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VĒSTURE

Aiga Bērziņa

BERMONTIĀDE SIEVIETES ACĪM: AKTRISES MĀRAS 
ANTĒNAS (AULAS) DIENASGRĀMATAS FRAGMENTI*

tas aizkustināja mani
līdz pat sirds dziļumiem,

vēl vairāk,
kā atnākušais pavasaris.

Jā, dzeja ar aplausiem
ir kā koka-kola,

atspirdzinoša oranžāde
vai iesala ekstrakta dzēriens.

Nekad vēl manus pantus
nav izrunājušas glītākas lūpas

kā Jūsējās.**

Bermontiāde smagi skāra ne tikai Latvijas armiju un tās karavīrus, bet visus Latvijas, un jo 
sevišķi Rīgas, iedzīvotājus, bērnus un sievietes ieskaitot. Latvijas Valsts vēstures arhīvs glabā 
aktrises Māras Antēnas unikālas dienasgrāmatas par laiku no 1915. līdz 1949. gadam. Tajās 
emocionāli aprakstīti arī notikumi Rīgā 1919.  gada rudenī, kad Latvija piedzīvoja Pāvela 
Bermonta vadītās armijas uzbrukumu. Žurnālā publicēti M. Antēnas dienasgrāmatas ieraksti 
par Bermontiādi no 1919. gada 8. oktobra, kad Bermonta armija sāka uzbrukumu Rīgai, līdz 
1919. gada 11. novembrim, kad pilsēta tika atbrīvota. Publicētie fragmenti atklāj gan autores 
subjektīvo skatījumu un personīgos piedzīvojumus, gan vēsta par notikumiem galvaspilsētā 
izšķirīgajās Latvijas Neatkarības kara dienās.
Atslēgvārdi: Neatkarības karš, Latvijas Sieviešu palīdzības korpuss, Bermontiāde, dienasgrāmata.

* Publikācija sagatavota Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta nr. lzp-2018/2-0147 “Karš un 
sabiedrība 1914–1921”  ietvaros.

** Dzejnieka Andreja Pablo Mierkalna (1928–2005) veltījums Mārai Antēnai. Francijā 1961. gada 
martā. Publicēts: Latvija Amerikā. 1961. 25. nov. Nr. 94. 5. lpp.

Nekas pasaulē tik labi
nesader kopā,

kā glīta dzeja ar skaistu aktrisi.
Kas tur vēl piederas klāt?

Orhidejas,
lielā skatuves parāde

un Čikāga ar gangsteriem,
mūķīzeriem un 

naudas
viltojamām mašīnām.

Es pateicos par Jūsu smaidu – 
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1919.  gada 8. oktobrī sākās Pāvela Bermonta (Бермонт-Авалов; 1877–
1973) vadītās Rietumkrievijas brīvprātīgo armijas (turpmāk Bermonta armija) 
uzbrukums Rīgai, aizsākot tā saukto Bermontiādi – nepilnus divus mēnešus 
ilgas un spraigas cīņas Latvijas Neatkarības kara ietvaros par Latvijas un tās 
galvaspilsētas nākotni. 1919. gada naktī no 9. uz 10. oktobri Latvijas armijas 
vienības atkāpās uz Daugavas labo krastu, bet Bermonta armijas kontrolē 
palika Pārdaugava. Situācija bija kritiska, kā rezultātā Latvijas Pagaidu valdība 
pārcēlās uz Cēsīm. Latvijas armija pēc apjukuma pārvarēšanas nostiprinājās 
Daugavas labajā krastā un iznīcināja tiltus pār Daugavu, kuras krastos 
izveidojās frontes līnija. Bermonta armija sāka Daugavas labā krasta apšaudi 
ar artilēriju, un Bermonta armijas izredzes šajā uzbrukumā tika vērtētas ļoti 
augstu. Piemēram, jau 1919. gada 11. oktobrī žurnāls “The Times” publicēja 
ziņas par Rīgas krišanu.1 Neraugoties uz pesimistiskajiem viedokļiem par 
Rīgas un Latvijas likteni, Latvijas armija un sabiedrība kopumā gatavojās 
pretuzbrukumam. Turpmākajās dienās Rīgas aizstāvībai pieteicās daudzi 
brīvprātīgie un Latvijas Pagaidu valdība saņēma lielu sabiedrības atbalstu. 
Laikraksts “Jaunākās Ziņas” rakstīja: “Tautas atsevišķās grupas apvienojās, 
saprotas un iet roku rokā. [..] Nekad nav latviešu tauta bijusi tik vienprātīga 
kā šais smago pārdzīvojumu stundās.”2 Pēc sīvām kaujām 1919.  gada  
11. novembrī Rīgu no Bermonta karaspēka izdevās atbrīvot, bet novembra 
beigās un decembra sākumā Latvijas armija sasniedza Lietuvas robežu. Līdz 
ar to Kurzemes un Zemgales atbrīvošana no Bermonta karaspēka bija sekmīgi 
pabeigta.

Bermontiāde smagi skāra ne tikai Latvijas armiju un tās karavīrus, bet arī 
visus iedzīvotājus, to skaitā bērnus un sievietes, kuri bija ierauti notikumu 
virpulī un bija spiesti piedzīvot kara šausmas, it sevišķi Rīgā. Svarīgu atbalstu 
Bermontiādes laikā karavīriem sniedza Latvijas Sieviešu palīdzības korpuss 
(turpmāk LSPK), kas bija dibināts tikai divas nedēļas pirms Bermonta armijas 
uzbrukuma – 1919. gada 22. septembrī. Tā mērķis bija sniegt Latvijas armijai 
aizmugures dienesta atbalstu, tādējādi vairojot armijas kaujas spējas un 
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atbrīvojot vīriešus no šo uzdevumu veikšanas. Bermontiādes laikā darbam 
LSPK pieteicās liels skaits brīvprātīgo, un korpusa darbība strauji pletās 
plašumā, kā rezultātā Rīgā nodibināja vairākas korpusa nozares  – Armijas 
apgādības (nodrošināja karavīru ēdināšanas punktu un tējnīcu darbību), Veļas 
(nodarbojās ar karavīru veļas un apģērbu izgatavošanu), Ziedojumu vākšanas 
(vāca ziedojumus armijas vajadzībām), Apbedīšanas (organizēja kritušo 
karavīru bēres), Bibliotēkas (saukta arī par Literatūras un mākslas nozari; 
ierīkoja karavīru bibliotēkas, vēlāk organizēja dažādus izklaides pasākumus 
karavīriem), Sociālās apgādības nozari (sniedza palīdzību trūcīgajiem 
iedzīvotājiem, bēgļiem, bāreņiem, kara invalīdiem u. c.), kā arī Sieviešu Zelta 
fondu (nodarbojās ar ziedojumu vākšanu Latvijas valsts labā).3

Unikālu avotu par notikumiem Rīgā Bermontiādes laikā un arī par darbu 
LSPK – dienasgrāmatu, kas ļauj paskatīties no pavisam citas perspektīvas, kāda 
līdz šim ir dominējusi Bermontiādes (un Latvijas starpkaru vēstures) avotu 
klāstā, kam pieder oficiālie dokumenti, sarakstes, atmiņas, preses materiāli, – 
atstājusi aktrise un režisore Māra Antēna (arī Marija Elvīra Johanna, dzimusi 
Aula; 1899–1984). Sešas dienasgrāmatas, kas ar pārtraukumiem (netiek rakstīts 
katru dienu) aptver laiku no 1915.  gada jūnija līdz 1949.  gada februārim, 
glabāšanā no M. Antēnas radiniekiem saņēmis Latvijas Nacionālā arhīva 
Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Tās fondētas 4011. arhīva fondā “Materiāli par 
personām Rīgā un Baltijas provincēs”.4 Dienasgrāmatas rakstītas krievu un 
latviešu valodā. 1919. gada 9. jūlija ierakstā lasāms: “Es rakstīšu latviski.. Es jau 
tādēļ rakstīju krieviski, pirmkārt, lai vingrinātos krievu valodā, otrkārt, vecā 
dienasgrāmata bij[a] jāraksta krieviski, lai nelūgti viesi viņā neieskatītos, bet, 
ja arī skatītos, lai nesaprastu,”5 tomēr vietām arī turpmāk saglabāta rakstība 
krievu valodā.

Māra Aula augusi un jaunību pavadījusi Rīgā. Jau jaunībā, sekojot savam 
mākslinieciskajam aicinājumam, pievērsusies teātra mākslai un šīs prasmes 
apguvusi pie vairākiem latviešu aktieriem un režisoriem. Pirmā pasaules 
kara laikā jauniete devās bēgļu gaitās uz Krieviju, vēlāk atgriezās Latvijā un 
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turpināja teātra spēli. Piemēram, neilgi pirms Bermontiādes 1919. gada augustā  
M. Aula strādāja pie slavenā režisora Alekša Mierlauka (1866–1943). 1919. gada 
9. augusta dienasgrāmatas ierakstā par to lasāms: “Dzīvoju kā ar vienu.. Vienu 
dienu smejos un trakoju, otru – skumstu un sēroju utt. Ak.. es biju tik bezgala 
laimīga.. Es dzīvoju tīri kā pa murgiem.. Jo.. es spēlēju pie Mierlauka.. Cik 
laimīga, cik lepna es biju.. Man pašlaik citas intereses nav kā teātris..”6 

Bermontiādes laikā kopā ar vecākiem M. Aula dzīvoja Rīgā, kur viņa 
kopš 1919.  gada 2.  jūnija strādāja par ierēdni Rīgas galvenajā pasta kantorī 
Aspazijas bulvārī 15.7 1919. gada oktobrī viņa, tāpat kā daudzas citas Latvijas 
sievietes, pieteicās brīvprātīgam darbam Latvijas Sieviešu palīdzības korpusā, 
kur tika norīkota strādāt Apgādības nozares pārziņā esošajā Rīgas Latviešu 
biedrības namā izvietotajā karavīru ēdināšanas punktā. Par savu darbību LSPK 
M. Antēna apbalvota ar Atbrīvošanas cīņu 10 gadu jubilejas piemiņas medaļu. 
Tomēr pāri visam, kā redzams no dienasgrāmatas ierakstiem, jauniete sapņoja 
par mieru un mīlestību. 

Pēc pārdzīvotā Latvijas Neatkarības karā 1922. gadā M. Aula apprecējās ar 
Neatkarības kara dalībnieku virsleitnantu Pauli Antēnu (arī Pauls Aleksandrs; 
1893–1935), kurš vēlāk ieņēma Latvijas armijas Elektrotehniskā diviziona 

Māras Antēnas (Aulas) 1923. gada pases foto. 
LVVA, 2996. f., 1. apr., 12608. l.
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komandiera amatu un 1933.  gadā paaugstināts pulkveža pakāpē.8 Ģimenē 
piedzima divi dēli – Visvaldis Jānis un Ivars Pauls.9 Otrā pasaules kara laikā 
M. Antēna devās bēgļu gaitās, nonāca Augsburgas bēgļu nometnē Vācijā, kur 
aktīvi piedalījās Augsburgas latviešu (ceļojošā) teātra darbā. 1950. gadā viņa 
izceļoja uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kur līdzdarbojās Ziemeļamerikas 
latviešu teātra dibināšanā Čikāgā. No 1967.  gada M.  Antēna bija Čikāgas 
latviešu teātra Mazā ansambļa vadītāja. Šajā teātrī viņa spēlēja līdz pat mūža 
nogalei 1984. gada 31. martā, kad 84 gadu vecumā aizgāja mūžībā no pēkšņas 
sirdstriekas.10 Pēc viņas aiziešanas latviešu sabiedriskais darbinieks Aleksandrs 
Zaube (1911–2003) rakstīja: “[..] esam zaudējuši aktīvu sabiedrisku darbinieci 
un lielu latviešu patrioti.”11

Publicēto dienasgrāmatas fragmentu tapšanas laikā M. Antēna bija 19 
gadus jauna (20 gadi viņai palika 1919.  gada 27.  decembrī), neprecējusies 
un sapņaina jauniete. Viņai raksturīgs ļoti emocionāls, personīgs stāstījums. 
Īpašu lomu viņas dzīvē ieņem mīlestības meklējumi. 1919. gada 13. augustā 
viņa dienasgrāmatā raksta: “Un es atkal spēlējos ar vīriešiem. Bet tas mani 
neapmierina. Man dusmas uz sevi, ka dzīvē protu tik lieliski spēlēt, bet uz 
skatuves nē.”12 Izteiksmīgie izklāsti par iepazīšanos, saraksti un komunikāciju 

Māra Antēna (Aula) 20. gs. 30. gados. 
Attēls ievietots M. Antēnas dienasgrāmatā. 

LVVA, 4011. f.
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ar pretējā dzimuma pārstāvjiem sniedz unikālu laika raksturojumu un 
demonstrē attiecību veidošanās procesu, turklāt no sievietes skatu punkta, kas 
līdz šim avotos sastopams krietni retāk.

Tajā pašā laikā, lai gan jaunā sieviete daudz koncentrējas uz privātās dzīves 
notikumiem un iekšējām sajūtām, viņa atklāj nozīmīgas laika posma detaļas 
un pierāda, ka 1919.  gada rudenī Latvijas vēstures lielajos notikumos, kad 
cīņās pret Bermonta armiju izšķīrās Latvijas nākotne, cilvēku dzīve neapstājās, 
bet jaunība, mīlestība un nākotnes cerības mutuļoja tikpat stipri, ja ne vēl 
spēcīgāk. M.  Antēna raksta par Bermonta armijas uzbrukuma sākumu, par 
Latvijas armijas pretuzbrukumiem un citiem nozīmīgiem notikumiem. Cita 
starpā viņa apraksta darbu LSPK, izjūtas, kādas sievieti pārņem, esot tiešā 

Māras Antēnas (Aulas) 1919. gada 29. oktobra dienasgrāmatas ieraksts. 
LVVA, 4011. f.
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karadarbības tuvumā un piedzīvojot netālu no viņas sprāgstošus lādiņus, viņa 
pauž savu attieksmi pret Latvijas armijas karavīriem un tā pretiniekiem, izsaka 
savas cerības par Latvijas nākotni u. c.

M. Antēna dienasgrāmatā Bermonta armijas karavīrus konsekventi sauc par 
“vāciešiem”, demonstrējot vispārējo viedokli par Latvijas armijas pretiniekiem. 
Iepriekš, 9. jūlijā, viņa rakstījusi, ka “friči” beidzot ir prom, un norāda, ka, “ja 
viņi būs tik labi un nenāks atpakaļ, tad es viņus ar raudzīšu ieredzēt, jo, ja 
cilvēks grib būt labs, tad tādam jābūt pret visiem”.13 M. Antēnas cerības par 
vāciešu neatgriešanos nepiepildījās. Realitātē Bermonta armijas vairākumu tik 
tiešām veidoja vācu vienības, un no M. Antēnas dienasgrāmatām redzams, ka 
arī publiskajā viedoklī šī armija tika saistīta ar vāciešiem. 1919. gada rudenī 
pēc slepena līguma parakstīšanas Latvijā esošais vācu karaspēks oficiāli 
pārgāja Bermonta pakļautībā.14 1919.  gada 6.  oktobrī ar pavēli Bermonta 
armijā tika ieskaitīti vācu militārie veidojumi – Dzelzsdivīzija, Vācu leģions, 
pulkveža Dibiča brīvkorpuss un majora Plēves grupa.15 Par Rietumkrievijas 
brīvprātīgo armijas komandieri tika iecelts pulkvedis P. Bermonts, bet Vācijas 
impērijas virsnieks Rīdigers fon der Golcs (von der Goltz; 1865–1946) ieņēma 
štāba priekšnieka amatu. Tomēr pamatots ir uzskats, ka šāds amatu sadalījums 
vairāk atbilda formālam veidojumam un par faktisko komandieri būtu jāsauc 
vācu ģenerālis, jo P.  Bermonts, saprotot, ka ir finansiāli atkarīgs no vācu 
resursiem, rīkojās pēc vāciešu norādēm.16

Dienasgrāmatas fragmentu publikācijās saglabāts M. Antēnai raksturīgais 
interpunkcijas lietojums (divpunkte, izsaukuma zīmes u.  c.), kas pastiprina 
jaunās sievietes emocionālo, brīžiem pat haotisko vēstījumu. Tāpat atveidoti 
dienasgrāmatā esošie oriģinālie pasvītrojumi, no kuriem daļa, spriežot pēc 
izmantotās tintes, tapusi vēlāk, nevis ieraksta brīdī. Ne visus M.  Antēnas 
dienasgrāmatā minētos cilvēkus izdevies identificēt, ko sevišķi apgrūtina 
vārdu vietā lietotie saīsinājumi, piemēram, “Z” vai “O-ls”. 

Raksta autore izsaka pateicību M.  Antēnas radiniekiem, kuri šo unikālo 
avotu padarīja pieejamu pētniekiem, un izsaka cerību, ka arī citas M. Antēnas 
dienasgrāmatas tiks ieviestas zinātniskajā apritē.



AIGA BĒRZIŅA126

ATSAUCES UN PIEZĪMES

1 Bambals, A., Bērziņš, V. Latvijas armija. Rīga: Zinātne, 1991. 28. lpp.
2 Jaunākās Ziņas. 1919. 16. okt. Nr. 118. 1. lpp.
3 Vairāk sk.: Bērziņa, A. Latvijas Sieviešu palīdzības korpuss Bermontiādes laikā, 1919. gada 

oktobris–decembris. Latvijas Arhīvi. 2013. Nr. 3/4. 155.–179. lpp.
4 Avota sagatavošanas un publicēšanas laikā M. Antēnas dienasgrāmatas vēl nav aprakstītas, 

tāpēc autorei nav iespējams norādīt konkrētu fonda aprakstu un lietas, kur dienasgrāmatas 
atrodamas.

5 M. Antēnas 1919. gada 9. jūlija dienasgrāmatas ieraksts. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA), 4011. f.

6 M. Antēnas 1919. gada 9. augusta dienasgrāmatas ieraksts. LVVA, 4011. f.
7 Pasta un telegrāfa departamenta un pasta-telefonu kantoru darbinieku saraksts, 1919–1929. 

LVVA, 1532. f., 10. apr., 3. l., 27. lp. op.
8 Par P. Antēnu vairāk sk.: Petersons, N. Latvijas kritušo un mirušo Atbrīvošanas kara 

varoņu piemiņai. Rīga: autora izdevums, 1938. 112 lpp., šeit 55.–57. lpp.; Jēkabsons, Ē.,  
Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918–1940. Rīga: Latvijas Valsts 
vēstures arhīvs, 1998. 68. lpp.

9 Marijas Antēnas pensijas lieta. LVVA, 5213. f., 16. apr., 14448. l., 2.–4. lpp.; LVVA esošajās  
M. Antēnas dienasgrāmatās aprakstīts arī bērnu gaidīšanas laiks, dzemdības, dēlu audzināšana 
un ģimenes sadzīve.

10 A. Z[aube]. Režisore Māra Antēna mūžības ceļā. Latvija Amerikā. 1984. 5. maijs. Nr. 18. 16. lpp.; 
Māra Antēna. Augsburgas jeb ceļojošais teātris. Skatuve un Dzīve. 1961. 1. janv. Nr. 9. 13., 
14. lpp. 

11 Zaube, A. Režisore Māra Antēna mūžības ceļā. Čikāgas Ziņas. 1984. 1. maijs. Nr. 85. 3. lpp.
12 M. Antēnas 1919. gada 13. augusta dienasgrāmatas ieraksts. LVVA, 4011. f.
13 M. Antēnas 1919. gada 9. jūlija dienasgrāmatas ieraksts. LVVA, 4011. f.
14 Sakarā ar šo līgumu vācu karavīriem tika apsolīta Krievijas pavalstniecība un tiesības saņemt 

zemi. Sk.: Bērziņš, V. (red.). 20. gadsimta Latvijas vēsture. 2: Neatkarīgā valsts, 1918–1940. 
Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003. 1024 lpp., šeit 112. lpp. 

15 Čapenko, A. P. Bermonta-Avalova Rietumu brīvprātīgo armijas virsniecības raksturojums. 
Grām.: Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, V. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2004. 61. lpp.

16 Bērziņš, V. (red.). 20. gadsimta Latvijas vēsture. 2: Neatkarīgā valsts, 1918–1940, 112. lpp.; 
Čapenko, A., Rietumu brīvprātīgo armijas komandiera portrets (P. Bermonta biogrāfija). 
Grām.: Latvijas Kara muzeja gadagrāmata, III. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2002. 70. lpp. 



BERMONTIĀDE SIEVIETES ACĪM 127

Māras Antēnas dienasgrāmatas fragmenti

1919. gada 8. oktobris–11. novembris

8. X
Šodien šauj.. tā stipri šauj.. ar lielgabaliem.. aeroplāni lido.. Ak Dievs! Vai 

vācieši1 ienāks?! Tik ļoti negribas.. nebaidos, ka vietas nebūs, ka varbūt ar ēšanu 
ies slikti, bet ļoti žēl no sirds jaunos puikas2. Nabaga zēni – tādi stalti, jauniņi.. 
Man tā žēl visus.. visus un nevienu atsevišķi kā senāk. Kad nāca vācieši pirmo 
reiz, bij[a] žēl “папочкy”3 visvairāk, nāca otru reiz, bij[a] visvairāk žēl Osju, 
un tā baidījos par Koļu.. Tādas asas sāpes žņaudza krūtis – bet tagad man nav 
kādas sāpes.. Žēl tik savus tautiešus, tik ļoti, tik ļoti..

Jā, kas to varēja domāt? Vakar vēl nekā nezinājām. Vēl smējos, ka man 
“puišu diena” a именно4; satiku septiņus puišus. O-lu no paša rīta, tramvajā 
“B-iti”, tad Fr-enu, tad bij[a] iebraucis Edja B. no frontes un Šura K. no Jelgavas, 
tad Č-e un Dr. Bom! Un uz mēģinājumu iepazinos ar Šantekleri5.. Un satiku 
Šn-u. Jā, un šodien šauj un šauj – tīri neomulīgi ap dūšu, un galva sāp.. Nezinu, 
kas būs, kas ne?! Kaut tik mūsu zēnus neslaktētu tie velna vācieši! Ak Dievs! 
Vai tad taisni tā iznāks, ka vācieši vinnēs!? Tas tak nedrīkst notikt.. Ak! Šauj tā, 
ka logi dreb.. Un ārā līņā.. Nabaga zaldātiņi.. mīļie.. cik viņiem grūti! Redzēs, 
kas rītu būs?

9. X
Mīlu.. Mīlu.. tagad es zinu, kas ir varoņi! Kā viņi cīnās pret šo nezvēru! 

Maza, maza saujiņa! Un to tur6 ir tūkstošiem.. Un viņi nepadodas nu jau divas 
dienas un divas naktis! Vāci bombardē Rīgu, bet ļaudis pie visa šī trokšņa 
tā pieraduši, ka maz baidās.. Ak Dievs! Vai tad nevarētu notikt brīnums un 
mūsējie uzvarēt?! Ak.. Dievs tak ir visvarens! Vai nevarētu, ka vācieši apslīkst 
Daugavā?! Jo viņi tak ir slikti cilvēki.. Ko viņi uzmācas nabaga Latvijai! Un 
mūsu pusē ir taisnība.. Augstais Dievs! Tu tak redzi, kam taisnība, palīdzi 
mums!.. Vairāk nevaru rakstīt.. dun lielgabali.. pļerkšt ložmetēji.. flinšu zalves.. 
1 Šeit un turpmāk domāti Bermonta armijas karavīri.
2 Domāti Latvijas armijas karavīri.
3 Tēvs (krievu val.).
4 Proti (krievu val.).
5 Iespējams, dzejnieks Ludvigs Šanteklērs (īstajā vārdā Mārtiņš Gailis; 1889–1941), kurš 1919.–

1935. gadā bija Nacionālā teātra aktieris.
6 Domāti Bermonta armijas karavīri.
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un sirds tā bailīgi sažņaudzas.. Mīlu.. Un tā bail, ka neieraugu jau kādu “frici”. 
Šausmīgais karš. Nabaga Z., viņa tā raud, viņas puisēns ar aizgājis, un Njutas 
Edja ar.. un mūsu Paulīts.. Es vēl neardievojos.. Ak kungs! Kungs! Dari jel 
brīnumu!

18. X
Tie dulnie vācieši vēl vienmēr kruknī7 Pārdaugavā. Nabaga mīļie puiši, 

kas tiem mūsu zaldātiņiem jācieš.. Igauņi ir Rīgā.. Ir ar kādi četri bruņotie 
vilcieni8 – šauj, ka tarkšt vien, bet es nemaz nebaidos no viņu šāvieniem, lai 
gan troksnis liels. Biju pat tuvumā apskatīties, pa priekšu uguns un tad liels 
“būkšķis”. Izrunājos lai ar citiem. Un tad es strādāju iekš ēdināšanas punkta,9 
baroju zaldātiņus.. Tā nostrādājos pirmās dienas, ka kritu no kājām. Rokas 
kā “kartupeļu vīram” melnas, nagi nogriezti, netīri no kartupeļu un biešu 
mizošanas! Viss nieki! Vai ne? Tas tak priekš manis gods – ka es tautas labā 
pūlos. Nu un tā.. Ko nu daudz rakstīt par visām tām briesmām – dažu nakti tā 
šauj, ka i pagulēt nevar.. Tā, bet ko lai saka tie nabaga pārdaugavieši.. Tur jau 
milzums māju sagrauts. Jā, bet es gan vakar briesmīgi pārbijos.. Eju uz pastu.. 
starp Marijas un Suvorova10 ielu. Uzreiz – “dzzzziss” šņāc vācu lādiņš pa gaisu.. 
Nekur mukt.. Vienā pusē alejas, otrā dārziņu sētas.. Ak.. Piespiedos pie sētas.. 
Sirds tā trīs.. Buums.. Milzīgs troksnis.. Man bija tā, ka pa galvu iesistu. Bumba 
bij[a] netālu kritusi.. Nudien.. es drebēju.. Ей богу11! Man reti kad bailes no 
šāvieniem, bet biju gan nobijusies, tēvu reizi vien skaitīju.. Skrēju uz pastu, 
bet pār galvu vēl divas reizes skrēja bumbas švīkstēdamas. Atnācu pastā gluži 
bāla.. Bail bij[a] iet atpakaļ mājās. S-inš12 iedrošināja. Cik labi, ja man būtu 
tāds drošs puisis pie sāniem! 

7 Domāts – atrodas.
8 1919. gada oktobrī Rīgā ieradās divi igauņu bruņotie vilcieni, kuru artilērijas atbalsts Latvijas armi-

jas vienībām izrādījās ļoti nozīmīgs. Vēlāk Latvijas un Igaunijas nesekmīgu sarunu rezultātā vil-
cieni tika atsaukti.

9 Domāts Latvijas Sieviešu palīdzības korpusa ēdināšanas punkts, kas atradās Rīgas Latviešu biedrības 
namā. 1919. gada 12.–27. oktobrī šis ēdināšanas punkts darbojās visu diennakti, bet pēc tam – no 
sešiem pēcpusdienā līdz pusnaktij. Vienas darbinieces dežūra ilga astoņas stundas. Bermontiādes 
laikā apmeklētāju skaits sasniedza pat 7000 dienā. Kopumā no 1919. gada 9. oktobra līdz  
31. decembrim tika izsniegtas 426 257 maltītes. Vairāk sk.: Bērziņa, A. Latvijas Sieviešu palīdzības 
korpuss Bermontiādes laikā, 1919. gada oktobris–decembris. Latvijas Arhīvi. 2013. Nr. 3/4. 155.– 
179. lpp. Pieejams: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/155-179-Aiga.pdf.

10 Tagad Krišjāņa Barona iela.
11 Patiešām (krievu val.).
12 M. Antēnas kolēģis pastā.
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Virsleitnants Kr.13 ar nāk tur, ēd[ināšanas] punktā.. un M-ons arī, un K-ns 
un vēl citi.. Darba daudz, bet diezgan interesanti.. Ar ļoti daudz meitām 
sapazinos. Nu un ar drusku puišiem arī.

19. X
Koļa atnācis.. Es nezinu, vai priecājos vai ne? Es nezinu, kas ar mani ir? 
Grāmatiņ.. Grāmatiņ.. kā tie vācieši to nabaga Rīgu apšauda.. Vienu 

dien[u] nācām no ēdināšanas punkta, uzreiz sāk granātas pār galvu šņākt. Mēs 
iemukām vienās parād[es] durvīs un gaidījām, kamēr tas tracis pāries. Plēsa 
bumbas.. Švīkstēja vien, kā lidoja. Bet mums neķēra.. Un nu.. otrā dienā iesper 
taisni tai namā, kurā mēs stāvējām. Vai tas nav likten[i]s? Būtu jau varējusi 
tā bumba arī to dienu iekrist tajā mājā.. Un tad es būtu vislabākā gadījumā 
ievainota.. Mums Pauluči ielā “Māmuļā”14 ar iesitās granāta, bet nevienu nav 
ievainojusi, tikai logi izbiruši.. Strādājam dūšīgi, sevišķi pirmās dienās bij[a] 
daudz, ko rauties.. Kritām no kājām, un kādas man bij[a] rokas.. melnas 
kā grāvracim no kartupeļu tīrīšanas.. Nagus nogriezu.. Man tak nav vaļas 
taisīt manikīru. Izstrādājos visus darbus.. Gan ķēķī15, gan bufetē pie maizes 
smērēšanas un pie galdiem pie zaldātiņu apkalpošanas. Ir tie visi štrami16 
skuķi, kā izlasīti (teica kāds fūrman[i]s17). Nu un jānostrādājas bij[a] dūšīgi.. 
bet dabūjām jau ar kādu vārdiņu papļāpāt. Mani daudzi pazīst. Es gan visus 
nepazīstu, jo viņi nāk un iet. Mīļie, mīļie, lai Dievs viņus sargā! Esmu laimīga, 
ka varu kaut drusku līdzēt šai karā.. Kaut vai pastrādājot priekš kareivjiem.. 
un pasakot laipnu vārdu.. Pēc darba esmu tik nogurusi – sevišķi pēc nakts 
dežūras.. bet tad ir tāda laba sajūta, ka arī esmu kaut drusku derīga..

22. X
Koļu redzēju.. Bija atkal iebraucis.. Iepazinos ar kādu igauņu adjutantu  

J. J-onu18 un kapteini L-p19. Ļoti braši un skaisti runā krieviski, kas pie igauņiem 

13 Iespējams, virsleitnants Fēlikss Krusa (1897–1967), kurš 1919. gada rudenī dienēja Studentu 
bataljonā un kuram izsniedza maltītes LSPK ēdināšanas punktā.

14 Māmuļa – Rīgas Latviešu biedrības nams Pauluči (tagad Merķeļa) ielā.
15 Domāta virtuve.
16 Domāti izskatīgi, braši.
17 Domāts ormanis jeb vedējs.
18 Iespējams, Juliuss Jirgensons (Jürgenson; 1892–1927), kapteinis, Bermontiādes laikā Igaunijas 

militārais pārstāvis Rīgā.
19 Iespējams Jāns Līps-Leps (Leep-Lepp; 1895–1941), kapteinis, Bermontiādes laikā Igaunijas 

armijas 2. bruņuvilciena komandieris.
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reti nāk priekšā. Esmu ar diezgan daudziem iepazinusies. Sevišķi man patīkas 
iepazīties ar K-aru. K-sa20 ar nāk ēst vēl vienmēr.. Bet es ar viņu nerunāju. 
Vienu dienu dabūju vēstulīti, pateicības izteikšanu. Daži puiši tīri glīti. Nāk arī 
daudz oficieru21.. Tas igaunīt[i]s ar vairāk[as] reizes bijis. Ļoti daudz pazīstamu 
satieku.. Ļoti patīkami.. Dzirdu daudz komplimentu, bet tagad vai nu mani 
“сглазили”22, vai esmu pārāk nostrādājusies – esmu tik bāla un vājiņa no 
sejas palikusi – darba daudz diezgan – tagad gan ar katru dienu darbu paliek  
mazāk – jo aizgājuši daudz uz fronti. Leitn[ants] M. ar aizgāja ar savu rotu. 
Nu un tā.. Šodien bija boiskauti23 ēst. Tādi dūšīgi puišeļi! Man tagad drusku 
vieglāk – jo nav nemaz vaļas.. Un, ja arī atliek, tad jāraksta vēstules, kaut kas 
jāpastrādā, un tad esmu tik nogurusi, ka briesmas.. Jā, un tad vēl apetītes nav.. 
Nu nekas! Vāci vēl vienmēr Pārdaugavā! Kaut jel ātrāki viņus izdzītu.. Nabagi, 
mīļie mūsējie.. Kaut jel vien Latvija varētu uzelpot brīvi un svabadi!

23. X
Šonakt bij[a] īstais elles tracis.. Viss apkārt rībēja, dārdēja, tarkšķēja 

un svilpa! Likās, ka nupat visa Rīga sagāzīsies.. Šāva vācieši, no bruņotiem 
vilcieniem šāva igauņi, no jūras angļi,24 nezin, no kurienes mūsējie. Smagie 
grāvieni trīcināja namus, bet pa starpām dzirdēju ložmetēju pļerkšanu. 
Nudien, tādu troksni vēl nebiju dzirdējusi – tas viens bez pārtraukumu liels 
negaiss. Debess laistījās baltās ugunīs – tīri kā zibeņoja.. Šausmīgi domāt, kā 
tur, kur krīt granāta, mirst un vaid ļaudis.. Mēs esam siltā istabā.. un mūsu 
nabaga zaldātiņi.. Kaut jel drīzāk karš beigtos! Vai tad nekad nebūs miers, īsts 
miers!?

24. X
Es sevi neizprotu.. Grib sirds kaut ko.. Vakar rakstīju vēstules, veselas sešas.. 

Nezinu, kādēļ visas tādas sirsnīgas iznāk.. Tādi mīļi vārdiņi.. Un, kad es rakstu, 
mīļa, mīļa. Kad man jādomā par K.25 un man bail, ka neuzrakstu “mīļais”, un 

20 Iespējams, virsleitnants Fēlikss Krusa.
21 Domāti virsnieki.
22 Noskauduši (krievu val.).
23 Studentu bataljona sastāva darbojās atsevišķa Karazēnu (boiskautu) rota.
24 Atbalstu Latvijas armijai ar artilērijas uguni Rīgā no 1919. gada 15. oktobra sniedza arī britu un 

franču apvienotās eskadras karakuģi.
25 Nikolajs (Koļa) S.
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(atkal šauj, es tā izbīstos!) kad rakstīju saviem puišiem vēstules, tad arī bij[a] 
jāuzmanās, ka nepārrakstos. Kādēļ man par to K. jādomā? Man tak ir citi puiši 
diezgan. Vakar no Pečuku vēstuli saņēmu, šodien no M-inu un Edvarta. P-ans 
ar manī ieķēries drusciņ, nu un vēl visādi puiši.. Ar Z-iņu šodien nopietni 
parunājāmies.. Viņš dvēselē sapņotājs.. Bet es esmu miesīgi nejauks skuķis.. Jā 
un “amizier[i]s”26 ar man diezgan. Komplimentu[s] ar dzirdu, cik gribas.. Bet 
kādēļ man par to nejauko Koļu ir jādomā? Es viņu nemīlu – es to skaidri zinu.. 
Jā, man viņš tik bieži nāk prātā.. Šodien uzģērbu jauno mēteli un tā gribējās 
viņu satikt.. Kantorī27 visi teica, ka man labi piestāvot, citi teicās, ka es smuka 
esot.. Dieviņ, kas man ir? Es domāju, man tas Koļa stāv prātā, ka mamma par 
viņu tik daudz runā.. Jā, beigšu, jāiet uz “Māmuļu”. Kaut satiktu Koļu!

[29. X]28

Es esmu nejauka, nejauka, nejauka! Visiem cilvēkiem ir pašmīlība, bet man 
tā ir bezgalīgā daudzumā. Tagad, kur cilvēki krīt un cīnās, es varu amizierēties. 
Mazākais, nerakstīt grāmatā! Tagad pat man jau deg uzrakstīt, ka vakar dabūju 
vēstuli no viena telefonista – raksta, viņš mani sen pazīstot no redzes, nekad 
nevarējis iepazīt, saticis mani te, ēdināšanas punktā, un nu raksta.. Ak, man tā 
dusmas uz sevi. Es, galvenais, sevi vēl attaisnoju, es saku, ka zaldātiņiem tad ar 
labāki, kad viņiem jautri uzsmaida, zināms ir drusku, tiesa, bet ar citiem es tik 
gribu amizierēties. Nu un es tā dusmojos uz sevi! Un tad man dusmas, ka es 
par K. tik daudz sarakstījos.. Man uz visa šodien dusmas! Un, tā kā tagad darba 
paliek mazāk, tad ilgi Māmuļā neiešu vairs. Mīļais Dievs.. Man tāds rūgtums 
uzreiz sirdī – visu laiku bij[a] labi, bet, kā pa nelaimi, lasīju šo pašu grāmatu, 
no vida sākot,.. nu un uzreiz tā savādi palika.. Vispār es sevi nesaprotu. Es tik 
nejauki bāla palikusi, un ēst negribas, un mamma teic, ka esmu iemīlējusies, 
bet es neesmu un man nezin kādēļ gribas raudāt un man gribas, lai man 
kāds atsūta puķes.. Nu, un es gribu šokolādi.. Un kas man vainas? Un, kad  
I. M. dzied – “И целу ноченьку мне спать было невмочь – раскрасавец 
барин снился мне всю ночь,”29 man tad jāraud.. Man laikam žēl, ka es neprotu 

26 Amzieris, amizēties – domāts flirtēt, jokoties, jautri pavadīt laiku.
27 Domāts pasts, kurā M. Antēna strādāja.
28 Ieraksta sākumā datums nav norādīts.
29 Un es cauru nakti gulēt nevarēju, skaistulis kungs man visu nakti sapņos rādījās (krievu val.). 

Vārdi no E. Grebjonkas (Гребёнкa) un A. Larmes (Ларме) dziesmas “Помню, я еще молодушкой 
была” (Atceros, es vēl ļoti jauna biju; krievu val.).
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vairs labi dziedāt! Un man nekas nepatīk, un es esmu muļķe, – un šodien sēžu 
un lāpu zeķes, un skatos pa logu, vai Koļa nenāk.. Es esmu muļķe, ka tādu 
ерунда30 rakstu, un tagad atkal šauj, un man tik briesmīgi nelabi ap dūšu.. Un 
es pate nezinu, ko gribu..

Jā, šodien jau ir 29. X.
Jā, un Koļa bija.. un, kad viņš ir, tad man milzums piekrišanas.. Ak, es 

nevaru rakstīt. Viņš mani pavadīja.. man bija tik labi.. Man K. viņš patīk. Nu.. 
es tagad nevaru rakstīt.

3. XI31 
Man miera nav.. Sirds sēras jūt.. Jo.. Значим32, todien noeju uz Māmuļu. 

Redzu, Koļa runājas ar vienu jaunkundzi.. Sirds tā sāpīgi sažņaudzas, bet 
greizsirdības nebij.. Domāju, ja jau viņa patīk tam labāk kā es, tad lai!

Parunāju pāra vārdus un gāju pie sava darba.. Vaigi kaisa.. lūpas smaidīja. 
Jo es jutu, ka Koļa skatās uz mani, lai gan runā ar viņu. Durvīs, nesdama maizi, 
sastapāmies krūtīs: “Es gribēju ar mazo Aulīti parunāt!”, viņš teica.. Un man 
bij[a] tāds prieks.. Tātad manis dēļ viņš atnācis, ne viņas! Un viņai viņš tik ļoti 
patīk, ka visu laiku acīs skatījās un runājās, bet es strādāju.. Tik drudžaini ātri.. 
rokas drebēja. Bet sirds grima tādā bezgalīgā saljūtībā.

Deviņos viņš atnāca un mani pavadīja.. Un pie durvīm viņš lūdza skūpstu.. 
par to, ka es [uz] viņu toreiz dusmojusi. Es nezin tik dumji izteicos: “labprātīgi 
ne!” Ak.. un viņš mani skūpstīja.. Man likās, ka viņš mani salauzīs.. Mīļais 
Dievs! Es tak teicu, ka viņu neieraugu, bet man bija tik ļoti labi! Bet šodien 
man nav miera.. Man sirds tā sāp.. Nekur tverties! K. gan ir daudz paziņu.. 
pajokoju, papļāpāju.. pavada uz māju.. bet sirds miera nav. Gan lūkoju iestāstīt, 
ka man O-ls patīk, gan S. ad., bet velti. Velti, velti!

30 Muļķības (krievu val.).
31 Datums pierakstīts starp rindiņām ar zīmuli.
32 Domāts tātad (krievu val.).
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2. XI33

Vakar bijām par goda vakti uz kapiem, pavadījām Žiglevic[u]34, vienu 
no pirmajām Sievieš[u] korp[usa] dalībniecēm. Skaisti bij[a] un sāpīgi! Cik 
šausmīgi tik jaunai mirt!

Šodien biju pastā. O-iņš tik ļoti labs bij[a]. Visādus komplimentus sateica. 
Ak mīļais Dievs.. Man nav miera! Man dusmas, ka par to Koļu jādomā!! Ka es 
viņu gaidu ar katru nervu! Un reizē es viņu neieraugu tādēļ, ka man par viņu 
jādomā! Un mamma ar māsu ar noprot, ka es Koļu mīlu. Nē, nē! Ak Dievs 

1926. gadā uzstādītais kritušās Latvijas Sieviešu palīdzības korpusa darbinieces Elzas 
Žiglevicas kapa piemineklis. LVVA, 1304. f., 1. apr., 1793. l., 36. lp.

33 Starp rindiņām ar zīmuli pierakstīts datums 2. XI, taču tā saturs liecina, ka ieraksts izdarīts 
3. novembrī.

34 Elza Žiglevica (1898–1919) 21 gada vecumā, kad Rīgai uzbruka Bermonta karaspēks, iestājās 
Latvijas Sieviešu palīdzības korpusā un aktīvi darbojās korpusa ierīkotajā karavīru ēdināšanas 
punktā. 1919. gada 10. oktobrī, kad jauniete no ēdināšanas punkta nesa pārtiku pozīcijās esošajiem 
karavīriem, sprāgstošs šāviņš Elizabetes un Brīvības ielas krustojumā sadragāja viņai abas kājas.  
E. Žiglevicu aizveda uz Rīgas pilsētas 1. slimnīcu, kur 29. oktobrī viņa mira. 2. novembrī  
E. Žiglevicu svinīgi apbedīja Rīgā Jāņa draudzes (Lielajos) kapos. 1928. gadā pēc nāves viņai tika 
piešķirts Lāčplēša Kara ordenis.
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žēlīgais, es viņu nemīlu – viņu mīl tā otra, gaišā meita! Kur nu es! Es esmu 
aušīgs skuķis! Bet man jādomā, jādomā! Ak Kungs! Viņš mani nemīlēs – es 
esmu arī ar citiem skūpstījusies! Ak Dievs.. Man miera nav! Galvenais, kad 
man miers būtu, es nemaz negribu, ka viņš mani mīl!

5. XI 
Ak Kungs.. neieved mani kārdināšanā! Tie leitnanti grib rīkot mazu 

“вечеринку”35. Lai es ar eju! Mīļais Dievs! Vai ne? Tie nav labi cilvēki, kas 
tagad domā par izpriecu. Viņi teic, dzīve tik īsa, varbūt “сегодня жив, a завтра 
мертв!”36. Bet tagad iet kaujas.. Uzbrukums sācies. Mūsu nabaga zaldātiņi 
lej savas asinis.. Nē, nē! Es neiešu! Ko teiks Koļa – viņš mani ne drusku tad 
nemīlētu.. Nē! Tik auksts ir? Mīļais Dievs! Dod, ka vāciešus aizdzītu labi tālu.. 
Mīļie zaldātiņi.. cik viņiem auksti.. No Petjenkas aizvakar vēstule.. Man visu 
šo puisīšu žēl.. Nabaga labais B-gs bij[a] ar iebraucis no frontes.. Tīri slims, 
un tad lai es vēl eju sūdzēties! Kauns tas būtu.. P-is37 ar paaugstināts par kapi-
tanu. Redzi, viņš mani klausīja, es viņu sūtīju uz fronti, bet Olga teica, lai pa-
liek. Es teicu, ka mīlu dūšīgus vīriešus.. Mīļais.. un viņš ir tagad tik pārdroši 
dūšīgs.. Un, ja Koļa mani nemīlēs, tad es iemīlēšu viņu. Es sev prasu – vai ja 
Koļa ietu uz pirmām pozīcijām – vai tad man nebūtu žēl.. un es viņu nelaistu? 
Nē, lai ietu! Es neraudātu, tik baiļotos.. Ak, kā es ar gribētu palīdzēt mūsu 
nabaga zaldātiņiem! Vienu dien[u] P. teica, ka S[ieviešu] k[orpuss] aizmuguri 
vien barojot! Ak, un man tā sirds sāp.. Mēs tak frontiniekus ar ēdinām. Un 
mazos boiskautus un invalīdus.. Un mēs tak gribam labu darīt.. Un kartupeļus 
mizoju, un es mājā nekad nemizoju.. Ak, un zini, grāmatiņ, es savu mammu 
tā mīlu.. Es zinu, viņa man tikai labu grib.. Ak, un šodien tik milzīgi auksti, 
un man salst istabā, un ko es darīšu, kad iziešu ārā.. Jā, un man siltas drēbes 
un silta gulta, bet zaldātiņi salst, tik ļoti auksts ir, tik auksts, auksts.. Mīļais  
Dievs, dod mūsu zaldātiem spēku izsist ienaidnieku, lai būtu miers un viņi reiz 
varētu būt mājās. Šodien trešo dienu iet uzbrukums.. Ak Dievs tak aug[st]-
sirdīgs un taisns.. Ja jau neviens mums nepalīdz, tad palīdzi Tu! Šausmīgi šis 

35 Ballīte, pasēdēšana (krievu val.).
36 Šodien dzīvs, bet rīt miris (krievu val.).
37 Iespējams, Bruno Alfreds Pavasars (1986–1978), kurš no 1919.  gada aprīļa bija Talsu apriņķa 

un pilsētas komandants un apsardzības priekšnieks. Izvirzīts paaugstināšanai kapteiņa pakāpē  
1919. gada novembrī, paaugstināts 1920. gada martā.
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ilgais karš.. Ko mēs, jaunie, redzam no savas jaunības? Un mēs, meitenes, vēl 
varam kaut cik cilvēcīgi dzīvot, bet šie zēni, kuri nu jau piecus gadus karo 
un priekš tam bijuši kara dienestā. Vai ir tie varējuši dzīvot kā ļaudis? Mūžīgi 
jāklejo.. mūžīgi jākaujas.. Gan ar pārliecību, gan piespiesti.. Nabaga zēni.. Vai 
tad vienreiz nebūs miers? Ko jūs esat noziegušies, ka jums tā jācieš.. Bet katrai 
ciešanai ir savs mērs.. Liekas, drīzi būs šis mērs iztukšots un saule spīdēs pār 
mums! Dievs, Dievs augstais, ļauj tam tā notikt!

11. XI
Šonakt mūsējie pārgāja uzbrukumā. Visa Rīga drebēja no lielgabalu 

dārdoņas.. Bet man sirds bij[a] tik mierīga.. Tikai, kad sevišķi stiprs dārdiens 
satrūcināja gaisu, tad lūpas čukstēja lūgšanu, un es lūdzu – kaut mūsējiem ietu 
labi un kaut tie nabaga pārdaugavieši neciestu par daudz no mūsu lādiņiem. 
Ap pieciem no rīta gāju pie darba uz S[ieviešu] k[orpusu]. Vēl bij[a] dzirdami 
atsevišķi lielgabalu šāvieni.. Bet ap sešiem korpusā ienāca kāds kapteinis un 
teica, ka Pārdaugava jau tīra no vāciešiem.. Urrā! Šito prieku! Gandrīz neticami 
tas izlikās. Pēc 4 nedēļu ilgas mocošas gaidīšanas šis prieks! Daudz skuķēnu 
raudāja no prieka! Es lecu kā sienāzis!

Pilsētā izkārti karogi.. Paldies Dievam! Nu reiz tie vācieši prom! Žīds, velns, 
vācietis – visi viena dzimuma! Kādas šausmu lietas stāsta par tiem vāciešiem. 
Tilta galā uz ledus nomests viens no vāciešiem nomocīts oficier[i]s. Acis 
izrautas, zobi izdauzīti, rokas atlauztas un uz muguru ar dzeloņdrātīm sasietas 
un mēle nogriezta! Ak Dievs, Dievs! Vai tie ir cilvēki radīti pēc Dieva līdzības, 
kas var tādas zvērības izdarīt!? Šausmīgi.. Cik labi, ka tie izdzīti. Vēl piek[t]dien 
mēs bijām Daugavmalā, frontē.. redzēju ierakumus, aizžogojumus.. Cik tie 
vācieši dum[j]i! Viņi mūs laikam turēja par zaldātiem un šāva uz mums. Viena 
lode švinkstēdama noskrēja man garām. Bail bija ar! Bijām “теплушка”38 
pie zaldātiem. Viņi bij[a] tik priecīgi! Esot garlaicīgi! Visa iekšpilsēta tāda 
apdauzīta, un pašā Daugavmalā nami pilnīgi sašaudīti..

Jā, un tagad visa Rīga brīva! Šito prieku! Mīļie, mīļie zaldātiņi! Mūsējie ejot 
uz priekšu. Ak, es tak teicu, ka taisnībai jāuzvar. Mīļie, baltie.. Kaut tik nebūtu 
tik auksts laiks!

38 Domāta zemnīca, ierakums (krievu val.).
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Aiga Bērziņa

BERMONTIAD THROUGH WOMAN’S EYES: 
FRAGMENTS OF THE DIARY OF ACTRESS MĀRA 

ANTĒNA (AULA)
Bermontiad affected not only the Latvian army and its soldiers, but also 

all inhabitants of Latvia, especially Riga, residents, including children and 
women. A unique source about the events in Riga during Bermontiad and 
also the work in  Latvian Women’s Aid Corps – a diary allowing to view events 
from a perspective other than those having dominated in the range of Ber-
montiad (and Latvia’s interwar history) sources (official documents, corre-
spondence, memories, press materials) – has been left by actress and director 
Māra Antēna (also Marija Elvīra Johanna, b. Aula; 1899–1984). Her six diaries 
that cover (with interruptions) the period between June 1915 and February 
1949, were passed for storage to the Latvian State Historical Archive of the 
National Archives of Latvia by relatives of M. Antēna. They are included in the 
inventory of archive No. 4011, “Materials about persons in Riga and the Baltic 
Provinces” .

The diaries also describe in an emotional way the events in Riga in the 
autumn of 1919, when Latvia witnessed the attack of the army led by Pavel 
Bermondt. The journal publishes records from 8 October 1919 from the di-
ary of M. Antēna, when the Bermondt army launched attack on Riga, until 
11 November 1919, when the city was liberated. The published records reveal 
both the subjective views and personal experiences of the author and describe 
the events in the capital during the crucial days of the Latvian War of Inde-
pendence.

During writing of the diary entries, fragments of which are published in the 
journal, Antēna was a 19-years old, unmarried woman. Her narrative is very 
emotional and personal. The quest for love plays a particular role in her life. 
However, although the young woman focuses on events of her private life and 
internal feelings, in addition she reveals also important details about the period 
and shows that in autumn 1919, during the great events of Latvia’s history, 
when the future of Latvia was decided in the fights against P. Bermondt’s army, 
people’s lives did not stop, but youth, love and future expectations seethed as 
strongly as before, or even more.



BERMONTIĀDE SIEVIETES ACĪM 137

M. Antēna writes about the onset of Bermondt’s army, about counter-at-
tacks by the Latvian army and other important events. Among other things, 
she describes the work in the Latvian Women’s Aid Corps, the feelings that 
overwhelm a woman being in immediate proximity of warfare and experi-
encing shells exploding  close nearby, she expresses her attitude towards the 
soldiers of the Latvian Army and their enemies, expresses her hopes for the 
future of Latvia, etc.

Keywords: War of Independence, Women’s Relief Corps, Bermontiad,  
diary.
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