunājot

par lielo daudzumu ar augstskolas izglītibu. Protams, man kā

latvietim ir tāds spriedums un nebūt nav mans nolūks, uzspiest

savus uzskatus ari citiem — tomēr personigi esmu pārliecināts

par to pareizību . . .

Mūsu ceļojumi deva izdevibu, iepazīties ar dažu labu

interesantu un patīkamu personu, kas latviešu sabiedrībā ieņēma

izcilus stāvokli. Valkā p. p. man bija izdeviba atjaunot pazī-
šanos ar semināra direktoru J. Cimzi, ar kuru es iepazinos

jau pāris gadus atpakaļ, vēl pie vācu skatuves būdams.

1873./74. g. Cimze bija latviešu tautas vispopulārākā persona.

Ar savu «Dziesmu rotu", kurā tas 4-balsigi harmonizējis

pa daļai piemīligās, pa daļai dziļi melancholiskās latviešu tautas

dziesmas, viņš iekarojis savu tautiešu sirdis un ar augšminēto
darbu nopeļņu bagātais vīrs ieguva ievērojamu popularitāti. Pie

tam šis vīrs bij pievilcigs it sevišķi savas zimpatiskās pazemibas

dēļ, kura dīvaini kontrastēja ar aristokrātisko izskatu. Pat

piespiests otram teikt ko nepatīkamu, viņš to darija tik laipnā

balsī, ka likās pat, itkā šis vīrs savam pretiniekam izteiktu glaimus.

Mūsu Valkas repertuārā bij ari no maniin sacerētā joku luga

«Skolotajā tupeles", kura varoņi ir 2 lauku skolotāji:
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viens — augstākā mērā konzervativs vīrs pēc dzīva parauga

zīmēts — bet otrs, jaunākais skolotājs — progresivās strāvas

personificējums, bij manas fantāzijas auglis. Pēc izrādes Cimze

steidzās pie manis uz skatuves, viņam neatlikās daudz laika, jo

viņu gaidija seminārā. Visā īsumā viņš kritizēja manu lugu.
Vecais skolotājs esot apmierinošs, kaut gan drusku pārspīlēts,

bet protams, ari dzīvē šādiem oriģināliem piemīt kaut kas komisks.

Turpretim jaunais skolotājs semināra direktora acīs nebij atradis

piekrišanas un viņš man deva saprast, ka līdzīgas rakstura lomas

pārak viegli varētu atrast pakaļdarinatajus netikvien starp skolo-

tajiem, bet ari rakstnieku aprindās. Neskatoties uz to, ka Cimze

par visu augšminēto tikai pavirši un ar retu laipnibu izteicās, es

tomēr jutu, ka ta īstenibā bij manim nodomāta pārmāciba.

Pēc ilgiem gadiem manim atkal Valkā ierodoties, Cimzes

vairs nebij starp dzīvajiem. Bet nepārvarama tieksme manim

lika aiziet uz kapiem, i'ai klusā godbijibā pie nelaiķa pieminekļa
dāvātu dziļas cienibas niecigu daļu tam vīram, kuram latvju

tauta tik bezgala daudz pateicibas parādā.

Ari ar Kron val d v Ati mani ceļojumi mani veda biežā

satiksmē, bet iepazinos ar to 1869. g. vasarā, kad darbojos pie

vācu teātra Terbatā. Toreiz nejauši satikāmies pilsoņu musē, kur

Kronvalds mani jūsmīgi centās pārliecināt, ka man katrā ziņā
vēl jāpaciešas pie vācu skatuves un krietni jāmācās, lai agrāk

vaj vēlāk būtu klāt, tiklīdz ko pirmie soļi tiks sperti latviešu

teātra nodibināšanai. Ļoti maldigi to cilvēku uzskati, kas domā,

ka Kronvalds būtu bijis pārliecināts vācu naidnieks. Nebūt viņš

tāds nav bijis. Bieži tas uzturējās Vācijā un tā viņam ir bijusi

izdeviba, personigi pārliecināties, cik daudz mēs latvieši no mūsu

vācu kaimiņiem vēl spētu mācities. Bet ar visu viņam piemītošo

enerģiju viņš prasija skolas mācibu mātes valodā, jaunu latviešu

mācibas iestāžu nodibināšanu un latviešu grāmatas. Kā rakstnieks

Kronvalds nav sevišķi izcēlies, turpretim ievērojams tas bij kā

orators un aģitators. Bij patiešam baudijums, noklausīties viņa

runās, ar kurām tas pūli likās itkā hipnotizēja. Tik pārliecinoša
un loģiski tīra bij nelaiķa valoda un daudzreiz viņam runājot,

balss pārgāja pērkonam līdzigā fortissimā, caur ko viņš iemantoja

savu cienitaju vidū nosaukumu „Pērkoņa tēvs". Bieži

Kronvalds savās runās bez žēlastibas nosodija tā sauktos

„kaunigos" latviešus; tādos gadijumos viņa personiba atstāja

sevišķu iespaidu neskatoties uz to, ka viņš bij tikai vidēja auguma

cilvēks. Nelaiķis bij pilnigi pārliecināts par latviešu tautas

kulturelām spējam un šo savu uzskatu viņš ari ir aizstāvējis
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sava vācu valoda sacerēta raksta „N atio na 1 c Bestre-

bungen" (Tautiskie centieni).

Savos ceļojumos iepazinos nevien ar ievērojamiem tautie-

šiem, bet ari ar interesantiem vācu tautibas vīriem. It sevišķi
viena iepazīšanās bij tik pievilciga, ka ta man paliks mūžam

atmiņā.
Gandrīz vaj katrā mazākā pilsētiņā sastopami iedomigi diletanti,

kas daudz grēko pret dramatisko mākslu. Šie kungi savā dzīves

vietā paši gādā par palamām kā: «Mūsu Ifflands",* „Friedrichs

Haase ll."** vaj lokālākiem apzīmējumiem kā piem. „Talsenes

Butterveks"*** un t. 1. Šādi kolēģi katram profesionālam aktierim

iedveš šausmas, jo viņi spējigi to novest līdz izsamisumam. Pēc

dabas uzbāzigi līdz nekaunibai tie māksliniekam seko uz katra

soļa un garlaiko to ar savu uzvaru uzskaitīšanu. No šādiem

cienitajiem tamdēļ mēdz izvairities kā no paša nelabā.

Reiz Valmierā bij noliktas vairākas izrādes. Starpbrīdī
kāds nepazīstams kungs lika manī lūgt uz skatuves. Manim

ierodoties, uz skatuves atradās vidēja auguma kungs, ļoti patī-

kamiem, taisniem sejas pantiem. Svešais priekšā stādoties glīti

palocijās sacidams „Mans vārds Devrient."

Kā iznīcināts es stāvēju nezinādams ko darit. Mechaniski

es stostiju savu vārdu. Par bēgšanu vairs nevarēja domāt, jo

pirmkārt biju vēl aizņemts uz skatuves un ka pēc izrādes sprukt
nebūs iespējams, par to jau šis Devrients gādās.

Tā tad es biju kritis par upuri kādam no augšā aprakstī-
tiem mazpilsētas diletantiem, to jau pierādija viņa palama «Devrients".

Kad ar jauno paziņu nolikām satikšanos «Vidzemes viesnīcas"

viesmīlīgās telpās, mans «Davrients" manim jau patika daudz

labāk: ta pazemigā, atturigā, brīžiem aizraujoši jautra izturēšanās,

viņa uzstāšanās — viss norādija uz tā piederibu pie labākām

aprindām. Tas viss atstāja ļoti zimpatisku iespaidu. Neizprotami,
kā tik nenoliedzami prātigs cilvēks bij nācis uz ārprātigo ideju,

sevi saukties par «Devrient". Tādā garā bij ari mans vaicajiens

manam jaunam paziņam, pēc pirmās, parasta rakstura sarunas.

Uzrunātais izbrīnījies lūkojās manī un atbildēdams, kā likās, drusku

apvainotā balsī klusi teica: «Mans vārds Devrient," un ierau-

dzidams manu izbrīnējušos seju, paskaidrodams piemetināja:

«Es mv Vilhc Imi ne s Sc hr6 d c r-D evr ic n t dēls."

Nu bij mana kārta brīnities, krietni brīnities. Es nevarēju

*) **) Vācijas ievērojamākie skatuves mākslinieki.

***) Rigas Pilsētas teātra ievērojams raksturkomiķis.
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saprast, ka mazajā neievērojamā Valmieras pilsētiņā es biju sastapis

lielās, neaizmirstamās dziedātajās dēlu.

Un tomēr tas tā bija! Ar godbijibu es raudzijos Devrienta

sejā, noklausidamies ta stāstā par to, kādā ceļā viņš šurpu nokļuvis,
Schroder-Devrient kundze otrā laulibā bij apprecejusēs ar

kādu fon Bock kungu un dzīvojusi sava vīra muižā Valmieras

tuvumā. Ari šinī gadījumā pierādijies apgalvojums, ka lakstigalai

gūstniecībā jāiet bojā.

Atteikšanās no skatuves un līdz ar to no nesalīdzināmām

uzvaram — viss tas ģeniālai sievietei būs padarijis dzīvi Vid-

zemes vientulībā nepanesamu. Pievienojās vēl viņai gluži svešie

dzīves apstākļi, pie kuriem pierast viņai nebij iespējams. Pilnigi

saprotams, ka vienā jaukā dienā gūstekne atkal aizlaidās pasaulē,
kurai lielā māksliniece piederēja un kurai bij tiesības uz to. Viņas
dēlu no pirmās laulibas paturēja audžu tēvs Bock kungs pie

sevis un vēlāk dāvāja tam muižu (ja nemaldos Fridricha muiža)

Valmieras tuvumā. Šaī muižā Devrients saimniekoja, kad vairāk

kā 35 g. atpakaļ es Valmierā ar to iepazinos. Un kādu baudu

manim sagādāja pāris dienas, kuras es ar šo lielisko cilvēku

pavadiju. Devrients bij apmeties taī pašā viesnicā, kurā mans

personāls un es bijām atraduši pajumti un mēs abi tik ātri pie-
radām viens pie otra, ka šķirties, vismaz man, nenācās viegli.

Atkārtoti es lūdzu viņu, man pēc iespējas vairāk stāstit par savu

slaveno māti un viņš laipni ari izpildīja manu vēlēšanos. Un lielās

mākslinieces attēls pieņēma citas krāsas pēc viņas dēla aprakstiem

un mēs dabonam no viņas pavisam citādu iespaidu, nekā to bijām

iedomājušies pēc daudzajām biogrāfiskām ziņām. No dēla tēlo-

juma dvesa pretim bezgaliga mīlestiba uz nelaimigo, daudz

piemeklēto māti. Devrients aprakstija to kā klusu cietēju, kuras

dzīves ceļš bijis dziļu sāpju aptumšots. Viss viņa dibinātais

īgnums bija vērsts pret Maksi Ringu, kurš drīz pēc slavenās

mākslinieces nāves, pamatojoties uz izdevēja Ernesta Keila

pasūtijumu sarakstījis aiz aprēķinātām veikalnieciskām interesēm

sensacionelu biogrāfiju par nelaiķi un iespiedis to vācu žurnālā

„G ar tenl av b c". Ši biogrāfija nesaturot neviena patiesa vārda;

Maksis Rings esot aptraipijis viņa mātes piemiņu un viss viņa

nekrietnais sacerējums no sākuma līdz beigām esot tikai meli.

Tā Devrients man apgalvoja un viņa uzbudinājums gaiši

liecināja par to, cik dziļi ši lieta viņu aizkustinājusi. Bet man

šīs interesantās, baudu pilnās stundas, pavaditas ar lielās dziedā-

tajās dēlu, paliks mūžam neizdzēšamā atmiņā.

Ja šeit atzīmēju vēl kādu jocigu piedzīvojumu, kura pievieno-
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šana nupat stāstītam gan maz attaisnojama, tad tas notiek aiz ta

iemesla, ka turpmāk šaīs uzzīmējumos nebūs izdevibas iepīt šo

pārgalvīgo joku, kas pierāda, ka jaunibas pārgalvibā rotaļašanai
ar uguni bieži mēdz būt ļaunas sekas.

Es tiku uzaicināts uz Vecpiebalgu vadit teātra izrādi un

personigi piedalities pie tās. Mans vienigais ceļa biedris no

Rigas bij mūsu teātra friziers, kura bagāža sastāvēja no garas,

šauras parūku kastes. Tas bija ziemā, ja nemaldos janvāra mēnesī,

un aizceļošanas diena gaužām auksta. Gudrs vīrs būdams, friziers

bij apgādājies ar pomeranču liķieri un Vīnes desiņām, ko tas

bij uzglabājis savā kastē, lai izdevigā brīdī izlietotu to kā teicamu

līdzekli pret milzigo aukstumu. No Kokneses braucām ar pasta

zirgiem pār Iršu koloniju uz Vecpiebalgu. Vācu kolonijas pie-

stātnē bij jāmaina zirgi un līdz ar tiem mums deva ari citu

važoni, jaunu, runigu, bet, kā vēlāk izrādijās, mazliet muļķigu

puisi. Neskatoties uz milzigo aukstumu, tas nepārtraukti pļāpāja

pastāvigi no sava sēdekļa pret mums pagriezdamies. Mums vēl

Iršu kolonijas tuvumā esot, viņš norādija uz ceļmalā esošiem

mūriem, drupu atliekam un noslēpumaini čukstēja, ka naktī tur

staigājot nelabais. Tā tad mūsu važonis bij māņticīgs!

Pamatojoties uz šo viņa vājibu, tika sastādits briesmīgs plāns.

Kad mūsu važonis saviem pasažieriem atkal bij uzgriezis muguru,

es, kam no dabas bij doti tumši mati, ko važonis katrā ziņā bij

ievērojis, ātri izņēmu no friziera kastes gaišmatainu parūku, uz-

liku to galvā, pārvilkdams savu kažoka cepuri tai pāri un uzru-

nāju važoni. Viņš ātri pagriezās pret mums. Redzēdams manu

pārvēršanos, viņš likās būt drusku apmulsināts, bet tomēr, kā

likās, apmierinājās un piegrieza atkal visu uzmanibu saviem zirgiem,

laikam domādams, ka no sākuma nebūs labi novērojis manu

matu krāsu. Bet nu ātri ķēros pie otras pārveidošanās, šim

gadijumam izlietodams pilnigi sirmu parūku, vaibstus savilkdams

vajadzigās krunkās, lai tad bezzobu veča balsī uzrunātu važoni.

Ši drusku pārdroša joka iespaids bij pārsteidzošs. Nabaga

puisītis, kas laikam savā mūžā parūkas nebij redzējis un par

skatuves mākslu vēl nebij dzirdējis, domājās redzam kaut ko pār-

dabisku, jo uzlūkoja mani ar šausmu pilnu skatu, lai tad gausi,

galvu kratidams no manis novērstos. Manim palika patiesi žēl ši

nabaga pārak ķircināta cilvēka un es patlaban gribēju izlabot

neapdomāto joku, to važonim demonstrējot, kad friziera rīkošanās

novērsa manu uzmanibu. Viņš bij izņēmis no kastes visas parūkas,

tur aizdedzinājis spirtlampiņu (kura domāta frizieršķēru sakarsē-

šanai) un no vēja aizsargātā kastē uz liesmojošās uguns cepa Vīnes
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desiņas. Tad viņš ņēma krietnu malku liķiera, piedāvāja važonim

un kad ari šis ta piemēram bij sekojis, laipnais, viesmīligais

friziers viņam sniedza pāri pavisam karstu desiņu. Laikam gan

nolūkā, veiklāki rīkoties, važonis atsvabināja labo roku no cimda

un priecigi izstiepa to pēc pasneegtā gārduma. Bet tikko viņa

pirksti pie ta pieskārās, viņš šausmās atlēca atpakaļ, desiņas lok-

veidīgi nosviezdams un izsaucās: „Nu vairs nav labi!" Kā prātā

jucis sāka dzīt zirgus un braucām tādā ātrumā, itkā tiešam nelabais

dzītos pakaļ. Jau aizdotnigā parūku maiņa bij samulsinājusi un

izbiedējusi mūsu važoni, tomēr fakts, ka pie 20 gr. aukstuma

var pasniegt karstas desiņas, tikai izskaidrojams ar to, ka kamanās

atsēdušies ļaunie gari un tagad ar viņu dzen savus jokus. Mēs

laidāmies — par kārtigu braukšanu vairs nevarēja būt runas —

gandrīz kā gaiskuģī pa līdzeno un paldies Dievam pietiekoši

plato lielceļu. Dr. Bla'us, kas taisni atradās ceļā pie kāda

slimnieka un redzēja mūs gāramaulekšojot, vēlāk stāstija, ka esot

bijis pārliecināts, kā mēs visi zaudējuši prātu, jo par zirgu trakošanu

nevarējis būt runas, tā ka važonis lopiņus nežēligi sitis. Par

laimi nebij tālu līdz Mālu krogam, kurš' atradās Vecpiebalgas
tuvumā un uz kurieni daži pazīstami kungi bij atbraukuši mani

sagaidit. Tiem izdevās satrakotos zirgus apturēt un izsamisušo

važoni apmierināt. Šausmigo braucienu ar gandrīz vaj prātā

jukušo važoni es mūžam atminēšu...

Pa to starpu maz iepriecinošais latviešu teātra stāvoklis

nebij grozijies uz labu. Galvenais ši ļaunuma iemeslis bij

meklējams biedribas izglītotu spēku trūkumā. Man, kā latvietim,

nenākas viegli atzīties, ka 1870. g. sākumā vesels karjeristu bars

spēlēja, vaj vismaz pūlējās spēlēt dominējošo lomu biedribā.

Baumans, toreizējais biedribas priekšnieks, kā jau agrāk minēts,

bij par daudz vājš, lai savalditu piepeši pie naudas tikušos ļaudis.
Visās darišanās tie iemaisijās, protams ari un varbūt it sevišķi

tādās, kuras tiem bij gluži svešas. Lai kaut cik raksturotu šo

cilvēku uzpūtibu, pastāstišu sekošu gadījumu.

Kad Rigā sāka plosities koliers, Dr. mcd. J. Rullē biedribā

sarīkotā diskusijas vakarā iepazīstināja klātesošos ar līdzekļiem,
kādi būtu lietojami epidēmijas apkarošanai. Kā opponents uz-

stājās kapara kalējs B. apgalvodams, ka vienigais radikālais

līdzeklis pret kolieri esot šņaucamā tabaka. Vajagot ar to

degunu tik ilgi apstrādāt, kamēr caur stipru šķaudišanu panākts

mazs asiņu noplūdums, kuram sekošot tūliteja izveseļošanās!!!

Saprotams, augšminētais atgadijums nav svarigs, bet viņš
spīdoši raksturo toreiz Latviešu biedribā valdošos apstākļus. Un
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kaut gan patiesi apdāvināto skatuves spēku skaits pastāvigi pie-

auga, jaunais uzņēmums tomēr nespēja uzplaukt, jo agrākā interese

par to bij gandrīz pilnigi zudusi, it īpaši Biedrībai vistuvāk stāvošās

aprindās, pateicoties ilgstošām iekšējām nesaskaņām. Pat spēki,

kā Vilhelmine Magon, ļoti laba zopraniste ar skolotu balsi,

kuras tēlojums dziesmu lugā „Mucenieks nn muceniece" bij ie-

vēribas cienigs un viens no labākajiem jauniem mīļotajiem un

bonvivaniem, kādu latviešu skatuve bij pieredzējusi — M.

Krastiņ-Burkovski nespēja publiku agrākā mērā pie teātra

saistit.

Tie bija grūti laiki. Ja es gribu latviešu teātra tapšanu

attēlot pēc iespējas pareizāki, tad nevaru atstāt neatzīmētu,

ka ari priekš manis personigi šis laikmets bij grūts. Nesaprasts
no lielākās daļas cilvēku, ar kuriem ikdienas biju piespiests satikties,

es atrados nospiedošos materielos apstākļos. Ziemā vēl stāvoklis bij
kaut cik labāks, kaut gan ari tad ienākumi bij niecigi, jo mana

alga sastāvēja no zināmiem procentiem, kurus atskaitija no izrīko-

jumu ieņēmumiem. Bet niecigi šie procenti bij tikai tādēļ, ka

izrīkojumi tika ļoti vidēji apmeklēti. Bet tad pienāca jaukais

maija mēnesis, un līdz ar to skaistais brīvlaiks, kurš nesa ikgadus

sev līdzi manim patiesi nevajadzigu atliesinašanos. Teatrs tika

uz vairāk mēnešiem slēgts — es vienkārši biju moris, kas savu

pienākumu izpildijis varēja iet. Es gāju atvaļinājumā un — kritu,

par laimi tikai augļotāju rokās, kuri tad izlietoja ziemas sezonu,

lai neapnīkstoši manim uzbāstos, tā manu dzīvi sarūktinadami.

Toreiz vēl pastāvēja parādu arests un tāds karājās pastāvigi kā

Damokļa zobens pār manu galvu. Un tā ka es biju nervozs no

mazotnes, tad šāds nepanesams stāvoklis mani bieži tuvināja izsa-

misumam. Tagad, protams, atmiņas par notikumiem uz Rigas
latviešu skatuves izsauc vairs tikai skumju smaidu, bet toreiz, kad

viss tas bij jāpārdzīvo, es labprāt būtu zemē vaj vismaz — gremde-

tavā nogrimis.

Kad partiju ķildu dēļ Latviešu biedribā vairs nebija nekādas

kārtibas, tāda pati nekārtiba valdija ari uz skatuves, kura visiem

bija pieietama. Mēs izrādījām Birch-Pfeiffera skatu lugas „Dorf

und Stadt" latviešu tulkojumu. Man piekrita gleznotajā —

profesora tēlojums. Diezgan nogurdinoša loma, kurā viens otrs

skats nav vienkārši tēlojams, bet prasa aktiera iejušanos un

pārdzīvojumu, tā ka niecigakais traucējums to padara nespējigu

uzdevuma izpildišanai. Taī vakarā atrazdamies uz skatuves taisni

labākā sajūtā, nejauši pametu skatu tuvākā sānkulisē (slēgtu

dekorāciju mums toreiz vēl nebij) un ko redzēju: nostājies tur viens

3*
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no maniem nesaudzigakiem parādu piedzinējiem. Pirmā acumirklī

es domāju, ka būšu maldījies un paslepus paskatijos vēlreiz.

Patiešam tur viņš stāvēja un pamanidams, ka es to pazinis, vīrs

drūmiem vaibstiem padevīgi palocijās pret mani, uz ko es, protams,

nedrīkstēju atbildēt. Šausmās es spēlēdamies virzījos pāri uz

pretējām kulisēm, lai no jauna atlēktu atpakaļ, jo tur bij nostājies

vēl viens-nelūgts viesis, kas ari piederēja pie maniem kreditoriem.

Es it labi zināju, ka šie tīpi nepazīst līdzcietibas un saudzibas

un es garā jau redzēju parādu cietumu tamdēļ, man šķiet, ka

manis nupat tēlotais profesors bij izdevies diezgan vāji. Starp-

brīdī kā tīģeris metos virsū nekaunīgiem iemākļiem un rūpējos

par viņu tūliteju promaizgādašanu, nemaz nedomājot par to, ka

jau otrā dienā mani varētu sagaidit apvainoto augļotāju atriebiba.

Teātra komisija turpmāk ari savukārt gādāja, ka līdzīgi

traucējumi uz skatuves neatkārtotos. Priekš manis tomēr drīz

atausa gaišākas dienas: latvju žurnālistika Rigā bij necerēti ātri

attīstijusēs un es brīvlaikā ikgadus atradu nodarbošanos dažu

laikrakstu redakcijās. Visbiežāk mani nodarbināja «Baltijas

Vēstnesis," kura feļetonam esmu diezgan daudz rakstijis. Tā tad

turpmāk ari vasarā biju vismaz kaut cik apgādāts.

Augšminētās avizes redakcijā, krievu-turku kara laikā mūs pār-

mērigi bieži apgrūtināja portreju gleznotājs akadēmiķis Staņi-

slavs Rozē. Māksliniekam bija daudz brīva laika un tam

piemita — patiesi dievišķiga rupjiba. Savus vaļas brīžus tas

čakli izlietoja sarīkodams daudz nepatīkamu scēnu, kā aii nodo-

damies notikumiem sekojošo sūdzibu vešanai. Bet ar rupjibam

tika izšķērdigi pamielots katrs, kas uzdrošinājās būt citādos

uzskatos, nekā akadēmiķa kungs. Reiz kādā bēru gadijienā

Peterbaznicā, Rozē sācis dievnamā trokšņot, caur to izpelnidamies

sevim no laikraksta «Zeitung fur Stadt und Land"

palamu «vecais, pazīstamais ķildnieks", jeb «piedauzīšanās akmens".

Dusmu pilns apvainotais iedrāzās pie mums redakcijā un nolamāja

«bailigos", kuriem neesot pietiekoši drosmes minēt viņa vārdu,

kas darot to nespējīgu, uzsākt kriminalsūdzibu pret vācu lapu.

Ļoti bieži Rozē ieradās pie B. Dīriķa apkrāvies bieziem

manuskriptiem un lūdza tos iespiest «Rigas Lapā". Bet tā ka

visi šie raksti mudžēja no bīstamiem apvainojumiem, to iespiešana

bij jānoraida. Bet tad katrreiz izcēlās sevišķs tracis.

Reiz «vecais hofrats" manim uzdeva kādu Rozē'a piesūtijumu

sagatavot iespiešanai. Tur nu bij jālabo un jāīsina tik daudz,

ka mākslinieks savu darbu pēc iespiešanas vairs nepazina, jo bij

visi, ta pretiniekiem nodaritie apvainojumi nostrīpoti. Rozē,
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izzinājis, ka viņa gara ražojuma sakropļotajs bijis es, izlēja pār

manu galvu īstu dusmu vētru, pilnu stipru izteicienu, no kuriem

„muļķa puika" un t. I. jau pieskaitāmi pie glaimu vārdiem.

Rigas senās Rātes tiesas iestādēs, kuras Rozē bieži

apgrūtināja ar savām skandalozām sūdzibam, formalitātes reizēm

gāja tik tālu, ka kungi sākot ar „galma padomnieka" tituli un

augstāki, ja tie bij tiesas priekšā aicināti, tika lūgti piesēsties.

Rozē Peterpils akadēmijā bij ieguvis titularpadomnieka grādu.

Kāds latviešu advokāts, laikam gribēdams ekscentrisko mākslinieku

izjokot, pēdējam iestāstija, ka ari tas (Rozē) baudot priekšrocibu,

pie nopratināšanas tiesā piesēsties.

„Bet cilvēk, kādēļ Jūs man ātrāk par to nesacijat," uzgavilēja

gleznotājs un paceltu roku draudoši piemetināja: „Nu šie kungi

ko piedzīvos!" Viņam noliktais termiņš bij pienācis un Rozē

atradās Rātes priekšā, kur viņam lika parastos jautājumus.

„lekams es sāku runāt un atbildēt," paskaidroja nelabojamais

ķildnieks, „es Jūs lūdzu, kungi, man ierādit sēdvietu."

„Bet kāda iemesla dēļ?" atskanēja izbrīnās pilns jautajiens.
„Es taču esmu titularpadomnieks!" Rozē ātri

izsaucās uzvaras pilnā balsī.

Aukstasinigi un ar vajadzigo uzsvērumu tiesas priekšsēdētājs

pasludināja: „Tad būsat tik ļoti laipni un stāvēsiet tik ilgi, kamēr

Jūs paaugstinās par galma padomnieku!"
Šo dzēligo ironiju Rozē panesa mierīgi, kaut ari zobus

griezdams; tikai Latviešu biedribā nonākot, tas izgāza savas

dusmas. Gluži labi saprotams, ka zināmais advokāts šinī lietā

neizgāja sveikā.

Pavisam nedzirdēti Rozē apgrūtināja krievu-turku kara laikā

Dīriķa avizes redakcijas locekļus. Gandrīz ikstundas atveras durvis,

Rozē ātri galvu pabāzis nesveicinādams uzbļāva stipri nodarbi-

nātam personālam stereotipo: „Kas jauns kara laukā?" Ja tele-

gramās. bij jaunas ziņas, tad tādas bij nepieciešami jāpaziņo

māksliniekam, kurš savukārt tās izplatija visā pilsētā, būdams

lepns uz to, ka tam pieietamas ziņas, par kurām lielākā daļa

mirstigo dabon zināt tikai no vēlā vakarā iznākošām avizem.

Protams, ka šādi traucējumi ar laiku kļuva nepanesami un tika

nopietni prātots, kā novērst šīs nebūšanas. Jau ilgu laiku gaidija

Plevnas kapitulāciju, kaut gan pagaidām veltigi. Kad Rozē atkal

vienā jaukā dienā atvērdams redakcijas istabas durvis uzbļāva:

„Kas jauns kara laukā?" atskanēja gavilējošā atbilde: „Plevna

padevusēs — lai dzīvo mūsu armija!"
Pārak laimigais mākslinieks tikai paguva izsaukt „Lai dzīvo"
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un tūlit nozuda. Viņam taču jāsteidzas, tas mums visiem bij

zināms, jo šīs ziņas izplatišana tam bij no sevišķi liela svara.

Ka mēs, ļaunie cilvēki, to bijām izgudrojuši, to nelaimigais

nenojauda.
Otrā dienā, tiklīdz ko Rozē'a jaunā ziņa izrādijās par nepatiesu,

visā pilsētā par viņu ļauni zobojās. Tas viņu, protams, stipri kaitināja.

Uz vienu dienu mums redakcijā bija miers, jo viņš laikam vēl

nebij nomierinājies. Kad tas vēlāk atkal parādijās un galvu caur

durvju šķirbu pabāza, tad parastā jautajiena vietā: „Kas jauns

kara laukā?" viņš rūca apmēram šādi: „Tik vienkāršu rupju

joku, kādu Jūs sevim atļāvaties ar manim, var tikai latvietis ar

latvieti dzīt, kā jau latviešu sakāmvārds to māca. Jūs visi esat

nejēdzigakie muļķi, kādus jebkad savā dzīvē esmu redzējis!"
To sacijis viņš durvis ar sparu aizcirta un nozuda. Savus apcie-

mojumus redakcijā tas uz visiem laikiem pārtrauca.

Beidzot 1874./75. g. apstākļi Latv. biedribā atkal uzlabojās,

likās, ka būtu apnikusi mūžigā ķildošanās un nesaticiba. Līdz ar

to ari teātra turpmākai attīstībai ausa jauns rīts, iestājās rosiga

darba un zelta augļu laiks. Tikai tagad izrādijās, kādu labumu Rigas

latviešu teātra personāla mazajās pilsētās un uz laukiem sarīkotās

teātra izrādes bij devušas jaunajam institūtam Rigā. Visur šis

drusku pārdrošais uzņēmums bij atradis piekrišanu un modinājis

saprašanos un mīlestibu uz dramatisko mākslu. Tagad Rigas
Latv. biedrības teātrim uzplaukstot labvēligakos apstākļos, lauku

kā ari mazāko pilsētu publika kuplā skaitā apmeklēja mūsu centrā

sarīkotās izrādes. Likās būt jauns pavasars atnācis un Biedribas

telpās valdija svaiga, atspirdzinoša atmosfēra. Mūsu izrādes

apmeklēja ari daudzi provinces apdzīvotāji; galvenām kārtam

dažādu biedribu locekļi un diletanti ieradās, lai noskatitos Rigā

uzvestās lugas, lai pēc to parauga varētu paši sniegt pēc iespējas
labākus tēlojumus. Tādā veidā ideja par latviešu skatuves

nepieciešamibu tika lielā mērā izplatita un bij iespējams darboties

ievērojami labākām sekmēm. Un viss tas bij panākts pateicoties

mūsu ceļojumiem!
No svara teātra propagandai bij ari tas laimigais apstāklis,

ka Rigā ar panākumiem izrādito lugu izdevēju skaits ar laiku

ievērojami pieauga. Pirmais grāmatu tirgonis, kurš riskēja iespiest

latviešu, pa lielākai daļai viencēlienu lugas, bija J. Šablovskis

Jelgavā. Bet drīzi ta priekšzīmei sekoja brāļi K. un M. Buš

Rigā, izdodami lielākus, visu vakaru izpildošus dramatiskus

darbus. Viņiem pievienojās H. Allunans Jelgavā. Ari tas

izdeva blakus viencēlienu daudz trīs un vairāk cēlienu skatu lugu,
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to starpā ari viņa paša tulkoto Gogoļa komēdiju
Bez tam dramatiskās literatūras ražojumu uzņēmigs izdevējs bija

ari G. Pūcits-Eulenbergs, Rigā. Minētais grāmatu

tirgonis pieskaitāms pie vairāk izglītotiem un inteliģentākiem

sava aroda biedriem un tamdēļ ari labprāt iespieda ta laika

labākos dramatiskos darbus. Viņam blakus jāpiemin Zīslaks

Jelgavā, kurš ļoti veicinājis latviešu grāmatu iespiešanas attīstibu.

Šis nesavtigais vīrs bija pirmais Baltijas grāmatu spiestuves

īpašnieks. Visiem viņa izgatavotiem latviešu iespiedumiem bij

glīts un tīrs izskats, bet līdz tam bij pastāvējis ieradums, bez

izņēmuma visiem latviešu spiestuves ražojumiem piešķirt izskatu,

kas dzīvi atgādināja pagaidu novilkumu. Zīslaks nenoliedzami

paliks mūsu atmiņā kā vīrs, kuram mēs latvieši par ievērojamiem

nopelniem grāmatu iespiešanas" uzlabošanā daudz pateicibas

parādā. Šī vīra rīcību viņa amata biedri ņēma sevim par priekš-

zīmi, vienkārši veikala interesēs, tādejādi gandrīz neapzinigi

paceldami latviešu grāmatu iespiešanu ievērojamā augstumā. Ari

Zīslaks izdevis tikai lielākus dramatiskus darbus, starp citiem ari

manas latviešu tautas lugas „Kas tie tādi, kas dziedāja"

pirmizdevumu, kura tagad (1910. g.) jau izrādita vairāk kā 700

reizes uz dažādām latviešu skatuvēm. Par nožēlošanu Zīslakam

nebija lemts piedzīvot sava darba zelta augļus: dzīves labākajos

gados nāve negaiditi atrāva to sekmigai darbibai. Tas apstāklis,
ka augšā uzskaititie izdevēji visus labākos Rigas latv. teātrī

izrādītos dramatiskos darbus iespieda drīz pēc viņu izrādēm,

sekmēja mūsu teātra straujo uzplaukšanu, jo tagad daudzubiedribu

skatuves diletantiem bij dota iespēja, viegli iegādāties minētās

lugas, kuru izrādišana ari tiem bij atvieglota caur to, ka viņi

tās bij varējuši noskatities jau Rigā. —

Par laimi pieņēmās ari to rakstnieku skaits, kas gādāja lugas

jaunajai latviešu skatuvei. Bez jau agrāk minētiem drāmu un

joku lugu tulkotajiem, no kuriem katrā ziņā bij ievērojamākais

un produktivakais Pavils Pļavnieks, gadijās ari citi pa

daļai diezgan apdāvināti jauni rakstnieki, kuri savas spējas ziedoja

teātrim. Pirmā vietā te jāatzīmē Roberts Bodnieks-

Jaunzems, kurš tieši no Rigas Pilsētas ģimnāzijas zekundas

ieradās pie manis taī nolūkā, lai vēlāk pilnigi nodotos drama-

tiskai mākslai. Viņš gribēja pie latviešu teātra iegūt zināmu

techniku, lai vēlāk pārietu uz Vāciju pie turienes skatuvēm

izmēģināt savu laimi. Gandrīz 5 gadus Bodnieks skaitijās pie

latviešu skatuves, vēlāk tas darbojās pie vairākām mazākām vācu

skatuvēm, bet beigu beigās pilnigi atteicās no aktiera gaitas, lai
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iestātos kādā Baltijas lielākā uzņēmumā kā grāmatvedis. No

Bodnieka tulkojumiem sevišķi būtu minama Holteja bieži izrāditā

ļoti sentimentālā „Lenore".

Kā ļoti zimpatiska personiba jauno rakstnieku starpā izcēlās

Marija Pēkšen. Jau 1871. g. Latv. Biedribas Zinibu komi-

sija bij izsludinājusi godalgu, toreiz diezgan lielo zumu — 100 rbļ.

par labāko skatu lugu, kuru iegūt tīkoja B—lo jauni rakstnieki

jeb ļaudis, kuri vismaz bij iedomājušies sevi par tādiem. lesūtito

manuskriptu caurlūkošana prasija daudz laika, tā ka godalgu
samērā vēlu piesprieda 5 cēlienu skatu lugai „Ģertrude", kuras

izrāde notika pāris gadus vēlāk. Pie aploksnes atvēršanas par

«Ģertrūdes" sacerētāju izrādijās Marija Pēkšen. legūto godalgu,
39 g. laikā vienigo no Latv. biedribas dramatiskajam ražojumam

piespriesto, sacerētajā augstsirdigi ziedoja labdarigam mērķim.

„Ģerlrude", kuras darbiba norisinājās toreizējo latviešu inteliģentu

aprindās un kura saturēja, kā viens otram to iečukstēja, sacerētajās

personīgus piedzīvojumus, tika atkārtoti izrādita Rigā kā ari Jelgavā.
Bez tam ta tika izrādita ari uz dažu citu pilsētu lielākām skatuvēm

un uz laukiem. Katrā ziņā luga vērsa uz sevim pelnitu uzmanibu-

Labo sekmu iedrošināta Marija Pēkšen rakstija vēl otru skatu

lugu zem nosaukuma „Vienu stāstu", kuras darbiba tāpat

norisinājās septiņdesmito gadu sākumā latv. inteliģentu aprindās,

tomēr šis darbs vairs neatrada tās paliekošās piekrišanas, kādu

varēja uzrādit „Ģertrude".
Ari zvēr. adv. Stērstu Andrejs apdāvināja latviešu skatuvi

ar ļoti noderigu materiālu, kurš sevišķi valodas ziņā pieskai-
tāms pie ievērojamiem un kurš labi noderēja mūsu reper-

tuāra kuplināšanai. It sevišķi augšā teiktais attiecināms uz Volfa

„Precioza", kuras tulkojums Stērstēm izdevies sevišķi labi, tā ka

dzejojums tulkojumā skan noteikti labāk par mazliet vecmodigo

vācu oriģinālu. Tādēļ ari ši no „jaunajiem" galigi nicināta

„Precioza" ar savu skaisto Vebera muziķu piedzīvoja vairākas

izrādes netikvien Rigā un Jelgavā, bet ari vēl uz mazākām

skatuvēm. Ka minētā luga ir izmesta no latviešu skatuves

repertuāra, tas jau Vebera skaistās, mūžam nenovecojošās mūzikas

dēļ vien ir jānožēlo. Dzirdama jau ari viena otra balss, kura

neka negrib dzirdēt par latviešu „Freisch(itz\ jo tas daudziem

šķiet bērnišķigs un nemoderns. Itkā Vebera nemirstigā muziķa

varētu jebkad novecot!

Bez tam vēl Stērste ir pārtulkojis latviešu valodā ari L. Šneidera

sen-seno dziesmu lugu „Der reisende Student" zem

nosaukuma „Ceļojošs students" un šīs pārgalvigās divcēlienu
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lugas mīligā muziķa tā valdzinājusi publiku, ka ludziņa daudz

gadus noturejusēs uz skatuves.

Sevišķi labu darbu deva Velmē, latviešu valodas docents

pie Maskavas augstskolas, proti, Lessinga „Minna von

Barnhelm" tulkojumu, paturēdams ari latviešu valodā to pašu
nosaukumu. — Par nožēlošanu ši mūžigi jaunā jautribas luga

uz latviešu skatuves gandrīz vaj nemaz netiek izrādita, ko var

tikai nožēlot tamdēļ, ka Velmēs tulkojums patiesi atzinibas cienigs.

Andrejs Dīriķis mums vēlākajos gados ari vēl devis labus

darbus, bet tā ka viņam likās būt sevišķa mīlestiba uz Ģerstācker v,

kam skatuve bij pilnigi sveša, ta darbi tad ari latviešu tulkojumā

pie mums neatrada piekrišanas. No viņa tulkojumiem minams „Der

Wilderer" un „Liesli" („A i zgāj c j i"), kuri pie mums nav

varējuši aklimatizeties; tāpat Šillera „D er Parāsit", kuru A. Dīriķis

jau agrāk bij tulkojis zem nosaukuma «Divējādi ceļi v z lai m i"

un kura bij iznākusi «brāļu K. un M Bušu" apgādibā, tika no

publikas noteikti atraidits. Diezgan daudz derigu lielāku lugu

tulkojumu deva latviešu skatuvei Esenberģu Jānis. Daži no

viņa tulkojumiem ir noturējušies repertuārā līdz šai dienai.

Līdz ar latviešu dramatiskās literatūras uzplaukšanu mūsu

teātrī iestājās ari jaunu, apdāvinātu skatuves darbinieku ieplūdums.

No dainām, ar kurām jaunā mākslas iestāde varēja taī laikā

lepoties, minamas Anna Spodrite, Vīto 1-U peniek, Berta

Rūmniek, kura ilgu laiku skaitijās pie ievērojamākiem „vecā"

teātra spēkiem, bet pirms diviem gadiem jau rotā „jauno" teātri.

Bet kā vispirmā minama Anna Briga der-M aija, kura bij

uzņēmuma labais gars. Viņai bij sidrabskaņš zoprans visos

reģistros vienlīdzīgi labi izglītots un viegli plūstošs, bagātas

skatuves dāvanas, kas to darija spējigu tēlot visdažādākās lomas.

Pēc dabas klusa un atturiga, Anna Brigader-Maija apvienoja sevī

visu, kas to padarija teātrim nepieciešamu. Un ja reiz latviešu

teātra vēsturē tiks atzīmēti katra laikmeta labākie spēki, tad ari

šīs ievērojamās skatuves darbinieces vārda viņā netrūks. No

kungu personāla, kuri darbojās pie skatuves no 1875. g līdz

tam laikam, kad atkāpos no teātra vadibas, izcilus stāvokli

ieņēma bez jau agrāk minētiem Krastiņ-Burkovski un

Bod n iek-Ja v nze m, vispār iemīļotais komiķis J. S'teglavs,
tad Lepševics, ievērojamais un laikam gan pirmais latviešu

teātra dziedātājs ar labi izglītotu balsi. Vēl minams ari

J. Brigaders, kurš savus pirmos dramatiskos izmēģinājumus
iesāka zem manas vadibas. vēlāk spēji pacēlās par ievērojamu

raksturtēlotaju un dziedātāju un gadiem ilgi attīstija dzīvu,
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sekmigu darbibu kā teātra komisijas priekšnieks. Bez tam atzinibu

pelna pirmais mīļotājs un vēlākais Torņkalna latviešu vasaras

teātra dibinātājs A. Stīnus, tāpat J. Birzgals (bijušais

grāmattirgotājs Tukumā) — slavenās Interimteatra varoņtēlotajas

Jūlijas Skaidrites brālis; ari šīs mākslinieces skatuves

gaita iesākās pie manis. Beidzot vēl minams raksturkomiķis
J. Kazimir-Feils — Rigas latviešu publikas mīlulis. Būtu

netaisni, atstāt neatzīmētu diriģentu WoHertu, kurs savā

veidā ar nenogurstošu darbibu daudz sekmējis latviešu teātra

attīstibu. Vēl ilgi pēc manas aiziešanas W6lferts palika uzticigs

latviešu teātrim
. . .

Nu tomēr reiz bij pienācis mums laiks, noskatities un

priecāties par mūsu jaunā institūta uzplaukšanu; interese pieņēmās

tik lielā mērā, ka vācieši, it sevišķi .muižnieki un mācitaji bieži

ievērojamā skaitā apmeklēja mūsu izrādes. Kaut gan jādomā,
ka šie kungi ieradās latviešu teātrī vienigi zinkāribas dzīti, tomēr

varējām būt priecigi, ka mūsu uzņēmumam sāka piegriest vairāk

vērības. Bet garidznieciba, kā man tika stāstīts, gribēja laiku pa

laikam personigi pārliecināties, kādus ceļus jaundibinatais teatrs

iet un kas gan no ta turpmāk sagaidāms tautas labklājibas jeb

posta ziņā.
Reiz redzēju latviešu teātrī ari Rigas Jēkaba baznīcas virs-

mācitaju Berkholcu. Nenojaudu, ka jau tuvākā nākotnē

iepazīšos personigi ar šo aspratigo oriģinālu, par kuru Rigā stāstija

daudz laba un raksturiga humoristiska žanra. Pie satikšanās ar

šo visai ievērojamu vīru es dabūju pārliecināties, ka visi neskai-

tāmie jautrie nostāsti par viņu ir pamatoti.

Kādā laulibas gadijumā es devos pie virsmācitaja B. lenācis

un nosaukdams savu vārdu es taisijos celt savu lietu priekšā, kad

B. mani pārtrauca sacidams: „Bet Jūs jau esiet jauns, ļoti jauns!

Esmu Jūs redzējis vienigi uz skatuves, bet Jūsu vecumu aprē-

ķinājis tā uz gadiem 40; un tomēr Jūs esat vēl tik jauns! Ja, no

kurienes Jūs īstenībā cēlušies?" Dzirdēdams, ka es Jelgavā

ieraudzijis pasaules gaismu, B. vairākas reizes nodrebinajās itkā

drudža pārņemts un teica komiskā zemā balsī: „Tur man negri-

bētos būt apraktam!"

Un nu iesākās saruna par teātri vispārigi, pie kam B. tādā

mērā pieķērās šai sarunas vielai, ka visas pūles, virsmācitajam

paskaidrot savas ierašanās iemeslu, neizdevās: vienmēr no jauna

tas lika dažādus, uz teātri attiecošos jautājumus. Piepeši piecel-

damies, tas pienāca pie mana krēsla un rokas man kā vecam

paziņam uz pleciem uzlikdams, vecais kungs jautajā: „Ja, —ko
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jau sen vēlējos zināt, pasakiet lūdzu, kā ir iespējams operas

dziedātajiem būt tik nesalīdzināmi drošiem savās partijās. Nekad

neesmu manijis, ka tikai viens no viņiem jebkad uzsāktu kaut

par vienu noti agrāk vaj vēlāk, tāpat manim nekad nav uzkritis,

ka koris būtu iestājies par agru vaj par vēlu." (Es šeit atkārtoju

mācitaja B. personigus izteicienus.)

Protams, es sāku runāt par operu dziedātāju rūpigām

studijām un par to, ka atsevišķo partiju biežie atkārtojumi

stiprina dziedātāju atmiņu un ka beidzot tomēr viss atkarājas no

diriģenta, kurš atsevišķiem dziedātajiem kā ari korim ar savu

taktszizli pamāj, kad jaiekrīt. Te nu virsmācitajs lielā uztraukumā

vairāk reizes izsaucās : „Jūs maldāties, Jūs ļoti maldāties! Jau

ilgus gadus esmu pilsētas teātra abonents, operu sevišķi bieži

apmeklēju. Tomēr nekad neesmu manijis, ka diriģents dziedā-

tajiem jebkad būtu kaut ko pamājis. Jūs maldāties, Jūs noteikti

maldāties!"

Un mācitajs palika pie sava. Jāatzīstas, es jutos apkaunots

un reizā ar to aizskārts. Es domāju, ka manam sīvam pretiniekam

gan vajadzēja saprast, ka es biju vairāk kompetents spriest par

šīm lietam, kuras viņš bij izvēlējies par sarunas vielu. Es tomēr

klusēju, atstādams B. savos uzskatos un nokārtojis savas privat-

darišanas, īsi atvadijos.
Pāris nedēļas vēlāk man atkal bij jaieronas pie virsmācitaja

B. dzīvoklī, lai piedalitos kā liecinieks pie laulibas. Kad ierados,

bij jau visi sapulcējušies un virsmācitajs B. tērpies talārā pašlaik

rīkojās uzsākt svinigo ceremoniju. Mani ieraudzījis, viņš atstāja

ieņemto vietu, pienāca pie manis un nepiegriezdams vēribas

manam sveicienam, tas iečukstēja man ausīs: „Jums taisniba —

diriģents tomēr pamāj dziedātajiem katru uzsākumu." Tikai tad

viņš iesāka laulibas aktu. Virsmācitajs B. pa to starpu gan

laikam bij apmeklējis kādu operas izrādi Pilsētas teātrī, lai

personigi pārliecinātos par mana apgalvojuma pareizibu. Bet nu

tas turēja par savu pienākumu, atzīties, ka bij maldijies.

Savā ziņā ta bija Latv. biedribas laime, ka Krišjānis

Kalniņš, nobeidzisMaskavā savas juridiskās studijas, apmetās

Rigā kā advokāts, kur tas biedribas dzīvē ņēma dzīvu dalibu.

Tā ka viņam bij izdeviba vairākos gadijumos kļūt ievērotam, to

drīzi ievēlēja par biedribas priekšnieku. Un ši vīra ievēlēšana

kļuva biedribai par svētibu. Kalniņš bija, saudzigi runājot, diez-

gan brutālas dabas vīrs, kurš bieži izrādija nepieciešamāko pie-

klājibas trūkumu, bet viņš augstākā mērā bij spējigs ātri aptvert

zituaciju un tā ieņemt dominējošo stāvokli. Tikpat priekšniecibas,
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kā ari runas vīru sēdēs, Kalniņš prata no paša iesākuma sevim

nodrošināt autoritāti. Viņa uzskats pastāvigi bij izšķirošs un no

visiem tas tika bez iepriekšēja pārbaudijuma pieņemts. Tas bij

vīrs, kā radits visu Latv. biedribas naidigo elementu samierinā-

šanai un apvienošanai. Un drīzi zem Kalniņa vadibas iestājās

mierigs, svētiga darba laikmets, kuram sekoja visu biedribas zaru

spējš uzplaukums.

Pēc maniem ieskatiem Kalniņš bij kaut ari ne dzimts kara

vadonis, tomēr vīrs, kā radits masu savaldišanai. Pēc izskata

tas bij vidēja auguma, plecīgs, bārgiem, enerģiskiem sejas pan-

tiem. Viņa uzstāšanās bij tik noteikta, gribētos teikt pretrunas

nepielaidoša, ka pūlis viņam akli, gandrīz vaj pazemigi mēdza

pakļausit. Bet tas ari toreiz biedribas sajukuma laikos bij ne-

pieciešami vajadzigs. Ja ari Kalniņš savas tautas intereses vien-

mēr nesaudzigi, ar visas savas personibas spēku aizstāvēja, tad

tomēr nevar sacit, ka tas būtu gariga pārākuma dēļ ieguvis tādu

iespaidu uz pūļa un būtu bijis neparasti bagāti apdāvināts cilvēks.

Turpretim viņam piemita kaut kas valdzinošs, ta apkārtni hipno-

tizējošs un pateicoties šīm īpašibam, tas guva savas ievērojamākās

sekmes. Augšminēto īpašibu dēļ Kalniņš no daudziem pretinie-

kiem, it īpaši vāciešiem, kā ari no cienitajiem un apbrīnotajiem

tika uzskatits par daudz ievērojamāku, nekā tas īstenibā bij.
Netrūka ari tādu ļaužu, kuri K. pārmērigi nicināja un ķengāja.
Tā kāds vācu laikraksts tam reiz piešķīra apzīmējumu „aitu bara

vadonis" un kā pierādījumu par Kalniņa nenozīmigumu pieveduši

faktu, ka K. rakstnieciski nekad neesot nodarbojies. Pēdējais

jau nu gan saietas ar patiesibu un vēl dzīvam būdamam, atkār-

toti no paša tautiešiem tika taisits pārmetums, ka tas kaitējot
latviešu lietai tādēļ, ka rakstiski nenodarbojoties aģitācijas nolūkā.

Bet Kalniņa atturēšanās no preses un iespiesta vārda vispārigi,

izskaidrojama gan laikam citādi. Proti, nelaiķis advokāts bij

labs aprēķinātājs un kā tāds tas nāca pie slēdziena, ka katrs

spalvas vilciens savu klientu labā tam ienesīs vairāk, nekā ja

viņš to upurētu presei vaj vispāribas labā. K. acimredzot bij

caur un cauri praktiskas dabas cilvēks. Minēta iemesla dēļ tas

ari nebij spējigs sajūsmināties par mākslu un ari teātri viņš ap-

meklēja visai reti — pa lielākai daļai tikai pirmizrādes. Tamdēļ

viegli izskaidrojams, ka interese, ko viņš dāvāja latviešu skatuvei,

turējās zināmās šaurās robežās. Par to vislabāk varēja liecināt

virsskolotajs G. Passits, vēlākais Rigas Valsts ģimnāzijas in-

spektors, kad tas vēl bij mūsu latviešu teātra komisijas priekš-

sēdētājs. Passits savu amatu izpildija ar retu pašaizliedzību, upurē-
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dams tam daudz laika un spēka. Ja teātra komisija pieņēma
kādu lēmumu par skatuves apstākļu uzlabošanu, kurš bij savienots

ar izdevumiem, Passitim, kā komisijas priekšsēdetajaam bij jāgriežas

pie priekšniecibas, bet svarigakās darišanās pie runas vīriem dēļ

mūsu lūguma apstiprināšanas. Vienā kā otrā gadijienā Kalniņš

bij izšķirošā persona un Passits bij pārliecināts, ka K. katru, pēc
dažu priekšniecibas locekļu uzskatiem biedribai par maz ienesošās

skatuves prasibu, aizvien apsveiks ar vārdiem: „Atkal Jūs šeit ar

šo savu teātri!" Bet lai nebūtu jādarbojas bez sekmēm, Passits

parasti ķērās pie viltus līdzekļiem. Apburoši laipns sabiedribā,

tas Latv. biedribā no visiem bija iemīļots un cienits. Ja nu viņam
nācās griezties ar jaunu projektu pie runas vīriem, tad P. tādā

gadijumā prata visai labi komitejas locekļus jau pāris nedēļas
iepriekš privatsarunās pārliecināt par sagaidāmo prasibu nepie-
ciešamību un derīgumu, kamdēļ ari P. priekšlikumi, neskatoties

uz parasto nelaipno saņemšanu sēdēs, visai reti tika atraiditi.

Tā tad P. darbiba mūsu teātrim bij ļoti svētīga.

Ikkatram cilvēkam ir savas vājās puses un ari Kalniņš

nebij izņēmums. Tomēr tas bija labākais un nopelnu bagātākais

Rigas Latv. biedribas priekšnieks, nepārspēts ne no viņa priekš-

ne pēctečiem. Cik bezgala populārs viņš bijis, par to liecina K.

apbedišana decembrī 1885. g.

Tas bija reti grezns bēru gājiens un tomēr tik ļoti raibā

sastāvā, kādu vecie Rigas mūri gan laikam vēl nebij redzējuši.

Pat dažas nedēļas iepriekš, kad ar kareivisku godu glabāja ģene-
rāli Todlebenu, nebij tik daudz ļaužu, kā latviešu advokātu

pavadot uz pēdējo dusas vietiņu. Bet cik drīzi izgaisa, pa daļai

ari no kāda laikraksta, kura līdzstrādnieks K. bij bijis, māksligi

pastiprinātā sajūsma! Tiklīdz ko kaps bij aizvēries pār Latv.

biedribas bijušā priekšnieka mirstigām atliekam, jau pacēlās

balsis, kuras enerģiski prasija pieminekļa celšanu aizgājējam!

Bet vēl šo baltu dien' ši prasiba ir tikai vēlēšanās — vēlēšanās,

kura, kā daudzas citas jau sen nodotas aizmirstibai. Un kādēļ?

Vienkārši tādēļ, ka Kalniņa darbiba nebij tāda, kura plašākās

aprindās būtu atstājuse paliekamas pēdas; nelaiķis rakstniecibas

laukā nav darbojies, nav atstājis nekādu darbu, pie kura vēlākā

paaudze varētu stiprināties vaj sajūsmināties, jeb vismaz atcerēties

aizgājēja. Bet tagad Kalniņa laika biedri pamazam izmirst, ta

pēcnācēji vaj maz vēl zin ko noteiktāku par K. nopelniem Rigas

Latv. biedribas dzīvē, kuras zvaigznei vairs nav agrākā spožā
mirdzuma un tikai Rigas Latv. biedribas vēsturē tās bijušā ener-

ģiskā priekšnieka vārds dzīvos mūžigi.
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Ar katru gadu pieņēmās inteliģento latviešu skaits, kuri

pulcējās ap Rigas Latv. biedribu. Katrs inteliģents turēja par savu

pienākumu, pēc iespējas līdzdarboties pie «māmuliņas" (biedribas

nosaukums tautā) garigās izbūves.

Pie Latv. biedribas zimpatiskakiem vīriem piederēja Pils-

tiesas advokāts J. Kļaviņš, kurš likās sevi pārcelt no Kaunas,

kur tas bij darbojies kā izmeklēšanas tiesnesis, uz Rigu, pēc tam

bij bijis Jelgavas prokurora palīgs, bet beidzot pārnāca galigi uz

Rigu, kur apmetās kā advokāts. Kļaviņām piemita liels darba

prieks un izturiba. Viņš p. p. darbojies gandrīz vaj visās Biedri-

bas komisijās, bet šis apstāklis viņu tomēr nekavēja izdot visai

labi rediģēto nedēļas žurnālu „Rota". Šis uzņēmums tam

tomēr nesa lielus zaudējumus gan laikam ta iemesla dēļ, ka

Kļaviņš prata pulcināt ap sevi labākos latviešu rakstniekus un

maksāja tiem tik augstus honorārus, kā neviens cits mūsu redak-

tors. Vispārigi Kļ. bij visai augstsirdigas un cēlas dabas cilvēks,

kas parādijās pie katras izdevibas un piedeva tam daudz pievilciga.
Tas iemantoja ari lielu mīlestibu un popularitāti studējošās jau-
nibas starpā, kurās aprindās to vienkārši sauca par «onkuli".

Daudz ierosinoša deva viesiga dzīve Kļ. mājās, kas bieži bij in-

teresantu personu satikšanās vieta. Pilstiesas advokāta mājās
katrs jutās brīvi un omuligi, it sevišķi, kad patīkamā nama māte

atnācējus saņēma ar sirsnigu viesmīlibu. Man bija tas prieks,
ka Kļ. pret mani izturējies visai labvēligi un viņš netieši mūsu

teātrim vairāk laba nesis, nekā varbūt 10 citi, kuru uzdevums kā

komisijas locekļiem būtu bijis ieinteresēties par skatuves labklā-

jību. Kļ. bij liels iespaids uz Biedribas galvenajiem vīriem un

tā tad viņš darbojās teātra labā tā sakot aiz kulisēm. Blakus

minot, viņš ikdienas apmeklēja mūsu izrādes. Manim Rigu at-

stājot, vēl ilgus gadus stāvējām sirsnigos rakstiskos sakaros, iz-

mainidami savas domas. Sarakstišanās ilga līdz šī krietnā

vīra nāvei, kurš bij nesavtigs kā reti kāds, zelta raksturs caur

un cauri un darbojās līdz pēdējam dvašas vilcienam savas

tautas labā.

Vēl tuvāk dzīve manim nostādija Aleksandru Veberi,
kura vārds taisni tagad pēc ta nāves vēl visu ļaužu dzīvā atmiņā.

Kad Veberi iecēla par teātra komisijas priekšnieku un tas iesāka

ar mani, kā teātra artistisko vaditaju kopigu darbu, mēs redzē-

jāmies dzīvē ne pirmo reizi, mūs turpreti agrāk vienoja sirsniga
jaunibas draudziba, kuras iesākums meklējams bērnibā. Vēl

Jelgavas ģimnāzijas IV. klasē būdams, Vebers vasaras brīvlaiku

bieži pavadija manu vecāku nomātā muižā, kur tas kļuva par
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manu spēļu biedri un kur mēs kopigi gudrojām par daudz lieliem,

jaukiem nodomiem nākotnei. Cik bieži mans jaunibas draugs

toreiz nosolijās reiz kļūt par kaut ko varenu. Augstākā mērā

godkārigs, bet ar visai krietniem, cēliem uzskatiem, ar viņam

piemītošu neatlaidibu un stūrgalvibu viņš sevim iedomājās nā.«

kotni rožainākās krāsās. Bet es, garā pacilāts, vērigi klausījos
sava drauga iztēlojumos, nešaubigi ticēdams to nodomu piepil-

dīšanai un garā redzēju Veberi jau kā ievērojamu vīru, kam pie-

griesta visa mūsu šaurākās dzimtenes uzmaniba, ar tādu pārliecibu,

tik sajūsmināti dedzigi mans Aleksanders iztēloja lietas, kuras

reiz piepildīšoties un kurām japiepildoties. Neskatoties uz Vebera

lielo sajūsmu, viņa cēliem nodomiem tomēr trūka noteiktibas:

viņš gan bij uzmetis, kaut ari drusku neskaidrās krāsās savas

turpmākās darbibas gleznu, tikai pats ar sevi netika skaidribā

par to, kurp īstenibā savu turpmāko cenšanos vērst

un kas ražos ta darba augļus, ar vārdu sakot, kam tas

dzīvos un strādās. Ilgi Vebers velti meklēja izejas, līdz kamēr

beigās radās vajadzigā škaidriba un jauneklis iedomājās skaidri

redzam ceļus, pa kuriem turpmāk tam būs jāiet, lai sasniegtu

to mērķi, kas viņam rādijās miglainā tālē un kuru tas savā ziņā

varēja uzskatit par savu ideālu. Bet tas notika šādi.

Mana tēva diezgan bagatigā bibliotēkā Vebers (toreiz laikam

zekundas ģimnāzists būdams) nejauši atrada Otto fon Ruten-

berga „Geschichte der Ostseeprovinzen" (Baltijas

vēsturi). Šo darbu viņš nevislasija, bet taisni aprija, lai vēlakpamatigaki
nodotos ta pēlišanai. Beidzot laimigais jauneklis tika skaidribā

pats ar sevi, viņa fantāzijas tēls sāka noteiktāki izveidoties un garā
tas šķita redzam savu turpmāko, protams, vēl gandrīz vaj nemaz

neapstrādāto darba lauku: tas bija latvietis, ka tiesibas un

intereses Vebers nolēma aizstāvēt un ar visu, viņam piemītošo

enerģiju tas nekavējoši iesāka sagatavoties sava nodoma izvešanai.

Manam jaunākam brālim un man vajadzēja apsolit, turpmāk ar

viņu sarunājoties lietot vienigi latviešu valodu, kuru tas visai vāji

pārvaldija. Ari ar muižas kalpiem viņš bieži sarunājās taī ceribā,

tādā kārtā ātrāk piesavināties latviešu valodu, neskatoties uz kalpu

izsmiekliem un aplamiem jokiem, kuri jauno «vācieti" un „prūsiti"

viņa sliktās valodas dēļ pārak izzoboja. Cik bieži tādos gadī-

jumos man krietnā zēna bij neizsakāmi žēl! Bet viņam ar šādu

zobošanos netika klāt un dažreiz, kad viņu mierināju, tas manim

apgalvoja, ka tur nekas nelīdzot, tas mierigi japanesot, jo šāds

stāvoklis esot apstākļu radits. No mana tēva grāmatu krājuma
tas izmeklējis Bielenšteina latviešu gramatiku to uz-
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cītigi mācidamies, lasija vienigi latviešu grāmatas, bij sajūsmināts

par G. Merķeļa darbu «Die Letten" (Latvieši) un sapņoja par

lietām, no kurām tam galu galā tomēr nācās atteikties.

Atgriezies uz Jelgavu, Vebers kopā ar citiem ģimnāzistiem

nodibināja tā saukto «latviešu skolnieku vakaru", kurš pastāvēja

10 vaj vēl vairāk gadus un ierīkoja ar laiku diezgan plašu
bibliotēku. Biedribas sarīkotos vakaros tika nolasiti biedru litera-

riskie darbi. Vispārīgi viņas uzdevums bij netikvien biedru tautiskās

atziņas izkopšana, bet ari to sagatavošana augstskolas dzīvei.

Šie «skolnieku vakari" neapšaubāmi devuši latviešu tautai lielu

skaitu ievērojamu vīru.

Nobeidzot Jelgavas ģimnāziju, Vebers svinigā akta gadijienā

nolasija referātu par tematu «Kurzemes hercogs Jēkabs",

pie kam izpaudās viņa ļoti brīvie uzskati. Kad nākošā zemestrī

jaunais students pārgāja uz Terbatu, viņš drīzi ieguva palamu

«Kurzemes hercogs Jēkabs", kas viņu tādā mērā aizskāra, ka iz-

stājās no augstskolas un turpināja savas studijas Peterpilī, kur

tas zem pseidonima «Varaidošu Zanderis" daudz rakstijis
latviešu laikrakstiem,it sevišķi «Baltijas Vēstnesim", brīvo

laiku ziedodams Peterpils latviešu kolonijai. No vecākiem Vebers

nesaņēma gandrīz vaj nekāda pabalsta un tamdēļ tam ar paša spēkiem

pelnito bij jātiek cauri. Viņa iespaidigie un pārtikušie radi no

mātes puses — (starp citiem bijušais ministru prezidents grafs

f on Vīt te, Vebera brālēns) — no sākuma gan to pabalstija, bet

kad viņu prasibu, lai Aleksanders paliktu uzticigs vācietibai,

studenta kungs nepildija, tie gan laikam no spītnieka būs no-

vērsušies, jo turpmāk tam nācās sūri grūti pašam pelnit sev

uzturu kā repetitoram, vingrošanas skolotajam, kā ari strādājot

pie latviešu laikrakstiem. —

Savā turpmākā dzīves gaitā Vebers pierādija, ka viņš īstenibā

bijis pilns pretrunu. Ātri iejūsminadamies par kaut kādu no-

domu, tas bija gatavs, to jau nākošā mirklī atmest, ja kādam bij
izdevies to iespaidot. Un cik viegli bija šo «tautas vadoni" pār-

runāt, kad tam vīra gados likās būt zudusi jaunibas enerģija un

izturiba. Bagāti apdāvināts, no dabas ar visām labām, spožām

īpašibam apveltits, šis vīrs nebij laimigs draugu un tuvāko padomu

devēju izvēlē, kad tas dzīvoja Rigā, jo katrs, kas to tā caur un

cauri pazina, kā šo atmiņu rakstitajs, Veberi Vidzemes galvas

pilsētā vairs nebūtu pazinis, tik nepastāvīgs tas bij palicis. Ļoti

viegli tas peldēja līdzi katrai straumei, zvejoja plašākas publikas

piekrišanu, bieži pieturējās pie tās partijas, kuras pusē skaitijās

abzoluta majoritāte un kura izšķirošā brīdī varēja būt uzvaras
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droša. Tās bija īpašibas, kādas V. vēl students un jauns advokāts

būdams, bij nosodijis un apkarojis. Kad p. p. Baltijas provincēs
ieveda jaunos pilsētu likumus, tad V. bija viens no pirmajiem,
kas Rigas Latv. biedribā dedzigā runā izteicās, ka nu latviešiem

jārūpējas par to, lai pilsētas valdē reiz izbeigtos varmācigā vācu

diktatūra. V. kļuva par dienas varoni un viņa runas rezultāts bij

tas, ka to ievēlēja par pilsētas domnieku. Nu viņš sēdēja Pilsētas

domē, atrada visu jaukākā kārtibā un — klusēja. Ari teātra

komisijā V-a darbibai nebij ievērojamu panākumu, jo tas nedrošs

būdams, pats savus priekšlikumus bieži atsauca. Komisiju sēdēs

mūsu jaunais priekšnieks šad tad dedzigi aizstāvēja neatliekamu

jauninājumu nepieciešamību, bet, kad tam nācās tos pašus projektus
pie runas vīriem aizstāvēt, tad bieži viņam trūka drosmes priekš
tam. Tamdēļ ari viņa darbiba reizēm atstāja to nepatīkamo ie-

spaidu, itkā tas bītos iegūt ienaidniekus.

Visiem būs zināms, ka V.saviem agrākiem draugiem, latviešiem,

kuriem tas jaunībā tik lielus upurus bij nesis, atmeta ar roku,

pārdeva savu īpašumu Vidzemē, devās uz Vāciju un tur izdeva

brošūru, kura bija vērsta pret sīktautu eksistences tiesibam, tādā

ziņā ari pret latviešiem. — Grūti izprast, ka šis tik smalkjūtigais

vīrs gadu vēlāk varēja ierasties Rigā uz kādām latviešu ieteliģentu

aprindās sarīkotām dzīrām, jo par vēsu uzņemšanu taču šaubu

nevarēja būt. Kaut ari daži vecāki kungi taī vakarā bij pietie-

koši smalkjūtigi, izturēdamies pret savu viesi laipni, itkā nekas

nebūtu atgadijies —jaunatnes un it sevišķi preses lielā daļa pie-

tiekoši skaidri deva manit savu īgnumu. —

Cik tomēr dīvaini, ka dažreiz cilvēku uzskati par vienu un

to pašu lietu stipri atšķiras! Kamēr Vebers, atgriežoties pie

savējiem, no vāciem iemantoja atzinibu par viņa politisko uzskatu

maiņu, kurā tie redzēja labošanos, kas viņā un ar viņu notikusi un

turēja to par grēku nožēlotaju, kas bij devies uz Kanosu —

latviešu nometnē spriedums bija pavisam citāds. Vēl šo dienu

valda tās domas, ka ja Vebera sirdsapziņa šādu pārvērtibu prasīja,

tad tai vajadzēja mosties daudz agrāk, bet nevis tagad, kad kop-

dzīvē ar latviešiem tas bij iedzīvojies jau ievērojamā kapitālā.
Tādā ziņā uzskatu maiņa pieklājigi domājošo cilvēku acīs iestājusēs

ar mazu nokavēšanos, šādai viņa nozušanai no skatuves nepiemita

neka varoniga. Bet neskatoties uz visām vājībām, kuras nāca

gaismā tikai vēlākos gados, Vebera nopelni latviešu tautas lab-

klājībā tik ļoti ievērojami — par daudz vispusīgi, lai tos šeit

uzskaititu. Un reti kad Ģetes pazīstamais izteiciens „kas cenšas,

tas ar' pazīst maldu" bijis tik nozīmīgs, kā šinī gadijumā.
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Persona, kura daudz iemaisijās latv. teātra iekšējās darišanās,

žurnalistiski mēģinājās darboties ta labā, bieži sāka runāt lietas,

no kurām abzoluti neka nejēdza, caur to sasniegdama vairāk ļauna,
nekā laba, bija pag. gadsimteņa septiņdesmitajos gados bieži

minētais Māteru Juris, kuram par nožēlošanu jaunā paaudze

dāvā lielāku ievēribu, nekā tas ir pelnijis.

Visai bēdiga parādiba, ka pēdējā laikā starp mums latviešiem

gadijušies jauni cilvēki, kuri aizgājušajiem, viņiem pilnigi nepa-

zīstamiem publicistiem un t. t. sāk dziedatslavas dziesmas un prasa

laurus šiem, neskatoties uz to, ka viņu izredzētie tāda goda nebūt

nav izpelnījušies. Pie pēdējos gados nepelnītā kārtā slavētiem un

izceltiem pieder pirmajā vietā Māteru Juris, kuru starp citu ari

— kaut gan tas nekad nav licis humora dzirkstelei uzliesmot —

labprāt dēvē par satiriķi. Esmu tāli no ta, neatzīt izteicienu „Dc

mortuis nil nisi bene" (Par mirušajiem runā tikai labu), bet kad

acimredzot iziet uz dzimtenes vēstures viltošanu šaurākā nozīmē,

tad pret tādu nebūšanuenerģiski jāprotestē. Maters bijis visai vien-

kāršas dabas cilvēks, mazizglītots, bet ar ievērojamām garadāvanām,

caur un cauri līdzskrējejs un līdzkliedzejs, kurš sevišķi prata sevi iz-

bīdit priekšējās pozicijās, lai vairāk kristu acīs un lai vairāk par to

runātu. Savā lauksaimniecības nedēļas laikrakstā «Zemkopis",
kurš sevišķi veicināja Rigas firmas „Cīgler un Bdr." (lauk-
saimniecības mašinas un rīkus) intereses, M. polemizēja vaj

ar visu pasauli, sevi nostādidams par dedzīgu latviešu lietas aiz-

stāvi. Toreiz pilnā ziedā stāvošos zaļumsvētkos viņš bija labprāt
dzirdēts orators, jo prata pareģot lietas, kuras gan skaisti izklausījās,
tomēr reti piepildijās. Tā ka viņš bij maz izglītības baudījis,
tad viņa vājās puses bieži parādijās. Tā p. p. tas reiz nemirstigi

izgāzās kādā polemikā, kuru tas bij uzsācis savā «Zemkopī" ar

«Rigas Lapu" un kurā viņš Lielupes labo krastu noteica nevis

skatoties no viņas avota, bet gan no tās ietekas. ledzīts spraugās

no sava pretinieka, tas atsaucās uz Meijera mazo konverzacijas

vārdnicu, kurā tas šīs blēņas sacijās lasijis, caur ko viņš vēl

vairāk kļuva par apsmieklu.
Citā gadijienā izgāšanāš nebij mazāka.

Matera sievas tēvs bij alus daritavas īpašnieks Jelgavas

apkārtnē un tamdēļ «Zemkopja" redakcijā, Jelgavā, Katoļu ielā

nekad netrūka putojošās miežu sulas. Laipnais nama tēvs lab-

prāt redzēja viesus savās mājās, bet it sevišķi labi izglītotus, lai

to priekšā varētu ar savām gara dāvanām lielīties. Pa lielākai

daļai — sevišķi vasaras brīvlaikā — pie ta viesojās studenti,

kuriem tas sarīkoja spīdošas dzīrās. Tā ari reiz, šo rindiņu rak-
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stitajam tādā „sēdē" dalibu ņemot, kāds Terbatas augstskolas

latviešu students pacilātā gara stāvoklī garākā runā pateicīgi pie-

minēja dzimto augstskolu un tai uzsauca parasto „Lai dzīvo".

M. bij piegriezis maz vēribas studenta runai un pats kaisligs

runātājs būdams, tas instinktivi juta, ka pienācis īstais moments,

laist savas runas dāvanas darbā. Ar noliektu galvu viņš acim-

redzot vēl pārdomāja, ko īstenibā runāt, kad jaunais mūzas dēls,

paceldams glāzi, sajūsmināto runu nobeidza ar izsaucienu „Lai

dzīvo mūsu alma mater!" Maters, kurš bij tikai, laikam, skaidri

sadzirdējis pēdējos vārdus, gluži nopietni piecēlās un laipni palo-

cidamies nelaimigais uzsāka: „Mani kungi! Manas sievas prom-

būtnē saņemat manu sirsnigako paldies! Bet daru Jūs uzmanigus

uz to, ka manas sievas vārds ir nevis Alma, bet Alide."

Tālāk viņš netika: lieliski smiekli noslēdza šo nelaimigo

pārpratumu. Patieso, nesavaldāmās jautribas iemeslu M. gan

laikam nekad neuzminēja.

Visā īsumā M. darbiba raksturojama ar kāda manim drau-

dziga lalvieša izteicienu, kas 70-jos gados latvju nacionālās kustī-

bas laikā to nosauca par „kustigo personu". Nopietni gan laikam

neviens to nav ņēmis. īsā laikā tas savu lomu izspēlēja un

ātriem soliem gāja lejup; aizmirsts un atstāts tas gulēja uz slimi-

bas gultas, ka pat nāve tam vairs nevarēja atbaidoša būt. — Cik

nepareizi rīkojas tie, kas no aizgājēja labprāt gribētu iztaisit

kaut-ko ievērojamu, lielu, nelaiķi ar šādu rīcibu vēl vairāk paze-

modami un pat vairāk, nekā viņš to būtu pelnijis, to pierāda

š. g. (1910. g.) 28. febr. Rigas Apollo teātrī sarīkotais Matera

piemiņas vakars. Pie ši gadijuma parādijās neiespējamiba, atrast

Matera atstātos rakstos kaut tikai vienu rindiņu, kura būtu varē-

jusi noderēt ši vakara priekšnesumam, jo tās bij tikai laikrakstu

polemikas. Un šīs svinibas taču rīkoja ievērojamam rakstniekam,

humoristam un satiriķim!!
Blakus jau agrāk minētam virsskolotajam G. Pasišam akti-

vakais teātra komisijas priekšnieks bija elementarskolas pārzinis

A. Spunde. Sp. nopelni latviešu skatuves uzplaukšanā ir nesa-

līdzināmi. Lai sasniegtu mērķi, viņš nebijās ne no kādām nepa-

tikšanām nedz šķēršļiem, pat ne no tādiem, kuri tam sagādāja

ienaidniekus. No dabas apbalvots ar neizsīkstošu humoru, tas

viegli pacēlās pāri visām grūtībām, kādas tam bieži gadijās

biedribas augstākās instancēs savas prasibas priekšā ceļot. Būtu

netaisnīgi, šeit neminēt ari runas vīru Zilberfeilu, Albrantu

un veco Balodi kā nenogurstošus latv. teātra labvēļus. 80-to

gadu sākumā varējām ar lielu prieku novērot pie mūsu skatuves

4*
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vispārigu progresu: tēlojošie spēki jau bija spējigi apmierināt

viņiem liktas, augstākās prasibas un pamazam iedrošinājās uzņem-

ties grūtākus uzņēmumus. Uzvedām jau toreiz mūsu dziedātāju

spēkiem ne visai vieglo Šenka operu „Sādžu dakteris" (Der

Dorfbarbier) ar samērā ļoti labiem panākumiem. Teātra publikas

interese atkal palika dzīvāka un protams ari ieņēmumi pieauga.

Bet Spunde mani pamudināja, tagad, kur aktieru spējas jau bij

sasniegušas pilnigaku pakāpi, iekarot teātrim plašākas publikas

masas, sarīkojot ārpus Rigas biežākas viesu izrādes. Bijām Rigā

jau tik tālu, ka blakus parastām svētdienas izrādēm, mēģinājām
sarīkot tādas ari darbdienās un tā ka mums viņas izdevās bez

zaudējumiem, tad tāds panākums atstāja uzmudinošu iespaidu.

Jurjanu Andrejs*), kurš pašlaik darbojas kā profesors pie Harko-

vas ķeizariskās mūzikas skolas, bij tikko nobeidzis Peterpils kon-

zervatoriju, laikam gan kā pirmais latvietis, ar sevišķu uzslavu

un brīvmākslinieka grādu. Laiku pa laikam viņš uzrakstija kompo-

zicips mūsu orķestrim uz latviskiem motiviem, kuras starpbrīžos

tika nospēlētas un ieguva vētrainu piekrišanu. Tas teātrim pie-

deva arvien noteiktāku tautisku nokrāsu un sagādāja tam jaunus

draugus . . .

lesākās atkal ceļojumi, sevišķi vasaras brīvlaikā, kad Rigas

teatrs, protams, bija slēgts. Kamēr agrākajos gados biju apceļojis

pa lielākai daļai Vidzemes pilsētas, vēlākie ceļojumi bija vērsti

uz Kurzemi — Jelgavu, Liepāju. Ari mazākas pilsētiņas, kā p. p.

Tukums, Bauska un vēl daudz citas tika izraudzitas par mūsu

izrāžu sarīkošanas vietām. Bet visbiežaki ieradāmies Jelgavā,
kur gandrīz vaj visas Rigā sevišķi rūpigi iestudētas un ar panā-

kumiem uzvestas novitātes tika izrāditas. Jelgavā man bij ari

tas prieks iegūt toreizējā Kurzemes gubernatora Pāvila fon

Lilienfeldta sevišķu labvēlibu, kurš reti kādā izrādē trūka un

bieži man glaimojošā kārtā izteica savu atzinibu. Lilienfeldts

pierādija savu labvēlibu ari caur to, ka izsniedza manim

teātra koncesiju, derigu visai Kurzemes guberņai. Šis

godinājums uzskatams par sevišķi lielu tādēļ, ka nedz pirms ne

ari pēc manis neviens tādu nav saņēmis. Ši koncesija manim tad

ari nolīdzināja ceļu teātra izrāžu sarīkošanai provincē.

Kā zināms, Lilienfeldts īsi pirms savas aiziešanas no Kur-

zemes mainija savu agrāko latviešiem draudzigo politiku, ja,

viņš pat pastāvēja uz savas personas izslēgšanu no Jelgavas

Latv. biedribas goda biedru saraksta. Plašākām aprindām gan

*) Šīs atmiņas uzrakstitas 1910. g.
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mūžam paliks noslēpums, kas šo, no visiem iecienito guberņas

priekšnieku bij pamudinājis uz tik spēju līdzšinējo uzskatu

maiņu.
Kaut gan tagad ceļoju koncesijas aizsardzibā, tomēr man

bija vēl daudz darīšanu dažādās vietās ar policijas priekšniekiem.

Šie kungi nu gan vaj bez izņēmuma visi bij oriģināli un atmi-

ņas par viņiem tamdēļ lielākai daļai jautra rakstura. Tā p. p.

toreiz Liepājā bija policijas priekšnieks kāds fon Ramadlovs,

kurš caur dažādām varmācibam bij kļuvis slavens ari ārpus

Liepājas. Liepājā tikko bij notikuši žīdu grautiņi — (ostas strād-

nieki sakāvuši dažus žīdus un tos iemetuši ūdenī) — kad es tur

ierados, lai sarīkotu pāris nodomāto viesizrāžu. Manā repertuārā

nejauši atradās ari mans divcēliens „Icigs Mozes". Ramad-

lovs mani pie sevis ataicinājis paskaidroja, ka tas baidoties nopiet-

nāku nemieru izcelšanos un žīdus aizkarošā luga varētu lietu vēl

paasināt. Bet augšminētā lugā turpreti žīdi tiek aizstāvēti, ko es

policijas priekšniekam ari paskaidroju un pēdējais atļāva to izrā-

dit zem no viņa paša izvēlētā nosaukuma «Naudas maiss". Ļoti

apšaubāmi, vaj nu taisni ši rīkojuma dēļ Liepājā nenotika nopiet-

nākas žīdu vajāšanas.
Neaizmirstams man paliks Tukuma policijas priekšnieks J.,

pēc profesijas kurpnieks — milzis ar labsirdigako seju, kādu vien

var iedomāties. Reiz piesūtiju J. kgam divas no virspreses valdes

atļautas lugas, lai Tukumā pieteiktu to izrādes. Bet cik izbrīnē-

jies biju, kad manuskriptus atpakaļ saņemot blakus virspreses

valdes zīmogam ieraudziju ari vienu no Tukuma pilsētas valdes

un zem Peterpils cenzūras piezīmes par atļauju izrādit minētos

dramatiskos darbus redzēju atzīmi: «Izrādīšanai apstiprināts

no Tukuma pilsētas valdes". Pārsteigts vaicāju J. kgam, ko

gan tas nozīmē un saņēmu sekošu pamācibu: „Ja, redzat, lugas

mums bij jācenzē otrreiz, jo virspreses valdes kungiem nav

iespējams zināt, vaj drāmās nav tādas vietas, kuras Tukumā

liktos piedauzigas." Žēligais Dievs, — es sastingu! Cik niecīga

iestāde likās gan būt virspreses valde ši kunga acīs!

Savā veidā īpatnējs J. kga kolēģis bija Bauskas policijas

priekšnieks D., īsti aristokrātiska izskata cilvēks. Viņš piegrieza

lielu vēribu sīkām ārišķibām un stūrgalvigi turējās pie saviem

uzskatiem, kaut ari to aplamība būtu bijusi ar roku taustāma.

Katrreiz, kad man gadijās Bauskā būt, vecais kungs neiztrūkstoši

ieradās pie manis uz brokasti, kur tad tika pārrunāti dienas

notikumi. Kad mēs vienā jaukā dienā kopā sēdot atspirdzinā-

jāmies pie pudeles sarkanvīna, teātra personāls blakus istabā
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mēģināja krievu tautas himnu, ar kuru, kā augstā valsts svētku

dienā, vakara izrāde bij jāievada. Mans viesis likās būt pārsteigts
itkā piepeši kādas svarigas darišanas atceroties un tad noslēpu-

maini vaicāja: «Pasakiet, lūdzu, kā īstenibā ir ar tautas himnu?

Vaj publika to stāvot noklausās?"

„Bet pats par sevi saprotams," es atteicu.

Tikko policijas priekšnieks bij izzinājis, ko tas vēlējies zināt,

kad viņš jau atkal izrādija pašapzinigu, nopietnu seju un pieļā-

vigā, bet līdz ar to izskaidrojošā balsī teica: „Ja, — Bauskā jau

nu katrā ziņā pieceļas valsts himnu dziedot, mani tik interesēja

zināt, vaj Rigā tas pats tiek darits!"

Vecais gudrinieks!
Novestu par daudz tālu, ja šeit pieminētu visus neskaitāmos

līdzigos gadijienus, kuri ienesa uzjautrinošu pārmaiņu ceļojumu

vienmuļibā. Atzīmēšu tikai, ka šie ceļojumi pilnigi attaisnoja

savu mērķi un mēs visur bijām mīļi viesi.

Kamēr teātra darbiba Rigā vienmēr vairāk attīstijās un

iesētā sēkla sāka uzrādīt zelta augļus, mans pretinieku skaits tur

ievērojami pieauga. Sāka manim atklāti, bet vēl vairāk aiz mu-

guras pārmest, ka es esot .nesaticīgs cilvēks v. t. t. Patiesība

gan laikam būs bijusi ta, ka savos humoristiskajos feļetonos un

citos literariskos darbos vienu otru no biedribas vadošām per-

sonām biju tādā mērā sakaitinājis, ka šie labāk redzēja mani

aizejam nekā nākam. Bet tā ka biedru nesalīdzināmi lielākā daļa

izturējās pret mani labvēligi, tad tikai ar viltu bij iespējams pa-

nākt manu aiziešanu. Kad mani draugi un man patiesi labvēlīgie

komisijas locekļi kā ari es pats vasaras brīvlaikā uzturējāmies

jūrmalā vaj citur kur zaļumos, kāda saujiņa man naidigu runas

vīru bij kādā sēdē nolēmuši, manus ieņēmumus ievērojami sa-

šaurināt, lai caur to it kā dotu iespēju uzlabot teātra aktieru

stāvokli. Cik labi šie kungi mani tomēr pazina, kad viņi manim

neka neziņodami par šo sēdi, kurā taču tā sakot sprieda par

manu „būt vaj nebūt", izlietoja ļaunākos līdzekļus, lai izdaritu

rupjākās patvaļības un netaisnibas. Tie gluži labi zināja, ka es

šādas izturēšanās necietišu un tiem tamdēļ bez kavēšanās atgrie-

zīšu muguru. Un patiesi, es biju kā apstulbis, kad 1885. gadā

tikai augusta mēnesī dabūju zināt par šo, ja nemaldos jau taī

pašā gadā maija mēnesī no nedaudzām personām pieņemto lē-

mumu. Ar katru gadu teātra ieņēmumi bij vairojušies, kā gan

bija iespējams man, kas visu mūžu savas idejas dēļ bij ar trū-

kumu cīnijies, tagad, kur mans darbs uzrādija ari materielus pa-

nākumus, samazināt manus bez tam jau nelielos ieņēmumus, pat
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nepaziņojot man, kāda pārkāpuma dēļ tas notiek, ne ari aicinot

mani biedribas tiesas priekšā. Visu to es vienkārši nespēju ap-

tvert! Ari teātra komisijas priekšnieks A. Spunde, pie kura es

biju griezies, neka nezināja par notikušo noslēpu-
maino sēdi un tās lēmumu. Tas bija vēl labāki! Es nolēmu

griesties pie Kr. Kalniņa un paredzēdams, ka šī gājiena rezul-

tāts nebūs bez nozīmes, es lūdzu profesoru Jurjanu Andreju mani

pavadit, lai tas būtu apspriedes liecinieks. Par lielu prieku māk-

slinieks tam piekrita. Tas bija pāris mēnešus pirms Kalniņa

nāves. Slims un saīdzis būdams biedribas priekšnieks mani sa-

ņēma. Lēmumam esot sava pareiziba, viņš īsi teica, lai pārdo-

mājot šo lietu. Nākošā dienā tas ārstēšanas nolūkā atstāšot Rigu

un par savu slēdzienu es lai ziņojot viņa vietniekam GrOs-

valda kgm. Tikpat īsa bija ari mana atbilde, ka es negribu
velti Grosvalda kgu traucēt un tādēļ varu tūlit paziņot, ka es šo,

man aiz muguras nolemto, mani gandrīz vaj apvainojošo priekš-

likumu nepieņemu un atstāju latviešu teātra direktora posteni.

Kalniņš pieklājibas dēļ izteica savu nožēlošanu par manu aiz-

iešanu un mēs atvadoties apmainijamies ar rokas spiedienu — šai

dzīvē pēdējo. Kalniņa pēc tam vairs netiku redzējis, tas vēl ta

paša gada decembra mēnesī aizmiga uz mūžu.

Uz Latviešu biedribu kā tādu ši gadijuma dēļ nekad ne-

esmu turējis ļauna prāta, jo tās bija tikai dažas man naidi-

gas personas, kuras par manu ilggadējo grūto darbu man

parādija tik ļaunprātigu „pateicibu". Vēlāk es vairāk kā 10 gadus

darbojos kā Jelgavas latviešu teātra vadonis.
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