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IEVADS

1957. GADĀ APRITĒJA 50 GADU, kopš Liepājā nodibi-

nāts profesionāls latviešu teātris. Gadu gaitā tas vairākkārt mai-

nījis savu nosaukumu, vēl biežāk mainījusies tā vadība un aktieru

kolektivā sastāvs, tomēr konstatējama neapšaubāma kontinuitāte

no pirmā latviešu teātra Liepājā līdz mūsdienu padomju teātrim.

Dzimis laikā, kad Latvijas kultūras dzīvē vēl spēcīgi atska-

nēja 1905. gada atbalss, augdams un veidodamies carisma un

buržuāziskās Latvijas gados, Liepājas teātris savā pirmspadomju

posmā nostaigājis tās pašas iekšējām pretrunām bagātās attīstības

gaitas, kādas raksturīgas lielākai daļai teātru kapitālisma apstāk-

ļos. Kapitālistiskās sabiedrības antagonistisko šķiru cīņa, progre-

sivo un reakcionāro ideju strāvojumu sadursmes un tiem atbilstošie

pretējie uzskati par teātra mākslas uzdevumiem un formām ievē-

rojami ietekmēja arī Liepājas teātra attīstības procesu. Neno-

vēršamā atkarība no valdošajām šķirām un izdabāšana to gaumei

un idejiski politiskajām prasībām dažādos periodos izpaudās da-

žādi, lielākā vai mazākā mērā. Tai pašā laikā teātra darbībā bija

nojaušama arī spēcīga plašu demokrātisko skatītāju aprindu ietek-

me. Brīžiem tā guva pārsvaru, kļuva par noteicēju, virzītāju spēku

teātra darbā (piemēram, pirmā pasaules kara priekšvakarā, bet ii

sevišķi 1918.—1920. gadā), brīžiem apklusa, atkāpās buržuāzis-

kās reakcijas priekšā — atkarībā no progresivās sabiedriskās

kustības spēka un panākumiem attiecīgajā periodā. Taču, kā rāda



Liepājas teātra darbības izpētīšana, tā repertuārā pat visdrūmā-

kajos reakcijas gados pilnīgi neizzuda progresivās dramaturģijas

darbi, tā mākslinieki pamatos prata saglabāt reālistiskas, tautai

tuvas daiļrades principus. Nodibinoties padomju varai Latvijā,

Liepājas teātris, balstīdamies uz savām reālistiskajām tradicijām,

droši nostājās uz sociālistiskā reālisma ceļa un izauga par ska-

tuves mākslas iestādi, kas cienīga mēroties ar mūsu galvaspilsētas

vadošajiem teātriem.

Sī darba uzdevums ir aplūkot Liepājas teātra un ar to saistīto

citu skatuves mākslas iestāžu galvenās attīstības līnijas piecu gadu

desmitu ritumā. Izpētāmais laikposms ir visai ilgs, un plašajā

laktu materiālā bija jāizvēlas vienīgi pats svarīgākais un attiecīga-

jam teātra darbības posmam raksturīgākais, atsakoties no daudzu

mazāk nozīmīgu faktu izmantošanas un analizēs. Darba ierobe-

žotā apjoma dēļ atteicāmies no pilnīga repertuāra saraksta snieg-

šanas un grāmatas beigās ievietojām vienīgi padomju laikā izrā-

dīto inscenējumu pilnu sarakstu. Runājot par daudzajiem aktie-

riem, kuru skatuves gaitas ilgāku vai īsāku laikposmu saistījās ar

Liepājas teātri, bija iespējams sīkāk pakavēties tikai pie nedaudzu

mākslinieku jaunrades, kas Liepājas skatuves dzīvē atstājusi se-

višķi dziļas pēdas. Zināmas grūtības darbā radīja marksistiski

ļeņiniskas latviešu teātra vēstures trūkums, kā arī tas, ka līdz šim

nav parādījušies kaut cik plašāki pētījumi par citiem mūsu repub-

likas teātriem.
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I

AMATIERU UN

PUSPROFESIONALAIS

TEATRIS

atviesu skatuves mākslas vēsture

Liepājā ir daudz garāka par pieciem gadu desmi-

tiem — Liepājas teātra mūžu. Profesionālā teātra nodibināšanu

sagatavoja trīsdesmit gadu ilgs periods, kad pilsētā darbojās vai-

rākas amatieru kopas, kurās izauga nākamie profesionālie aktieri

un režisori, kad veidojās noteikts repertuārs, auga teātra draugu

rindas un nodibinājās ciešas saites starp Liepājas skatuves entu-

ziastiem un Rīgas pazīstamākajiem, pieredzes bagātajiem māk-

sliniekiem.
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Tas bija laikposms, sākot ar 19. gadsimta septiņdesmitajiem

gadiem, kad Liepāja izveidojās par rūpniecības centru un nozī-

mīgu Krievijas ostu un kad strauji uzplauka tās saimnieciskā un

kultūras dzīve. Spējā kapitālisma attīstība visā Krievijā, Liepājas

ostas paplašināšana un vairāku jaunu dzelzceļa līniju būve, kas

savienoja to ar Krievijas vidienes un dienvidu novadiem, rūp-

niecības, īpaši metālrūpniecības pārsteidzoši ātrā augšana noveda

pie tā, ka Liepāja, agrāk ne visai nozīmīga provinces pilsētiņa,

dažos gadu desmitos izvirzījās otrajā vietā Latvijas pilsētu vidū

iedzīvotāju skaita un ekonomiskā īpatsvara ziņā.

Pilsētai nemitīgi attīstoties, auga arī pilsētnieku skaits. 1869.

gadā Liepājā bija 9000 iedzīvotāju, bet jau pēc desmit gadiem,

1879. gadā, to skaits bija pieaudzis līdz 29 300. Ikgadējais pil-

sētas iedzīvotāju pieaugums 80. gados bija ap 5000 cilvēku. Tie

lielākoties bija latviešu tautības iedzīvotāji, kas ienāca no lauku

apvidiem un atrada darbu pilsētas daudzajos rūpniecības uzņē-

mumos un ostā. Sājos gados Liepājā nostiprinājās latviešu bur-

žuāzija un sīkburžuazija — rūpnieki un tirgotāji, kuģu un namu

īpašnieki, turīgi amatnieki; izveidojās spēcīgs, galvenokārt lielos

uzņēmumos koncentrēts proletariāts. 1900. gadā Liepājā jau bija

vairāk nekā 10 000 strādnieku.

Tā radās priekšnoteikumi strādnieku kustības uzplūdiem, lab-

vēlīga augsne sociālistiskās apziņas ieviešanai strādnieku šķirā.

Liepāja kļuva par revolucionārās kustības šūpuli visā Latvijā,

kur 19. gadsimta 80. un 90. gados sāka savu revolucionāro dar-

bību un guva pirmo kaujiniecisko pieredzi strādnieki-revolu-

cionari J. Driega, M. Kažis un citi, kā arī aktivie jaunstrāvnieki
un 1905. gada revolūcijas cīnītāji Fr. Roziņš, A. Hertelis,

J. Jansons-Brauns un citi.

Tikai ar šo pilsētas uzplaukumu sakas latviešu sabiedriskas

dzīves aktivizēšanās, kurā iekļaujas arī pirmie mēģinājumi radīt

savu teātri.



Tija Banga



Teodors Podnieks

H. Heijermansa lugā «Cerība uz svētību»

(1908. g.)
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Pirmā latviešu teātra izrāde Liepājā notika 1877. gadā, tātad

stipri vēlāk nekā Rīgā, kur jau 1868. gadā ar lugas «Žūpu Bēr-

tulis» uzvedumu sākās latviešu teātra entuziastu darbība. 5o pirmo
latviešu teātra izrādi Liepājā — triju viencēlienu iestudējumu or-

ganizēja vietējais grāmatu izdevējs K. Ukstiņš, un, kā stāsta

laikabiedri, to uzņēma ar lielu atsaucību. Taču pēc tam drama-

tiskā pašdarbība apsīka uz vairākiem gadiem. Vēl trūka īstas

ierosmes, vēl nebija izveidojusies daudzmaz stabila teātra draugu

kopa, trūka arī telpu.

Spraigu interesi par teātri liepājniekos pamodināja latviešu

teātra tēva Ādolfa Alunāna viesizrādes. Pirmo reizi Alunāns

ieradās Liepājā 1881. gadā, sarīkojot četras izrādes (paša Alu-

nāna «Icigu Mozesu» un citas lugas). Kopš tā laika viņš turp-

mākajos 25 gados regulāri viesojās Liepājā; sākumā, vēl būdams

Rīgas Latviešu teātra direktors, viņš ieradās kopā ar pieciem se-

šiem Rīgas aktieriem, savas trupas kodolu, uzticēdams Liepājas

amatieriem vienīgi mazsvarīgas lomas, bet vēlāk, sākot ar astoņ-

desmito gadu otro pusi, viens pats, tēlojot galvenās lomas liepāj-

nieku sagatavotajās izrādēs («Džons Neilands», «Ak, šie vīrieši!»

v. c). Alunāna popularitāte Liepājā bija milzīga. Gadījās, ka

afišu trūkuma dēļ pirms Alunāna atbraukšanas pie Annas tirgus

izlīmēja vienkāršas zīmītes: «Vecais Ādolfs nāk» — un skatītāji

jau drūzmējās pie kases, lai iegādātos biļetes uz gaidāmo izrādi.

Sevišķi iecienītas bija Alunāna slavenās kuplejas, kurās viņš katr-

reiz prata skart arī Liepājas vietējos jautājumus. («Kurzemes

Vārds», 1937. g., 258. nr.) Alunāna vienkāršā un dzīvā, dziļi

demokrātiskā māksla bija tautai tuva un saprotama un, ja arī ne

vienmēr radīja skatītājos dziļākus emocionālus un estētiskus pār-

dzīvojumus, tomēr pirmo reizi atklāja liepājniekiem teātra pla-

šās iespējas un nozīmīgo vietu sabiedriskajā dzīvē.

levērojama nozīme skatuves draugu pulcinašana un organizē-

šanā bija 1880. gadā pēc Rīgas Latviešu biedrības parauga
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nodibinātajai Liepājas Latviešu labdarības biedrībai, kuras

paspārnē kopš 1881. gada darbojās samērā plašs un sastāva ziņā

stabils amatieru pulciņš — vienīgais Liepājā, kura rīcībā bija

sava teātra ēka Suvorova ielā 2, ko Liepājas Latviešu labdarības

biedrība uzcēla 1881. gadā. Telpas gan bija pašauras un nemā-

jīgas, akustika pavāja un skatuvīte tik maza, ka aktierim, kam lu-

gas gaitā vajadzēja pakrist, bija jāuzmanās, lai neskartu kādu no

skatītājiem. Trūka arī viselementārāko ērtību aktieriem. Un tomēr

šim mazajam, neizskatīgajam namam, kas mūsdienu liepājniekiem

pazīstams vienīgi no attēliem, ir sava nozīmīga vieta mūsu teātra

attīstībā, — tas bija pirmais latviešu dramatiskās mākslas mājok-

lis Liepājā, un vēl ilgus gadus (līdz pat 1918. gadam, kad teāt-

ris pārcēlās uz jaunu ēku) tas palika skatuves mākslas centrs

mūsu ostas pilsētā.

Astoņdesmitajos gados biedrības organizēto izrāžu skaits vel

nebija diezcik liels. 1881. gadā te tika sarīkotas astoņas izrādes,

1882. gadā — piecas. Deviņdesmitajos gados bija jau piec-

padsmit un vairāk izrāžu ik gadu. (K. Kundziņš. Latviešu teātra

repertuārs, 1955. g., 48. un 49. lpp.)

Tas, ka pilsētas izaugsme un dzīvāka rosība tās kultūras dzīvē

notiek laikposmā, kad latviešu buržuāziskās nacionālās kustības

pirmais, progresivais periods īstenībā jau beidzies, bet proletariāts,

diendienā pieņemdamies spēkā, sācis celties kopīgai cīņai ar krievu

biedriem, bez šaubām, ietekmējis arī skatuves mākslas attīstību.

Šai apstāklī arī rodams viens no galvenajiem cēloņiem, kādēļ jau

pašā sākumā tik ciešas bija Liepājas pusprofesionalā un vēlāk

profesionālā teātra saites ar tālaika nemierā virmojošo sabiedrisko

dzīvi, ar jaunstrāvniekiem, ar nelegālo sociāldemokrātisko kustību

20. gadsimta sākumā, Krievijas pirmās revolūcijas priekšvakarā

un pat vēl pēc tās sagrāves, tumšākajos reakcijas gados. Lai arī

vajadzēja zināmā mērā pielāgoties buržuāzijas un sīkpilsonības

lētajai gaumei, lai arī skatuves māksliniekiem vajadzēja ielaisties
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piespiedu kompromisos ar konservatīvo biedrības valdi, no kuras

teātris bija materiāli atkarīgs, Liepājas «māmuļas» teātris tomēr

nekādā ziņā nav pielīdzināms Rīgas «māmuļniekiem». Demokrā-

tiskā, progresivā strāva Liepājas mākslas dzīvē arvien bijusi va-

došā, un to nomākt nekad nav spējusi arī reakcija vadošajā

teātrī.

Liepājas skatuves mākslas attīstību ievērojami veicināja spējie

uzplūdi sabiedriskajā dzīvē 19. gadsimta deviņdesmitajos gados,

nelegālās strādnieku kustības un jaunās strāvas ietekme, kas rosi-

nāja uz tādu lugu izvēli kā Aspazijas sociālās drāmas, Gogoļa,

Ostrovska, Zudermaņa socialkritiska rakstura lugas. Atsevišķās

amatieru izrādēs piedalījušies arī jaunstrāvnieki, piemēram,

J. Jansons-Brauns. Dažu izrāžu ienākumi izlietoti viņu nelegālā

darba vajadzībām. Liepājas Latviešu labdarības biedrības valdes

vīriem bija pagaidām jāsamierinās ar šādu stāvokli biedrības

dramatiskajā kopā, jo tobrīd nebija iespējams to novirzīt no

šī kursa.

Kā jau minēts, Liepājas amatieri iepazīstināja savus skatītājus

ar daudzām tālaika vērtīgākajām lugām. Dažas no tām izrādīja

pat agrāk nekā Rīgā. Raksturīga ir pievēršanās Aspazijas drama-

turģijai, kuras aktuālais un nenoliedzami progresivais skanējums

sevišķi iejūsmināja jaunatni. Lugu «Neaizsniegts mērķis» liepāj-

nieki inscenēja pirmie visā Latvijā (1895. gadā), bet «Zaudētās

tiesības» — 1894. gadā, kad skatītāji silti sveica autori, kas bija

ieradusies Liepājā. Sīs izrādes bija nozīmīgi notikumi pilsētas

sabiedriskajā dzīvē, un mo skatuves skanošais protests pret bur-

žuāziskās sabiedrības nejēdzībām rada spēcīgu atbalsi skatītāju

sirdīs un prātos.

Izcilu vietu repertuārā ieņēma Blaumaņa lugas «Ļaunais gars»

un «Pazudušais dēls». Pirmoreiz Liepājas amatieru teātris pie-

vērsās arī krievu kultūras pūra neizsmeļamajām bagātībām. Bez

Latvijā jau pazīstamo un ar savu koruptās patvaldnieciskās iekār-
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tas kritiku populāro komēdiju — N. Gogoļa «Revidenta» un

A. Ostrovska «lenesīgās vietas» inscenējumiem liepājnieki

1897. gadā pirmoreiz latviešu valodā uzveda tādus krievu drama-

turģijas šedevrus kā A. Ostrovska «Negaiss» un «Talanti un pie-

lūdzēji». Tikai pēc tam šos darbus izrādīja Rīgā.

Liepājā pirmoreiz parādījās arī H. Zudermaņa «Gods», kas

kļuva par vienu no populārākajām lugām un ilgi nenogāja no lat-

viešu teātru skatuvēm.

Jaunās strāvas sagrāve 1897. gadā nozīmēja smagu triecienu

arī latviešu mākslai. Cariskās varas iestādes, nojaušot amatieru

teātra ciešos sakarus ar progresivo kustību, aizliedza Liepājas

Latviešu labdarības biedrības izrādes, motivējot savu lēmumu ar

to, ka šeit paužot pretvalstiskas idejas. Ar lielām pūlēm biedrībai

izdevās atkarot savas tiesības un 1900. gadā atjaunot pašdarb-

nieku dramatiskās kopas regulāras izrādes. Tomēr repertuārā bija

jūtamas lielas pārmaiņas. Līdz pat 1905. gadam maz parādījās

spilgtākas izrādes, pavisam maz uz skatuves redzēja lugas, kurās

izpaustos asāka sabiedriska kritika. Labākie iestudējumi šai laikā

bija R. Blaumaņa lugu uzvedumi un 1900. gadā inscenētā

Fr. Hebeļa drāma «Marija Madaļa (Galdnieks un viņa meita)»,

kurā, kaut arī risinot meitenes traģēdiju tīri ētiskā plāksnē, objek-

tivi atmaskota reliģiskās morāles liekulība.

Tomēr arī šai posmā amatieru teātra darbību nevar uzskatīt

par pilnīgi nenozīmīgu. Tā neļāva apdzist skatuves mākslas lies-

mai Liepājā un turpināja pulcināt jaunus teātra entuziastus, no

kuru vidus deviņdesmitajos gados sāka izvirzīties daudz spilgtu
talantu. Daži no tiem, kā, piemēram, Gustavs Zībalts un Teodors

Lācis, kas abi sāka savas mākslinieka gaitas, darbodamies par

muziķiem pazīstamajā Bernharda Ķuņķa orķestrī (Zībalts tur

bija flautists, Lācis — kornetists), vēlāk izveidojās par
izciliem

meistariem, kas atstājuši neizdzēšamas pēdas latviešu skatuves

mākslas vēsturē.



Rūdolfs Štreichfelds-Varkalis



Teodors Lācis



13

Tipisks amatiera gaitu sakums šai ziņa ir Liepājas teātra

veterānam Rūdolfam Štreichfeldam-Varkalim. Jaunais skārda

fabrikas strādnieks kopā ar saviem draugiem Gustavu un Frici Zī-

baltiem atnāca uz Liepājas Latviešu labdarības biedrības teātri

1899. gadā. Pirms tam viņš bija jau piedalījies citu biedrību ma-

zāk nozīmīgās pašdarbības grupās. Sākumā, tāpat kā latviešu reā-

listiskā teātra celmlauzis Aleksis Mierlauks, viņš darbojās par

suflieri, bet tad, sākot ar savu pirmo «īsto» lomu — Brenci

R. Blaumaņa «Trīnes grēkos», — droši nostājās uz skatuves dē-

ļiem un palika uzticīgs teātrim visu mūžu.

Aktieru-amatieru pulciņš lielākoties komplektējās no jauniem

strādniekiem un kalpotājiem. Tie bija patiesi entuziasti, kas bez

atlīdzinājuma ziedoja visu savu brīvo laiku mīļotajai mākslas no-

zarei. Neviens nedomāja par to nelielo atalgojumu, ko varēja sa-

ņemt, ja izrāde bija sevišķi labi apmeklēta. Par to, kādas mate-

riālas un fiziskas grūtības vajadzēja pārvarēt šiem jauniešiem,

iestudējot kārtējās lugas, stāsta savās atmiņās sirmais Liepājas

teātra dibinātājs un ilggadīgais aktieris R. Streichfelds-Varkalis:

«Sezonā mēs kārtīgi rīkojām ik
pa

divi nedēļām izrādi, un mēģi-

nājumi notika ik pārvakarus . . . bet, kad visiem vajadzēja saga-

tavot pāris nedēļās divas lugas, tad bija jāmēģina katru vakaru

no pīkst. 9 līdz 2—3 naktī, bet man katru dienu jābūt pīkst. 6

rītā darbā.» («Kurzemes Vārds», 1940. g., 22. nr.) Neviens no

viņiem nesūdzējās un nenožēloja, ka pēc divpadsmit stundu ilgas

darba dienas bija vēl uzņēmies šo pārcilvēcisko slodzi. Tā bija

laime — stāvēt uz īstas skatuves dēļiem blakus tādiem ievēroja-

miem profesionāliem aktieriem kā Jēkabs Duburs, Roberts Jan-

sons, Aleksandrs Freimanis, Kārlis Brīvnieks, Maija Brigadere,

kas šai laikā bieži viesojās Liepājā. Tā bija laime — ar saviem

vārdiem, savu tēlojumu modināt skatītājos jaunas domas un emo-

cijas, just, ka daudziem cilvēkiem teātris jau kļuvis par viņu dzī-

ves nepieciešamu sastāvdaļu.



Šādi pašaizliedzīgi skatuves mākslas mīļotāji bija visi torei-

zējie mākslinieki-amatieri: režisori — A. Krievs, R. Tīrulis,

M. Zandmanis; aktieri — Pagrabs, Ostnieks, Strunge, A. Tiltiņš

un citi.

Viņu pūliņu rezultātā izrādes notika diezgan regulāri, vien-

mēr paredzētajā dienā un laikā. Liepājā bija izveidojies īsts pus-

profesionals teātris, lauzdams ceļu profesionālā teātra nodibinā-

šanai.
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II

LIEPĀJAS

LATVIEŠU TEATRIS

(1907.—1915. g.)

TEĀTRIS LIEPĀJA nodibi-

najas 1907. gada, kad nebija vel apklusuši Krievijas

pirmās buržuāziski demokrātiskās revolūcijas vētras brāzieni.

Latvijas proletariāta cīņa, revolucionārās sociāldemokrātijas

vadīta, 1905. gadā, cieši savijoties ar visu Krievijas darbaļaužu

varonīgo triecienu cariskajai patvaldībai, spēcīgi atbalsojās arī

Liepājā. Mūsu ostas pilsēta kļuva par daudzu ievērojamu šķiru

sadursmju arēnu. Revolūcijas gados, šķiru un politisko cīņu un

visas sabiedrības trauksmes piesātinātā laikā arī teātris nevarēja
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palikt nomaļus. Tauta alka pēc visiem sadzirdama brīva vārda

ne tikai mītiņos un sapulcēs, bet arī mākslā, un skatuves māksli-

nieki tagad pilnā balsī uzrunāja vienīgos īstos mākslas draugus —

pašus darbaļaudis.
Šai laikā pirmoreiz Liepājā dzird Nīla vārdus: «Mēs uzvarē-

sim!» — kas pauž nesatricināmu ticību strādnieku šķiras spēkam,

un Satina kvēlo saucienu: «Cilvēks — tas skan lepni!» Šo abu

Gorkija lugu — «Sīkpilsoņu» un «Dibenā» — inscenējumi 1905.

un 1906. gadā bija liels notikums Liepājas pašdarbības teātrim

un tā māksliniekiem, no kuriem daudzi paši nāca no strādnieku

vidus. Ostas un rūpniecības pilsētā, kuras proletariāts soļoja revo-

lucionāro cīnītāju pirmajās rindās, Gorkija protesta pilnie vārdi

skanēja kā īsts kaujas sauciens, kam atbildēja tūkstoškārtīga at-

balss pilsētas ielās. Aklā naidā pret šo cīņā saucēju mākslu, bai-

lēs no kontakta starp teātri un revolucionāro tautu carisma varas-

vīri 1905. gadā aizliedza teātra izrādes Liepājā, tāpat kā viņi tai

pašā laikā pārtrauca arī Jaunā latviešu teātra t. s. Sabiedrības

teātra darbību Rīgā.

Kad 1906. gadā aizliegumu Liepājā atcēla, Jaunā latviešu

teātra — tobrīd progresivākās latviešu skatuves mākslinieku ko-

pas — bijušie aktieri šeit ieradās uz ilgstošām viesizrādēm. Vēl

šodien vecākās paaudzes ļaudis ar saviļņojumu atceras šo vies-

izrāžu radīto iespaidu un nozīmi tālākajā Liepājas kultūras dzīves

attīstībā. Repertuārā bija Gorkija «Dibenā», ko liepājnieki jau

pazina pašu amatieru izpildījumā, H. Heijermansa «Cerība uz

svētību», kas ar savu skaudro kapitālistiskās ekspluatācijas kri-

tiku vēl ilgus gadus noturējās Liepājas un citu Latvijas teātru re-

pertuārā, M. Halbes «Jaunība». Interesants bija G. Hauptmaņa

romantiski fantastiskās lugas «Nogrimušais zvans» traktējums,

kurā, galvenokārt pateicoties Rūdolfa Bērziņa meistarīgajai In-

driķa lomas interpretācijai, ieskanējās negaidītas, pārsteidzoši

-asas sociālas notis un atklājās traģēdija, kādu pārdzīvo cilvēko,
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kam jāiet boja, ja tas aizmaldās sapņu un izjutu pasaule un zaudē

sakarus ar savu tautu.

Ar saliedētu profesionālu skatuves mākslinieku kolektivu lie-

pājnieki līdz tam laikam bija sastapušies vācu un paretam krievu

ansambļa izrādēs. Te viesojās, piemēram, M. Pisareva trupa, kā

arī Maskavas Mazā teātra kolektivā daļa. lepazīšanās ar krievu

reālistisko, patiesi izjusto un emocionālo skatuves mākslu atstāja

dziļu iespaidu teātra entuziastos, viņu turpmākajā radošajā darbā,

pievērsa viņu uzmanību krievu mākslai. Kā stāstīja Teodors

Lācis, Maskavas Mazā teātra aktieru sniegums esot viņu tik spēcīgi

ietekmējis, ka viņā nobriedusi stingra apņēmība kļūt par aktieri.

(K. Freinbergs. Teodors Lācis, Karogs, 1946. g., 4./5. nr.)

Tā kā Liepājā nebija neviena stacionāra teātra, tad bijušā

Jaunā latviešu teātra mākslinieku viesizrādes daudziem šķita ne-

aizmirstama atklāsme. Pārāk spilgta bija atšķirība starp Liepājas

amatieru līdz šim rādīto un to, ko sniedza profesionāli skatuves

mākslinieki, starp kuriem bija gan aktieri ar zināmu stāžu un pie-

redzi, gan talantīga jaunaudze. Otilija Muceniece, Biruta Skuje-

niece, Tija Banga, Emīlija Griķīte, Mirdza Šmitcfiene, Gustavs

Zībalts, Teodors Podnieks, Vilis Segliņš, Kristaps Koškins,

Arveds Bergmanis, Eduards Liepiņš un citi aktieri
guva Liepājā

lielus panākumus.

Progresivajā inteliģences daļā nobrieda prasība pēc pastāvīga

profesionāla latviešu teātra. So nepieciešamību atzina arī daudzi

Liepājas strādnieki, no kuru vidus bija nākusi virkne jauno ama-

tieru, kas tagad vēlējās pāriet profesionālo aktieru rindās.

Tā 1906. gadā grupa teātra cienītāju, starp tiem arī paši ak-

tieri — nākamā teātra darbinieki, nodibināja Liepājas Latviešu

dramatisko biedrību, kuras uzdevums bija beidzot noorganizēt

pastāvīgu skatuves mākslas iestādi Liepājā. Biedrības statūtus iz-

strādāja notārs A. Slanks, un viens no pirmajiem, kas tos pa-

rakstīja, bija Liepājas teātra veterāns Rūdolfs Štreichfelds-
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Varkalis, kas šogad jau kā pensionārs piedzīvo sava teātra piec-

desmito gadadienu (viņa paša mākslinieka gaitas sākušās vēl ag-

rāk). Starp parakstītājiem bija vēl viens, kas visu savu mūžu sais-

tīja ar latviešu skatuves mākslas izvēršanu Liepājā, gan pats

nebūdams mākslinieks, tas bija ārsts Ernests Ekšteins, vēlāk ilg-

gadīgais teātra un 20. gados operas direktors. Ārsts Ekšteins bijis

arī viens no galvenajiem jaunā teātra garantiem. Skatuves mākslu

viņš mīlēja vairāk par savu ārsta profesiju un arvien centās sniegt

teātrim materiālu palīdzību gan dekorāciju iegādei, gan arī ak-

tieru atalgošanai, ja teātra kase bija tukša (kas gadījās diezgan

bieži). Grūti pateikt, vai šī ārsta aizraušanās ar mākslu nāca par

labu medicīnas zinātnei un viņa pacientiem, bet Liepājas teātris

jau no pašas dibināšanas dienas ārstam Ekšteinam bija daudz

pateicības parādā, un aktieri to pieminēja un vēl šodien piemin ar

atzinīgiem vārdiem, jo sevišķi tādēļ, ka šis nesavtīgais un izglīto-

tais teātra direktors-entuziasts pretēji daudziem citiem vienmēr

paškritiski atzina sevi par diletantu mākslā un, nežēlodams spē-

kus un pat personīgus līdzekļus teātra nostiprināšanai, tomēr ļāva

režisoriem un aktieriem brīvi risināt visus daiļrades jautājumus,

neuzspiezdams savas domas un uzskatus.

Pateicoties šo teātra draugu pūliņiem, jaunajam teātrim nodro-

šināja telpas Suvorova ielā 2 — «māmuļas» teātrī un angažēja

trupas kodolu — 19 cilvēkus ar noteiktām algām. 1907. gada

11. martā Liepājas Latviešu teātris pirmoreiz atvēra savas durvis

plašākai publikai. Līdz ar to Liepājā sākās profesionālā latviešu

teātra gaitas.

Teātra atklāšanai kolektivs izvēlējās A. Cechova lugu «Tēvo-

cis Vaņa», bet pirmo kārtējo 1907./1908. gada sezonu sāka ar

Aspazijas «Raganas» inscenējumu.

Jau pirmo lugu izvēlē varam saskatīt jaunā mākslinieku ko-

lektivā stingro apņēmību sniegt tautai īstu mākslu, neizvairoties

no sociālām problēmām un aktuāliem jautājumiem, tā tuvību
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progresivajai latviešu un krievu dramaturģijai. Šis uzskats vienoja

jaunizveidojušās mākslinieku kopas visai raibo sastāvu. Trupā

iegāja gan Liepājā izaugušie vietējie aktieri, piemēram, Rūdolfs

Štreichfelds-Varkalis, Anna Kaupiņa, Jūlijs Ferda, Ansis Svai-

nis, Olga Svaine-Ziediņa, vēl pavisam jaunā Velta Vernere un

citi, gan arī no Rīgas pieaicināti kvalificēti skatuves mākslinieki,

kas ieradās Liepājā ar jau sagatavotām lomām un noteiktu
reper-

tuāru: Tija Banga, Emīlija Griķīte, Alfrēds Amtmanis-Briedītis.

Kā pirmie režisori darbojās liepājnieks Eduards Kaupiņš un no

Rīgas Apollo teātra pārnākušais Arveds Bergmanis.

Eduards Liesma-Kaupiņš, teātra pirmās izrādes «Tēvocis

Vaņa» inscenētājs, bija vienīgais starp Liepājas amatieriem, ku-

ram bija izdevies gūt zināmu skatuves izglītību: viņš bija mācījies

Berlīnē pie vācu māksliniekiem un pēc tam vairākus gadus darbo-

jies dažos vācu provinces pilsētu teātros. Kaupiņš izcēlās starp

pārējiem biedriem ne tikai ar savu režisora un organizatora ta-

lantu, bet arī ar plašāku izglītību un lielu interesi par krievu

un ārzemju dramaturģiju. Kaupiņš bija pat tulkojis vairākas pa-

zīstamas lugas latviešu valodā, kā, piemēram, A. Strindberga

«Jūlijas jaunkundzi». Šķita, ka jaunais mākslinieks, it kā nojauz-

dams, cik īss būs viņa skatuvei veltītais mūžs, steidza paveikt pēc

iespējas vairāk, uzņemdamies patiesi titānisku slodzi. E. Kaupiņa

pāragrā nāve 1907. gadā divdesmit astoņu gadu vecumā bija liels

zaudējums Liepājas teātrim un, kā atzīmē R. Tautmīlis-Bērziņš,
visai latviešu skatuvei. («Rīgas Apskats», 1908. g., 159. nr.)

Drīz teātris zaudēja vēl vienu režisoru. Gados vēl jaunais,

jūsmīgais Arveds Bergmanis, kas Apollo teātrī strādāja kopīgi ar

vecākiem, vairāk pieredzējušiem biedriem, tikai Liepājā tā īsti

sāka noskārst, ko nozīmē patstāvīgi vadīt režijas. Neprasme pa-

reizi sadarboties ar aktieriem, dažas sadursmes lomu interpretāci-

jas un vadības metodu jautājumos nostiprināja jaunajā režisorā

pārliecību, ka vēl ļoti daudz jāmācās. Nepilnu gadu nostrādājis
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Liepājā, Arveds Bergmanis devās uz Maskavu, kur spoži mir-

dzēja Staņislavska un Ņemiroviča-Dančenko teātra slava, lai tur

pie Maskavas Dailes teātra nodibinātajos kursos apgūtu krievu

mākslā smeļamās atziņas. Kopā ar viņu uz Maskavu aizbrauca arī

jaunie, apdāvinātie aktieri Ferda un Valtenbergs.

Tai pašā 1908. gadā uz Maskavu mācīties un kļūt par īstu

aktieri devās arī liepājnieks — ģimnāzists Ernests Feldmanis. Iz-

stājies no skolas un pieņēmis skatuves vārdu Viesulis, viņš jau

veselu gadu kā profesionāls aktieris bija darbojies Liepājas Lat-

viešu teātrī, piedaloties masu skatos, kā arī tēlojot dažas epizo-

diskas lomas.

Taču viņu vietā Liepājas Latviešu teātris ieguva izcilu

spēku — bijušo Jaunā latviešu teātra un Apollo teātra aktieri un

režisoru Teodoru Podnieku, kura rokās (ar nelielu pārtraukumu

no 1909. līdz 1911. g.) palika teātra mākslinieciskā vadība līdz

pat pirmajam pasaules karam. Pārnākot uz Liepāju, Teodors

Podnieks jau bija nobriedis mākslinieks, spilgta artistiska perso-

nība, ar plašu teātrī iemiesotu komisku, traģikomisku un traģisku

īaksturu jomu. Vecākās paaudzes aktieri sirsnīgā pateicībā atce-

ras, ar kādu smalkjūtību un taktu režisors Podnieks palīdzēja

biedriem atrast piemērotus izteiksmes līdzekļus lēļa būtiskajai at-

klāsmei. Aktiera Podnieka savdabīgais talants visspilgtāk atklājās

komiskās raksturlomās. Viņa mākslinieciskās personības īpatnība

bija liels dvēseles siltums, maigs, viegla smaida apstarots humors.

Viņš prata izvairīties no lētiem komiskiem efektiem pat visbanālā-

kajās posēs vai joku lugās, ko kolektivs bija spiests izrādīt ma-

teriālu apsvērumu dēļ.

Nenoliedzami ir Teodora Podnieka nopelni, nostiprinot Liepā-

jas teātra turpmākajām daiļrades gaitām tik raksturīgo reālistisko

vai, kā tolaik mēdza teikt, reāli psicholoģisko pamatstrāvojumu.

Ar šadu mākslinieku sastāvu Liepājas Latviešu teātris spēja

jau pirmajā — 1907./1908. gada sezonā sniegt saviem skatītā-
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jiem vairākus interesantus inscenējumus — H. Ibsena «Būv-

meistaru Solnesu», J. Karpova «lenaidniekus», O. Dimova

«Klausies, Izrael!», Aspazijas «Vaideloti», S. Naidjonova

«Vaņušina bērnus», A. Suchovo-Kobiļina «Krečinska kāzas»,

Fr. Sillera «Laupītājus».

Vel šobrīd liepājnieku atmiņa nav izgaisuši vairāku aktieru

lieliskie sniegumi atsevišķās lomās.

Tija Banga, kas arī vēlākajos gados daudzkārt uz īsāku vai

ilgāku laiku atgriezās Liepājas teātrī kā aktrise un režisore, toreiz

tuvojās savam mākslinieciskajam briedumam. Starp viņas Liepājā

tēlotajām varonēm un mīlētājām izcēlās Ibsena lugu centrālie sie-

viešu tēli un savdabīgi tvertais, ar lielu fantāzijas spēku veidotais

dabas bērns Rūtiņa Hauptmaņa «Nogrimušajā zvanā».

Lieliska veco sieviešu lomu tēlotajā bija Emīlija Griķīte, kas

pēc 1907./1908. gada sezonas uz īsu laiku aizbrauca no Liepājas.

1910. gada viņa atgriezās un palika Liepājas Latviešu teātri līdz

pirmajam pasaules karam. Viņas vienkārši un sirsnīgi tēlotā vecā

Vitiķiene Hauptmaņa «Nogrimušajā zvanā», bēdu sagrauztā

zvejnieka māte Heijermansa lugā «Cerība uz svētību» kļuva par

paraugu citām aktrisēm.

Liepājas teātrī kā aktieris izauga jaunais Alfrēds Amtmanis-

Briedītis, ar labiem panākumiem uzstādamies Visvalda lomā As-

pazijas «Raganā», Imanta lomā A. Alunāna lugā «Mūsu senči»

un Staršenska lomā G. Hauptmaņa «Elgā». Seit Amtmanis -

Briedītis vadīja arī savu pirmo režiju V. Angarina lugā

«Taiga».

Teodors Amtmanis, arī spējīgs skatuves mākslinieks, vēlākais

Jaunā Rīgas teātra direktors, Liepājā tēloja galvenokārt rakstur-

lomas. Viņa izcilākais panākums — Osvalda tēls H. Ibsena lugā

«Spoki», ko T. Amtmanis sniedza ar lielu izjūtu, mazliet klusi-

nātos toņos, prasmīgi izvairoties no patoloģiskā momenta pārmē-

rīgas pasvītrošanas.



23

Cik liela nozīme bija jaunajam teātrim Liepājas latviešu iedzī-

votāju kultūras dzīvē, uzskatāmi rāda Liepājas krievu laikraksta

«Ļibavski vestņik» spriedums (1908. g. februāra beigās).

«. . . vajag tikai ierasties latviešu teātrī, lai redzētu, ka tas lat-

viešu iedzīvotājiem nepieciešams. Zāle. . . vienmēr piepildīta, un

publika saprot visu, kas uz skatuves notiek. Latviešu teātris ir tas

centrs, kurā satiekas visas latvju biedrības, kādas ir Liepājā. Katra

latvju biedrība te reprezentēta ar diviem delegātiem teātra lietās.

Trupa . . .
tiktāl iestrādājusies, ka sniedz rūpīgi sagatavotus iestu-

dējumus divreiz nedēļā. Teātra iespaids uz iedzīvotājiem izskaid-

rojams ar to, ka tas uzmanīgi seko visiem jaunākajiem tulkoju-

miem un pēc iespējas drīz tos uzved, neatstādams bez ievērības

arī oriģinallugas
..

.» Prese aicina pilsētas sabiedrību pievērst

lielāku vērību jaunajam teātrim: «Latviešu teātris ir vienīgais

dramatiskais teātris mūsu pilsētā, un to apmeklēt nekaitētu pat

tādam, kas latviešu valodas neprot, bet pazīst lugas saturu.»

(«Rīgas Apskats», 1908. g., 183. nr.)

Taču nepareizi būtu pārvērtēt teātra darbību tā pastāvēšanas

pirmajā posmā. Ja neņem vērā daudzas atsevišķu aktieru un re-

žisoru veiksmes, visumā tomēr inscenējumu un ansambļa spēles

mākslinieciskais ilīmenis teātra pašos pirmajos pastāvēšanas gados

bija diezgan zems.

Ārkārtīgi grūti bija teātra materiālie apstākļi: vienīgi sākot ar

1909. gadu, tam izdevās izlūgties pilsētas domei pabalstu 3000

rubļu apmērā, pie kam tai pašā laikā vācu trupai piešķīra ne tikai

telpas t. s. pilsētas teātrī Kungu ielā, bet arī gruntsgabalu un

30 000 rubļus jaunas teātra ēkas celšanai nākošajos sešos gados

(to uzcēla tikai krietni vēlāk). Kā redzams, pilsētas varasvīri vēl

joprojām raudzījās uz latviešu skatuves mākslu ar nepatiku un

neuzticību.

Lai nodrošinātu teātrim ienākumus, teātra valde prasīja aiz-

vien jaunus un jaunus inscenējumus, sakāpinādama aktieru darba

intensitāti līdz 30 jauniestudējumiem sezonā. Pastāvīgās publikas
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loks vēl nebija sevišķi plašs, un pat vispopulārākās lugas nevarēja

izrādīt vairāk par
2 vai 3, reti 4 reizēm. Lielākoties lugas pirm-

izrāde palika arī tās vienīgā izrāde. Gadījās, ka luga bija jāsa-

gatavo 3 vai 4 dienās ar pāris mēģinājumiem. Vai šādos apstākļos

maz iedomājama nopietna un rūpīga iestudējuma veikšana, aktieru

padziļinātais darbs ar lomu? Līdzekļu trūkums bija teātra pastā-

vīgais pavadonis. Trūka līdzekļu dekorācijām, bieži vien pat ak-

tieru algām, kas jau tā bija niecīgas (30—60 rubļu mēnesī, iesā-

cējiem un statistiem daudz mazāk) un kuras izmaksāja vienīgi

astoņu mēnešu — teātra sezonas laikā. Teātri atbalstīja galveno-

kārt trūcīgi ļaudis — strādnieki, amatnieki, kuru interese par

teātri, par nopietnu mākslu bija liela, bet materiālās iespējas nie-

cīgas. Par to stāsta savās atmiņās Rūdolfs Streichfelds-Varkalis:

«Paši garanti bija mazturīgi ļaudis, kuriem katrs rublītis dārgs,

bet bagātnieki, gulēdami uz saviem naudas maisiem, par
mākslu

nejūsmoja. Teātra direkcija vāca ziedojumus, rīkoja Ziedoņa

svētkus, un tomēr pastāvīgs bija naudas trūkums.» (V. Saules-

kalns. Liepājas teātris 1907.—1947., 20. lpp.)

Lai teātrim kaut mazliet atvērtos šie bagātnieku naudas maisi,

tam bija jāuzņem savā repertuārā raudulīgi sentimentālās vai rup-

jiem jokiem pārpilnās sēnalu lugas, kas atbilda birģeliskās publi-

kas gaumei. Tā uz Liepājas Latviešu teātra skatuves sāka parā-

dīties dažādas «Mūža rentes» un «Muzikanta dziesmas», «Serloks

Holmss» un «Zuļiks», un pat Holteja gaudu pilnā bēdu luga

«Lenore» — visi tie «šedevri», ko biedrības valdes vīri cildināja

kā «kases gabalus», bet paši aktieri un teātra īstie draugi —

strādnieki un inteliģence izsmēja kā «bleķi». Tomēr, pateicoties

pašu mākslinieku un demokrātiskās publikas nostājai, šāda veida

darinājumi Liepājas Latviešu teātra repertuārā ieņēma samērā

nelielu vietu.

Arī laikraksts «Liepājas Atbalss» (1913. g., 5. nr.) bija

spiests atzīt, ka mazāk turīgie skatītāji apmeklē nopietnas lugas,

turpretim turīgās aprindas — seklās.
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Sājos gados, pēc pirmās Krievijas buržuāziski demokratiskās-

revolucijas, visdrūmākās reakcijas posmā, kad nebija vēl izžuvu-

šas soda ekspediciju izlietās asinis, kad melnsimtnieku aģenti un

provokatori ložņāja visās sabiedrisko sanāksmju vietās un pūlējās

vaiga sviedros, lai ierakstītu «šaubīgo» vārdus proskripciju sa-

rakstos, kad kontrrevolucionarā ideoloģija uzbruka visās frontēs,

latviešu skatuvei nācās izcīnīt ne vienu vien sīvu cīņu par savām

tiesībām uz tautai tuvu, sabiedriski nozīmīgu mākslu. Rīgā šo cīņu

sekmīgi veica Rīgas Jaunais teātris (1908. —1915. g.), ar kuru

Liepājas Latviešu teātri pirmā pasaules kara priekšvakarā vienoja

ciešas saites. Gandrīz visi aktieri rīdzinieki, Liepājas teātra pir-

mās sezonas dalībnieki (Tija Banga, Alfrēds Amtmanis-Briedītis.

Vilis Segliņš, mazliet vēlāk Teodors Amtmanis), 1908. gadā

iesaistījās Jaunā Rīgas teātra trupā (1912. gadā tiem sekoja Kris-

taps Koškins un Ēriks Lauberts). Vēlākajos gados tie labprāt

iegriezās Liepājā viesizrādēs. Savam repertuāram Liepājas Lat-

viešu teātris blakus novitātēm parasti izvēlējās tieši tās lugas, kas

pirms tam bija sajūsminājušas Jaunā Rīgas teātra publiku. Nav

noliedzams, ka sevišķi 1911.—1915. gadā šī tālaika labākā un

progresivākā latviešu teātra piemērs iedvesmoja Liepājas teātra

māksliniekus, veicināja tā kolektivā izaugsmi.

Sekot šim slavenajam piemēram nenācās viegli, tas prasīja ne-

mitīgu karošanu ar Dramatiskās biedrības valdi, kurā ar katru

gadu lielāku pārsvaru guva reakcionārās buržuāziskās sabiedrī-

bas pīlāri. Valdes norobežošanās no tautas, dižvīriem nevēlamo

darbinieku atstumšana no dalības teātra jautājumu izlemšanā, ne-

vērība un vienaldzība pret darbaļaužu prasībām kultūras joma

ap 1910. gadu kļuva tik nepārprotama, ka kādu brīdi draudēja

pat izraisīt plašāku publikas masu atsvešināšanos no teātra. Vie-

nīgi pašu mākslinieku neatlaidīgā pretošanās savu aizbildņu no-

domiem palīdzēja teātrim pārvarēt draudošo krizi, neļāva to pār-

vērst par tīri buržuāzisku izklaidēšanās vietu ar seklu, sociālai

tematikai svešu repertuāru.
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Liepājas Latviešu teātra stāvokli sarežģīja arī tas apstāklis,

ka vairāku gadu laikā, no 1908. līdz 1911. gadam, pilsētā pastā-

vēja vēl otra skatuve — tā saucamais Tautas teātris vai, kā to

pārdēvēja 1910. gadā, Jaunais teātris (tautas mutē to sauca par

«Jančiem», bet Latviešu teātri par «Jurģiem»). Tautas teātri uz-

turēja Liepājas Savstarpējā palīdzības biedrība — drīzāk sīkbur-

žuaziska nekā buržuāziska iestāde, uz kuru cariskā administrā-

cija raudzījās ar zināmu neuzticību. Tāpēc parasti pieņemts Tau-

tas teātri uzskatīt par progresīvāku, darbaļaužu interesēm tuvāku

skatuves mākslas iestādi nekā Liepājas Latviešu teātris, kā to dek-

larēja arī pati Tautas teātra vadība. Sī teātra vadība tiešām cen-

tās balstīties uz plašākām skatītāju masām, aktivāk atsaukties uz

sabiedrisko cīņu, nekā to spēja darīt Latviešu teātris, it īpaši ap

1910. gadu, kad Latviešu teātra vadībā, kā jau teikts, uz laiku

pārsvaru guva reakcionāri elementi. Un tomēr, sīkāk izpētot abu

teātru darbību, repertuāru un mākslinieciskās vadības metodes,

nevaram tajās atrast lielas būtiskas atšķirības. Arī Tautas teātris

drīz vien bija spiests materiālu apsvērumu dēļ pielāgoties buržuā-

zisko aprindu gaumei un uzņemt savā repertuārā mazvērtīgas lv

gas — «kases gabalus», bet Liepājas Latviešu teātri konkurences

cīņa piespieda pievērst lielāku uzmanību sabiedriski nozīmīgiem,

aktuāliem dramaturģijas darbiem, lai nezaudētu skatītāju progre-

sivās daļas atbalstu. Tāpēc abu teātru repertuārs bija ļoti līdzīgs.

Arī mākslinieciskās vadības ziņā abi teātri būtībā neatšķīrās, jo

tie paši režisori (Teodors Podnieks, R. Tautmīlis-Bērziņš) dar-

bojās kā vienā, tā otrā teātrī. Inscenējumu kvalitātes un aktieru

ansambļa gatavības ziņā Liepājas Latviešu teātris stāvēja nesa-

līdzināmi augstāk. Tautas teātra izrādēs aizvien bija vērojams tas

diletantisms, no kura Liepājas Latviešu teātris kā pilnīgi profe-

sionāla skatuve jau bija atbrīvojies. Tautas teātra telpas Tirgus

ielā 18 bija visai nepiemērotas lielākiem inscenējumiem, tā mate-

riālie līdzekļi bija vēl daudz niecīgāki nekā otram teātrim. Tāpēc
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nav jābrīnās, ka visi labākie Tautas teātra speķi agrāk vai velak

aizgāja uz Liepājas Latviešu teātri.

Divu stacionāru teātru pastāvēšana tādā samērā nelielā pilsētā

kā Liepājā varēja attaisnoties vienīgi gadījumā, ja katrs no šiem

teātriem būtu bijis spilgts noteiktas sabiedriskas grupas, noteiktu

māksliniecisku principu pārstāvis. Diviem būtībā līdzīgiem teāt-

riem Liepāja bija par šauru. Daudzi mākslinieki un liela daļa
publikas būtu apsveikuši visu pilsētas dramatisko spēku apvieno-

šanos vienā kolektivā, to ieteica arī recenzenti un teātra kritiķi,

tai skaitā ievērojamais latviešu aktieris un režisors J. Duburs. Šr>

apvienošanos kavēja vienīgi neveselīgā konkurence starp biedrībām

un tātad arī starp teātriem, kas dažkārt bija pat komiska. Šķiet

neticami, ka pilsētā, kur pat vislabāk apmeklētās izrādes nevarēja

atkārtot vairāk par 3 vai 4 reizēm, divi latviešu teātri vienlaicīgi

inscenē vienu un to pašu lugu! Un tomēr tāds stāvoklis turpinājās

gadiem. Bieži gadījās pat tā: 1910. gada 30. augustā Liepājas

Tautas teātrī bija izziņota pirmizrāde — Aspazijas «Sidraba

šķidrauts»; to uzzinājis, Liepājas Latviešu teātris ātri sagatavoja

to pašu lugu un izrādīja to 1. septembrī; 1910. gada 22. sep-

tembrī Liepājas Latviešu teātrī bija paredzēta H. Ibsena luga

«Ziemeļu varoņi», Tautas teātris ar dažiem mēģinājumiem sa-

steidza inscenējumu un atkārtoja to pašu lugu 26. septembrī un tā

joprojām. Šāda veida sacensība varēja tikai kaitēt skatuves māk-

slai un pazemināt abu teātru izrāžu kvalitāti. To saprata arī paši

aktieri un publika.

Nedz Tautas teātris, nedz 1912. gadā nodibinātais Liepas

ansamblis, kas savdabīgā un talantīgā režisora Jāņa Plūmes va-

dībā pastāvēja nepilnu gadu, nedz arī pirmā pasaules kara priekš-

vakarā izveidojies Jaunais teātris (iepriekšējā Tautas jeb Jaunā

teātra pēctecis) nespēja aizēnot Liepājas Latviešu teātri, kuram

vienīgajam bija visi priekšnoteikumi pilnvērtīgai daiļradei. Tāpēc

arī dramatiskās mākslas smaguma centrs bija un palika šis teātris,
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ap kuru apvienojas visi labākie latviešu skatuves speķi Liepāja

un kas tos absorbēja, organiski iekļaujot savā kolektivā.

Liepājas Latviešu teātris šai posmā sniedza saviem skatītā-

jiem daudz interesantu inscenējumu, izvirzīja vairākus jaunus ak-

tierus, kas vēlāk ieņēma redzamas vietas latviešu skatuves māk-

slinieku saimē. Lai gan teātra māksliniecisko vadītāju T. Pod-

nieka, R. Tautmīļa-Bērziņa, Ē. Lauberta darbībā bija diezgan

nopietnas domstarpības atsevišķos režijas un repertuāra jautāju-

mos, tomēr pamatā bija kopīga pārliecība, ka skatuvei jādod pa-

tiess, bet ne naturalistisks dzīves atspoguļojums, kopīga bija inte-

rese par
reālistisko krievu teātra skolu, centieni izaudzināt salie-

dētu aktieru ansambli.

Roberts Tautmīlis-Bērziņš vadīja teātri vienu — 1909./10.

gadu, kad Teodors Podnieks bija Tautas teātra režisors. Viņa

laikā aktieri sāk pievērst vairāk vērības savas meistarības celša-

nai un teātra vēstures un teorijas jautājumiem, kurus pats reži-

sors — pirmais latviešu teātra chronists un daudzu apcerējumu

autors — teicami pārzināja. Taču attieksmē ar darba biedriem

R. Tautmīļa-Bērziņa spriedumi dažkārt bija stipri subjektivi un

neļāva tam pareizi novērtēt Teodora Podnieka un dažu citu

mākslinieku nopelnus. Tāpēc R. Tautmīlis-Bērziņš nekad nekļuva

liepājnieku kolektivā īsti populārs. Kā režisors tas arī spēja dot

krietni mazāk, nekā bija iecerējis. Dedzīgi aizstāvēdams klasiskās

dramaturģijas prioritāti teātru repertuāros, R. Tautmīlis-Bērziņš

bija nodomājis iepazīstināt liepājniekus ar vairākiem plaša vē-

riena klasisku lugu inscenējumiem. Šī pati par sevi apsveicamā

iecere sākumā ieinteresēja skatītājus, un sezonas sākumā teātrim

publikas netrūka. Tomēr izrādījās, ka režisors nebija pratis pa-

reizi novērtēt teātra mākslinieciskās un materiālās iespējas. Ak-

tieri nespēja tik ātrā secībā iestudēt tādus atbildīgus klasiskās

dramaturģijas darbus kā Šekspīra «Hamlets», «Ziemas pasa-

ciņa», «Karalis Lirs», Gētes «Ifigenija Tauridā», Šillera «Marija

Stjuarte» un «Mīla un viltus» un vēl citas lugas. Aktieri vāji
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zināja tekstus, režijai bija jāapmierinās ar vienkāršu mizanscenu

iekārtošanu, trūka kaut cik piemērota dekorativa ietērpa. Tā

šis labi domātais pasākums neizdevās, un skatītāji to vairs

neatbalstīja. Panākumu nebija arī paša Tautmīļa-Bērziņa lu-

gai «Pazudis karaļa dēls», ko tam Liepājā izdevās insce-

nēt pirmo un vienīgo reizi. 1910. gada pavasarī R. Tautmīlis-

Bērziņš aizbrauca uz Rīgu, pēc tam viņš darbojās vēl Vents-

pilī, vadīja arī ceļojošo kolektivu Mazais teātris, bet Liepājā

vairs neatgriezās.

Pēc R. Tautmīļa-Bērziņa aiziešanas 1910. gadā Liepājas Lat-

viešu teātrī par māksliniecisko vadītāju iecēla Ēriku Laubertu,

kas jau bija pazīstams kā spējīgs raksturlomu tēlotājs Apollo

teātrī, Rīgas Latviešu teātrī un Jaunajā Rīgas teātrī, kur tas sāka

arī vadīt režijas. Lauberts atteicās no pārāk plašiem un nereali-

zējamiem plāniem, inscenēja vairākas Blaumaņa un Ibsena lugas,

kurās panāca saskaņotu, raitu izrādes ritumu, ari pats tēloja vai-

rākas centrālas un epizodiskas lomas. Nepārspēts bija viņa No-

liņš Blaumaņa «Indrānos». Lauberts ienesa teātra dzīvē daudz

jauna, palīdzēja aktieriem radīt loģiski pamatotus, konkrētus tēlus.

Šai laikā teātrī atgriezās Teodors Podnieks, kas 1911. gadā at-

kal pārņēma māksliniecisko vadību.

Vairākus gadus (1911. —1913. g.) teātrī strādāja arī reži-

sors Augusts Kokalis (Neilands), kas bija pārcēlies uz Liepāju

no Rīgas. Kokalis ne tikai inscenēja virkni Ļ. Tolstoja un

A. Ostrovska lugu, bet centās ar dažām no tām iepazīstināt ari

Kurzemes lauku un mazpilsētu iedzīvotājus. Viņa sastādītā trupa,

kurā ietilpa Rīgas un Liepājas aktieri, 1911. gada vasarā apce-

ļoja visu Kurzemi un Rīgas Jūrmalu, izrādīdama A. Ostrovska

«Bez vainas vainīgos», Ļ. Tolstoja «Tumsības varu», «Dzīvo

mironi» v. c. lugas. Tik plašus izbraukumus Liepājas aktieri ne-

kad vēl nebija praktizējuši. Publikas atsaucība bija liela, sekmes

šķita iepriecinošas, bet trupas kase tā arī palika tukša, jo lielāko

ienākumu daļu patērēja ceļojuma izdevumi. Tāpēc vairāki aktieri,
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necerēdami turpmāk saņemt kādu atlīdzību, pameta trupu un aiz-

brauca. Lai izsludinātās izrādes tomēr varētu notikt, palikušajiem

aktieriem bija jāuzņemas vairākas lomas katrā lugā. Viegli iedo-

māties, kāda varēja būt Ļ. Tolstoja «Dzīvā miroņa» izrāde, ja

lajā R. Streichfeldam bija jātēlo piecas lomas, bet aktierim un

režisoram A. Cakstiņam — pat sešas! (R. Streichfelds, Aktiera

dzīves stāsts, «Kurzemes Vārds», 1940. g., 27. nr.)

Atsevišķas režijas vadīja arī citi režisori: Miķelis Sveilis, kas

1913. gadā tika angažēts Liepājas Latviešu teātrī, Osvalds Ģert-

sons — pirmais operešu režisors, 1914./15. gadā — Voldemārs

Feldmanis, A. Cakstiņš. Liepājas tearrī no jauna atgriezās arī

Arveds Bergmanis, pēc Maskavā pavadītā laika stipri izaudzis

kā režisors un mākslinieks. Viņa inscenētā H. Ibsena luga «Sa-

biedrības pīlāri» (1913. g.) ir viena no spilgtākajām, interesan-

tākajām izrādēm, ko teātris pieredzējis.

Teodora Podnieka un pārējo režisoru vadībā Liepājas Lat-

viešu teātrī izveidojās viens no spēcīgākajiem aktieru ansambļiem

Latvijā. Savā pamatsastāvā tas bija samērā stabils, sevišķi sākot

ar otro un trešo sezonu, kad uz Jauno Rīgas teātri aizgājušo ak-

tieru vietā atnāca vairāki citi, kas ilgus gadus palika uzticīgi Lie-

pājai. Pirmā pasaules kara priekšvakarā šis ansamblis pārdzīvoja

straujas izaugsmes periodu, ko neapšaubāmi varam uzskatīt kā

teaira pirmo māksliniecisko uzplaukumu. Aktieri liepājnieki, kas

tajā darbojās kopš pirmās sezonas, bija jau pārvarējuši diletan-

tisma pazīmes savā daiļradē un izauga par kvalificētiem spēkiem.

No Rīgas atnākušie mākslinieki pamazām iekļāvās kolektivā, pa-

līdzēja celt tā līmeni. Ap 1912./13. gadu Liepājas Latviešu

teātrī bija saliedēta aktieru kopa, kas ciešā sadarbībā centās pēc

iespējas pilnīgāk iedzīvināt tēlu būtiskās iezīmes un lugās atklāt

autora pamatdomu. Mainījās arī režisoru loma un pašu uzvedumu

raksturs. Salīdzinot ar samērā primitivajiem inscenējumiem teātra

pirmajās sezonās, kas labākajā gadījumā pareizi iepazīstināja

skatītājus ar lugā attēloto, pēdējo pirmskara gadu izrādes bija



31

nesalīdzināmi spilgtākas un bagātākas ar režisoru radošu izdomu

un aktieru pilnskanīgu sniegumu.

Ansambli ietilpa talantīgi mākslinieki ar ļoti dažādam indivi-

dualitātēm un ampluā.

Viena no vadošajām aktrisēm visā šai periodā bija agrākā

Jaunā latviešu teātra māksliniece Marika Celmiņa, kuras skatu-

viskā āriene un stāja to it kā predestinēja mīlētāju lomām, bet ta-

lanta diapazons ļāva tēlot arī raksturlomas (piemēram, Pūdera

kundzi A. Upīša «Dzimumdienas rītā»).

Teātris izaudzināja apdāvinātu aktrisi
— liepājnieci Veltu

Verneri, kas sāka
savas skatuves gaitas kā jauna pašdarbniece

teātra 1907./08. gada sezonā un ar nopietnu, rūpīgu darbu tiktāl

noslīpēja savu talantu, ka kara priekšvakarā jau bija viena no

teātra pazīstamākajām tēlotājām. Velta Vernere iznesa uz saviem

pleciem lielu daļu repertuāra, tēlodama centrālās lomas — mīlē-

tājas un varones daudzās lugās, vienlīdz iejūtīgi iemiesojot rak-

stura ziņā tik atšķirīgus tēlus kā, piemēram, sprigano, atjautīgo

zemnieku meiteni — istabeni Taņu Ļ. Tolstoja komēdijā «Izglī-

tības augļi», maigo Vizbulīti Raiņa «Indulī un Ārijā» un sieviš-

ķīgi cēlo aristokrāti Nastasju Filipovnu F. Dostojevska «Idiotā».

Vecajas lomas skatītājus joprojām saviļņoja lieliska aktrise

Emīlija Griķīte.

Teodora Podnieka lielais, daudzkrāsainais talants šajos ga-

dos atplaiksnījās visā pilnībā. Liepājnieki viņu atceras kā vil-

tīgo, šķietami vientiesīgo Osipu N. Gogoļa «Revidentā», noplu-

kušo, blēdīgo, bet vienmēr dzīvespriecīgo Arkašku A. Ostrovska

«Mežā», kā Moljēra Sganarelu, Blaumaņa Ābramu, Taukšķi,

Sutku, kā kučieri Andreja Upīša «Dzimumdienas rītā». Uz Lie-

pājas Latviešu teātra skatuves Podnieks kļuva par to nepārspē-

jamo raksturkomiķi, kas 20. gados sajūsmināja Nacionālā teātra

skatītājus.

Vētrainus aplausus un smieklus līdz asarām katrreiz izraisīja

Teodora Podnieka divspēle joku un citās lugās ar Liepājas teātra
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otru raksturkomiķi Rūdolfu Streichfeldu-Varkali. Slreichfelds kā

komiķis bija asāks, tuvāks satirai, viņa tēlojums bieži tiecās uz

tīro raksturu. Savās labākajās lomās (Harpagons Moljēra «Sko-

pulī», Raspļujevs A. Suchovo-Kobiļina «Krečinska kāzās»,

Didzis Raiņa «Pūt, vējiņi!», Dikojs A. Ostrovska «Negaisā»,

Polonijs «Hamletā» un grafs Glosters «Karalī Lirā» v. c.) kād-

reizējais strādnieks — teātra entuziasts meistarības ziņā varēja

droši stāties blakus Podniekam.

Jaunā Rīgas teātra aktrise Otilija Muceniece, viena no izci-

lākajām tālaika latviešu skatuves māksliniecēm, pirms pirmā pa-

saules kara Liepājas Latviešu teātrī saistījās tikai uz vienu —

1911./12. gada sezonu (1910./11. gadā tā bija angažēta Tautas

teātrī), bet pēc tam piedalījās viesizrādēs. 1912. gadā Muceniece

viesojās arī Jāņa Plūmes vadītajā Liepas ansamblī. Ar viņas

vārdu saistīts teātra attīstības vēlākais — pēckara posms. Tomēr

nav noliedzams, ka jau pirms tam O. Mucenieces lielais talants

(liepājnieki to apbrīnoja Aspazijas «Sidraba šķidrautā», kur Mu-

ceniece tēloja Gunu, un citās lugās) ietekmēja Liepājas teātra

māksliniekus. No viņas tie mācījās augstu runas kultūru, pras-

mi ietērpt dziļi traģisku pārdzīvojumu mākslinieciski teatrālā

formā.

Kādu laiku Liepājas Latviešu teātrī darbojās varoņu un

raksturlomu tēlotāja Irma Vēsmiņa. Vienu
— 1908./09. gada

sezonu te saistīts Vilis Bergmanis. Pie pastāvīgajiem teātra kad-

riem piederēja vecākās paaudzes aktieri A. Cakstiņš, Amālija

Podniece, Krišs Muzikants, Anna Kaupiņa (mirusi 1911. g.);

vidējās paaudzes — Juris Brīvnieks-Freimanis, Juris Repaīds,

Rūdolfs Robežnieks, Ludis Strauss, Herta Šturma un citi.

Taču kas būtu kāda teātra kolektivs bez jaunu spēku pieplū-

duma, bez pastāvīga papildinājuma! Liepājas Latviešu teātrim

ir ievērojama nozīme latviešu skatuves mākslas vēsturē tieši tāpēc,

ka te atklāti daudzi spilgti talanti. No liepājnieku vidus tika iz-

virzīti spējīgi jaunieši — vēlāk visā Latvijā pazīstami aktieri,
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lapat ari vairāku citu velak populāru mākslinieku skatuves gaitas

pirmais etaps bija Liepājas Latviešu teātris.

Tā 1908. gada teātra kolektivā ienāca pavisam jauna, spējīga

iesācēja — tagadējā Nopelniem bagātā māksliniece Ance Sil-

novska, kas palika teātrī līdz 1921. gadam un tad pēc ilgāka

pārtraukuma atkal atgriezās tajā, lai tagad kopā ar gados jaunā-

kajiem biedriem sagaidītu sava teātra piecdesmit gadu jubileju.

Savu skatuves gaitu sākumā Ance Silnovska tēloja galvenokārt

jaunās meitenes t. s. naivās lomas, taču viņa spēja dot daudz vai-

rāk, kas parādījās grūtajā Zanes lomā Raiņa lugā «Pūt, vējiņi!»,
ko Silnovska atveidoja temperamentīgi, psicholoģiski pareizi.

Kopā ar Anci Silnovsku teātrī strādāja arī viņas māsa — rakstur-

niece Ice Silnovska.

Sevišķi kuplā skaitā jauni talanti uzplauka teātrī, sākot ar

1911.—1912. gadu. Jau 1911. gadā uz Liepājas Latviešu teātra

skatuves savas aktiera gaitas uzsāka jaunais Žanis Kopštāls, kas

dažu gadu laikā izvirzījās no epizodisku lomu izpildītāja līdz at-

bildīgu tēlu, galvenokārt mīlētāju, atveidotājam. Kopštālu kā rak-

sturnieku, kura tik reljefi veidotos Miglas un vecā Kļavas tēlus

filmās «Salna pavasarī» un «Zvejnieka dēls» pazīst visā Padomju

Savienībā un pat aiz tās robežām, mēs šajos gados vēl neredzam.

Tas atklājās tikai vēlāk, laikā, kad mākslinieks Liepājas un citos

teātros izveidojās arī par spējīgu režisoru.

1912. gada pavasarī teātra direktors ārsts Ekšteins angažēja

kādu jaunu aktrisi — liepājnieci, kurā bija nojaušams liels, sav-

dabīgs talants. Tā ir tagadējā LPSR Tautas māksliniece Anta

Klints, kas jau pirms tam bija tēlojusi vairākas lomas t. s. Lie-

pas teātrī. Antai Klintij ceļu uz teātri pavēra prasme dziedāt.

Liepas teātra vadītājs Jānis Plūme uzaicināja meiteni, kas līdz

tam laikam bija tikai slepus sapņojusi paT teātri, nodziedāt aiz

kulisēm Mirdzas dziesmu izrādē, kad Biruta Skujeniece viesojās

Aspazijas «Vaidelotē», un deva tai iespēju izmēģināt savus spē-

kus uz skatuves. 1912. gada pavasarī Anta Klints tēloja savu
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pirmo lomu — Jautrīti Aspazijas «Vaidelotē», kam sekoja

Ciltsvaire Ā. Alunāna lugā «Mūsu senči», Dace J. Rozentala-

Krūmiņa lugā «Sarkanais kungs». Liepājas Latviešu teātrī, kur

Anta Klints pēc tam strādāja vairāk nekā divus gadus, viņa tē-

loja virkni interesantu lomu, no kurām pašai aktrisei vismīļākā

un tuvākā bija jautrā nebēdne Varvara A. Ostrovska «Negaisā».

Anta Klints šai laikā mācījās arī dziedāt un ar labiem panāku-

miem uzstājās operetēs un pat M. Gļinkas operā «Ivans Susa-

ņins» (gan atvieglotajā variantā) jeb, kā to toreiz dēvēja, «Dzī-

vība priekš cara» Antoņidas lomā.

1913. gadā teātrī ienāca grupa spējīgu jauniešu, kas tikko bija

beiguši Dubura dramatiskos kursus Rīgā: Paula Baltābola,

Lūcija Neiberga, Lidija Keplere un Miķelis Sveilis.

Savu skatuves gaitu sakuma šeit darbojas arī Jānis Marsietis

(1909.—1914. g.), Jānis Sāberts (1913./14. g.), Augusts Kron-

bergs, Alfrēds Gulbis (1914./15. g.).

Teātris ar šadu spēcīgu aktieru trupu varēja droši iestudēt

daudzveidīgu un plašu repertuāru.

Liepājas Latviešu teātra repertuāram jau kopš pirmās sezonas

raksturīga bija tieksme iet patstāvīgu meklējumu ceļus, sniedzot

nesalīdzināmi vairāk saistošu jaunuzvedumu nekā jebkurā citā

Latvijas provinces teātrī. Līdz pirmajam pasaules karam teātris

iestudēja virkni lugu, kas tobrīd Rīgā vēl nebija redzētas —

H. Ibsena lugas «Rosmersholmu» un «Mazo Eijolfu», R. Blau-

maņa «Genovevu», Z. Moljēra «Donu Zvanu», A. Ostrovska

«Bez vainas vainīgos» un «Dzīvā vietā (Velna krogū)», A. Fin-

gerta «Ugrjumova sievu», A. Strindberga «Biedrus», I. Surgu-

čeva «Tirdzniecības namu» v. c.

Pirmo vietu teātra repertuārā gan izrāžu daudzuma, gan arī

publikas atsaucības ziņā ieņēma progresivā latviešu un krievu dra-

maturģija.

Septiņu gadu laika teātrī tika izradīti visi kaut cik ievērojamie
R. Blaumaņa dramatiskie darbi: «Skroderdienas Silmačos»,
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«Zagļi», «No saldenās

pudeles», «Potivara

nams», «Trīnes grēki»,

«Indrāni», «Sestdienas

vakarā», «Genoveva»,

«Ļaunais gars»,
«Pazu-

dušais dēls» un «Ugu-

nī». Tos varēja labi

iestudēt arī tad, ja trū-

ka līdzekļu jaunām de-

korācijām, un skatītāji

vienmēr silti uzņēma

iemīļoto Blaumaņa va-

roņu parādīšanos uz

skatuves.

Populāras joprojām

bija Aspazijas lugas

«Sidraba šķidrauts

(Guna)», «Vaidelote»,

«Neaizsniegts mērķis».
«Zaudētās tiesības».

«Ragana», «Zeltīte».

Dažas no tām iestudēja

vairākkārt — katrreiz

ar lieliem panākumiem.

Tauta tajās saklausīja

1905. gada tālo atbalsi,

dedzīgi uztvēra šajos

darbos izteikto, kaut arī

ne visai noteikto protestu

pret pastāvošo iekārtu.

Vairākus gadus teāt-

ra kolektivs neuzdrošinā-
Liepājas Latviešu teatra afiša izrādei

«Skroderdienas Silmačos» (1911. g.)
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jās ķerties pie Raiņa filozofiski dziļajām, inscenējuma ziņā kom-

plicētajām lugām. 1909. gadā gan bija izrādīta komēdija «Pus-

idealists», bet pēc tam tikai 1914. gada pavasarī, kad ansamblis

nostiprinājās, uzņemot jaunus spējīgus aktierus ar skatuves izglī-

tību, parādās Raiņa «Pūt, vējiņi!», kas ir skatuviski vieglāk atri-

sināms darbs. Režisora M. Sveiļa inscenējums bija teicams, un

skatītāji to uzņēma ar sajūsmu. Viņus valdzināja lugas liriskais

dzejiskums un reizē spraigais dramatisms, psicholoģiski smalki

veidotie tēli, ko ar lielu izjūtu iedzīvināja aktieri Lidija Keplere —

Baiba, Jānis Marsietis — Uldis, Rūdolfs Štreichfelds — Didzis,

Paula Baltābola — Orta, Lūcija Neiberga — Čiepa.

Labprāt uzņēma repertuārā arī Ādolfa Alunāna populārās

lugas «Lielpils pagasta vecākie», «Kas tie tādi, kas dziedāja»,

«Visi mani radi raud», «Seši mazi bundzinieki», «Pārticībā un

nabadzībā», vairākkārt atjaunoja lugu «Mūsu senči», kuras te-

mats — cīņa pret latviešu tautas apspiedējiem — vācu bruņinie-
kiem — skatītājiem bija allaž tuvs un aktuāls.

Ar ļoti lieliem panākumiem izrādīja Annas Brigaderes pa-

saku lugu «Sprīdītis». Teātris nepagāja garām arī tādam toreiz

iecienītam darbam kā J. Linduļa lugai «Dižūdru Māle», kurā

skartas tālaika Latvijas lauku sociālās problēmas.

Zīmīga ir teātra pievēršanās Andreja Upīša dramaturģijai ap

1911. gadu. Laikā, kad visā drūmās Stolipina reakcijas nomāk-

tajā Krievijas sabiedrībā jau bija skaidri nojaušama jaunu revo-

lucionārās kustības uzplūdu tuvošanās, arī mākslinieku vidū no-

brieda vēlēšanās likt skanēt no skatuves revolucionāram vārdam.

Tā kā biedrības valde un teātra vadība prasīja izrādīt buržuāzis-

kajai publikai tīkamos «kases gabalus», trupa uzveda «Lenori»,

«Laulības vergus» vai «Precēšanās ķīmiju», bet tai pašā laikā

iestudēja arī Andreja Upīša pirmo lielo skatuves darbu «Balss

un atbalss», reālistisku sociālu drāmu, kas patiesi notēloja strād-

nieku dzīvi Stolipina reakcijas gados un bija izcils notikums lat-

viešu dramaturģijā. Liepājnieki izrādīja lugu 1911. gada 24. au-
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gūstā — tikai piecas dienas pēc tās pirmizrādes Jaunajā Rīgas

teātrī. Izivēloties tieši šo lugu, Liepājas teātra mākslinieki pie-

rādīja, ka tiem netrūkst drosmes pretoties cariskās cenzūras

spaidiem. Skatītāju aprindās tā guva visplašāko atsaucību. Lie-

pājas Latviešu teātrī inscenēja arī Andreja Upīša viencēlienus:

«Dzimumdienas ritu» — jau 1910. gadā, «Homo sapienu» —

1911. gadā.

levērojama vieta teātra repertuārā bija ierādīta progresivajai

krievu dramaturģijai. Pirmā vieta izrāžu skaita un popularitātes

ziņā pieder A. Ostrovska komēdijām un drāmām, kas šausta

krievu tirgoņu «tumsības valsti». «Trakā nauda», «Bez vainas

vainīgie», «Dzīvā vietā (Velna krogū)», «Negaiss», bet it se-

višķi «lenesīgā vieta», ko teātris izvēlējās savai 500. izrādei

(1913. g. 13. oktobrī), guva skatītāju nedalītu piekrišanu.

Vairākas reizes inscenēja arī Ļ.. Tolstoja lugas «Tumsības

varā» un «Izglītības augļi», izrādīja romāna «Anna Kareņina»

dramatizējumu. «Izglītības augļu» otrais iestudējums 1914. gada

februārī bija viens no teātra labākajiem inscenējumiem vispār.

Kritiķi atzīmē humorā dzirkstošo aktieru tēlojumu, sevišķi izceļot
Veltu Verneri (Taņa), Jāni Marsieti (jaunais Zvezdincevs),
Antu Klinti (Marija Konstantinovna), Anci Silnovsku (Betija).
Taču izcilāko meistarību no jauna pierādīja Teodors Podnieks

un Rūdolfs Streichfelds, radīdami vēsturiski konkrētus, pilnībā

autora iecerei atbilstošus tēlus pirmā un trešā zemnieka lomās,

ar kuriem, kā rakstīja toreiz kritiķi, var lepoties viss latviešu

teātris.

Ar labiem panākumiem uzveda Gogoļa nemirstīgo komēdiju
«Revidents», viņa «Precības (Svātiene)», bet A. Suchovo-

Kobiļina skaudro satiru «Krečinska kāzas» iestudēja pat divas

reizes.

Retāk Liepājas Latviešu teātris pievērsās Čechova darbiem.

Kaut gan teātri 1907. gada martā atklāja ar «Tēvoča Vaņas»
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izradi, tomēr vēlākajos gados iestudēta tikai viena Čechova luga —

«Kaija» — 1910. gadā.

Lielā proletariāta rakstnieka Maksima Gorkija darbu iestudē-

šana Stolipina reakcijas gados bija saistīta ar grūti pārvaramiem

cenzūras šķēršļiem, draudēja ar nepatikšanām visam teātrim. Tā-

pēc liepājnieki, kas 1905. un 1906. gadā ar tādu sajūsmu bija

uzņēmuši Gorkija lugas pašdarbnieku kolektivā izpildījumā, pēc

revolūcijas sakāves vairākus gadus neredzēja Gorkija varoņus uz

savas skatuves. Tautas teātris gan mēģināja apiet cenzūru, taču

drīz pēc «Sīkpilsoņu» izrādes 1911. gada janvārī cariskā admi-

nistrācija teātri slēdza. Liepājas Latviešu teātrī pēc ilga pārtrau-

kuma 1913. gadā inscenēja Gorkija lugu «Dibenā».

No Rietumeiropas dramaturgiem pirmajā vietā Liepājā izvirzī-

jās H. Ibsens ar astoņām lugām, no kurām dažas pat iestudēja

vairākkārt: uzveda «Spokus», «Būvmeistaru Solnesu» (vēl pirmajā

sezonā), «Rosmersholmu», «Meža pīli», «Mazo Eijolfu», «Tau-

tas naidnieku». 1913. gadā Arveda Bergmaņa rūpīgajā iestudē-

jumā Liepājas skatītāji redzēja «Sabiedrības pīlārus» — spilgtu

izrādi, kurā piedalījās gandrīz visi labākie ansambļa spēki: Paula

Baltābola, Lidija Keplere, Anta Klints, Emīlija Griķīte, Ance

Silnovska, Herta Šturma, Jānis Sāberts, Rūdolfs Štreichfelds,

Miķelis Sveilis, Jānis Marsietis. («Druva», 1914. g., 547. un

548. lpp.)

No Gerharda Hauptmaņa dramaturģijas teātris savos pirma-

jos pastāvēšanas gados izvēlējās toreiz populārās romantiskās lu-

gas «Elga» un «Nogrimušais zvans», turpretim beidzamajos gados

priekš pirmā pasaules kara, kad visā sabiedrībā pastiprinājās pro-

gresivā kustība, liepājnieki pievērsās vairāk viņa reālistiskajām

drāmām, kas tuvas sociālai problemātikai, izrādīja «Vientuļos cil-

vēkus», «Rozi Berndu» un 1913. gadā Berlīnes nomaļu dzīves

spilgto atainojumu — lugu «Bebrādas kažoks (Veļas mazgātāja)»

M. Sveiļa režijā. Šai iestudējumā jāatzīmē trīs sevišķi izdevušies,

ar lielu humora izjūtu veidoti tēli: Emīlija Griķīte kā robustā
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veļas mazgātāja Volfiene, kas kļuvusi viltīga un negodīga, jo tādai

būt viņu iemācījusi buržuāziskā sabiedrība un tās morāle, Miķelis

Sveilis kā Vērhāns, aprobežotais un mantkārīgais prūšu junkurs,

un Anta Klints kapitālistiskās lielpilsētas dzīves samaitātās mei-

čas Adelheides lomā.

Daudzus gadus no skatuves nenogāja vairākos iestudējumos

izrādītās progresīvā holandiešu rakstnieka H. Heijermansa lugas,

pirmām kārtām, «Cerība uz svētību», kur autors stāsta skarbo

patiesību par holandiešu zvejniekiem, kas iet bojā, jo kapitālisti

tos sūta jūrā ar nederīgiem, iznīcībai lemtiem kuģiem, lai vēlāk

saņemtu apdrošinājuma maksu. Šai lugā dažādās lomās uzstājās

daudzi ievērojami mākslinieki: Emīlija Griķīte bēdu satriektas

zvejnieku mātes lomā, Marika Celmiņa, viesizrādēs Otilija Muce-

niece un Tija Banga zvejnieču lomās, pēdējā inscenējumā arī

Anta Klints; lielisks bija atkal T. Podnieks epizodiskā veca zvej-
nieka lomā.

Arī klasiķi repertuārā bija kupli pārstāvēti. Bez jau minē-

tajām Tautmīļa-Bērziņa laikā izrādītajām Šekspīra lugām «Ham-

lets», «Ziemas pasaciņa», «Karalis Lirs», kas neapmierināja ska-

tītājus nepietiekami rūpīgā iestudējuma un pārlieku trūcīgā skatu-

viskā ietērpa dēļ, ar daudz labākiem panākumiem uzveda «Otello»,

«Venēcijas tirgotāju», kurā T. Podnieks tēloja Šeiloku, «Spītnie-

ces savaldīšanu (Spītnieces precības)» un kara priekšvakarā —

1914. gadā «Romeo un Džuljetu». Repertuārā bija pārstāvēti arī

Gēte un Šillers. Sevišķi iemīļotas lugas Liepājā bija Šillera «Lau-

pītāji» (tajā labprāt viesojās arī Rīgas teātru aktieri), «Mīla un

viltus (Luize Millere)» un «Vilhelms Tells», ko iestudēja vai-

rākkārt.

Mistiski erotiskie dekadentiskās dramaturģijas darbi, kas re-

akcionārās ideoloģijas uzbrukuma periodā vairumā pārplūdināja
Krievijas teātru skatuves, nekad nav varējuši sev rast īstu māj-

vietu Liepājas teātrī. Tā, piemēram, latviešu dekadentu apjūsmotā

Staņislava Pšibiševska lugas gan izrādīja atsevišķi dramatiski
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pulciņi (1906. gadā lugas «Laime» un «Sniegs» — V. Vēvera va-

dītais pulciņš, 1907. gadā lugu «Savienošanās» — Liepājas Dzie-

dāšanas biedrība), bet teātrī neviens pat nedomāja tās uzņemt re-

pertuārā. No daudzajiem latviešu valodā pārtulkotajiem un citos

teātros izrādītajiem drūmi pesimistiskā, dzīves jēgu noliedzošā

Leonida Andrejeva darbiem Liepājas Latviešu teātris izvēlējās

vienīgi toreiz plaši pazīstamo melodrāmu «Mūsu mūža dienas»

(1911. g.).

Sākot ar 1912./13. gada sezonu, teātris sāk regulāri izrādīt

muzikālus iestudējumus, galvenokārt operetes. Teodors Podnieks,

kas pats labi dziedāja, gan jau bija mēģinājis 1907./08. gada

sezonā repertuārā iekļaut muzikālas komēdijas, kurām nekad ne-

trūktu publikas. Toreiz parādījās operete «Ceļojošais students»,

kā arī vairākas dziesmu lugas. Taču ansamblī trūka pietiekami

daudz dramatisku aktieru, kas reizē būtu spējīgi piedalīties muzi-

kālos uzvedumos, un šis pasākums apklusa. Stāvoklis mainījās

1912./13. gadā, kad trupā ienāca vairāki jauni aktieri ar
teicamu

balss materiālu un mūzikas izpratni, bet režisoru vidū izvirzījās

Osvalds Ģertsons, kura dotības bija itin piemērotas operetei.

1913./14. gada sezonā teātrī operetes izrādīja jau reizi nedēļā

(trešdienās). Repertuārā bija tādas populāras operetes kā Plan-

keta «Korneviļas zvani», Johana Strausa «Sikspārnis» un «Čigānu
barons». Divus gadus pēc kārtas izrādīja arī Gļinkas operu

«Ivans Susaņins (Dzīvība priekš cara)», kurā Teodois Podnieks

dziedāja Susaņina, Anta Klints — Antoņidas, Ance Silnovska un

Milda Pinne — Vaņas partiju. Visu muzikālo daļu teātrī pār-

zināja diriģents Bernhards Ķuņķis, kas jau 19. gadsimta beigās

bija vadījis paša izaudzinātu amatieru orķestri. Operetes «Korne-

viļas zvani» korī pirmo reizi uznāca uz skatuves jaunais Visvaldis

Silenieks. Muzikālās izrādes stipri pavairoja teātra popularitāti un

ienākumus, jo operetes pulcināja pilnu skatītāju zāli pat līdz sep-

tiņām reizēm, kas toreiz bija sevišķi augsts izrāžu skaits.

Pirmā pasaules kara priekšvakara Liepājas Latviešu teātris
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piederēja jau pie labākajiem teātriem Latvijā. Darbības intensi-

tāte joprojām bija ļoti spraiga (ansamblis deva caurmērā 4 izrā-

des nedēļā, ap
100 izrāžu sezonā, puse no tām jauniestudējumi)

un aktieru darba slodze bija pārmērīgi liela. Par spīti grūtajiem

darba apstākļiem teātra kolektīvam izdevās sniegt izrādes augstā

mākslinieciskā līmenī. Pastāvīgās publikas loks bija stipri papla-

šinājies, un sevišķu popularitāti bija ieguvušas t. s. tautas izrādes,

kurām pārdeva ieejas biļetes par stipri pazeminātām cenām. Šā-

dām izrādēm teātris parasti izvēlējās repertuāra vērtīgākās lugas,,

lai iepazīstinātu strādniekus ar labākajiem pagātnes un tagadnes

dramaturģijas sasniegumiem. Lēto izrāžu publika visaktivāk pra-

sīja tādas lugas, kas risinātu aktuālus sabiedriskus un politiskus

jautājumus, un, tā kā šīs izrādes vienmēr bija labi apmeklētas,

teātra vadība centās kaut daļēji ievērot šīs publikas daļas domas.

(«Liepājas Atbalss», 1913. g., 5. nr.) «Tautas» izrādes notika

katru nedēļu, lai dotu iespēju apmeklēt teātri tiem darbaļaudīm, kas

strādā maiņās. Ļoti trūcīgiem strādniekiem izdeva ari noteiktu skaitu

brīvbiļešu. Visi šie pasākumi, protams, cēla teātra slavu tautā.

So teātra pirmo plaukumu draudēja iznīcināt pasaules karš.

Jau drīz pēc kara sākuma — 1914. gada 1. augustā Liepāju ap-

šaudīja vācu kara kuģi. Teātris gan uzsāka sezonu 1. oktobrī, bet

tūlīt radās lielas materiālas grūtības: daļa iedzīvotāju aizplūda no

pilsētas, liepājnieku lielākā daļa vairs nedomāja par mākslu, teātra

ienākumi krasi mazinājās, un direkcija jau tūdaļ uz pusi pazemi-

nāja aktieriem algas. Pēc Liepājas otrās lielās apšaudes 4. no-

vembrī turīgās aprindas pārņēma panika. Teātra direkcija un bied-

rības valde deficita draudu dēļ atsacījās turpmāk vadīt teātri un

paziņoja par tā slēgšanu. Taču aktieri tam nepiekrita. Teātrim

jādzīvo! Baigajās kara dienās tā sabiedriskā loma varēja būt vēl

nozīmīgāka. Un mākslinieki nolēma teātra vadību pārņemt savās

rokās. Savam teātrim uzticīgs palika arī nesavtīgais direktors Ek-

šteins. Visu teātra darbu tagad pārorganizēja uz kolektiviem pa-

matiem. Repertuāru izvēlējās kopīgi, ienākumus no katras izrādes,
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atskaitot kārtējos, tekošos izdevumus, sadalīja savā starpā propor-

cionāli algas lielumam. Algas saņēma tikai 20 aktieri, koris uzstā-

jās par brīvu. Teātra darbība ritēja daudzmaz normāli līdz pat

1915. gada 25. aprīlim, kad Liepāju ieņēma vācieši, un, kaut tas

šķiet paradoksāli, šī bija viena no interesantākajām teātra sezo-

nām. Aktieru daiļrade attīstījās brīvāk nekā iepriekšējos gados, jo

nebija vairs jārēķinās ar buržuāziskās valdes aizbildniecību. «Cīņa

par brīvību», bet nevis šovinistiska kūdīšana pret vācu tautu un

imperiālistiskā kara cildināšana — tāds bija labāko izrāžu pamat-

motivs un trupas progresivā kodola credo. To apliecināja jau pir-

mais iestudējums — Ā. Alunāna «Mūsu senči», kurā J. Marsietis

aizrautīgi tēloja Imantu. Uz cīņu par brīvību, pret apspiedēju jūgu

aicināja arī ansambļa otrs labākais uzvedums — Šillera «Vilhelms

Tells» ar kolektivā jauno locekli Voldemāru Feldmani galvenajā
lomā. V. Feldmanis drīz vien sāka arī vadīt režijas. Ar dzīvu

atsaucību publika uzņēma Ļ. Tolstoja komēdijas «Izglītības

augļi» atjaunošanu. Revolucionāri noskaņotie Liepājas strādnieki

un matroži sajūsmināti aplaudēja pat lugas vidū, tajās vietās, kur

pretstats starp bagātajiem dīkdieņiem un darbaļaudīm parādīts ar

sevišķu satirisku asumu. Taču sezonas kulminācijas punkts, viena

no labākajām izrādēm visā teātra pastāvēšanas laikā bija pēdējais

lielais inscenējums 1915. gada martā — Raiņa «Indulis un

Ārija» Miķeļa Sveiļa režijā. Āriju tēloja Marika Celmiņa, In-

duli — pats režisors M. Sveilis, Vizbulīti — Velta Vernere, Min-

tautu — Jānis Marsietis. Laikā, kad visapkārt plosījās imperiā-

listiskais karš, kad ekspluatatoru sludinātās tautu naida idejas

indēja darbaļaužu apziņu, no Liepājas teātra skatuves skanēja

revolucionārie Raiņa vārdi par brīvo nākotnes valsti, kas taps,

kad tautas apvienosies un gāzīs apspiedēju varu. Aktieru kolektivs

netraktēja šo Raiņa lugu kā Induļa un Ārijas mīlestības traģēdiju

vien, bet visā pilnībā centās atklāt ģeniālā rakstnieka cildeno filo-

zofisko pamatideju. Teātra mākslinieki nesa pat prāvus materiālus

upurus, lai Raiņa lugu varētu sniegt skatītājiem pienācīgā deko-
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rativā ietērpā, jo, kaut arī uzve-

dumam bija neredzēti lieli panā-

kumi, dārgās dekorācijas un jau-

nie kostimi nevarēja atmaksāties.

Viss lugas noformējums bija uz-

ticēts jaunam, vēl pilnīgi nepazīs-

tamam gleznotājam Jānim Sud-

malim, tagadējam Liepājas no-

vadpētniecības muzeja direkto-

ram, kura darbs pat Rīgas kriti-

ķiem šķita ievērības cienīgs.

(«Latvija», 1915. g., 100. un

101. nr.)

Šajā sezonā teātrī viesojās

arī vairāki pazīstami aktieri:

K. Brīvnieks Alunāna lugā «Se-

ši mazi bundzinieki», Alfrēds

Amtmanis-Briedītis, kas kā Vel-

tas Verneres partneris tēloja ti-

tullomu A. Ostrovska un N. So-

lovjova komēdijas «Belugina pre-

cības» veiksmīgajā inscenējumā.

Bija paredzēta arī Eduarda Smil-

ga viesizrāde Induļa lomā, taču

Liepājas okupācija izjauca šo

nodomu.

Kara psichozes ietekmē teāt-

ra repertuārā iekļuva arī dažas

lugas ar kara tematiku (piemē-

ram, A. Andrejeva «Karalis, li-

kums un brīvība»), taču tās ne-

bija no vistendenciozākajām, un,

kad daļa aktieru nolēma iestudēt

Liepājas Latviešu teatra afiša

izrādei «Indulis un Ārija»

(1915. g.)



M. Daļska šovinistisko savārstījumu «Kulturālie nezvēri», pārējie

tam pretojās, un izrāde nenotika.

Un tomēr — kara smagās sekas bija teātrī ar katru dienu vai-

rāk jūtamas. Trupa sāka irt, daudzi mākslinieki nolēma evakuēties.

Paula Baltābola un Ansis Svainis aizbrauca uz Rīgu, bet vēlāk

uz Petrogradu. 1915. gada janvārī tiem sekoja teātra ilggadīgais,

iecienītais vadītājs Teodors Podnieks, kas tikko bija parādījis

liepājniekiem savu pēdējo inscenējumu — Ļ. Tolstoja romāna

«Augšāmcelšanās» dramatizējumu («Katjuša Maslova»). Aiz-

brauca arī Anta Klints, un kā pēdējā, neilgi pirms vāciešu ienāk-

šanas, Liepāju atstāja Emīlija Griķīte. Vēl teātris paspēja skatī-

tājiem sniegt pēdējo inscenējumu — Moljēra «Donu Zvanu» kā

R. Štreichlelda benefici, bet 25. aprilī (pēc vecā stila) pilsētā

iesoļoja vācu karaspēks, nodibinājās okupācijas režims, un teāt-

rim nācās pārtraukt savu darbu.
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III

LATVIEŠU TEATRA DARBĪBA

LIEPĀJĀ
VĀCU OKUPACIJAS LAIKĀ

"%7
ACU KARASPĒKA lEBRUKUMS Liepājā

un tas okupācija 1915. gada apriļa beigas par-

trauca Liepājas teātra darbību uz ilgāku laiku; 1915. gada otrā

pusē, 1916. gadā, 1917. gada pirmajā pusē izrādes latviešu va-

lodā nenotika. Teātra telpas aizņēma vācu kareivju skatuve. Tā

rekvizēja arī daļu dekorāciju un kostīmu, ko aktieri nebija paspē-

juši noglabāt. Tai pašā mājā, kur vēl nesen bija skanējuši Raiņa
un Blaumaņa, Šekspīra un Šillera vārdi, tagad izrādīja muļķīgus
švankus un vaļīgas «lustšpīles» vācu feldfēbeļu gaumē.
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Okupanti barbariski aplaupīja pilsētas saimniecību, darbaļaužu

stāvoklis kļuva neciešams. Cīņu pret vācu iebrucējiem vadīja ne-

lielā, bet drosmīgā Liepājas boļševiku organizācija, kas vērīgi

sekoja briestošajiem revolucionārajiem notikumiem Krievijā un

prata saglabāt sakarus ar cīnītājiem neokupētajā Latvijas daļā.

Liepājā bija palikusi neliela aktieru kopa Veltas Verneres vadībā.

Tās karstākā vēlēšanās bija — neļaut okupantu naglotajam papē-

dim samīdīt tik īsā laikā krāšņi uzplaukušo latviešu skatuves māk-

slas ziedu, cīnīties kopā ar visu tautu par savas nacionālās kul-

tūras saglabāšanu. Taču organizēt regulāras teātra izrādes oku-

pācijas pirmajos gados, kad vācu militāristi vēl nenojauta nedz

drīzo sakāvi karā, nedz Krievijā augošo revolucionāro strāvojumu

ietekmi Vācijas dzīvē, izrādījās neiespējami. Dažas privāti sarī-

kotas izrādes bija viss, ko pa šiem gadiem varēja panākt Veltas

Verneres un Rūdolfa Štreichfelda vadītā aktieru grupa.

Situācija mainījās 1917. gada pavasarī un vasarā. Pāri frontes

līnijai, pāri ierakumiem un nocietinājumiem abpus Daugavai drū-

majā nebrīvē smokošajā Kurzemē izplatījās trauksmainās ziņas

par Krievijā notikušo Februāra revolūciju, par carisma gāšanu un

ar to saistītajām pārmaiņām visā sabiedriskajā dzīvē, par
revolū-

cijas tālāko attīstību. Un tad arī darba tauta Liepājā sāka jo

dedzīgāk uzstāties par savām tiesībām ne vien politiskās un sa-

biedriskās, bet arī kultūras dzīves jomā.

Pirmie, kas 1917. gada vasarā bezbailīgi izvirzīja prasību par

latviešu teātra atjaunošanu, bija Liepājas strādnieki. Par to stāsta

visu Liepājas teātra prieku un bēdu līdzgaitnieks Rūdolfs Štreich-

felds:

«Velta Vernere atnāca pie manis ar priecīgu ziņu, ka pie viņas

ieradušies drāšu fabrikas (tagadējā «Sarkanā metalurga») strād-

nieki un izteikuši vēlēšanos, lai mēs noorganizējot teātra izrādes,

jo trulā dzīve bez jebkādām gara baudām apnikusi. Sagājām

kāda sveša strādnieka dzīvoklī un nospriedām rūpēties par kārtī-

gām teātra izrādēm.»
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Šo strādnieku vēlēšanos aktieri uzņēma ar prieku un gandarī-

jumu un pacentās pēc iespējas ātrāk izpildīt. Liepājas teātra dar-

binieki pa to laiku bija jau arī daudz ko uzzinājuši par Valkā

un Cēsīs, Maskavā un Petrogradā izveidotajiem progresīvajiem

latviešu teātriem un mākslinieku ansambļiem. Bija zināms arī tas,

ka pēc Rīgas krišanas vācu rokās 1917. gada augustā turienes

teātri pratuši turpināt savu darbību arī vissmagākajos okupācijas

un cenzūras apstākļos.

Pēc ilgākām diplomātiskām sarunām ar iebrucēju administrā-

cijas orgāniem Liepājas Latviešu teātris sāka savas izrādes

1917. gada augustā vecajās telpās Suvorova ielā 2. Par direktoru

aktieri atkal ataicināja savu veco draugu ārstu Ekšteinu. Par to,

cik ārkārtīgi grūtos apstākļos teātris atjaunoja savu darbu, liecina

kaut vai sekojošie okupācijas varas cenzūras noteikumi: katra

luga, ko teātris bija nodomājis izrādīt, jātulko vācu valodā, jāpār-

raksta divos eksemplāros un jāiesniedz apstiprināšanai. Izrādes

atļāva divas reizes mēnesī, vēlāk reizi nedēļā. Tomēr ar lugas

iepriekšējo cenzūru okupantiem nepietika — katras izrādes laikā

zālē atradās arī kāds vācu feldžandarmerijas pārstāvis un sekoja,

vai tikai uz skatuves nenotiek kas neatļauts. Par to, cik efektiva

brīžam izrādījās šāda uzraudzība, raksta R. Štreichfelds-Varkalis:

«Visās izrādēs sēdēja policijas «vachtmeisters» Trušinskis un

vēroja izrādi. Pēc tautības viņš bija polis, resns, ar Vilhelma

ūsām, tāds, kādus vāciešus zīmē karikatūrās. Policists ne vārda

neprata latviski. Kad publika smējās, smējās arī policists —

smējās arī tad, kad lugā bija kāds pašu iesprausts teikums, kas

izzoboja vāciešus.» (V. Sauleskalns. Liepājas teātris 1907.—

1947., 29. lpp.)

Tomēr mākslinieki smagi izjuta vācu militārisma slogu. Jo

augstāk vērtējami režisoru V. Verneres un R. Štreichfelda-Var-

kaļa, aktieru A. un I. Silnovsku, A. Kronberga, J. Jansona un

jauno talantīgo iesācēju Mirjamas Štāles un Visvalda Silenieka
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pašaizliedzīgie centieni ar savu daiļradi saglabāt možu tautas

garu, būt par cīņā saucēju visgrūtākajos brīžos.

Lielā Oktobra sociālistiskā revolūcija, kas bija radikāls pa-

vērsiens visas pasaules vēsturē, skāra vācu okupēto Liepāju tikai

netieši. Lai arī vācu iebrucēji vēlējās, kaut Daugavas ūdeņi ples-

tos plašāki par visiem okeāniem un aizturētu no austrumiem nā-

košās, uzvarējušās revolūcijas prieka vēstis, taču tās zibens ātrumā

aplidoja visu okupēto Kurzemi. Jaunajā sociālistiskajā valstī at-

klājās jauni uzdevumi, jaunas iespējas arī teātra mākslai. Ap-

ziņa, ka Latvijas ziemeļu apriņķos jau nodibinājusies padomju

vara, aktivizēja Liepājas strādnieku revolucionāro cīņu, iedvesmoja

tautu uz vēl sīvāku pretošanos okupantiem. Oktobra ideju dzī-

vinošo elpu izjuta arī Liepājas teātris.

Šai periodā Liepājas teātri jūtami iespaidoja strādnieku ar-

vien augošā kustība, kas cieši savijās ar nacionālās atbrīvošanās

centieniem. Ar to teātris izpelnījās okupantu varas orgānu vis-

ciešāko uzmanību.

«Teātrī piedalījās arī daži strādnieku ieteiktie aktieri,» stāsta

R. štreichfelds-Varkalis, «un viņu dēļ mums iznāca nepatikša-
nas ar policiju. Vairākas reizes mani un Veltu Verneri pratināja
vācu slepenpolicija, jo vienu mūsu aktieri turēja aizdomās kā boļ-

ševiku aģitatoru.»

Paužot protestu pret nīstajiem okupantiem, teātris rādīja vie-

nīgi latviešu oriģinallugas. A. Brigaderes «Raudupietei», kurā

galveno lomu tēloja Velta Vernere, sekoja A. Alunāna «Visi

mani radi raud», R. Blaumaņa «Indrāni», «Trīnes grēki», «Ļau-
nais gars», Aspazijas «Zaudētās tiesības», «Neaizsniegts mērķis».
Publikas šīm izrādēm nekad netrūka, un aktieru sniegumu tā sa-

ņēma ar sirsnīgu pateicību.

1918. gada pirmajā puse Liepājas Latviešu teātrī viesojas

liepājnieku vecais draugs Teodors Podnieks un tiem vēl nepa-

zīstamais Alfrēds Zommers. Jau pēc pirmās viesizrādes viņi aiz-

veda sev līdzi uz Valku Veltu Verneri. Tur pēc vācu pēkšņā
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uzbrukuma 1918. gada februārī un Ziemeļlatvijas okupācijas bija

palikuši daudzi latviešu aktieri un darbojās tā saucamais Latviešu

pagaidu nacionālais teātris.

Ar ķeizariskās Vācijas kapitulāciju 1918. gada 11. novembrī

oficiāli krita okupācijas vara Latvijā. Šai brīdī mūsu zemes teri-

torijā radās īpatnējs stāvoklis: Rīgā uz neilgu laiku nodibinājās

Ulmaņa marionešu valdība. Kad 1919. gada 3. janvārī Latvijas

galvaspilsētā uzvarēja padomju vara, šī valdība bēga uz Liepāju.

Liepāja kļuva par kapitālistu avantūristu darbības degpunktu, par

placdarmu latviešu buržuāzijas un ārzemju imperiālistu uzbruku-

mam pret jauno Padomju Latviju.

4 Liepājas teātra 50 gadi
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IV

LIEPĀJAS TEATRIS

BURŽUAZISKĀS

LATVIJAS LAIKĀ

(1919.—1940. g.)

LIEPĀJAS JAUNĀ TEĀTRA

PIRMIE GADI

j? lEPĀJA 1919. GADA SĀKUMA kļuva par lat-

viešu buržuāzijas neoficiālo centru. Tai laikā, kad

pārējā Latvijā valdīja revolucionārā tauta, vēl aizvien vācu oku-

pētajā un sabiedroto apsargātajā Kurzemē saimniekoja latviešu

kontrrevolucionarās valdības. Un tomēr — pat šajos smagajos

apstākļos arī Liepājā bija sajūtama jaunā laikmeta dvesma. Tur-

pināja augt strādnieku pretošanās kustība, ko nespēja nomākt un

apslāpēt nekādi spaidi.

No 1918. gada novembra līdz 1919. gada aprilim Liepājā



51

legāli darbojās Strādnieku deputātu padome (to padzina un daļu

tās locekļu apcietināja vācu ģenerālis fon der Golcs), kas lielu

uzmanību veltīja arī kultūras, tai skaitā teātra mākslas jautāju-

miem. Liepājas Strādnieku deputātu padome savā vairākumā gan

bija meņševistiska, taču ar laiku tajā pieauga boļševiku ietekme.

Zināma ietekme pilsētas kultūras dzīvē bija arī Liepājas boļše-
viku dibinātajām legālajām organizācijām — kreisajām arodbied-

rībām v. c.

Tādējādi būtu nepareizi apskatīt Liepājas teātri šai laikposmā

atrauti no visā Latvijā notiekošajām lielajām revolucionārajām

cīņām, no to ietekmes visas Lativijas mākslas attīstībā. Jaunais

gars, kas vispilnīgāk iemiesojās Padomju Latvijas Strādnieku

teātrī, bija nojaušams arī Liepājā, to apsveica un pauda progre-

sivie teātra mākslinieki. Tas skaidri redzams atjaunotā Liepājas

teātra pirmajā (1918./1919. g.) sezonā. Teātri tolaik vadīja pašu

aktieru izvēlēta padome, neviena cita noteicēja par repertuāru, ak-

tieriem un pārējiem teātra dzīves jautājumiem nebija. Par šīs ak-

tieru padomes sabiedriski politisko nostāju lai liecina viņas pašas

pieņemtais un laikraksta «Kurzemes Vārds» 1918. gada 22. nr.

publicētais lēmums: «Aktieru padome savā 19. decembra sēdē no-

lēmusi, ievērojot tagadējo vietējo strādnieku grūto stāvokli, līdz

krizes izbeigšanai strādniekiem-bezdarbniekiem katrā izrādē iz-

sniegt 50 brīvbiļetes, kuras nodod vietējai Strādnieku deputātu

padomes Izpildu komitejai priekš izdalīšanas.» Aktieru padome

nolēma arī pārdēvēt Liepājas Latviešu teātri par Liepājas Jauno

teātri, lai, kā viņa izteicās, pasvītrotu visu pilsētas progresīvo

skatuves mākslas spēku apvienošanos šai atjaunotajā teātra kopā.

1919. gada janvārī aktieru padome apvienojās ar progresivi no-

skaņoto Skatuves biedrību, ar kuru turpmāk kopīgi vadīja teātri.

Šai laikā Liepājas latviešu buržuāzijai, kaut arī tā noturēja

pilsētu savās rokās, sava teātra nebija, jo agrākais Liepājas Lat-

viešu, toreizējais Jaunais teātris kalpoja darbaļaužu interesēm.

Ar Liepājas Strādnieku deputātu padomes Izpildu komitejas
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palīdzību teātris 1918. gada beigās pārcēlās uz jaunām telpām —

uz pilsētas teātri toreizējā Hagedorna (tagadējā Teātra) ielā 4,

kur tas atrodas arī pašlaik. Skatuves un skatītāju vietu izkārto-

juma, akustikas un redzamības, kā arī palīgtelpu ziņā tā vēl šo-

dien ir viena no labākajām teātra ēkām mūsu republikā. Pilsētas

teātra ēka uzcelta no 1912. līdz 1915. gadam pēc architekta

Strandmaņa projekta, tās būve izmaksāja 125 000 rubļu, un tā

bija paredzēta vācu teātrim. Liepājas okupācija 1915. gadā pār-

trauca celtniecību nobeiguma posmā. Teātra ēku rekvizēja iebru-

cēju vajadzībām, un tikai pēc okupantu varas sabrukuma tajā

varēja pārcelties latviešu kultūras iestāde. Tad arī galīgi pabeidza

ēkas apdari. 1918. gada 7. decembrī šeit notika pirmā izrāde —

E. Rozenova sociālās drāmas «Ogļrači» uzvedums.

Kaut gan Liepājas Jaunajam teātrim nu bija lieliski piemē-

rotas telpas, tomēr nebija nekādu līdzekļu. No buržuāziskajām

iestādēm vai biedrībām progresivi noskaņotajam teātra kolektivam

nebija ko gaidīt palīdzību. Strādnieki un inteliģences lielākā daļa

ieslīdēja arvien lielākā nabadzībā un postā, jo pilsētas saimnie-

ciskais stāvoklis bija ārkārtīgi smags. Nekūpēja vairs lielo fab-

riku dūmeņi, kādreiz tik dzīvajā ostā valdīja nāves klusums, bez-

darba rēgs bija kļuvis par darbaļaužu dzīves pastāvīgo pavadoni.

Pilsēta bija smagi cietusi vācu okupācijas gados, tās iedzīvotāju

skaits samazinājies no 94 000
—

1914. gadā līdz 43 000 —

1915. gadā, tas ekonomika bija pilnīgi paralizēta, un normāla

dzīve atjaunojās lēni arī pēc vācu varas krišanas.

Šī stagnācija pilsētas saimnieciskajā dzīvē raksturīga Liepā-

jai visā vēlākajā buržuāziskās Latvijas posmā. Tā atbalsojās,

protams, arī teātrī, kam bija lielas finansiālas grūtības. Un tomēr,

spriežot pēc skatītāju atsauksmēm un veco aktieru nostāstiem,

pirmā sezona atjaunotajā teātrī dziļi iespiedusies viņu atmiņā.

Pēc Veltas Verneres aizbraukšanas 1918. gadā teātris ieguva

vienu no labākajām un nopietnākajām tā laika latviešu aktrisēm

un režisorēm — Otiliju Mucenieci, ko liepājnieki jau pazina kā
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lielisku Gunas un citu varoņu lomu tēlotāju. Otilija Muceniece

darbojās Liepājas teātrī kā mākslinieciskā vadītāja no 1918. līdz

1921. gadam, kā režisore vēl līdz 1923. gadam. Viņas vadībā

teātris pārvarēja grūtības, kādas radās sakarā ar darbības atjau-

nošanu, un īsā laikā no jauna kļuva par ievērojamu faktoru pil-

sētas sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Otilija Muceniece bija ne

tikai izcila skatuves māksliniece, viņa bija cilvēks ar izteikti de-

mokrātisku nostāju. Viņa interesējās par mākslas dzīves attīstību

un dramaturģiju jaunajā padomju zemē, vienmēr atbalstīja teātrī

visu jauno un progresivo.

Ar lielu pašaizliedzību un aizrautību kolektivs saka sava teātra

atjaunošanu. Algas bija mazas, un bieži vien pašiem aktieriem

nācās veikt vēl daudzus citus darbus teātrī, kā tas bija piedzī-

vots teātra pirmajos pastāvēšanas gados. Nopelniem bagātā ska-

tuves māksliniece Ance Silnovska stāsta, ka Otilija Muceniece

pati krāsojusi dekorācijas, kopā ar citiem aktieriem izgatavojot

tās no parastā maisa audekla. No tā paša materiāla bija šūti arī

daudzi kostimi. Taču vērtīgās lugas ar nopietnu sociālu skanē-

jumu, ko izrādīja kolektivs, rūpīgais iestudējums režisoru Otilijas

Mucenieces, Rūdolfa štreichfelda-Varkaļa un 1919. gadā klāt

pienākušā Miķeļa Sveiļa vadībā un pašu aktieru sniegums palī-

dzēja skatītājiem aizmirst trūcīgo noformējumu un lika tiem dzī-

vot līdzi tēlotājiem.

Teātra repertuārs 1918./19. gadā atbilda strādnieku un de-

mokrātiskās inteliģences prasībām, protams, politisko apstākļu dēļ

tas nevarēja būt tik progresivs kā Padomju Latvijas teātros.

Otilijas Mucenieces režijā atjaunoja Aspazijas lugas «Ne-

aizsniegts mērķis» un «Zaudētās tiesības», kas tik daudzus

gadus bija saviļņojušas latviešu sabiedrību, inscenēja Raiņa

«Ģirtu Vilku», kur pati Muceniece tēloja Ebu. Viens no māk-

slinieciskajā ziņā visvairāk nobriedušiem bija Raiņa «Pūt, vē-

jiņi!» inscenējums, ko 1919. gadā vadīja Miķelis Sveilis un

1920. gadā parstudeja Otilija Muceniece. Galvenās lomas bija
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uzticētas kolektivā jaunākajiem locekļiem — Mirjamai Stālei un

Visvaldim Sileniekam. Liepājnieku vecākās paaudzes priekšsta-

tos Baibas un Ulda tēli gandrīz identificēti ar šiem diviem māk-

sliniekiem, kas veidojuši tos sešos inscenējumos — 1919., 1920.,

1922., 1925., 1929. un 1937. gadā, katrreiz atklādami jaunas

krāsas un nianses to interpretācijā. It sevišķi tas sakāms par Mir-

jamu Štāli, kas ar savu sirsnību, vienkāršību un sirdsskaidrību tik

pilnīgi atbilda lielā dzejnieka iecerei, ka kļuva par vienu no la-

bākajām Baibas lomas atveidotājām uz latviešu skatuves. Sī iz-

rāde iepriecināja ne tikai liepājniekus, — 1920. gada 2. oktobrī

to noskatījās pats autors Rainis kopā ar Aspaziju un atzinīgi

izteicās par aktieru iejūtīgo tēlojumu.

Izrādīja arī lugas, kuru saturs atsauca atmiņā latviešu tau-

tas drūmo pagātni — Ā. Alunāna «Kas tie tādi, kas dziedāja»,

J. Rozentāla-Krūmiņa «Sarkano kungu». No jauna nāca klajā

iemīļotās krievu klasiskās komēdijas — N. Gogoļa «Revidents»

un Ļ. Tolstoja «Izglītības augļi», ko atjaunoja Miķelis Sveilis.

Taču galveno vietu repertuārā, kā izteicās pati teātra vadība laik-

raksta «Kurzemes Vārds» korespondentam (1918. g., 17. nr.),

turpmāk domāja ierādīt modernajai sociālajai drāmai, «. .
.

tema-

tiem, kuriem pašreiz akūta nozīme un kuri nodarbina visu prā-

tus». Nozīmīgu vietu šo lugu starpā ieņēma liepājniekiem jau pa-

zīstamās Gorkija lugas «Dibenā» un «Sīkpilsoņi», abas Otilijas

Mucenieces režijā. Citu progresivu lugu virknē pirmā bija E. Ro-

zenova «Ogļraktuvēs (Pakrēšļa ļaudis)», kam sekoja H. Heijer-

mansa «Ķēžu locekļi», «Septītais bauslis» un «Visu dvēseļu

diena», G. Hauptmaņa «Pirms saules lēkta», E. Briē «Sarkanais

tiesneša mētelis», V. Protopopova «Melnie kraukļi» un Dž. Gol-

svortija «Cīņa». Visās šajās lugās dažādā griezumā atklātas

kapitālistiskās sabiedrības vātis — gan risināts konflikts starp

strādniekiem un uzņēmējiem, gan arī šaustīta divkosīgā buržuā-

ziskā morāle.

Skatītāju atsaucība bija liela, it īpaši strādnieku un skolu jau-
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natne bija to pastāvīgie apmeklētāji. Daudzu izrāžu kaujiniecisko

raksturu pastiprināja pašas publikas reakcija uz lugā teiktajiem

vārdiem. Tās brīžiem izvērtās par īstām demonstrācijām pret bur-

žuāzijas varu. Tā tas notika, piemēram, 1919. gada februārī

Golsvortija lugas «Cīņa» izrādē. Brīdī, kad uz skatuves norisi-

nājās strādnieku mītiņš, kāds no skatītājiem pārlēca pāri rampai

un teica īsu, dedzīgu runu,
kurā aicināja sekot Rīgas strādnieku

piemēram, palīdzēt sarkanajiem strēlniekiem un nodibināt Liepājā

padomju varu. Zālē sākās stichisks mītiņš. Teātrī ielauzušies po-

licisti velti meklēja runātāju, lai to apcietinātu. Tas izbēga ar

skatītāju un aktieru palīdzību.

Vairākas izrādes teātris organizēja speciāli Liepājas metāl-

rūpniecības strādnieku un dārznieku arodbiedrībām, Arodbiedrību

Centrālajam birojam, Liepājas Strādnieku deputātu padomes Iz-

pildu komitejai. Aktieri bija nolēmuši «palīdzēt progresivām bied-

rībām, organizācijām un savienībām uz laukiem un Liepājā izrāžu

un dramatisku vakaru sarīkošanā, dodot viņiem režisorus, atse-

višķus aktierus vai arī visu personālu». («Kurzemes Vārds»,

1918. g.,
22. nr.)

Kamēr buržuāziskie varas orgāni jutās pārāk vāji, lai pie-

spiestu teātri mainīt savu kursu, tie mēģināja izjaukt darbu citā

ceļā. Teātrī sāka ierasties organizētas huligānu — «pašpuiku»

grupas, kas svilpojot un trokšņojot traucēja izrāžu gaitu. Taču

skatītāji drīz vien tika ar viņiem galā.

Sai posmā Liepājas teātrī nostiprinājās spēcīgas progresivas

tradicijas, ko centās izkopt un saglabāt iā talantīgais mākslinieku

kolektivs. Ciešā sadarbība ar darba tautu, īpaši trauksmainajā

1919. gadā, ienesa Liepājas teātra daiļradē jaunu, dzīvinošu

saturu.

Sākot ar
1919. gada otro pusi, kad jaunā Padomju Latvijas

republika bija noslīcināta asinīs un nacionalistiskā buržuāzija ar

ārzemju imperiālistu palīdzību bija sagrābusi visu varu valstī,

arvien neatlaidīgāki kļuva reakcijas uzbrukumi arī tautas mākslai,
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tai skaitā skatuves mākslas iestādēm un to repertuāram. Uzvarējušo

buržuāziju vajāja paniskas bailes no jaunas strādnieku revolūci-

jas, tāpēc tā centās panākt ar visiem tās rīcībā esošajiem līdzek-

ļiem, lai teātris ieslēgtos cīņā pret strādnieku šķiras revolucionāro

ideoloģiju, palīdzētu iemidzināt un saindēt tautas apziņu. Sākās

buržuāzisko nacionālistu krusta karš pret progresivo skatuves

mākslu, kuram par pirmo upuri krita Padomju Latvijas Strād-

nieku teātris.

Liepājas Jaunais teātris pirmajos gados pēc buržuāziskās

Latvijas nodibināšanās mazāk izjuta spiedienu no augšas nekā

Rīgas teātri, pa daļai varbūt tādēļ, ka tas kā perifērijas teātris at-

radās vairāk nomaļus no varas sadalīšanā aizņemtajiem dižvīriem,

pa daļai arī tādēļ, ka Liepājai — pilsētai, kur nebija nodibināju-

sies padomju vara, buržuāziskie varas orgāni no sākuma pievērsa

mazāk vērības nekā bijušās Padomju Latvijas teritorijai. Tāpēc

Liepājas Jaunajam teātrim izdevās vēl dažus gadus saglabāt savu

patstāvīgo darba stilu un progresivās tradicijas, izceļoties ar to

visā sarežģītajā un pretrunīgajā Latvijas teātra dzīves ainā. Arī

vēlāk, kad buržuāzijas iespaids teātrī kļuva arvien vairāk manāms,

Šīs tradicijas neizdevās pilnīgi iznīcināt. Tikko radās mazliet lab-

vēlīgāki apstākļi teātra darbā, tās sāka no jauna augt un nostip-

rināties, palīdzēdamas teātrim izsargāties no pilnīgas iestigšanas

dekadentiskās mākslas purvā.

Liepājas Jaunā teātra raksturojumam 20. gadu sākumā no-

zīmīgs ir apstāklis, ka uz tā skatuves parādījās nesalīdzināmi

vairāk krievu autoru lugu nekā galvaspilsētas teātros. Ir zināms, ar

kādām pūlēm valdošā šķira Latvijā centās atsvešināt latviešu tautu

no krievu kultūras, iepotēt tai naidu pret visu krievisko, lai vēl

augstāk paceltos mākslīgi radītais Ķīnas mūris starp Latviju un

Padomju Savienību. Divdesmitajos gados uz Rīgas latviešu teātru

afišām nelasām gandrīz nevienas krievu lugas nosaukumu. Tāpēc

jo sevišķu ievērību pelna Liepājas Jaunā teātra patstāvība reper-

tuāra izvēlē.
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lomā— J. Grantiņš
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No 1919. līdz 1923. gadam tur uzveda vairākas A. Ostrovska

komēdijas un drāmas: «Bez vainas vainīgos» un latviešu skatītā-

jiem maz pazīstamo «Draiskuli» (1919. g.) O. Mucenieces iestu-

dējumā, «lenesīgo vietu» un «Negaisu» (1919. g.) R. Štreich-

felda režijā, «Belugina precības» (1921. g.) Teodora Lāča un

«Nabadzība nav netikums» (1922. g.) Jāņa Zariņa traktējumā.

Parādījās arī Ļ. Tolstoja lugas, kas Liepājā jau bija redzētas

pirmskara inscenējumos: «Tumsības vara» (1920. g.) O. Mu-

cenieces un «Dzīvais mironis» (1921. g.) T. Lāča iestudējumā.

R. Streichfelds atjaunoja pirms pasaules kara iestudēto A. Sucho-

vo-tKobiļina komēdiju kāzas» (1921. g.), kurā pats

tēloja vienu no savām labākajām lomām — Raspļujevu. Intere-

santas novitātes bija arī pēc A. Kuprina stāsta «Allez» veidotais

viencēliens, ko 1921. gadā inscenēja Jānis Zariņš, un A. Luna-

čarska «Vara (Karaļa bārddzinis)» (1920. g.).

Liepājas Jaunais teātris bija vienīgais stacionārais teātris, kas

šajos gados nebaidījās uzņemt savā repertuārā divas lielā sociā-

listiskā reālisma pārstāvja, krievu revolucionārā rakstnieka Mak-

sima Gorkija lugas. 1919. gada decembrī šeit notika Gorkija

lugas «Katordznieks (Vecis)» pirmizrāde. Tobrīd Šis darbs pat

Padomju Krievijā bija maz pazīstams, bet Latvijā pēc Liepājas

Jaunā teātra to nav vairs inscenējusi neviena cita skatuves māk-

slas iestāde.

«lenaidniekus», vienu no Gorkija ievērojamākajām lugām, kas

vēl neilgi pirms tam, carisma laikos, bija cenzūras aizliegta, un

pirmoreiz Latvijā bija iestudēta Padomju Latvijas Strādnieku

teātrī, Liepājas Jaunais teātris izrādīja pat divos inscenējumos.

«lenaidniekos» sevišķi spilgti parādīta proletariāta šķiru cīņa un

sociālistiskās apziņas augšana, ar lielu psicholoģisku spēku no-

raksturoti abu naidīgo nometņu pārstāvji. Liepājas Jaunais teāt-

ris tolaik bija vienīgais, kas uzdrošinājās iedzīvināt rampas gaismā

tādus profesionālus revolucionarus-boļševikus, kāds ir Sincovs

Gorkija lugā, no kura dveš pretim nesatricināma pārliecība
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par strādnieku šķiras galīgu uzvaru. Pirmo lugas inscenējumu

1920. gadā vadīja Otilija Muceniece, otro
— 1922. gadā — Jānis

Zariņš.

No latviešu lugām teātris šai periodā sniedza vairākus Raiņa

darbus (jau minēto «Pūt, vējiņi!» inscenējumu, «Qirta Vilka»

atkārtojumu, 1921. gadā pirmo «Zelta zirga» iestudējumu Liepājā

Alfrēda Zommera režijā, 1921. gadā «Krauklīti» Tijas Bangas

iestudējumā); Otilija Muceniece atgriezās pie Aspazijas daiļra-

des («Ragana», «Vaidelote»). Viņa inscenēja arī K. Freinberga

lugu «Tumsā un salā», kas skāra Liepājas darbaļaudīm tik tuvo

un neaizmirstamo 1905. gada revolūcijas temu. Repertuāra neat-

ņemama sastāvdaļa aizvien palika Blaumaņa «Pazudušais dēls»,

«Indrāni», «Skroderdienas Silmačos». Zīmīgi, ka 1919./20. gada

sezonā O. Mucenieces vadītais teātris izrāda daļu Padomju Lat-

vijas Strādnieku teātra repertuāra lugu (A. Upīša, M. Gorkija,

K. Freinberga, M. Betchera darbus).

Starp izvēlētajiem oriģināldarbiem bija arī tādas jaunas lu-

gas, pret kurām pat viskonservativākajiem buržuāziskās kārtības

aizstāvjiem nebija ko iebilst: vairāki A. Brigaderes, E. Vulfa

v. c. sacerējumi. Tomēr arī starp šo autoru darbiem daži bija ar

paliekošu vērtību, kuri patika plašākām skatītāju aprindām un

vēlākajās sezonās vairākkārt tika atjaunoti, kā, piemēram, A. Bri-

gaderes «Maija un Paija» vai E. Vulfa «Svētki Skangalē».
Par mākslinieku kolektivā drosmi un apņēmību paust savā teātrī

dzīves patiesību liecina A. Upīša traģikomēdijas «Viens un dau-

dzie» inscenējums 1920. gadā. Atkal tā ir Otilija Muceniece, ku-

ras vadībā Liepājas Jaunā teātra aktieri iestudē šo darbu. Tajā ir

parādīfa ne tikai asa sadursme starp strādniekiem un fabrikantiem,

bet arī norauta maska renegata — strādnieku šķiras nodevēja se-

jai. Kaut gan lugas darbība norisinās priekš pirmā pasaules kara,
strādnieku kustības uzplūdu gados, kad Latvija vēl bija caris-

kās Krievijas sastāvdaļa, tomēr šādu renegatu ne mazums bija arī

buržuāziskajā Latvijā. Nav jābrīnās, ka lugas aktuālais skanējums
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bija par iemeslu Liepājas buržuāzijas asajiem pārmetumiem Jauna

teātra vadībai.

Līdzīgus uzbrukumus teātris izpelnījās arī ar Rietumeiropas

progresivās dramaturģijas darbu uzvedumiem. Latviešu buržuā-

zija, tiekdamās pieslieties rietumu kultūrai, meklēja tajā vienīgi

vieglai izklaidei derīgo vai mistikas un dekadences izpausmi, tālu

atstumjot un noliedzot tos progresivos un demokrātiskos elemen-

tus, kas allaž bijuši tuvi un dārgi latviešu tautai.

Kad teātris 1920./21. gada sezonā radīja vienu no saviem

labākajiem tā laika inscenējumiem —
M. delle Gracie sociālo

drāmu «Katastrofa» («Ogļrači»), kurā ar lielu asumu atsegta

strādnieku necilvēcīgā ekspluatācija kapitālisma apstākļos, tai

laikā jau pilnīgi buržuāziskais laikraksts «Kurzemes Vārds» pub-

licēja recenziju, kurā apvainoja aktierus tendenciozos pārspīlēju-

mos. «Jau otrā cēlienā, kas notiek Vīnē fabrikanta Lībmaņa dzī-

voklī, skatītājam taisni saka: «Rau, kādi neģēļi šie bagātie īpaš-
nieki!» Bet vai nu visi bagātnieki būs neģēļi? ...» sūrojās recenzents,

lai tālāk izvirzītu stingru prasību: ja jau «tādu vielu apstrādā kā

šo, tas jāizdara tā, ka nekādā ziņā nav nomanāma tendence».

Tātad atsakieties no reālistiskā dzīves notēlojuma, bet vislabāk

izvēlieties tādas lugas, kurās kapitālistiskās sabiedrības prob-
lēmas nav skartas vai vismaz risinātas samierinošā, idiliskā

garā!

Tomēr pagaidām vēl neizdevās uzspiest teātrim šo valdoša-

jām aprindām tik izdevīgo koncepciju par skatuves mākslu. Lie-

pājas Jaunā teātra kolektivs šajos gados radīja virkni sabiedriski

nozīmīgu inscenējumu: bez iepriekš minētajiem 1919./20. gada

sezonā izrādīja vēl Otilijas Mucenieces režijā G. Hauptmaņa
«Fūrmani Henšeli», E. Zolā «Kaušļa valgos», H. Ibsena «Spo-

kus», kur Alvinga kundzes lomā uzstājās Liepājā iemīļotā Emīlija

Griķīte. Tālāk, 1920./21. gada sezonā iestudēja B. Šova «Šoko-

lādes zaldātiņu», 1921./22. gada sezonā — G. Hauptmaņa «Mi-

ķeli Krameru» (visi Alfrēda Zommera režijā) un A. Kicberga
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«Viesulī», ar kuru ka jauns režisors debitēja Jānis Zariņš un ak-

trise Olga Bormane.

Inscenējumi 20. gadu sākumā vispār atradās uz augsta māk-

slinieciska līmeņa. Vienīgi lugu dekorativajam ietērpam joprojām

varēja veltīt maz līdzekļu, taču teātris bija pratis piesaistīt dažus

spējīgus, jaunus dekoratorus no pašu Liepājas mākslinieku vidus

(Arturu Baumani, Jāni Sudmali v. c), un lugu noformējums

visumā bija labāks nekā pirms kara. Galvenais tomēr tas, ka an-

samblī bija ienākuši vairāki ļoti ievērojami skatuves mākslinieki.

1920. gadā no Padomju Krievijas atgriezās lielais traģiķis

Teodors Lācis, viens no izcilākajiem krievu reālistiskās skolas

pārstāvjiem un propagandētājiem latviešu teātrī. Guvis spožus pa-

nākumus vairākos Krievijas teātros, Teodors Lācis atgriezās savā

dzimtajā pilsētā, kur darbojās Liepājas Jaunajā teātrī par aktierī

un režisoru no 1920. līdz 1922. gadam. Kā režisors T. Lācis

debitēja ar A. Sumbatova «Nodevību», pēc tam inscenēdams

vairākus jau minētos krievu klasikas darbus, kā arī Goldonī

«Viesnīcnieci», Moljēra «Skapēna nedarbus» un citus. Teodors

Lācis bija izcila parādība latviešu skatuves mākslā. Ar savām

lieliskajām ārējām dotībām — stalto stāvu un labi veidotajiem,

vīrišķīgajiem sejas pantiem, daijskanīgo balsi, straujo un reizē

apvaldīto temperamentu viņš bija ideāls klasisko drāmu un tra-

ģēdiju varonis. Sai posmā liepājnieki apbrīnoja Teodoru Lāci

vienā no viņa mīļākajām lomām — kā drosmīgo Šveices brīvī-

bas cīnītāju Vilhelmu Tellu Fr. Šillera heroiskajā drāmā, ko

T. Lācis pats inscenēja 1921. gadā. Neaizmirstams bija T. Lācis

A. Strindberga īpatnējā, bezcerīgi pesimistiskajā lugā «Nāves

deja». Lugā darbojas vienīgi trīs personas — dzīves sarūgtināti

cilvēki, ko saista psicholoģiski sarežģītas, ārēji pieklājīgas un pat

laipnas, bet patiesībā nesamierināma naida cauraustas attiecības.

Teodors Lācis kā paputējis pulkvedis, kas dzīvo vienīgi savas

spožās pagātnes atmiņām, radīja visās detaļās tādu meistarīgi vei-

dotu tēlu, ka sajūsmināja tiklab skatītājus, kā arī pārējos aktie-



61

tus ar prasmi panākt visu māksliniecisko izteiksmes līdzekļu, arī

plastikas un pantomimas augstāko sintēzi. Kādā skatā, jūtot nāves

tuvošanos, vecais pulkvedis — Lācis atvadās no draugiem un

paziņām, taču nevis no dzīviem cilvēkiem, bet no ģīmetnēm. Šo

mēmo spēli Lācis sniedza tik saistoši, ka skatītāji tai aizgrābti

sekoja vairāk nekā piecpadsmit minušu. Kulminācijas punktu viņš
sasniedza tad, kad vecais uzdzīvotājs, kam locekļi jau gandrīz nāves

stinguma pārņemti, it kā spītēdams savam liktenim, uzsāk deju.

Lielā mākslinieka meistarība, viņa viengabalainie, lugas pa-

matidejai pakļautie inscenējumi, spilgtās personības iespaids pa-

līdzēja visu Liepājas Jaunā teātra kolektivu celt jaunos māksli-

nieciskās daiļrades augstumos, nostiprināja reālistisko, progresi-

vajiem sabiedriskajiem strāvojumiem tuvo pamattendenci tā darbā.

1922. gadā Teodors Lācis atstāja Liepāju, lai turpmāk darbotos

Rīgas teātros.

1921. gadā teātra māksliniecisko vadību pārņēma Alfrēds

Zommers, intelektuāli attīstīts un smalks mākslinieks, kas vien-

mēr meklēja mākslā jaunas atziņas, daudz lasīja un papildināja

savas teorētiskās zināšanas. Kā režisors un aktieris Alfrēds Zom-

mers izvairījās no skaļiem ārējiem efektiem, sevišķu uzmanību

veltot tēlu jūtu un domu pasaules atklāsmei, izrādes iekšējam rit-

miskajam noskaņojumam. Desmit gadu Alfrēds Zommers bija

saistīts ar Liepājas Jauno teātri (no 1921. gada līdz 1926. gadam
kā mākslinieciskais vadītājs, līdz 1930. gadam kā režisors un

aktieris), radot šai laikā daudzus no saviem labākajiem inscenē-

jumiem: divus Raiņa «Zelta zirga» iestudējumus (no tiem intere-

santākais 1927. gadā ar savdabīgām, lakoniskiem līdzekļiem vei-

dotām H. Līkuma dekorācijām), «Pūt, vējiņi!», A. Brigaderes

pasaku lugas «Maija un Paija» un «Princese Gundega un kara-

lis Brusubārda», R. Blaumaņa «Ugunī», dramatiski spraigo

E. Voiničas «Dundura» un sasprindzinātā traģismā veidoto

F. Dostojevska «Idiota» dramatizējumus, G. Hauptmaņa lugas

un citus.
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No 1922. gada līdz 1926. gadam teātrī kā režisors strādāja

Jānis Zariņš, kas tēloja arī raksturlomas daudzās lugās. Viņa

režijas izcēlās ar lugas žanra un stila izjūtu, jaunu teatrālu formu

meklējumiem, dažādu skatuves elementu drosmīgu izmantošanu.

Gadījās gan arī, ka traktējumam trūka viengabalainības, reālisms

vienā cēlienā mijās ar stilizāciju citā. Aizraujoties ar J. Vachtan-

gova novatoriskajiem inscenējumiem, tāpat interesējoties par
Dai-

les teātrī uzsākto commedia dell'arte atdzīvināšanu, Jānis Zariņš,

piemēram, iestudējot K. Goci «Princesi Turandotu», pārnesa uz

Liepājas skatuvi visas Vachtangova slavenā uzveduma īpatnības,

mēģināja arī delartizēt vairākas lugas Liepājas Jaunajā teātrī. Šie

eksperimenti veicināja atsevišķu jaunu teatrālās izteiksmības pa-

ņēmienu atrašanu gan tikai tajos gadījumos, kad tie atbilda in-

scenējamās lugas žanram un saturam (piemēram, H. Benaventes

«Interešu spēlē» («Dzīves ačgārnībās») vai K. Goldoni «Divu

kungu kalpā»). Strauji darbības tempi, saskaņots izrādes ritms,

dzīva fantāzija, prasme atdot skatītājiem autora pamatdomu

raksturo Zariņa labākās režijas šai teātrī (vairākas B. Šova un

O. Vailda lugas, Raiņa «Indulis un Ārija» un «Pūt, vējiņi!»,
R. Rol ana «Mīl

as un nāves rotaļa», V. Igo romāna «Nožēloja-

mie» dramatizējums, G. Hauptmaņa «Šluks un Jaus» v. c).

Otilija Muceniece, Alfrēds Zommers, Jānis Zariņš, Teodors

Lācis, paši ar neatslābstošu interesi tverdami jaunās atziņas ska-

tuves mākslā, arī tās, kas saviļņoja topošo sociālistiskā reālisma

teātri Padomju valstī, mudināja pārējos kolektivā locekļus

censties pēc izglītības un speciālām zināšanām un neļāva šim pe-

rifērijas teātrim iestigt provinciālā pelēcībā un miegainā pašap-

mierinātībā. 20. gadu sākumā Liepājas Jaunā teātra mākslinieku

vidū valdīja liela intelektuāla rosība: aktieri nodarbojās pašizglī-

tošanās pulciņos, klausījās biedru, it sevišķi no Padomju Krievi-

jas ieradušos kolēģu lekcijas par dažādiem mākslas jautājumiem,

organizēja pie teātra diskusiju vakarus. Biedru stāstos par Staņis-

lavski un viņa darba metodēm, diskusijās par Meierholda dros-
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mīgajiem, bet bieži vien problemātiskajiem eksperimentiem

konstruktivistiskā teātra jomā, pētot Vachtangova savdabīgo jaun-

radi, Liepājas aktieri guva daudz ierosmju savam darbam. Liepā-

jas Jaunā teātra mākslinieki šai laikā pilnīgi nepakļāvās buržuā-

ziskās Latvijas kultūras dzīves noteicēju direktivām repertuāra

izvēlē, bet, meklējot ceļus savas jaunrades metožu pilnveidošanai,

pagaidām vēl aizspriedumu un šovinisma neapmiglotām acīm vē-

rās uz austrumiem.

Pāršķirstot 20. gadu teātra programas, sastopam tajās daudzu

pazīstamu skatuves mākslinieku vārdus, kas ilgāku vai īsāku laiku

bija Liepājas Jaunā teātra saimē.

Teātris šai laikā arvien sāpīgāk izjuta, cik bīstams tā aktie-

riem ir galvaspilsētas un arī citu pilsētu teātru vilinājums. Tik-

līdz teātrī bija izaudzināta jauna, spilgta mākslinieciska perso-

nība no pašu liepājnieku vai no citurienes angažētu jaunu aktieru

vidus, to parasti jau aicināja projām. Daudzi pazīstami māksli-

nieki pavadījuši Liepājā savu skatuves gaitu agrīno posmu, taču

mazāk tādu, kas palikuši tai uzticīgi arī brieduma gados. Trupas
sastāvs šajos gados bija nestabils un nemitīgi mainījās, tāpēc at-

sevišķu spilgtu māksliniecisku personību — vadošu aktieru un re-

žisoru angažēšana vai aiziešana brīžiem diezgan stipri iespaidoja

lugu izvēli un pašu darba stilu.

20. gados teātrī atkal atgriezās Tija Banga. 1921./22. gada

sezonā ievērojamā māksliniece ne tikai tēloja centrālās lomas, bet

arī vadīja režijas vairākās lugās (piemēram, Raiņa «Krauklītī»

un divos savos darbos). Pēc neliela pārtraukuma viņa darbojās

Liepājā atkal no 1926. līdz 1928. gadam. Pati Tija Banga par

savu labāko režisores un aktrises veiksmi šajos gados uzskatīja

darbu jau minētajā A. Strindberga lugā «Nāves deja» 1922. gadā,
kur tā tēloja vecā pulkveža sievu, kādreiz slavenu aktrisi, ko

saista pie nemīlamā vīra vienīgi paradums un kopīgās atmiņas.

Izteiksmīgām krāsām viņa veidoja šīs buržuāzisko laulību ma-

rasmā pazudušās sievietes tēlu, panākot pilnīgu saskaņotību
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kopspēlē ar saviem partneriem Teodoru Lāci un Alfrēdu Zom-

meru, kas tēloja pulkveža sievas draugu un bijušo mīļāko — vāja

rakstura cilvēku ar izpostītu dzīvi.

Kādu laiku kā režisori un aktieri teātrī darbojās arī Konrāds

Kvēps (1920./21. gada sezonā) un Ēriks Lauberts (1923./24.

gadā).

20. gadu sākumā reālistisko pamatstrāvojumu teātrī pastipri-

nāja krievu reālistiskās skolas pārstāves, Staņislavska mākslinie-

cisko principu sekotājas Olgas Bormanes darbība. Atbraukusi no

Maskavas, kur viņa bija beigusi Staņislavska sistēmas mākslas

semināru, Olga Bormane līdzīgi Teodoram Lācim vispirms ap-

metās Liepājā un pieņēma t. s. Tautas nama teātra (pusdiletan-

tiskas, īslaicīgi darbojošās skatuves iestādes, kas nav identiska ar

1929. gadā nodibināto Tautas teātri) aicinājumu uzstāties vairā-

kos tā uzvedumos. Tur viņa vadīja arī savu pirmo režiju — skan-

dināviešu rakstnieka J. Sigurjonsona lugā «Kalnu Ejvins un viņa

sieva». Taču par īstu radošu darbu varēja būt runa vienīgi

1922. gada pavasarī pēc debijas Liepājas Jaunajā teātrī, kas tū-

līt pievērsa pilsētas mākslas draugu uzmanību vēl maz pazīstama-

jai aktrisei. Olgas Bormanes lomas Liepājā aptvēra visdažādā-

kos raksturus: to starpā nelaimes satriektā, traģiskā mīlētāja Lote

H. Heijermansa lugā «Septītais bauslis», kvēlā naidā pret veco

apspiedēju pasauli liesmojošā Tatjana M. Gorkija «lenaidnie-

kos», rāmā un pievilcīgā lauku saimniece Emīlija R. Blaumaņa

«Trīnes grēkos» un virkne citu tēlu. Liepājā māksliniece pirmo-

reiz izmēģināja savus spēkus kā raksturotāja — komiskajā pa-

gasta priekšnieka sievas lomā E. Rozenova tautas satirā «Nelai-

mīgais runcis». Aktrise pierādīja sava talanta daudzpusību, uz-

stājoties pilnīgi jaunā ampluā un smīdinot skatītājus līdz asarām,

kaut vai, piemēram, skatā, kur pagasta priekšnieka sieva — īstā

diktatore pagastā — piespiež kārtībnieku izpildīt mājkalpotājas

pienākumus un mizot kartupeļus. Liepājniekiem Olga Bormane

•palikusi atmiņā arī kā galveno lomu tēlotāja divos sevišķi izde-
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vušos inscenējumos: Alfrēda Zommera iestudētajā Blaumaņa

«Ugunī» viņa radīja pārliecinošu skaidras latviešu meitenes tēlu,

ar lielu spēku atsegdama Kristīnes iekšējo cīņu un nepārvaramās

mīlas jūtas pret straujo, kaislībās nevaldāmo Edgaru (Jānis Šā-

berts); veiksmīgajā B. Sova «Sātana apustuļa» inscenējumā (re-

žisors J. Zariņš) viņas lepnā un spītīgā Judīte bija cienīga part-

nere nemiera garam — sabiedriskā protesta idejas nesējam

lugā — Ričardam Dadženam Alfrēda Zommera teicamajā at-

veidojumā. Taču arī Olga Bormane ilgi nepalika Liepājas teātrī.

Jau 1923. gadā viņa aizgāja uz Daugavpili (vēlāk — Jelgavu)

par režisori, studijas vadītāju un aktrisi, lai pēc tam — 1929. ga-

dā iestātos Rīgas Strādnieku teātra aktieru trupā jau kā nobrie-

dusi māksliniece un pedagoģe.

Samērā īsu laiku (1922. —1924. g.) Liepājas Jaunajā teātrī

darbojās arī lieliskā raksturotāja Lūcija Neiberga, kas jau priekš

pirmā pasaules kara, savu skatuves gaitu sākumā, bija iekarojusi

liepājnieku atzinību ar savu talantu un izteiksmes līdzekļu plašo

diapazonu. Lūcijai Neibergai vienlīdz pārliecinoši izdevās iedzī-

vināt kā savā traģismā satricinošu, ar varu pie nemīlamā, izvir-

tušā un slimā vīra saistītās Gaaikes tēlu (Heijermansa «Septītajā

bauslī»), tā uzpūtīgo, savā aprobežotībā tik raksturīgo fabrikanta

madāmu (E. Rozenova «Nelaimīgajā runcī»), kas ar savu pa-

rasto teicienu: «Mēs to varam atvēlēties!» — atgādināja ne vienu

vien tautisko jaunbagātnieku kundzi skatītāju zālē.

Liepājas teātrī atgriezās arī Velta Vernere, kas desmit gadu

(no 1921. līdz 1930. g.) ar labiem panākumiem tēloja gan Kat-

rīnu Šekspīra «Spītnieces precībās», gan latviešu meitenes Blau-

maņa, Brigaderes un citu autoru lugās, gan arī salondāmas Rietum-

eiropas rakstnieku seklajās komēdijās par augstāko aprindu dzīvi.

No māsām Silnovskām Liepājā bija palikusi raksturotāja Tce

jeb Ilze, kā viņa sāka dēvēties. Ance Silnovska, apguvusi pla-

šāku repertuāru un noslīpējusi savu dzīvespriecīgo talantu, 1921.

gadā atstāja Liepāju un iesaistījās Rīgā Ceļojošā teātra kolektivā.
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Vairākas sezonas ansambļa aktieru pulku kuplināja asiem

vaibstiem izcirstu raksturu atveidotājs, skatuves grima meistars

Roberts Brīvmanis, raksturotāji Jānis Jansons, Jānis Kļava, kas

vadīja arī režijas, Žanis Dulpiņš, Jānis Gulbis, Atis Brikmanis,

Dāvids Priedenbergs, Mārtiņš Vērdiņš.

Daži aktieri, 20. gadu sākumā ienākuši Liepājas teātrī, palika

tam uzticīgi gadu desmitiem. Tāda bija, piemēram, ļoti populārā

veco un raksturlomu tēlotāja Amālija Mencele, kura kopš 1922.

gada nepārtraukti divdesmit piecus gadus palika Liepājas teātra

kolektivā un līdzās Rūdolfam Streichfeldam-Varkalim, Mirja-

mai Stālei, Visvaldim Sileniekam pieskaitāma pie teātra pamat-

kadriem.

LIEPĀJAS JAUNAIS TEĀTRIS

20. GADU OTRAJĀ PUSE

UN 30. GADU SAKUMA

Ap 20. gadu vidu Liepājas Jaunā teātra sejā iezīmējās vis-

pirms tikai nojaušami, bet tad jau pamazām arvien skaidrāk sa-

skatāmi jauni, progresivajam skatītājam nepievilcīgi vaibsti. Tie,

pirmām kārtām, nomanāmi, vērojot pārmaiņas teātra repertuārā.

Vēl nesen šķita, ka Liepājas Jaunajam teātrim izdosies sekmigi

turpināt cīņu par idejisku, tautai tuvu skatuves mākslu, taču ne-

bija vēl pagājuši ne daži gadi, kad tā repertuāru sāka pārplūdināt

pliekanas vai pikantas komēdijas un salkanas melodrāmas, gal-

venokārt no Rietumeiropas buržuāziskās dramaturģijas arsenāla.

Latviešu oriģinallugu starpā pārsvaru guva urāpatriotisma un

Zemnieku savienības budziskās ideoloģijas piesātināti safabricē-

jumi vai pēc rietumnieciskiem paraugiem darinātas bezidejiska»

salonlugas. Krievu lugas no repertuāra tikpat kā pazuda: laikā no

1925. gada līdz 1940. gadam tika uzvesti vienīgi 7 krievu kla-

siskās dramaturģijas darbi, kamēr no 1918. līdz 1924. gadam bija
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inscenētas 23 krievu autoru lugas (to skaita revolucionārie

M. Gorkija sacerējumi).
20. gadu sākumā Liepājas teātris bija tuvs Dailes teātra mek-

lētājam garam un izdomu bagātajai jaunradei, kaut arī ne tik

lielā mērā nodevās meklējumiem modernisma un estetizēšanas

virzienā. Taču turpmāk tas arvien vairāk pieslējās Nacionālajam

teātrim, kas kā valsts teātris bija pakļauts daudz lielākai valdošo

partiju kontrolei un ietekmei. Liepājas teātrim 20. gadu otrajā

pusē daudzējādā ziņā raksturīgas tās iekšējās pretrunas, progre-

sīvo un reakcionāro centienu cīņa, repertuāra pretstati, ko vērojam

tai pašā laikā Nacionālajā teātrī.

Repertuāra paseklināšanās, tā ievirze uz turīgo aprindu tukšu

izklaidēšanu, izvairīšanās no darbiem, kas risinātu sabiedriski no-

zīmīgas problēmas, nenovēršami ietekmēja arī teatrālo izteiksmes

līdzekļu izvēli. Par kādu padziļināti reālistisku skatuves mākslu,

par kādiem novatoriskiem paņēmieniem lugas pamatidejas at-

klāsmē varēja būt runa, rādot publikai Edgara Vollesa jaunāko

kriminalgrāvēju vai farsus «Gādājiet bērnus» un «Guļamvagona
kontrolieris»? Reālistisko tradiciju izkopšanu neveicināja arī tā-

das šai laikā uzvestas lugas, kas pretendēja uz patiesīgu dzīves,

pat darba tautas vides notēlojumu, bet faktiski par to sniedza ti-

kai rožainām krāsām izskaistinātu vai vienkārši izkropļotu priekš-

statu. Aktieri un režisori dažkārt centās panākt «patiesīgumu»,

pievēršot galveno vērību sīkām naturalistiskām detaļām. Tādas it

kā reālistiskas lugas kā, piemēram, J. Purapuķes idiliskā stāsta

«Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes» dramatizējums vai archireakcio-

narais K. Zariņa «Zemes spēks», kurā «sava kaktiņa» filozofijai
vēl pievienojas pretpadomju propaganda un latviešu komunistu

apmelošana, patiesībā bija rupja dzīves īstenības falsifikacija.

Tā pamazām apsīka Liepājas teātra aktivā, sabiedrības bū-

tisko parādību un iekšējo pretrunu atklājēja reālisma līnija, teāt-

ris visumā noslīdēja uz tīri deskriptiva un vienaldzīgi konstatē-

joša pseidorealisma pozicijām, tā mākslinieki bieži vien apmieri-
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nājās ar ierasto, korektas skatuves technikas ietvaros izveidojušos

spēles rutinu, un tikai atsevišķi inscenējumi pacēlās pāri sīkai, ar

naturalistiskām detaļām izzīmētai ikdienišķībai līdz nozīmīgiem

vispārinājumiem un tipiskā uztverei.

Protams, šajās pārvērtībās nepareizi būtu vainot Liepājas

teātra jauno māksliniecisko vadītāju Frici Rodi, kas atradās tru-

pas priekšgalā no 1926. ]īdz 1934. gadam. Pieaugušais bezidejis-

kums repertuārā un tieksme pēc ārējā, bezsaturīgā spožuma taču

neradās teātrī pēkšņi, kāda spēja lūzuma rezultātā, to saknes ro-

damas jau agrāk. Materiālās grūtības, cīņa par teātra eksistenci,

par valdības pabalstu, pastāvīgā autoritativo aprindu iejaukšanās

teātra lietās piespieda tā vadošos darbiniekus slēgt arvien bīsta-

mākus kompromisus ar savu mākslinieka un pilsoņa sirdsapziņu,

ar katru dienu vairāk piekāpties buržuāzijas veikalnieciskajam

garam, tās prasībām un gaumei. Šai ziņā Liepājas teātris nebūt

nebija izņēmums, līdzīga parādība tai laikā vērojama visos bur-

žuāziskās Latvijas teātros.

Ja šādos apstākļos Liepājas Jaunais teātris vēl palika skatu-

ves mākslas iestādes vārda cienīgs, ja viduvējo, banālo izrāžu

virknējumā laiku pa laikam parādījās arī spilgti, atmiņā paliekoši

sniegumi, tad tas ir pašu mākslinieku nopelns.
Arī šai periodā — 20. gadu otrajā pusē, 30. gadu sākumā,

kaut faktiski bija vērojama zināma Liepājas Jaunā teātra degra-

dēšanās, teātrī pulcējās ansamblis ar lielu māksliniecisku potenci,

kas pretrunīgā un neapmierinošā repertuāra dēļ netika pilnībā iz-

mantota.

Teātra mākslinieciskais vadītājs Fricis Rode režijas laukā

spēja dot daudz paliekama un ievērības cienīga un kā aktieris

bija labs raksturotājs, īpaši komiķis. Taču Fr. Rode nebūt nebija

īstenais teātra kursa noteicējs, kaut arī formāli tam bija piešķir-

tas lielas pilnvaras. Visos nozīmīgākos jautājumos viņam nācās

ievērot «mecenātu» domas, un, nebūdams cīnītājs un noteiktas

idejiskas un mākslinieciskas platformas pārstāvis, viņš pakļāvās
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garnizona un augstākās varas orgānu diktātam. Fr. Rode sekmīgi

veica plašāka vēriena inscenējumus, prasmīgi veidojot iespaidīgus

un dinamiskus masu skatus. Taču tā laika buržuāziskās Latvijas

teātra un tā repertuāra briestošās krizes apstākļos režisors šo

savu prasmi bieži vien izmantoja, lai panāktu ārišķīgus efektus

un izdabātu «labāko aprindu» publikas gaumei. Tur, kur režiso-

ram Rodem izdevās izlauzties no pavieglā, pseidotautiskā vai pat

reliģiski mistiskā repertuāra šaurības patiesas dramatiskās mākslas

plašajā jūrā, tas prata atsegt savam skatītājam lielo literāri dra-

matisko darbu pamatidejas (piemēram, Raiņa «Jāzepā un viņa

brāļos», Gētes «Faustā»).

Viens no teātra vadošajiem spēkiem 20. un 30. gados bija

Visvaldis Silenieks, kas Liepājas teātrī no talantīga iesācēja iz-

auga par nobriedušu skatuves mākslas meistaru. Viņa tēloto lomu

diapazons Liepājas Jaunajā teātrī pavadītajos 20 gados ļoti

plašs. Savu aktiera gaitu sākuma posmā V. Silenieks daudz tēloja

mīlētājus, varoņus, gūdams šai ampluā atzīstamus panākumus,

taču jau agri atklājās viņa raksturotāja spējas, un savas izcilākās

jaunrades uzvaras V. Silenieks atzīmēja tieši šai jomā. Starp viņa

labākajām lomām ir Raiņa Uldis, Indulis, Jakubovskis, Jūda.

Daudzas lomas V. Silenieks ir tēlojis Blaumaņa drāmās un komē-

dijās (piemēram, komēdijas «Skroderdienas Silmačos» piecos

iestudējumos gan Aleksi, gan Ābramu, gan arī Pindaku; trijos

inscenējumos ļoti tipiski tverto Frišvagaru «Ugunī»). Viņa re-

pertuārā bija arī Klēmanis un Breksis A. Upīša satiriskajās ko-

mēdijās. Aktiera izaugsmei varam izsekot, kaut vai salīdzinot viņa

1920. un 1929. gadā tēloto Kārli Moru Šillera «Laupītājos»,
1923. un 1933. gadā tēloto Šeiloku Šekspīra «Venēcijas tirgo-

tājā». Ja pirmajos daiļrades gados māksliniekam varēja brīžiem

pārmest samākslotu patosu, šaržēšanu raksturlomās, trūkumus

dikcijā, tad drīz vien bija manāmi viņa neatlaidīgā, rūpīgā darba

rezultāti. Silenieks 20. gadu beigās un 30. gados parādīja savu

meistarību tādās rakstura ziņā dažādās lomās kā Ibsena doktors
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Štokmanis, Gētes Fausts, titulloma paša aktiera veiktajā E. Voi-

ničas romāna «Dundurs» dramatizējumā un raksturkomiķa am-

pluā kā Ostrovska provinces aktieris Smaga. Trīsdesmitajos ga-

dos viņš sāk savu uzmanību pievērst arī režijām.

Starp Liepājas populārākajām aktrisēm 20. un 30. gados re-

dzam liepājnieci Mirjamu Štāli, aktrisi, kas ar savu dziļas sirsnī-

bas un vienkāršības iezīmēto lielo intuitivo talantu ieguva skatī-

tāju sevišķu mīlestību. Viņas mākslinieciskajā personībā bija sa-

jūtama būtiska radniecība ar Mirdzu Šmitcheni, kas īpaši izpau-

dās ar dzidru maigumu un sirdsskaidrību interpretētajās Raiņa

Baibas un Vizbulītes lomās. Liepājas Mirdza Smitchene —
tā

šajos gados dēvēja Mirjamu Štāli. Viņas lielajā repertuārā, kas

aptver pāris simt lomu, pirmajā vietā minamas skaidrās latviešu

meitenes vai tām raksturā radniecīgā Grietiņa «Faustā», taču tik-

pat dabiski un iejusti māksliniecei padevās arī dzīvespriecīgas,

nebēdnīgas, nerātnas meičas, pusaudzes. Ar lielu bērnu psiches

izpratni viņa tēloja zēnu lomas, sākot ar Blaumaņa Kārlēnu \\dz

Marka Tvena übagzēnam.

1930. gada Liepāju atstāja Alfrēds Zommers un Velta Ver-

nere, taču trupa jau bija saņēmusi papildinājumu — jaunus

spēkus, no kuriem izauga daudzi vēlāk plaši pazīstami skatuves

mākslinieki un kuri kopā ar Mirjamu Štāli, Visvaldi Silenieku,

Amāliju Menceli, Rūdolfu Štreichfeldu-Varkali — teātra ilgga-

dīgajiem aktieriem izveidoja dzīvotspējīgu māksliniecisku ko-

lektivu.

Starp tiem bija Ēvalds Valters, kas darbojas Liepāja ilgāku

laiku (1925.—1928., 1930.—1931. un 1934.—1938. g.), vadī-

dams arī režijas. Šeit gūtajā pieredzē izauga Valtera interesantais

raksturotāja talants, viņa prasme asi uztvert un izcelt būtisko kā

traģiskā, tā īpaši komiskā tēla izpratnei, neizvairoties pat no zi-

nāmas hiperbolizacijas. Minēsim kaut vai mākslinieka pareizi

tverto un visā tipiskumā atveidoto Moljēra Tartifu (1927. gadā).

Tas gan bija it kā sīkāks nelietis, kā personība niecīgāks nekā,
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piemēram, tagad padomju laikā redzētais PSRS Tautas māksli-

nieka Jāņa Oša Tartifs, taču viņa mantkārā un izvirtušā liekuļa

raksturs atklājās skatītājam jo ekspresīvi un spilgti.

Dažas sezonas (no 1926. līdz 1928. gadam) savā dzimtajā

pilsētā atkal pavadīja Žanis Kopštāls, kura jaunrades lauks šai

laikā arvien paplašinājās līdz ar mākslinieka intelektuālo un pro-

fesionālās meistarības augšanu: priekšplānā sāka izvirzīties

Kopštāls — raksturotājs (izcēlās viņa tēlotais Petručio sulainis

«Spītnieces precībās») un Kopštāls — režisors.

Ar Liepājas Jauno teātri šai laikā bija saistīts arī citu pa-

zīstamu aktieru — Jāņa Ķikuļa, Ēvalda Mērca, Rūdolfa Baltais-

vilka, Emīlijas Bērziņas, Emmas Ezeriņas, Arnolda Mīlbreta

daiļrades agrīnais posms. Atbildīgās lomās redzēja arī aktierus

N. Vītoliņu, V. Liepiņu, A. Titānu, F. Rutki, L. Jaunsudrabiņu.
O. Matisoni (Aināri) v. c.

Vairākus gadus trupā bija Nadīna Poruka, kura ar panāku-

miem spēlēja mīlētājas ar dramatiskiem sarežģījumiem bagātās lu-

gās un parādīja lielu reālistiska tēlojuma meistarību raksturlomās.

Starp viņas labākajiem sniegumiem jāmin galvenā loma lietuviešu

rakstnieka P. Vaičūna «Grēcīgajā eņģelī», ar lielu iekšēju spēku

veidotais nelaimīgās Ažas tēls Blaumaņa «Pazudušajā dēlā», sa-

tiriskās krāsās ieturētais aktrises-intrigantes atveids A. Ostrovska

«Bez vainas vainīgajos» v. c.

1932./1933. gados kolektivā ienāk divi jauni aktieri, kas ātri

iekaro publikas simpātijas — Ilga Zvanova-Zvanītāja un Alfrēds

Videnieks, kas sekmīgi debitēja Krustiņa lomā «Pazudušajā dēlā».

Uz vienu sezonu (1933./34. g.) Liepājā atgriezās arī Ance

Silnovska, iepriecinādama liepājniekus ar vairākiem lieliskiem

sniegumiem. Starp tiem ar apbrīnojamu siltumu, sirsnību un dziļu

dramatismu tēlotā Kručiņina A. Ostrovska lugā «Bez vainas vai-

nīgie» — viena no aktrises labākajām lomām, kā arī Matilde

Blaumaņa «Pazudušajā dēlā» un Porcija Šekspīra «Venēcijas

tirgotājā».
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Visi šie spējīgie aktieri lielākoties pūlējās iedvest dzīvību ga-

rīgi tukšajiem salonkomediju un melodrāmu varoņiem, kas atgā-

dināja skaisti izkrāsotas lelles, un iedzīvināt bieži vien ar lētām

asprātībām piebārstītos dialogus. Traucēja arī steiga, ar kuru bija

jāsagatavo lugas (caurmērā 25—30 jaunas lugas sezonā). Gadī-

jās, ka aktieru meistarība pārvarēja literāri un idejiski mazvērtīgo

lugu trūkumus un skatītāji, jūsmodami par aktieru spēli, aizmirsa

literārā materiāla nevērtīgumu. Aktieru radošie spēki īsti atraisī-

ties tomēr varēja vienīgi, saņemot pateicīgu dramaturģijas vielu.

Ar izrādēm, ko autora iecere un aktieru devums padarīja par

sabiedriskiem notikumiem pilsētas kultūras dzīvē, Liepājas Jau-

nais teātris paretam varēja lepoties arī 20. gadu beigās un 30.

gadu sākumā.

Te pirmā vieta jāmin daži Raiņa darbu iestudējumi, ko teāt-

ris veica 1926.—1929. gadā.

Izcilākais starp tiem bija Raiņa traģēdijas «Jāzeps un viņa

brāļi» inscenējums, ko Fricis Rode veica kā savu pirmo darbu

jaunajā vietā. Jāzepa lomai atrada labu tēlotāju Alfrēda Zommera

personā, kas sevišķi pārliecināja lomas otrajā pusē, tēlojot savu

varoni jau vīra gados, nobriedušu un apskaidrotu. Rāma un gaiša

Dina bija Mirjama Štāle, vietumis sasniedzot lielu dramatisku in-

tensitāti (skats aizā, skats, kur Dina atnāk pie Jāzepa ar izšūta-

jiem svārkiem). Arī pārējie aktieri ar īstu entuziasmu iestudēja

savas lomas. Bija panākta liela ansambļa saliedētība, visa izrāde

ritēja nemitīgā dramatiskā sprieguma kāpinājumā. Piemērotas bija

arī Eduarda Brencēna monumentāli veidotās dekorācijas. Izrādei

bija milzīgi panākumi. Kā atzīmēja laikraksti, liela publikas daļa

bija strādnieki, kaut arī darbaļaužu materiālais stāvoklis Liepājā

ap 1926. gadu bija pasliktinājies. Tai laikā streiku vilnis atkal

pacēlās visā Latvijā, aptverot arī Liepāju, strādnieku nelegālā

kustība, cīņa pret nacionalistisko buržuāziju Latvijas Komunis-

tiskās partijas vadībā vērsās plašumā, un Raiņa filozofiskā plāk-
snē paceltajā jautājumā par cilvēces attīstības ceļiem, jauna cil-
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vēka, jaunas ētikas meklējumos darbaļaudis saskatīja savu
mek-

lējumu atspulgu. Plašākai publikai šķietami grūti pieejamo filozo-

fisko traģēdiju skatītāji saņēma jūsmīgi, un sezonas pirmajā pusē

«Jāzeps un viņa brāļi» piedzīvoja 12 izrādes —- Liepājā līdz tam

nedzirdētu izrāžu skaitu. Kopsumā to noskatījās 8495 skatītāji

(4 vai 5 reizes vairāk nekā parasti vislabāk apmeklētās izrādēs).

Publikas atsaucību guva arī pārējo Raiņa dramatisko darbu

iestudējumi: 1928. gadā «Mīla stiprāka par nāvi» (režisors Fri-

cis Rode), 1927. gadā «Zelta zirgs» un 1929. gadā «Pūt, vējiņi!»

(režisors Alfrēds Zommers). No tiem mākslinieciskajā ziņā aug-

stāk vērtējami abi pēdējie, kaut gan tos sniedza buržuāziskajā

teātrī parastā traktējumā, klusinot sociālās nevienlīdzības motivu,

bet «Zelta zirgā» — arī satirisko momentu mantīgo ļaužu attēlo-

jumā. «Pūt, vējiņi!» pārstudējumā toties izdevās radīt tautas poē-

zijai tuvu, liega lirisma apdvestu izrādi.

1929. gada sākumā, atskatoties uz teātra pagājušo desmit gadu

ilgo darba posmu, nācās konstatēt, ka visvairāk izrādīti Raiņa

darbi, ko noskatījušies 34 280 skatītāji, otrā vietā Blaumaņa lu-

gas ar 22024 skatītājiem, bet pārējo autoru lugas skatītāju skaita

ziņā tālu atpaliek. («Kurzemes Vārds», 1929. g., 12. nr.)

Šāda Raiņa popularitāte izraisīja lielu neapmierinātību reak-

cionārajās aprindās, ko atklātībā pauda buržuāziskie teātra kri-

tiķi. Cīnoties pret progresivo, reālistisko mākslu, tie nekautrējās

Raiņa ģeniālos darbus pasludināt par
nemākslinieciskiem un Raiņa

dramaturģiju par «neizdevīgu rādīšanai uz skatuves». Tādus sprie-

dumus varēja lasīt un dzirdēt arī Liepājā, kaut gan fakti un skaitļi

pierādīja pretējo. Kādēļ gan šādi pūliņi, lai neļautu Raiņa vārsmām

skanēt no skatuves? Liepājā par to skaidri izsakās galējais reak-

cionārs, dekadents uri mistiķis Haralds Eldgasts, kas, vairākus

gadus darbodamies Liepājā par teātra kritiķi, vaiga sviedros no-

pūlējās, uzbrūkot teātra labākajiem un tautā populārākajiem in-

scenējumiem. Jau 1923. gadā, rakstot par «Induļa un Ārijas»

iestudējumu Liepājas Jaunajā teātrī, kam arī bija ilgstoši panā-
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kurni, viņš atklāja kārtis, minot kā cēloni lugas «nederīgumam»

to, ka Rainis esot «pārliecināts internacionalists», kura dvēselei

patriotisma jūtas pēc savas būtības tālas un svešas, žultaini sū-

dzoties par to, ka «skatītāju vairums sastāvēja no darbaļaudīm,
kuri paraduši ar godbijību uzņemt visu, kas nāk no «pamatšķiras»

dzejnieka J. Raiņa . . .
Tiem, kas meklē teātrī mākslas baudījumu

un dziļākus psicholoģiskus pārdzīvojumus, izrādei ziedotais laiks

bija veltīgi zaudēts,» beidza viņš savu «kritiku» («Kurzemes

Vārds», 1923. g., 264. nr.), un viņam piebalsoja viss buržuāzisko

nacionālistu koris. Viņu pūliņi ar laiku sekmējās: Raiņa drama-

turģija pazuda no Liepājas Jaunā teātra repertuāra, un gadu des-

mitā pēc 1930. gada uzvesta tikai viena Raiņa luga — «Pūt, vē-

jiņi!» 1937. gadā jaunā pārstudējumā, kas pat daļēji falsificēja

tās idejisko saturu, idealizējot dzīvi bagātajā lauku sētā un priekš-

plānā izvirzot etnogrāfiski dekorativo un folkloras momentu.

Blaumanim — otram 20. gadu pirmajā pusē visvairāk izrādī-

tajam autoram teātris, sākot ar 20. gadu beigām, pievērsās tikai

paretam. Pēc joku lugas stilā ieturētā «Skroderdienu» uzveduma

1926. gadā liepājnieki neredzēja nevienu Blaumaņa lielāko darbu

iestudējumu līdz pat 1933. gadam, kad Blaumaņa piemiņas va-

karā uzveda «Pazudušo dēlu» (režisors Fricis Rode), taču pa-

svītroti «vispārcilvēciskā» traktējumā kā tīru ģimenes un audzi-

nāšanas drāmu.

Starp oriģinallugām šai laikā bija pārsvarā A. Saulieša,

J. Akuratera, J. Jaunsudrabiņa v. c. darbi, no kuriem daži lite-

rāri dramatiskajā ziņā bija pavāji, toties nepauda nekā bīstama

valdošajai šķirai. Lielākus panākumus guva vienīgi A. Brigaderes

«Šuvējas sapnis».

īpašu vietu repertuārā ieņēma Andreja Upīša darbi, viņa sati-

riskās komēdijas, kas nežēlīgi atmaskoja buržuāzisko sabiedrību

visā tās gara nabadzībā un morālajā pagrimumā. Liepājas Jau-

najā teātrī izrādīja vienīgi tās Upīša komēdijas, ko savā reper-

tuārā bija uzņēmis Nacionālais teātris. «Peldētājai Zuzannai», ko
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1923. gadā atjautīgi, satīriski asinātiem izteiksmes līdzekļiem

iestudēja J. Zariņš, sekoja 1925. gadā «Atraitnes vīrs» un,
bei-

dzot, 1927. gadā «Kaijas lidojums» Alfrēda Zommera režijā. Šī

komēdija, kurā rakstnieks savas satiras spožajā prožektora gaismā

atsedz latviešu lielburžuazijas augstāko aprindu slepenās kaites,

stipri satrauca daudzus prātus Liepājas noteicējās aprindās, gar-

nizons un valdes pārstāvji izteica savu veto, un pēc 1927. gada

līdz pat padomju varas nodibināšanai Latvijā 1940. gadā neviens

Andreja Upīša darbs Liepājas Jaunajā teātrī vairs neieraudzīja

rampas gaismu.

Tie nedaudzie krievu dramaturģijas darbu inscenējumi, ko

teātrim šai periodā izdevās veikt, kļuva par īstiem reālistiskās

mākslas triumfiem. Tas sakāms gan par Ļ. Tolstoja romānu

«Anna Kareņina» un «Augšāmcelšanās» dramatizējumiem, gan

it sevišķi par A. Ostrovska lugas «Bez vainas vainīgie» inscenēju-

miem, ko veica Fr. Rode. Par šī Ostrovska darba iestudējumu, kas

piederēja pie teātra krietnākajiem veikumiem, buržuāziskā prese

bija spiesta atzīt, ka arī «tagad, kad mēs vairs nestāvam tik tiešā

krievu rakstniecības iespaidā kā pirms kara, kad mēs vairāk esam

piegriezušies Eiropai
.. . arvienu un arvienu vēl varam izrādīt Os-

trovska ievērojamo drāmu «Bez vainas vainīgie», bez kā tā ap-

niktu vai novecotos». («Kurzemes Vārds», 1933. g., 279. nr.)

Šīs atziņas tomēr nepamudināja teātra vadību grozīt savu naidīgo

attieksmi pret visu krievisko, un, tāpat kā visos pārējos Latvijas

teātros, tā arī Liepājas Jaunajā teātrī krievu dramaturģijas še-

devri palika reti viesi.

Paretam teātris veica arī teicamus Rietumeiropas klasikas in-

scenējumus, taču jebkurš mēģinājums uzņemt repertuārā kādu Rie-

tumu progresivās rakstniecības darbu sastapa tik niknu teātra va-

dības pretestību, ka to tik drīz vairs neatkārtoja. Kad aktieri

1927. gadā bija nodomājuši uzvest Karela Capeka «Pasaules

bojā iešanu», ko neilgi pirms tam bija rādījis Dailes teātris, vi-

ņiem to noliedza, motivējot, ka «šādas lugas derot tikai komu-
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nistiem». Tāpat vadībai nevēlama izrādījās Romena Rolana luga

«Nāks laiks», kuru savai beneficei 1930. gadā bija izraudzījies

Fr. Rode. Luga jau bija pārtulkota, manuskripts sagatavots un

iesniegts teātra padomei, kad to noraidīja pret karu vērsto lugas

ideju dēļ. («Liepājas Atbalss», 1930. g.,
4. nr.)

Tā nu Liepājas Jaunā teātra māksliniekiem vajadzēja spēlēt

bagātās publikas smīdināšanai vai raudināšanai sarakstītās lu-

dziņās, par kuru literāro vērtību liecina kaut vai paši nosaukumi:

«Bubikopfa nāve» un «Sargieties smiņķētas sievietes» («Māsīca

no Varšavas»), «Aiz klostera mūriem» un «Divas bārenes», joks

«Nebrauc tik dikti» un luga ar daudzsološo nosaukumu «Veikals

ar Ameriku». Kuplā skaitā bija pārstāvētas pikantas komēdijas
un melodrāmas par kafē-šantanu dzīvi Parizē, Vīnē un citur, ku-

ras līdz apnicībai līdzinājās cita citai. No putekļiem izvilka pat

vecos «Trīs klenderus» un salkanības paraugu «Vecheidelbergu».

Tā kā parasti šādas izrādes pulcināja teātrī tikai ļoti ierobe-

žotu skatītāju kontingentu, teātra vadība sāka meklēt kādus

iedarbīgus līdzekļus publikas ieinteresēšanai. Notika gan aktieru

reklāmas braucieni kostimos ar karavīru pūtēju orķestra muziķu,

gan tradicionālās benefices, kas bieži vien nesa aktieriem sarūgti-

nājumu un pazemojumu, jo Liepājā mākslinieki paši bija spiesti pār-

dot biļetes uz tām. Sāka parādīties plaši sensacionāla rakstura masu

inscenējumi, kas atbilda vislētākajai mietpilsoniskajai gaumei un ide-

jiskajā ziņā aizplīvuroti vai atklāti pauda reakcionārus uzskatus.

Tāds bija bēdīgi slavenais K. Vagenfelda mistērijas «Luci-

fers» uzvedums cirkā, acīm redzot domāts kā Makša Reinharda

slavenā mistērijas inscenējuma atdarinājums, ko teātris aizveda pat

uz Rīgu un rādīja tur Salomonska cirkā. Cirks un pats Jēzus

Kristus uz skatuves — lūk, divi magneti, kam vajadzēja pievilkt

skatītājus! Mistērijā bez paša Lucifera (V. Silenieks) un Kristus

(Ē. Mercsj vēl figurēja septiņi velni — personificētie nāves grēki,
kas visu laiku jaucās pa baltās drānās tērpto Kristus piekritēju

pulku un mēģināja kādu pavest, pēc biedēkļiem iztaisītie Nāve
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un Mēris, kuri nemitīgi solījās visus nopļaut un aprīt, divas aiz-

domīgas sievietes — Augstprātība un Kaisle, kuras par viņu ne-

darbiem turpat elles katlā izvārīja. Lugas beigās uzvarētais Luci-

fers sabruka uz sava elles katla vāka, bet Kristum aiz muguras

iespīdējās balts elektrības krusts un visi aktieri dziedāja slavas

korāli. Pavisam komisku iespaidu atstāja sufliera saucēja balss no

dekorāciju dziļumiem. Liepājā mistēriju skatīties sanāca daudz

sektantu, kas raudāja un aplaudēja, viena sieviete pat paģība no

uztraukuma, bet brīdī, kad Lucifers lādēja dievu, no galerijas

atskanēja dobja balsu dūkoņa un dažas vecas māmiņas raudzījās

griestos, gaidīdamas dieva sodu pār zaimotāju. Skatītāju vairā-

kums Liepājā un Rīgā, kuri, vienkāršas ziņkāres dzīti, bija iera-

dušies izrādē, uzņēma šo murgojumu ar sirsnīgiem smiekliem. Ari

buržuāziskās preses vairākums nenoliedza šī uzveduma mazvēr-

tību. Tikai galējie reakcionāri un tumsoņas cildinoši izteicās par šīs

izrādes it kā lielo nozīmi, jo, kā A. Grīns ciniski atzinās laikraksta

«Latvis» slejās: «Mistērija ir varens ierocis, ar kuru var iespaidot

un arī vadīt vēl reliģiskās tautas daļas dvēseli.» («Kurzemes

Vārds», 1927.
g., 89. un 109. nr., «Strādnieku Avīze», 1927. g„

23.
nr., «Sociāldemokrāts», 1927.

g., 103. nr.)

Grandiozus līdzekļus nežēloja arī J. Akuratera «Tautas sau-

cēju» brīvdabas izrādēm Liepājas jūrmalā. Sis antivēsturiskais sa-

vārstījums par tautas atmodas darbiniekiem aptver 100 gadus ilgu

posmu — klaušu laikus un 1905. gadu, dziesmu svētkus, bēgļu

gaitas un pat bermontiadi. Tā kā pašas lugas uzdevums bija rādīt

tautas vienības spēku, noliedzot, protams, šķiru cīņu, pilsētas

valde sniedza inscenētājiem vispusīgu palīdzību. Izrādē piedalījās

garnizons ar jātniekiem un kājniekiem, jachtklubs ar savām lai-

vām, sporta organizācijas. Kaujas skatā, kā ar sajūsmu raksta

«Kurzemes Vārds» (1927. g.,
126. nr.), viss kā dzīvē —

īstas

raķetes un fugasi, rota iet uzbrukumā, krīt nogalinātie — «skats,

kuru skaistāku nebūs attēlojis neviens Vereščagins». Beigu apo-

teozē, kurā piedalījās visi 500 dalībnieki, autors liek kronēt Kron-
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valdu Ati, nobeidzot izrādi ar buržuāzisko valsts himnu. Nacio-

nalistiskā prese cēla šo izrādi vai debesis par tās «nacionāli audzi-

nošo» nozīmi, taču publika nenāca tik kuplā skaitā, kā bija ce-

rējusi teātra vadība, un inscenējums neatmaksājās.

Daudz galvassāpju aktrisēm tagad sagādāja nepieciešamība

laikmetīgās lugās rādīties aizvien jaunos, hipermodernos tērpos,

ko nācās iegādāties par pašu līdzek|iem. Fabrikantu, namīpašnieku,

bodnieku un virsnieku aprindu dāmas, nākdamas uz teātri, lai de-

monstrētu savas dārgās tualetes un apskatītu citas, gribēja redzēt

priekšzīmīgas modes dāmas arī uz skatuves. Liepājas teātra māk-

slinieces bija spiestas sacensties šai ziņā ar galvaspilsētas daudz

labāk atalgotajām aktrisēm, pirmām kārtām, ar Liliju Štengeli,

kas bieži brauca uz Liepāju viesizrādēs un sajūsmināja pilsonību

ar saviem greznajiem tērpiem.

Visas šīs tendences, kas bija tālas no īstas mākslas, nenesa

teātrim nekā laba. Darbaļaudis arvien vairāk attālinājās no vēl

nesen tik populārā Liepājas Jaunā teātra, skatītāju skaits sama

zinājās ar katru gadu. Ap 1930. gadu teātra finanses atradās ka-

tastrofiskā stāvoklī: katra sezona nesa milzīgu deficitu (1929. gadā

deficits bija 42 270 latu). Bez šaubām, bēdīgas sekas teātra dzīvē

bija lielajai ekonomiskajai krīzei, kas 1929. gadā sākās visā ka-

pitālistiskajā pasaulē un smagi izpaudās arī Latvijā. Darbaļaužu

dzīves līmenis Liepājā spēji pazeminājās — tas nevarēja palikt
bez ietekmes arī uz teātra apmeklētāju skaitu. Tomēr labām izrā-

dēm, lugām, kurās strādnieks vai inteliģents saskatīja kādu vēr-

tīgu, progresivu domu, netrūka skatītāju no darbaļaužu vidus arī

krīzes gados, kā rāda «Dundura», «Mīlas un viltus», «Annas Ka-

reņinas» un dažu citu izrāžu piemērs. Tādējādi ne jau krize vien

bija vainīga pie tā, ka teātris zaudēja piekrišanu strādniecībā, vaina

meklējama galvenokārt pašā repertuārā, teātra administrācijas

augstprātīgajā nevērībā pret darbaļaužu kultūras prasībām un

centieniem. Taču, samazinoties skatītāju skaitam, samazinājās arī

teātra ienākumi. Par to uzskatāmi runā skaitļi un dati, ko teātra
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direkcija ik gadus savos pārskatos publicēja laikraksta «Kurzemes

Vārds», kā arī tie, ko minēja «Strādnieku Avīze».

Visaugstākais apmeklētāju skaits izrādē caurmērā bija

1919. /20. gada sezonā, kad notika 102 izrādes ar 48 500 skatī-

tājiem, tātad caurmērā 428 skatītāji izrādē. Ļoti rosīgas bija arī

1920. /21., 1921./22. gada sezonas, bet sevišķi 1922./23. gada se-

zona, kad 163 izrādes apmeklēja 63 100 cilvēku, tātad caurmērā

380 skatītāju izrādē. Pēc tam skatītāju skaits izrādē un visā se-

zonā neapturami samazinājās proporcionāli tam, kā teātris atkā-

pās no patiesas, reālistiskas mākslas, no repertuāra, kas risinātu

darbaļaudīm kaut cik nozīmīgas problēmas. 1929./30. gada se-

sonā notika 152 izrādes ar 48 678 skatītājiem, tātad 320 skatītāju

izrādē, 1930./31. gada sezonā — 142 izrādes ar 41 385 apmeklē-

tājiem (caurmērs —
291 cilvēku izrādē), 1931./32. gada se-

zonā — 147 izrādes — 39 515 skatītāji (caurmērā 269 izrādē).
Lai

gan teātris tais gados saņēma pabalstu no Kultūras fonda un

pilsētas valdes, tam jau 1928. gadā bija milzīgs parāds — 24 800

latu apmērā. Ekonomiskā krize, kas smagi skāra valsts kasi, ap-

draudēja paša teātra eksistenci. Vispirms jau tika samazinātas

aktieru algas, tad izvirzījās jautājums par pabalstiem, ko valdība

sakarā ar krizi gribēja atņemt. Kļīda baumas, ko pastiprināja kāds

raksts «Jaunākajās Ziņās», ka «provinces teātrus laidīšot pāri

bortam».

Teātra vadība bija spiesta padomāt par to, kā atkal piesaistīt

tam plašākas skatītāju masas un celt teātra ienākumus. To mēģi-

nāja panākt divējādā ceļā. Pirmkārt, 1930. gadā Liepājas Jau-

najā teātrī sāk uzvest operetes — Fr. Lehara «Frideriku», E. Kal-

mana «Monmartras vijolīti» un citas, kas patiešām daudzas reizes

no vietas pulcināja pilnu teātri. Liepājas teātra izrādēs jau pirms

kara centās ietilpināt daudz mūzikas, dziesmu un deju. Arī pēc

kara
gan Blaumaņa un Alunāna darbos, gan tādās lugās kā

zviedru dramaturga F. Dalgrena «Vermlandieši» mūzikas elemen-

tam veltīja lielu uzmanību. Teātrī bija mākslinieki, kas varēja ar



80

saviem spēkiem veidot itin patīkamas operešu un dziesmu spēļu
izrādes. Te nu dramatiskajai mākslai radās jaunas briesmas: vai

merkantili noskaņotā teātra administrācija tagad neveltīs visu uz-

manību un visus līdzekļus operetēm? Kādu laiku šķita, ka šīs ba-

žas pamatotas, taču konkurence ar Liepājā pastāvošo operu, kas

arī iestudēja operetes, pie kam ar muzikālā ziņā labāk kvalificē-

tiem spēkiem, bet it sevišķi tautas interese par progresivo Liepājas

Tautas teātri pamudināja Liepājas Jaunā teātra vadību ieklausī-

ties savu mākslinieku sen izteiktajos pārmetumos un atzīt nepie-

ciešamību kaut mazliet grozīt repertuāra raksturu, palielinot tajā

literāri vērtīgu un nopietnu dramatisko darbu skaitu, celt aktieru

profesionālo meistarību, jo tikai tā varēja atgriezt teātrī tos dau-

dzos skatītājus, kas no tā bija novērsušies 20. gadu b°igās un

30. gadu sākumā.

LIEPĀJAS OPERA

UN TAUTfAS TEĀTRIS

Kopš 1922. gada Liepājas Jaunais teātris nebija vairs vienīgā

skatuves mākslas iestāde šajā Latvijas stūrītī: daudzo Liepājas

mūzikas entuziastu pārstāve — Dramatiskā biedrība nodibināji

Liepājas operu, par kuras pirmo direktoru iecēla kādreizējo

Liepājas Latviešu teātra vadītāju E. Ekšteinu.

No sākuma Dramatiskajai biedrībai izdevās panākt paprāva

naudas pabalsta piešķiršanu jaunajai operai no valsts kases, Kul-

tūras fonda un pilsētas valdes. Tādējādi bija iespējams pirmajās

sezonās nodrošināt operai visu nepieciešamo, lai izrādes ritētu

augstā profesionālā līmenī. Taču drīz vien — 1925. gadā apsīka
šie naudas avoti un sākās nospiedošām finansiālām raizēm pār-

bagāts darbības posms.

Par Liepājas operas nodibināšanu un tas pirmā iestudējuma —

3. Guno «Fausta» sagatavošanu stāsta Adelovs, operas veterāns,
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A. Upīša «Peldētāja Zuzanna» (1953. g.).

Z. Rūtiņa — Alise, H. Kīne — kalpone



816 Liepājas teātra 50 gadi

viens no tās nodibināšanas iniciatoriem: «Ilgi gan nācās apvārdot

tos biedrības vīrus ar ārstu Ekšteinu priekšgalā, kamēr viņus pār-

liecinājām par operas iespējamību. Sākumam vajadzīgie naudas

līdzekļi bija arī sadabūti. Tā nu sākās drudžains darbs. Bija jāsa-

komplektē ir orķestris, ir dziedoņu ansamblis. Starp dziedoņiem

bija izcili labi spēki, ko Rīgas opera nebija angažējusi. Orķestris

sastāvēja no 26 muziķiem.

Bija nolikts visiem ierasties Liepājā 1922. gada 15. augustā.

Ar to dienu sākās Guno operas «Fausts» mēģinājumi. 22. sep-

tembrī bijām jau tik tālu, ka varējām operu rādīt publikai. Viegli

tas nenācās. Strādājām pat pa naktīm, un mēģinājumi ievilkās

līdz 5 no rīta. Visi nervozi, samiegojušies, sabozušies, noguruši.

Diriģents lamājās, režisors lamājās. Gāja kā pa elli.

Nobažījušies gaidījām vakara pirmizrādi. Nams izpārdots.

Publikā bez latviešiem ļoti daudz cittautiešu. Daudzi atnākuši

ar skeptisku smīnu: «Sak, ko tie īsti parādīs?» Bet viņi bija ļoti

vīlušies šaubīdamies. Jau pirmo cēlienu pabeidzot, saņēmām ba-

gātīgus aplausus, bet beigas izvērtās par īstu ovāciju.» (V. Sau-

leskalns. Liepājas teātris, 1907.—1947. g.)

Guno operai «Fausts» sekoja Dž. Verdi «Traviata», pēc tam

P. Čaikovska «Jevgeņijs Oņegins», «Pīķa dāma» un daudzas ci-

tas skaistākās klasiskās operas. Operas darbinieki uzņēmās mil-

zīgu darba slodzi, iestudējot gandrīz katru mēnesi pa operai vai

vēlāk pa operetei. Pēc pirmajām četrām sezonām operas reper-

tuārā bija jau 20 operas, starp kurām pat tādas vokālā un in-

strumentālā ziņā sarežģītas kā R. Vāgnera «Skrejošais holandie-

tis» un «Loengrīns».

Operas izrādes bija ļoti populāras, un Liepājas opera kļuva

par svarīgu faktoru pilsētas kultūras dzīvē. 1925. gadā pēc dotā-

cijas atņemšanas sākušās naudas grūtības gan deva smagu trie-

cienu operas darbībai, un kādu brīdi pat bija apdraudēta tās eksis-

tence. Tomēr mākslinieku un darbinieku patiesā pašaizliedzība

to izglāba no likvidācijas. Bija veseli laikposmi, kad direkcija
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nevarēja dziedoņiem izmaksāt algas, atstājot trūcīgos naudas lī-

dzekļus orķestrantiem, kuriem nebija citu ienākumu avotu. Lai

izglābtos no naudas grūtībām, opera sāka izrādīt arī operetes, tā

nonākot konfliktā ar Liepājas Jauno teātri. Konkurences cīņa starp

abām skatuves mākslas iestādēm, būtībā nevajadzīga un bez jeb-

kāda pamata, bija ļoti asa un brīžiem kļuva smieklīga. Gadījās,

ka abi teātri, kuri turklāt vēl izmantoja vienas un tās pašas pilsētas
teātra telpas (četras dienas nedēļā — teātris, trīs dienas — opera),

vienlaicīgi iestudēja vienu un to pašu opereti! Tomēr aizkavēt

zināmu operas un drāmas mijiedarbību nespēja arī šī kaitīgā kon-

kurence. Daudzi pavedieni saistīja operu ar dramatisko teātri.

Drāma jo bieži nodarbināja savās izrādēs operas orķestri, atse-

višķi dziedoņi un dejotāji uzstājās kā vienā, tā otrā mākslas

iestādē, teātra skatuves gleznotāji Arturs Baumanis un Jānis

Sudmalis uzņēmās operu dekorativo noformējumu.

Liepājas operā kā mākslinieki izauga daudzi ievērojami lat-

viešu dziedoņi un instrumentālisti. 20. gados savas pirmās gai-

tas uz skatuves te uzsākuši daudzi vēlāk pazīstami mākslinieki,
kas Liepājā pavadījuši ilgāku vai īsāku laiku: Natālija Ulande-

Sulce, Alberts Verners, Zelma Gotharde-Bergkinda, Olga Frei-

felde, Valda Svanka-Lejiņa, Kārlis Krūmiņš, Aleksandrs Kor-

tāns, Milda Vītiņa-Skritule, Jānis Lindbergs, Arturs Priednieks-

Kavara, Olīvs Mētra. Atbildīgas partijas dziedājuši Helēna

Cinka-Berzinska, Alvils Spenners, Gustavs Neimanis, Milda Kor-

nete, Olga Neimane-Zālīte. Ilgus gadus Liepājas operā darbojās

Milda Skujiņa-Gulbe un Jānis Gulbis, vēlāk angažētas Erna Ku-

kaine un Erna Traviņa. Ap 1930. gadu sāka izvirzīties talantīgā

jaunaudze: Lidija Blumentāle un vairāki operdziedoņi, kas palika

Liepājas operas pastāvīgajos kadros: tenori Alfrēds Tiltiņš, Ki-

rils Kūvalds, Alfrēds Poriņš, baritons Jēkabs Jofe un bass Jūlijs

Borgs. Tāpat kā Liepājas Jaunajam teātrim, arī operai allaž bija

jāpiedzīvo, ka spējīgos jaunos māksliniekus «pārvilināja» pie se-

vis Rīga, tikko viņi bija apguvuši dziedāšanas techniku un ska-
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luvisko stāju. Reiz Latvijas Nacionālā opera angažēja pat visu

Liepājas operas kori piecpadsmit cilvēku sastāvā. Sī neatrisināmā

problēma gan radīja pastāvīgus sarežģījumus Liepājas operai, bet

tomēr jauno spēku izvirzīšanās un nepieciešamība pastāvīgi mek-

lēt nepazīstamus talantus būtībā nāca par labu visas Latvijas

mūzikas kultūras augsmei.

Liepājas operas augstais profesionālais līmenis bija lielā mērā

orķestra un tā diriģentu nopelns. Operas pirmais diriģents bija

Arveds Pārups, kas vēlāk, aizgājis uz Rīgu, bija viens no Latvi-

jas radiofona organizatoriem. Viņa vietā nāca Bernhards Ķuņ-

ķis — Liepājas kultūras darbinieks ar lieliem nopelniem pilsētas
mūzikas dzīvē, kas bija vadījis orķestri jau pagājušā gadsimta

90. gados, prasībās stingrs, konsekvents mākslinieks. Arī orķes-

trantu vidū atradās vairāki vēlāk pazīstami instrumentālisti: vijol-

nieks T. Andersons, Čellists E. Berzinskis, bazunists H. Izarts,

kontrabasists Krumbergs (tagad iecienīti LPSR Valsts konserva-

torijas mācību spēki), vijolnieks J. Baltgailis. Sevišķi daudzpu-

sīgs bija koncertmeistars Teodors Andersons, kas iestudēja arī

visas operetes Liepājas operā, strādāja par pedagogu Liepājas

Tautas konservatorijā un savā vairāk nekā 25 gadu ilgajā darbī-

bas laikā bija viena no redzamākajām figūrām pilsētas mūzikas

dzīvē. Operas orķestrī par vijolnieku uzņēma arī jauno liepāj-

nieku Arvīdu Jansonu.

Tā Liepājā bija izveidojusies otra jaunu talantu kalve, otrs

dzīvotspējīgs teātra organisms. Vērojot abu mākslas iestāžu ne-

veselīgās savstarpējās attiecības, konkurences cīņu, kas acīm re-

dzami kaitēja kā vienai, tā otrai, saprotot, cik nepieciešama un

vērtīga būtu to abu ciešāka sadarbība, daudzi teātra darbinieki

un skatītāji jau toreiz ierosināja tās apvienot mākslinieciski un

saimnieciski vienotā kolektivā.

Līdztekus Jaunajam teātrim un operai Liepāja kopš 1929. gada

pastāvēja vēl viena dramatiskās mākslas iestāde — Tautas teātris.
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kas bija radniecīgs Rīgas Strādnieku teātrim un ari orientējas uz

skatītājiem no darbaļaužu vidus.

Tautas teātris izauga no strādnieku pašdarbības, no viņu dra-

matiskajiem pulciņiem, kuru 20. gados kā Rīgā, tā ari Liepājā bija

ne mazums. Sie kolektivi tad arī bija vienīgie, kas iepazīstināja

Liepājas darbaļaudis ar revolucionāro latviešu rakstnieku Leona

Paegles un Linarda Laicena dramaturģiju, izrādīja skatuves dar-

bus, kas atklāja dziļās šķiru pretrunas kapitālistiskajā sabiedrībā,

pauda latviešu strādnieku cīņas centienus, atmaskoja melīgo un

korupto buržuāzisko demokrātiju Latvijā (Leona Paegles «Par

un pret», «Gadsimtu sejas», «Nāves kalējs», «Zemes sāls», Li-

narda Laicena «Ķēniņa kanclers» v. c). Nopietnu biedrisku pa-

līdzību šīm entuziastu kopām sniedza Jaunā teātra progresivie re-

žisori, kuri ar sevišķu aktivitāti nodevās talantīgu strādnieku jau-

niešu mākslinieciskās audzināšanas darbam, kad 1923. gadā pie

Liepājas Tautas augstskolas nodibinājās sava dramatiskā stu-

dija. Tajā par pedagogiem darbojās gan Alfrēds Zommers un

Jānis Zariņš, gan Eižens Kalniņš un Ēvalds Valters, prasmīgi

apvienojot teorētiskās mācības, tai skaitā lekcijas par Staņislavska

daiļrades metodi, ar praktiskām nodarbībām. Studijas jaunieši un

viņu vadītāji dzīvi interesējās par krievu kultūru, par padomju

teātra sasniegumiem un ar sevišķi lielu cieņu un zinātkāri pētīja

lielā krievu mākslas meistara Staņislavska norādījumus par aktiera

darbu ar lomu un režijas uzdevumiem. Vēl šodien Maskavā, Sta-

ņislavska mājā-muzejā, apskatāma dāvana, ko Staņislavskim no

Liepājas studijas jaunajiem aktieriem aizveda Jānis Zariņš

1925. gadā, dodamies uz Maskavu, lai tur papildinātu savas zi-

nāšanas režijas mākslā. Dāvana patiešām oriģināla un raksturīga:

dzintara gabals dūres lielumā
uz ozolkoka pamata ar sudraba

plāksnīti, uz kuras iegravēts sirsnīgs veltījums lielajam meistaram:

«K. S. Staņislavskim, aktieru mākslas pamatlicējam — pateicīgie

Liepājas Dramatiskās studijas audzēkņi un pedagogi. Latvija, Lie-

pāja, 1925.» Ir zināms, ka Šī dāvana Staņislavski ļoti iepriecinā-
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jusi, un, atgriežoties Liepājā, Jānis Zariņš atvedis studijas jau-

najiem aktieriem slavenā režisora pateicību: meistara attēlu ar

draudzīgu uzrakstu. Studija sagatavoja vairākus talantīgus jau-

nus aktierus, tai skaitā Hermani Vazdiku, Malvīni Ustubi, Lū-

ciju Baumani, Kārli Locenieku, Jāni Lūsēnu, Ernestu Kareli.

1926. gadā Jānis Zariņš atstāja Liepāju un pārcēlās uz Rīgu.

Viņam sekoja jaunie aktieri Lūcija Baumane, Hermanis Vazdiks

un Malvīne Ustube, kas sāka darboties jaundibinātajā Rīgas

Strādnieku teātra kolektivā. K. Locenieks, J. Lūsēns un E. Kare-

lis vēlāk strādāja Liepājas Tautas teātrī.

īsu brīdi studiju pārņēma Liepājas Jaunais teātris, kura re-

žisori to faktiski bija vadījuši visu laiku, taču oficiālā pievieno-

šana buržuāziskajam teātrim nozīmēja arī pakļaušanos šī teātra

administrācijai, tās aizbildniecībai studijas idejiskā virziena ziņā.

Laikā, kad Jaunajā teātrī virsroku ņēma reakcionārie valdes vīri

un teātris aizvien tālāk aizgāja no darbaļaužu masām, studijas

jaunieši, kas sapņoja par mākslu — tautas audzinātāju un strād-

nieku centienu paudēju, nevarēja samierināties ar atkarību no savu

idejisko pretinieku vadītās mākslas iestādes. Pēc vētraina konflikta

ar teātra vadību studijas locekļi atstāja Jaunā teātra paspārni un

nodibināja patstāvīgu drāmas studiju «Kolektivs», kura saites ar

Jaunā teātra mākslinieku progresivo daļu nekad nepārtrūka. Jo

vairāk Jaunajā teātrī nomāca un apslāpēja jebkuras tieksmes at-

dot teātrim tā agrāko demokrātisko seju, jo lielāku uzmanību un

mīlestību veltīja šie mākslinieki jaunajam strādnieku ansamblim.

1929. gadā studija «Kolektivs» reorganizējās kā Tautas teātris,

ko tautas mutē pēc analoģijas ar Rīgu sāka dēvēt par Strādnieku

teātri.

Tautas teātris bija šajā laikā vienīgā skatuves mākslas iestāde

Liepājā, kas tiecās veldzēt strādnieku mākslas alkas, centās ne

tikai atspulgot proletariāta cīņas momentus, bet arī stiprināt tā

pārliecību par galīgo uzvaru. Ap Tautas teātri saliedējās visa tā

skatītāju daļa, ko neapmierināja Jaunā teātra izdabāšana buržua-
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zijas gaumei. Tā nemīlīgajās telpās Kroņu ielā 33 (tagadējā

Dzelzceļnieku kluba namā) nekad netrūka apmeklētāju, kamēr viņa

privileģētajam konkurentam daža ilaba izrāde no «smalko aprindu»

dzīves bija gaužām vāji apmeklēta. Darbaļaudis piedeva Tautas

teātrim trūcīgo noformējumu, zināmu primitīvismu mizanscenās

un dažu jaunu aktieru nepietiekamo meistarību. Tos valdzināja

teātra progresivais virziens, tā drosmīgi izraudzītais repertuārs,

kurā ietilpa daudzas Rīgas Strādnieku teātra aktuālākās lugas.

Savu pirmo sezonu Tautas teātris atklāja ar A. Upīša heroisko

drāmu «1905.» (romāna «Ziemeļa vējš» dramatizējumu), kas Lie-

pājā pēc ilgiem gadiem pirmoreiz iedzīvināja uz skatuves latviešu

tautas varonīgās revolucionārās pagātnes tēlus. Nākamajos gados

teātris izrādīja arī tās A. Upīša lugas, kurās bez žēlastības šaus-

tīti mantīgo šķiras dažādie pārstāvji: «Ziņģu Ješkas uzvaru»,

«Apburto loku» un pret reliģiskiem māņiem un jaunlaiku tarti-

fiem vērstos «Stāstus par mācītājiem». Laikā, kad A. Upīša dar-

biem vairs neatradās vietas pilsētas lielākajā teātrī, šīm izrādēm

bija jo liela sabiedriska nozīme.

Tautas teātrī netrūka ne Raiņa («Pūt, vējiņi!», «Krauklītis»),

ne Blaumaņa («Skroderdienas Silmačos»). Parādījās divi jaunā

rakstnieka Arvīda Griguļa darbi — bufonade «Liluli» un viencē-

liens «Logs uz priekšpilsētu», kurā attēlota epizode no K. Marksa

un Fr. Engelsa dzīves Londonā.

Vērtīgs momentos šī teātra darbā bija tas, ka te liepājnieki

pirmoreiz sastapās vaigu vaigā ar padomju īstenības varoņiem,

iepazina tos darbā un revolucionārajās cīņās. Tautas teātris viņus

iepazīstināja ar vienu no padomju klasiskās dramaturģijas dar-

biem — B. Romašova «Degošo tiltu», kurā ar aizraujošu revo-

lucionāru patosu un degsmi risināta tema par uzticību tautai Un

tās cīņai par laimīgu sociālistisku nākotni. Lugas varone Irma

Dubravina, kurā varam saskatīt zināmu līdzību ar Ļ.ubovu Jaro-

vaju, bija pirmā īstā padomju sieviete — nelokāma cīnītāja pilsoņu
kara un mierīgās celtniecības gados, kas no Tautas teātra tribines
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uzrunāja liepājniekus it kā visas lielās padomju tautas vārdā.

Dzīvespriecīgā, enerģiskā padomju jaunatne uznāca uz skatuves

V. Katajeva jokā «Riņķa kvadratūra», vodeviļā «Kā pa elli» un

A. Gļebova lugā «Inga».

Te ieraudzīja rampas gaismu R. Rolana pret karu vērstā luga

«Nāks laiks», ko Jaunajam teātrim tā reakcionārā vadība bija

noliegusi uzvest, vairākas antifašistisko un demokrātisko vācu

rakstnieku lugas: E. Tollera «Katlu ugunis», L. Franka «Vīra

vietnieks (Kārlis un Anna)», K. Cukmeijera «Kepeni'kas kap-

teinis», K. Kredes «§ 218» v. c.

Sīs lugas režisoru A. Zommera, Z. Veinberga (Vīnkalna),

J. Treimaņa, T. Kugrēna reālistiskajā inscenējumā sagādāja Tau-

tas teātrim skatītāju — strādnieku simpātijas un atzinību.

Protams, nepareizi būtu uzskatīt Tautas teātri par konsek-

ventu proletāriskās mākslas pārstāvi. Teātra kolektivā valdīja diez-

gan pretrunīgi politiski uzskati, tā vadībā bija arī meņševiki, kuru

iespaids auga, it sevišķi pēc tam, kad viņi izgādāja teātrim ne-

lielu pabalstu no pilsētas valdes. Repertuārs tādējādi nevarēja

būt mērķtiecīgi revolucionārs.

Tomēr no visiem līdz tam pastāvējušiem teātriem Liepājas
Tautas teātris bija vistuvākais darbaļaužu masām. Dabiski, ka

Ulmaņa fašistiskā kliķe 1934. gadā, tikko nākusi pie varas, reizē

ar Rīgas Strādnieku teātri likvidēja arī šo Liepājas darba tautas

iemīļoto skatuves mākslas iestādi.

LIEPĀJAS PILSĒTAS DRĀMA

UN OPERA

FAŠISTISKAS DIKTATŪRAS LAIKA

15. maija Ulmaņa apvērsumam un tam sekojošai visas valsts

dzīves fašizacijai, un pēdējo demokrātisko brīvību iznīcināšanai

bija bēdīgas sekas Latvijas kultūras dzīvē. Sīs pārmaiņas smagi
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skāra Latvijas skatuves dzīvi un nepagāja secen arī Liepājas

Jaunajam teātrim, kas jau bija sācis mazliet uzlabot savu reper-

tuāru un centās atgūt skatītāju masu labvēlību, lai tādējādi pār-

varētu krizes sekas.

Valdošā kliķe prasīja, lai teātris (tāpat kā skola un citas

kultūras iestādes) ne tikai bez ierunām pakļautos jaunajam fa-

šistiskajam režimam, bet kļūtu par tā šovinistiskās ideoloģijas

aktivu paudēju. Nepietika ar to, ka slēdza visas strādnieku orga-

nizācijas, tai skaitā darbaļaudīm tuvos teātrus; arī pārējo teātru

darbība, pirmām kārtām, repertuārs, bija pakļauts visstingrākajai

kontrolei. No Liepājas Jaunā teātra skatuves jau pirms krietna

laika izraidītās Andreja Upīša satiriskās komēdijas tika gandrīz

pilnīgi aizliegtas. Raiņa dai|radi centās noklusēt vai falsificēt.

Liepājā šai laikā parādījās vienīgi tautiskā garā izpušķotie «Pūt.

vējiņi!». Par pievēršanos kādam socialkritiskās dramaturģijas dar-

bam nevarēja ne domāt, pat ja attiecīgajā lugā izteiktais protests

vērsās pret sirmā senatnē pastāvējušām parādībām, jo jebkura pret

valdošajām šķirām vērstā kritika bija nevēlama. Toties repertuārā

bija jāuzņem nacionalistiskās lieluma mānijas un visrupjāko vēs-

tures viltojumu pilnās lugas, ko kuplā skaitā saražoja fašistiskās

kliķes galma rakstnieki. Tādi bija, piemēram, uz Liepājas Jaunā

teātra skatuves izrādītie Aleksandra Grīna romānu «Dvēseļu pu-

tenis» un «Nameja gredzens» dramatizējumi, kā arī vietējais

«meistardarbs» — pilsētas galvas biedra, teātra valdes priekšsē-

dētāja un vēlākā administratīvā direktora A. Ozoliņa «15. maijs».

Lai šos safabricējumus parādītu tautai pēc iespējas iespaidīgākā,

apžilbinoši greznā ietērpā, netika žēloti līdzekļi, visāda veida at-

balsts un palīdzība. Par to gādāja kā ilggadīgais pilsētas galva —

sektants Rimbenieks, kas citkārt bija nikns teātra ienaidnieks, jo

uzskatīja to par apgrēcību un nosodāmu pasaulīgu izpriecu, tā

tālaika Liepājas garnizona priekšnieks ģenerālis Dankers, vēlākais

hitleriešu rokaspuisis un latviešu tautas nodevējs. Uz teātri neat-

laidīgi aicināja skolniekus un citus jauniešus, kurus te centās
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ietekmēt šovinistiskās, fašistiskās ideoloģijas garā. Teātra tribini

izmantoja pat tādi bēdīgi slaveni darboņi kā kādreizējais pielīdējs

Krievijas carismam J. Goldmanis, kas, uzstājoties pirms izrādes

ar runu, sevi publiski rekomendēja kā latviešu strēlnieku pulku

dibinātāju un neskopojās ar meliem, lai iztēlotu varonīgos revolū-

cijas un pilsoņu kara cīnītājus kā buržuāziskās Latvijas piekri-

tējus.

Fašistiskā ideoloģija ielavījās teātrī arī pa citiem ceļiem, pie-

mēram, klasisku un citu jau pazīstamu lugu traktējumā un sevišķi

vairāku tautā iemīļotu prozas darbu skatuves variantos šur tur

ieskanējās reakcionāras notis, kas dažbrīd pat nomāca attiecīgā

darba progresivo pamatmotivu. Spilgts piemērs tam bija Doku

Ata «Kriša Laksta» dramatizējums Liepājas Jaunajā teātrī (Jāņa

Lejiņa režija), kur, kā atzinīgi atzīmēja laikraksta «Kurzemes

Vārds» kritiķis, «šo to pārgrozīja», lai nebūtu «parastā klaušu

laiku drūmuma» (1934. g., 262. nr.). Muižnieki šai lugā nebija

parādīti kā latviešu tautas ienaidnieki, bet gan drīzāk kā taisnas

tiesas spriedēji un pat kā labvēļi. Šāds traktējums atbilda fašis-

tisko kungu prasībai izsvītrot no latviešu tautas pagātnes visu, kas

varēja atgādināt šķiru cīņu un izraisīt bīstamas pārdomas.

Mums šodien nepieņemamā interpretācijā Liepājas Jaunais

teātris rādīja skatuves variantā arī vienu no latviešu literatūras

populārākajiem darbiem
— Viļa Lāča «Zvejnieka dēlu». Uz to

pilnā mērā attiecināms LPSR Tautas mākslinieka A. Amtmaņa-

Briedīša rakstā «Divi «Zvejnieka dēla» uzvedumi» dotai?

raksturojums, jo nekādu būtisku atšķirību starp Nacionālā

teātra un Liepājas Jaunā teātra veiktajiem inscenējumiem

nebija. «.
. .

«Zvejnieka dēlu», kas no sākuma līdz galam ir

progresivs, sabiedrisks sacerējums,» raksta A. Amtmanis-Briedī-

tis, «.
. .

izveidoja par ģimenes drāmu, kurā ar visām saknēm bija

izskausts autora teksta sociālais skanējums. Oskaram tēva mājas

bija jāatstāj nevis tādēļ, ka viņš cīnās pret vecajām, satrunējušām

sadzīves normām, kas degradē cilvēka godu un cieņu, nevis tādēļ.
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ka viņš ir jauna ceļa sācējs zvejnieku atbrīvošanā no kapitālis-

tisko haizivju ekspluatācijas, kuram gribot negribot jāsarauj visi

pinekļi, kas ilgu laiku viņam traucējuši iekļauties aktivā cīņā pret

izsūcējiem, par darba cilvēka atbrīvošanu nākotnē. Vecajā inter-

pretācijā Oskars aizgāja no savas ģimenes kā lepns, stipra rak-

stura cilvēks, kas konfliktā ar piederīgajiem tīri personīgu, intimu

motivu dēļ.» («Literatūra un Māksla», 1950. g., 18. nr.) Krass

pretstats starp autora ieceri un teātra interpretāciju bija nomanāms

«Zvejnieka dēla» otrās daļas inscenējumā (režisors un galvenās

lomas tēlotājs Jānis Lejiņš), kur Oskars attēlots kā pārcilvēks,

kas gūst gara vadonību pār «tiem, tur pūlī». Te spilgti izpaudās

šo iestudējumu nenoslēpjamā tieksme iezīmēt darba tautas pār-

stāvja Oskara tēlā topošā kapitālista raksturīgos vaibstus un pie-

rādīt, ka vajadzīga tikai neatlaidība, spēks un uzņēmība, lai darba

cilvēks tiktu pie pārticības. Bez šaubām, pilnīgi noslāpēt autora

paustās progresīvās domas nebija iespējams, un «Zvejnieka dēls»

arī toreiz pulcināja Liepājas teātrī daudzas reizes pilnu zāli ska-

tītāju. Vēl viens «Zvejnieka dēla» iestudējums (1940. g. aprilī)

Liepājas Jaunajā teātrī tika veikts šoreiz Paula ZālīŠa režijā ar

romāna pirmās ekranizācijas galveno tēlotāju Pēteri Lūci kā viesi

galvenajā lomā. Taču visā savā sociālajā nozīmīgumā Viļa Lāča

darbs atklājās vienīgi padomju teātrī, Liepājas mākslinieku kolek-

tīvam apgūstot sociālistiskā reālisma metodi.

Kad bija pagājis zināms laiks pēc fašistiskās diktatūras no-

dibināšanās, reakcionāro varas orgānu uzmanība pret perifērijas

teātriem atslāba, Liepājas teātris tika pakļauts tieši pilsētas val-

dei, un tā kolektivam izdevās sev nodrošināt mazliet lielāku rīcī-

bas brīvību mākslinieciskajos jautājumos.

Pēc Jāņa Lejiņa (1934.—1936. g.) teātra vadību pārņēma

Visvaldis Silenieks (1936. —1940. g.), kas centās pēc iespējas

uzklausīt ansambļa locekļu domas un ieskatus, kā arī nodarbināt

vairākus agrāko strādnieku teātru un citu progresivo Latvijai

teātru māksliniekus. To angažēšana bija saistīta ar lielām grū-
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tībām: bija jāpārvar ne tikai teātra administrācijas, bet ari pilsētas

un augstāko varas orgānu stūrgalvīgā pretestība, jo tālaika kul-

tūras iestādes vērsās pret šiem māksliniekiem ar niknu diskriminā-

ciju. Rīgas vadošajās skatuves mākslas iestādēs viņiem bija tik-

pat kā neiespējams atrast darbu, tādēļ tie gandrīz visi aizplūda uz

perifēriju.
Nav šaubu, ka šo progresivo mākslinieku iesaistīšanās vietējās

trupās deva daudz laba ne vienam vien perifērijas teātrim, jo

ienesa tajā jaunas vēsmas, stiprināja protesta un drošāku meklē-

jumu garu tā aktieru saimē.

Uz Liepāju 1936. gadā atnāca bijušais Strādnieku teātra un

pēc tam Dailes teātra aktieris, tagadējais LPSR Tautas

mākslinieks Nikolajs Mūrnieks — interesants, spilgtas formas

raksturotājs. Jau viņa pirmās režijas lika nojaust, ka te veidojas

režisors, kas negrib mīt ērtās, ierastās takas, bet meklē katram

inscenējumam jaunas krāsas, raksturīgus, drosmīgi izvēlētus iz-

teiksmes līdzekļus. Gadu vēlāk savā dzimtajā pilsētā atgriezās arī

liepājnieks Jānis Lūsēns, spējīgs raksturotājs, kas pēc Liepājas

Tautas teātra slēgšanas bija spiests vairākas sezonas strādāt Lat-

gales teātri, jo tobrīd vēl neizdevās pārvarēt reakcionārās Jaunā

teātra administrācijas pretestību viņa angažēšanai. Tāpat tikai ar

lielām grūtībām izdevās dažiem inscenējumiem kā dekoratoru pie-

saistīt vienu no mūsu labākajiem skatuves gleznotājiem H. Lī-

kumu, kam viņa radikālo, fašistiskajam režimam naidīgo uzskatu

dēļ toreiz neļāva darboties Rīgas teātros.

Šie mākslinieki labi iekļāvās Liepājas teātra saimē, pie kuras

šai periodā piederēja daudzi talantīgi spēki. Starp tiem redzam

ievērojamo latviešu aktrisi Emīliju Viesturi, kura te ar lielu de-

dzību pievērsās režijas darbam (viņas pirmā lielākā režija —

A. Brigaderes «Lolitas brīnumputns» 1934. gadā), un iejūtīgo

raksturotāju Alitu Alkni. Atgriezās arī liepājniece Ance Sil-

novska. Vairāki aktieri, kuri šai laikā atnāca uz Liepāju, palika

uzticīgi mūsu ostas pilsētas teātrim vēl daudzus gadus. Pie tiem
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pieder nesen mirušais Pauls Zālītis, kas jau toreiz bija aktieris ar

pieredzi un stāžu un drīz vien guva plašu atsaucību Liepājas ska-

tītāju masās, divdesmit gadu laikā atveidojot daudzus centrālus

un epizodiskus tēlus. Irmgarde Mitrēvice atnāca uz Liepāju kā

jauna aktrise, kurai vienādi labi padevās liriskas mīlētājas un

ņipras draiskules un kurā laimīgi apvienojās patīkamas ārējās do-

tības un iejūtīgas tēlotājas spējas. Savu skatuves gaitu sākuma

posmā atradās arī citi aktieri, kuri izauga Liepājas teātrī par

krietniem skatuves meistariem: smalkais un atturīgais raksturotājs

Jānis Grantiņš, Emma Beķere — patiesa un sirsnīga māksliniece,

liepājniece Amālija Jaunvalka, kas nāca no teātra kora un izvei-

dojās par lielisku raksturkomiķi. Vienu vai vairākas sezonas te

darbojās jaunie aktieri A. Stubavs, K. Adernieks, E. Piebalga,

L. Kluce (Zemgale), E. Silgailis un citi.

Tas bija iespaidīgs aktieru kolektivs, kas savu režisoru va-

dībā spēja radīt un arī radīja labas izrādes, protams, ja pati dra-

maturģiskā viela nebija pārāk nevērtīga. Kā jau teikts, 30. gadu

otrajā pusē uzraudzība pār teātri atslāba, atklātas fašistiskās pro-

pagandas cauraustās lugas pazūd no Liepājas teātra repertuāra,

un biežāk nekā iepriekšējos gados parādās nozīmīgi, atmiņā palie-

koši inscenējumi.

Tāds bija, piemēram, krievu dramaturģijas klasiķa

A. Ostrovska komēdijas «Mežs» iestudējums, ko, piedalīdamies

viesizrādēs, 1936. gadā veica režisors Teodors Lācis, dažās izrā-

dēs pats tēlodams Genadiju Ņeščastļivcevu — šo taisnīgo, brīvību

mīlošo ceļojošo aktieri, kura traģikomiskajā liktenī un raksturā

viņš saskatīja zināmu līdzību pats ar sevi. Tā bija lielā māksli-

nieka mīļākā loma, un viņš to tēloja patiesi meistariski. Liepājā

Teodors Lācis atrada lielisku partneri Ēvalda Valtera personā,

kas prata pilnībā iedzīvināt Arkādija Ščastļivceva tēlu, atsedzot

viņa sīksto, vitālo dabu un neizskaužamo optimismu. Inscenējuma

laikā režisors T. Lacis veica arī lielu audzināšanas darbu ar vai-

rākiem jauniem aktieriem, izvirzot tos atbildīgās lomās. Izrādes
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ilgstošie panākumi lieku reizi pieradīja, cik nepieciešama teātra re-

pertuāra sastāvdaļa ir krievu klasika.

Autora iecerei atbilstošā, reālistiskā interpretējumā parādījās

vairāki Blaumaņa darbi: jauns «Pazudušā dēla» inscenējums, ko

vadīja kā viesis A. Amtmanis-Briedītis, ar V. Silenieku vecā Rop-

laiņa lomā, komēdiju «Ļaunais gars» un «No saldenās pudeles»

uzvedumi, ko veica jaunais režisors N. Mūrnieks, apliecinādams,

ka viņam allaž tuvs latviešu dzīves notēlojums.

No citām oriģinallugām joprojām pārsvarā literāri mazvērtī-

gas salonkomedijas un ludziņas no lielgruntnieku un viņu
bērnu

— studentu dzīves. Patīkami izņēmumi te ir dažas Elīnas

Zālītes komēdijas un Mārtiņa Zīverta labākie darbi «Tīreļpurvs»,

bet jo sevišķi «Āksts» — viens no Liepājas teātra tālaika intere-

santākajiem inscenējumiem. «Ākstu» Liepājā iestudēja kā viesis

Dailes teātra režisors K. Veics, kas meistarīgi prata pārvērst

autora domu dzīvā vārdā un tēlos un parādīt Latvijas skatītājiem

Šekspīra laika Anglijas vidi. Izrādes panākumus lielā mērā no-

drošināja pirmklasīgais aktieru sastāvs. V. Silenieks, kas šajā

lomā viesojās arī Dailes teātrī, radīja vīrišķīgu Šekspīra tēlu, no

kura dvesa pretim spēks, pārliecība, ticība savam aicinājumam.

Oriģināli, pilnīgi patstāvīgā uztverē N. Mūrnieks iedzīvināja gal-

ma ākstu Džigu — filozofu un vērotāju ar rūgti skeptisku pa-

saules uzskatu, saņemdams paša autora M. Zīverta atzinīgu vēr-

tējumu. Arī pārējās lomās (Kendels — M. Štāle, Melnā Mē-

rija — I. Zvanītāja (Zvanova), franču ceļotājs — J. Grantiņš

v. c.) aktieru sniegums bija teicams. Aktivs faktors autora domas

atklāsmē bija arī H. Līkuma ar lielu gaumi, iejūtu un mērķtiecību

veidotās dekorācijas. Publikas neatslābstošā interese, izrādes pa-

nākumi visplašākajos tautas slāņos pierādīja, ka lielā angļu dra-

maturga un teātra reformatora sapņi un cerības, viņa mīla un šau-

bas, cīņa ar aristokrātu nievām, puritāņu liekulību un drūmo reli-

ģisko dogmatiku rod spēcīgu atbalsi skatītāju sirdīs.

Sais gados Liepājas teātra repertuāra sastopamas arī tādas
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interesantas novitātes kā jaunatnes lugas G. Fodora «Gatavības

apliecība» un K. Biņķa «Jaunaudze», S. Bekefija komēdija

«Neattaisnotā stunda», P. Sachta «Komediante», S. Rodžersa

«Klauns», A. Zeri «Sestais stāvs» v. c.

Gribas apgalvot, ka 30. gadu otrajā pusē inscenējumu kvali-

tāte Liepājas teātrī acīm redzot uzlabojās, ansambļa profesionālās

iemaņas bija pilnveidojušās, izrādes ritums kļuvis raitāks, kaut

gan repertuārs, bez šaubām, joprojām bija iežņaugts fašistiskās

cenzūras spīlēs.

Svarīgs apstāklis, kas veicināja teātra profesionālo un mate-

riālo nostiprināšanos, bija tas, ka 1934. gada decembrī vienā ad-

ministratīvā vienībā tika apvienoti Liepājas Jaunais teātris un Lie-

pājas opera. Neauglīgo strīdu un konkurences cīņas izbeigšanās

starp abām skatuves mākslas iestādēm un abu materiālo un māk-

sliniecisko resursu apvienošana labvēlīgi ietekmēja kā drāmas, tā

operas turpmāko attīstību. Liepājas Pilsētas drāma un opera, kā

tagad saucas apvienotais teātris, varēja savu repertuāru izplānot

tā, lai nedz drāmas aktieriem, nedz muziķiem un dziedoņiem ne-

vajadzētu vairs pārlieku steidzināt jauniestudējumus. Sagatavoja-

mo uzvedumu skaits gadā samazinājās apmēram uz pusi (drāmas

trupai no caurmērā 30 iestudējumiem gadā līdz 15—17), kas ne-

apšaubāmi veicināja šo izrāžu rūpīgāku sagatavošanu. Uzlabojās

arī teātra finanses, jo izdevumi administrativām un techniskām va-

jadzībām bija ievērojami mazāki nekā agrāk. Visa izrāžu ma-

teriāli techniskā puse, kas iepriekšējos gados bija trūcīga un sa-

gādāja daudz rūpju kā drāmas, tā operas vadībai, pēc apvieno-

šanās bija daudz vieglāk nokārtojama.

Operas trupa tai laikā spēja sniegt muzikālā un vokālā ziņā

labi sagatavotas izrādes. Liepājas orķestri, kurā ar savu virtuozi-

tāti pievērsa sev uzmanību altists N. Pese, vadīja teicami diri-

ģenti. Te pirmā vietā minams galvenais diriģents Oto Karls —

nopietns, profesionāls orķestra vadītājs un jauno muziķu audzinā-

tājs, kas atstāja lielu, paliekošu iespaidu Liepājas mūzikas dzīvē.
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Ar Raimonda opereti «Zilā maska» savas diriģenta gaitas uzsāka

jaunais vijolnieks Arvīds Jansons, kas gadu ritumā izveidojies

par pieredzējušu mākslinieku ar augstu muzikālās kultūras līmenī

un tagad kā Nopelniem bagātais mākslas darbinieks ir Ļeņingra-
das Filharmonijas orķestra diriģents. Liepājnieki ātri iecienīja arī

talantīgo diriģentu, Vīnes emigrantu Valteru Hānu, kas te iera-

dās 1938. gadā, kad hitleriskā Vācija sagrāba Austriju. Sirmais

mūzikas entuziasts B. Ķuņķis prasmīgi veica kormeistara uzde-

vumus, bet režijas operās un operetēs vadīja gan atsevišķi drāmas

un operas kolektivu locekļi, gan režisori — viesi no Rīgas. Se-

višķi biežs viesis Liepājā bija pazīstamais operu režisors Pēteris

Mejņikovs, kura vērtīgie norādījumi palīdzēja dažam labam šo-

dien plaši pazīstamam dziedonim apgūt sarežģīto mākslu, kā pa-

nākt partijas vokālās un dramatiskās puses pilnskanīgu sintēzi.

Solistu sastāvā ietilpa tādi mākslinieki ar jaukām balss un

aktieriskām dotībām kā Aleksandrs Viļumanis, Vera Krampe,

Vera Vilka-Večeroka, Iraida Jansone-Blumenfelde, Arnolds

Skara, Edvins Krūmiņš, Teodors Brilts, Nadina Komisare un

citi. Šai laikā uzvesto operu klāsts bija ļoti bagāts un aptvēra

daudzas pazīstamas krievu, itāliešu un franču klasiskās operas

(«Jevgeņijs Oņegins», «Pīķa dāma», «Nāra», «Dēmons»,

«Aīda», «Trubadūrs», «Karmena» v. c.). Viena no muzikālā un

mākslinieciskā ziņā pilnvērtīgākajām un populārākajām izrādēm

bija J. Kalniņa opera «Ugunī», ko liepājnieki noskatījās ar

šādiem izpildītājiem: Kristīne — V. Krampe, Edgars — A. Til-

tiņš, Horsta madāma — I. Jansone, vešeriene — V. Vilka-Veče-

roka, Akmentiņš — A. Viļumanis, Alders —
M. Blūms.

Lielākas profesionālas grūtības bija baleta nozarē, kur

A. Kozlovska, A. Ekstones un citu baletmeistaru vadībā bija gan

sagatavotas dažas tīkamas izrādes, izauguši vairāki teicami solisti

(Ņ. Krēsliņa, Ņ. Dombrovska v. c), bet mazāko partiju izpil-

dītāji un īpaši kordebalets techniskas gatavības un saskaņotības

ziņā tālu atpalika no Rīgas baleta māksliniekiem.



Liepājas teātris bija vienīgais Latvijā, kura repertuārā ietilpa

visi skatuves mākslas paveidi: drāma, dziesmu spēle, opera, ope-

rete, balets. Kā jau teikts, saites starp drāmu un muzikālo teātri

bija veidojušās senāk, pieņemot laiku gaitā dažādas formas. 30.

gadu beigās sadarbība starp apvienotās trupas atsevišķām daļām

bija diezgan cieša operešu inscenējumos, kuros piedalījās arī ba-

lets un daudz drāmas aktieru, reizēm pat atbildīgās lomās

(E. Beķere, A. Alkne, V. Silenieks, P. Zālītis, A. Jaunvalka,

J. Grantiņš v. c), kā arī dažu lugu inscenējumos, kuru muzikālo

noformējumu veica A. Jansons un operas orķestris, bet operdzie-

dātāji M. Blūms un J. Borgs parādīja krietnas raksturotāju spē-

jas («Zvejnieka dēlā» Bundžas un Garozas lomas tēlojot).

Liepājā sāka veidoties jauna tipa skatuves mākslas iestāde,

kurā visu skatuves mākslas nozarojumu starpā varētu risināties

pastāvīga, jaunu ierosmju bagāta sadarbība. Taču buržuāziskās

Latvijas laikā netika izmantotas visas iespējas, lai veicinātu šāda

savdabīga, samērā nelielai pilsētai ļoti piemērota teātra izaugsmi,

un 1939. gadā vēlreiz notika teātra reorganizācija. Nodibinājās

biedrība «Liepājas teātris», kurā par biedriem bija pilsētas lielāko

saimniecisko organizāciju un rūpnīcu pārstāvji. Biedru sarakstu

jau iepriekš noteica sabiedrisko lietu ministrija, un tādējādi neva-

rēja būt runas par plašāku darbaļaužu aprindu piedalīšanos teātra

lietās. Teātra direktors gan ieguva tagad nesalīdzināmi lielāku rī-

cības brīvību, bet tikai saimniecības jautājumos, visos pārējos jau-

tājumos vajadzēja stingri sekot priekšrakstiem no Rīgas.

Bija skaidrs, ka fašistiskās kliķes valdīšanas laikā nekāda re-

organizēšana, nekādi pašu mākslinieku pūliņi nevarēs nodrošināt

Liepājas teātrim brīvu izaugsmi un tautai tuvas un vajadzīgas,
•visu skatuves mākslas paveidu aptverošas darbības izvēršanu.
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V

LIEPĀJAS TEATRIS

PIRMAJĀ PADOMJU SEZONĀ

(1940/41. GADĀ)

LIELAS POLITISKAS PĀRMAIŅAS latviešu

tautas gaitās 1940. gada vasarā ietekmēja it visas dzī-

ves nozares — tiklab saimniecības, ka kultūras lauka

Liepājai pārējo Latvijas pilsētu starpā piemita tā savdabība,

ka šeit 1940. gada jūnijā tautas valdību un padomju varu sagai-
dīja pirmoreiz. Liepāju tieši neskāra 1917. gada februāra

dienu notikumi un Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas vēstu-

riskās cīņas. Līdz šai mūsu jūrmalas pilsētai arī 1919. gadā ne-

nonāca Padomju Latvijas drosmīgo cīnītāju pulki.
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Pirmajā padomju gadā visas pilsētas dzīves uzplaukums bija

straujš un intensivs. Arī Liepājas teātra vēsturē šis periods iezīmē

vienu no visnozīmīgākajām lappusēm.

Teātra mākslinieku kolektivs pirmos spēcīgos impulsus jauna

daiļrades ceļa sākumam iemantoja ar Maskavas mākslinieku vies-

izrādēm jau it drīz (jūlija mēnesī) pēc Ulmaņa fašistiskā režima

krišanas un mākslīgo šķēršļu nojaukšanas starp Latviju un brālīgo

padomju republiku saimi. Liepājā uzstājās pasaulslavenā Maska-

vas Akadēmiskā dailes teātra ansambļa pārstāvji — Staņislavska

un Ņemiroviča-Dančenko laika biedri un audzēkņi: O. Androv-

ska, V. Toporkovs, A. Gribovs, B. Ļivanovs, V. Jeršovs,

M. Prudkins. Līdz pēdējai iespējai pārpildītajā skatītāju zālē viņi

sniedza fragmentus no ievērojamāko krievu klasiķu —
Pušķi na,

Gogoļa, Čechova, kā arī no padomju dramaturģijas celmlaužu

Gcrkija un Treņeva darbiem. Drīz pēc šīm viesizrādēm atskanēja

pirmais Liepājas aktieru rezumējums, kritiski pārvērtējot savu līdz-

šinējo sniegumu. Mūsu māksliniekiem nācās atzīties, ka turpmāk
daudz nopietnāka vērība jāpievērš darbam ar lomu, nepaļaujoties

vienīgi uz režisora norādījumiem, bet izraisot lielāku pašu aktieru

iniciativu. Jāapgūst arī ciešāka kolektīva darba metodes, radot in-

scenējumus un novadot izrādes. Šie atzinumi palīdzēja pārveidot

teātra darbu uz jauniem, padomju skatuves mākslas pamatiem

(«Komunists», 1940. g., 29. nr.).

Ne
mazums ierosmju sniedza arī Maskavas Akadēmiskā lielā

teātra vadošo mākslinieku koncerts. Liepāja iepazinās ar spilgta-

jiem baleta mākslas pārstāvjiem O. Ļepešinsku un A. Mesereru,

neaizmirstamus vokālās meistarības paraugus sniedza izcilais bass

M. Reizens. Tā bija patiesi augsta skola, ko Padomju Latvijas

kultūras celtniekiem deva profesionāli un idejiski nobriedušie brā-

līgo tautu mākslinieki.

Jaunajā 1940./41. gada sezona Liepājas teātris ari tiešam

sāka attīstīties uz jauniem pamatiem, kā dārgu mantojumu ņemot

līdzi agrākās reālistiskās tradicijas, bet cenšoties dzēst buržuāzijas
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kundzības pēdas: tendenci nepatiesi attēlot dzīvi, gan to izskaisti-

not, gan noniecinot, dzīšanos pēc publikas lētas pasmīdināšanas

vai raudināšanas.

Mākslinieciskais sastāvs teātri šai sezonā bija neredzēti plašs,

tajā netrūka nedz pieredzes bagātu meistaru, nedz talantīgas jau-

natnes. Teātra priekšgalā pārmaiņus atradās tā saimē izaugušais,

no strādnieku aprindām nākušais E. Zundmanis (agrākais muzi-

ķis), kas vēlāk atdeva dzīvību cīņā pret hitleriskajiem iebrucējiem,

un piedzīvojušais aktieris un režisors Teodors Kugrēns — viens

no ulmaniešu slēgtā Liepājas Tautas teātra dibinātājiem un vadī-

tājiem. Kā režisūra, tā aktieru pulks pastiprinājās ar vienu no

lielākajiem latviešu skatuves māksliniekiem — Alfrēdu Amtmani-

Briedīti un ar apbrīnojami daudzpusīgo Zani Kopštālu, kuru

mākslas sākuma cēliens bija noritējis tieši Liepājā. Ansambļa
vidū no «vecajiem» liepājniekiem bija redzams atkal spēcīgais

raksturnieks Jānis Šāberts, vēlāk arī latviešu teātra ilggadīgā va-

došā aktrise Lilija Štengele. Teātrī darbojās arī liepājnieku se-

višķi iemīļotā Ance Silnovska, aktrises Amālija Jaunvalka, Elvīra

Līcīte, Elva Grasiņa, Hēra Kīne, aktieri Ernests Rozentāls, Kār-

lis Locenieks, Pauls Zālītis, Arnolds Kalniņš, Helmārs Velze un

virkne citu, kas veidoja īsti rosīgu māksliniecisku kopu.

Operas trupa sezonas pirmajā pusē darbojās kā republikas

centrālā — LPSR Valsts operas un baleta teātra filiāle, bet no

1941. gada februāra atkal tika administrativi apvienota ar Lie-

pājas teātri, kas pēc sava sākotnējā nosaukuma — LPSR Liepā-

jas teātris tagad ieguva jaunu juridisku apzīmējumu — LPSR

Liepājas Drāmas, operas un baleta teātris. Taču kā pirms, tā pēc

tam operas un baleta ansamblis bija cieši saistīts gan ar Liepājas

drāmu, gan ar Rīgas operteatri, kura režisors Nikolajs Vasiļjevs

un baletmeistare Helēna Tangijeva-Birzniece līdztekus liepājnie-

kiem Žanim Kopštālam un Albertam Kozlovskim veica atsevišķus

inscenējumus. Tiklab Liepājā, kā Rīgā uzstājās arī vairāki vado-

šie operas vokālisti: Elfrīda Pakule, Amanda Liberte-Rebāne,



100

Vera Krampe, Adele Pulciņa-Karpa, Izolde Pulciņa-Salnāja,
Erna Kukaine, Arturs Priednieks-Kavara, Aleksandrs Viļumanis,
Tālis Matīss, Arnolds Jēkabsons, Leonīds Zachodņiks. No sta-

cionārajiem Liepājas operas māksliniekiem nozīmīgākie bija Na-

dīna Komisāre, Alfrēds Tiltiņš, Jēkabs Jofe, Jūlijs Borgs, pat-

laban sāka izvērsties jauni dziedoņi: Aleksandrs Daškovs un

Arnolds Skara. Galvenais diriģents bija vīnietis Valters Hāns.

Dekorativo ietērpu jauninscenējumiem blakus teātra pastāvīgajam

gleznotājam Ēvaldam Dajevskim darināja arī ievērojamie latviešu

dekorativās mākslas meistari Pēteris Rožlapa, Oskars Norītis v. c.

Viskrasākās pārmaiņas šai vienīgajā Liepājas pirmskara pa-

domju teātra sezonā saskatāmas repertuāra jomā. Ja operā un

baletā vēl sastopam vienīgi tradicionālo, gan daudzpusīgā atlasē

izvēlētu un ar svaigu pieeju traktētu klasiku — «Tosku», «Kar-

menu», «Trubadūru», «Jevgeņiju Oņeginu», «Gulbju ezeru» un

«Korsaru», tad drāmā tiekamies ar gluži pirmreizīgām, Liepājā

vēl neredzētām un nedzirdētām lugām, kuras nebija ieraudzījušas

rampas gaismu arī bijušajā Liepājas Tautas teātrī, kas, kā jau

minēts, vienīgais rādīja padomju lugas ar laikmetīgu tematiku.

Liepājnieki beidzot varēja iepazīties ar padomju dramaturģi-

jas klasikas šedevriem. A. Amtmaņa-Briedīša režijā parādījās

B. Lavreņeva «Lūzums», šī dramatiskiem kontrastiem bagātā un

idejiskajā spēkā aizraujošā revolūcijas epopeja, kuras skatuvis-

kajā atrisinājumā jo sevišķi veiksmīgi bija izdevušies masu skati,

bet individuālo raksturu atveidā spilgtu iespaidu radīja gan pozi-

tivo (Berseņevs — E. Rozentāls, Goduns — J. Šāberts), gan

negativo (fon Štube — Z. Kopštāls, Jarcevs — P. Zālītis, Poļe-

vojs — K. Locenieks) tēlu interpretējums. Dinamiski veidota,

spilgtā dramatiskā formā ietverta pilsoņu kara ilustrācija bija
Vs. Ivanova varoņlugas «Bruņu vilciens 14—69» izrāde Zaņa

Kopštāla inscenējumā, kur sevišķi asi tverta revolucionāra Pekļe-

vanova tēlu deva Helmārs Velze, īsti spilgtu pašaizliedzīgā ķī-

nieša Sin Bin-u portretu izveidoja Jānis Lūsēns un patiešām rak-
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sturīgi bezprincipialo neirasteniķi Ņezelasovu prata parādīt Pauls

Zālītis. Bet
par vislabāko iestudējumu sezonā kritika uzskatīja

Lilijas Štengeles režijas debijā sniegto A. Korneičuka «Platonu

Krečetu», kur pati režisore spoži notēloja Lidu un A. Amtmanis-

Briedītis radīja vienu no saviem aktiera mākslas meistardarbiem

vecā ārsta Terentija Bubļika lomā.

Liepājas teātris šai sezonā demonstrēja skatītājiem padomju

dramaturģijas žanru dažādību. Blakus cildeni traģiskajai heroikai
(

Lavreņeva un Ivanova lugās, kamerspēlei tuvās psicholoģiskās
analizēs Korneičuka drāmā Liepājas teātris it veiksmīgi, izvairo-

ties no asaraini sentimentālas interpretācijas, rādīja arī diezgan

melodramatiski uzrakstīto ungāru tautas revolucionāro cīņu notē-

lojumu Š. Gergeļa un G. Ļitovska lugā «Mans dēls» (A. Amt-

maņa-Briedīša režija), spriganā komēdijai atbilstošā tempā spē-

lēja V. Škvarkina atjautīgo vodeviļu «Vienkāršā meitene» (reži-

sors Z. Kopštāls) un liriskā noskaņā interpretēja A. Brušteines

jaunatnes drāmu «Gaišzilais un sārtais» (iestudējis A. Amtma-

nis-Briedītis), kur simpātisku ģimnāzistes Blūmas tēlu atveidoja

Hēra Kīne. N. Kareļskas komēdijā «Vecmāmiņa» lielus panāku-

mus guva A. Silnovska, tēlojot šaurā ģimenes lokā ieslēgušos

sirmgalvi, kas beidzot arī atrod savu vietu lielajā dzīvē.

Skopāk šai sezonā bija reprezentēta latviešu dramaturģija,

toties iestudēto darbu skaitā bija tāds fašistiskās diktatūras laikā

noliegts meistardarbs kā Andreja Upīša «1905.», ar ko teātris

1940. gada 15. septembrī atklāja savu pirmo padomju sezonu,

lugas autoram klāt esot. Šo revolucionāro drāmu bija iestudējis

Žanis Kopštāls, dekorācijas gatavojis Ēvalds Dajevskis; Mār-

tiņu Robežnieku tēloja J. Šāberts, Jāni Robežnieku — P. Zālītis,

fon Hammeru
—

A. Amtmanis-Briedītis. Šis inscenējums bija

zīmīgs jauno gaitu ievadījums, drošs pirmais solis uz tautu revo-

lucionārās pagātnes atsegšanu, kas tālāk «Lūzuma» un «Bruņu

vilciena 14—69» iestudējumos izdevās vēl sekmīgāk.

Sev allaž tuvo krievu klasiku teātris pirmoreiz mēģināja pa



jaunam interpretēt Z. Kopštāla vadītājā A. Ostrovska «Belugina

precību» iestudējumā, kas piedzīvoja sevišķi lielu izrāžu skaitu.

Galveno sieviešu lomu sākumā tēloja kā viešņa agrākā liepājniece

Ilga Zvanova, vēlāk
— Lilija Stengele; viņu abu izcilais snie-

gums stipri vien nosacīja izrādes sekmes.

Likās, ka 1940./41. gada sezona būs nozīmīgs robežstabs Lie-

pājas teātra mākslas ceļā. Bet tieši pēc šīs panākumiem bagātās

sezonas noslēguma izrādes naktī no 21. uz 22. jūniju pāri Liepā-

jai sāka laisties lidmašīnas ar hitlerisko nāves krustu un nekavējās

nomest arī savu nāvējošo kravu .
. .

Sākās karš, drīz vien arī oku-

pācija, un zuda tik nesen iegūtā brīvība.
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VI

CĪŅA PRET HITLERIEŠU

OKUPACIJAS JŪGU,
PAR TEATRA SAGLABĀŠANU

ŪSU ZEMES MIERĪGO CELTNIECĪBAS

darbu pēkšņi pārtrauca hitleriskās Vācijas node-

vīgais uzbrukums 1941. gada vasarā. Līdz ar to Liepājas teātra

dzīvē iestājās jauns posms, kas bija pats draudīgākais visas progre-

sivās latviešu mākslas saglabāšanai — drūmie okupācijas gadi.

Tāpat kā pirmajā pasaules karā, arī šoreiz Liepāja bija viena

no pirmajām mūsu Dzimtenes pilsētām, pret kuru vērsās iebrucēju

kara mašīna. Plecu pie pleca ar pilsētas strādniekiem uņ darba

inteliģenci Latvijas Komunistiskās partijas Liepājas organizācijas
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un tās izcilāko pārstāvju — Miķeļa Būkas, Jāņa Zara, Imanta

Sudmaļa un citu vadībā, ciešā kaujas sadraudzībā ar Sarkanās

Armijas daļām ieročiem rokās cīnījās arī Liepājas teātra kolektivā

locekļi, lai glābtu savu dzimto pilsētu no vācu fašistu ordām. Kā

zināms, pilsētas aizstāvji cīnījās pret uzbrucēju viļņa milzīgo pār-

spēku sevišķi varonīgi, piecas dienas noturēdami pilsētu artilērijas

un aviācijas pastāvīgas apšaudes viesuļugunīs, atvairīdami kāj-

nieku, motorizēto un tanku daļu nemitīgos uzbrukumus, tādējādi

nodarot vācu divizijām negaidīti lielus zaudējumus. sais vēstu-

riskajās cīņās krita daudzi varonīgi pilsētas dēli, to starpā arī Lie-

pājas teātra direktors Zundmanis. No cīņās dabūtajiem smaga-

jiem ievainojumiem mira koncertmeistars Skoks.

Nodibinoties asiņainajam hitleriskās okupācijas režīmam, aiz-

gāja bojā vēl citi teātra iecienīti darbinieki: fašisti noslepkavoja

diriģentu Hānu, koncertmeistaru Šmiļeviču, baritonu Jofi, muzi-

ķus Leviju un Magidsonu.

Okupantu varas iestādes nekavējoties pakļāva teātri stingrai

kontrolei un tā māksliniekus pastāvīgai «uzticamības» pārbaudei.

Par teātra intendantu iecēla vācieti, kurs, protams, latviešu valodu

nezināja un kuram bija jānodod uzvedumam paredzēto nevācu

lugu tulkojumi. Pēc okupantu pieprasījuma operas sāka diezgan
bieži dziedāt vācu valodā. Viegli iedomājams, kā ritēja teātra ko-

lektivā darbs šādā nemitīgā policejiskā uzraudzībā. Repertuārā

bija jāiekļauj daži darbi, kas pauda vairāk vai mazāk skaidri iz-

teiktu fašistisku ideoloģiju, taču publikas lielākā daļa tos boiko-

tēja. Tā tas, piemēram, notika arī ar nevērtīgo, nemāksliniecisko,

hitleriskajā Vācijā izdaudzināto operu «Melnais Pēteris», kuru

liepājnieki uzņēma ar tik neslēptu nicināšanu, ka tā bija jānoņem
no repertuāra pēc otrās izrādes. >

Bez šaubām, arī šajos baigajos gados teātrī šad tad parādījās

labas un interesantas izrādes, kas izpelnījās Liepājas strādnieku

un darba inteliģences, nevis vietējo fašistu un viņu rokaspuišu at-

zinību. Prasīdami teātrī uzvest vācu autoru darbus, hitlerieši ar
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vislielāko neuzticību raudzījās arī uz vācu tautas kultūras manto-

jumu, minot kājām tiklab cittautu, kā arī savu pagātnes rakstnieku

progresivo domu klāstu. Raksturīgs bija atgadījums ar G. Haupt-

maņa lugas «Roze Bernda» iestudējumu Liepājas teātrī. Šī luga,

kaut arī tās autors stāvēja visai tālu no jebkādām revolucionārām

idejām, reālistiski veidotās ainās atklāja daudz netaisnības un

tumsības Vācijas laukos. Režisora N. Mūrnieka traktējumā un

aktrises I. Mitrēvices aizkustinošajā tēlojumā šīs socialkritiskās

notis ieskanējās tik spēcīgi un skatītāji tik aktivi reaģēja uz re-

dzēto, ka okupantu varas iestādes pasteidzās pēc dažām izrādēm

aizliegt šīs lugas turpmāko uzvešanu.

Darbs teātrī bija kļuvis par mocošu pienākumu, zuda jebkurš

radīšanas prieks. Varonīgā Padomju Armija gādāja, lai jo drīzāk

pienāktu gals šim asiņu aptraipītajam, visu godīgo cilvēku ienīsta-

jam režimam. Tomēr Liepājas teātrim un tā darbiniekiem nācās

vēl pārdzīvot ne vienu vien draudīgu brīdi laikā, kad Rīgas un

citu Padomju Latvijas pilsētu mākslinieki jau varēja apsveikt sa-

vus atbrīvotājus un ar visu enerģiju atkal nodoties jaunradei.

1944. gada 13. septembrī, kad vairāki mūsu republikas novadi

jau bija iztīrīti no iebrucējiem un arī Rīgas atbrīvošanas diena

vairs nebija tālu, okupanti slēdza Liepājas teātri. Tā telpās no-

vietoja radiofonu, iekārtoja noliktavas un bēgļu nometni. Teātra

personālu dzina rakt nocietinājumus. Tas bija smagākais laiks

teātra ilgajā mūžā. Okupanti kopā ar buržuāziskajiem nacionālis-

tiem izlaupīja teātra dekorācijas un rekvizitus, aizveda visu ba-

gāto kostimu krājumu un gadu desmitiem krāto nošu bibliotēku.

Gāja bojā arī daudzi vērtīgi dokumenti un fotoattēli, kas ilustrēja

teātra aizvadītās sezonas.

Pēc hitleriskās Vācijas galīgās sakāves un kapitulācijas

1945. gada 9. maijā okupantiem bija jāatstāj Kurzeme, un Lie-

pājas teātrim, kaut arī vēlāk nekā pārējām mūsu republikas ska-

tuves mākslas iestādēm, pavērās brīvās daiļrades plašie apvāršņi.
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VII

LIEPĀJAS TEATRIS

UZ SOCIALISTISKĀ

REALISMA CEĻA

ADOMJU TAUTAS UZVARA 1945. gada maija

iezīmēja jauna, paša ražīgākā ceļa posma sākumu

Liepājas teātra dzīvē — tā darbības atjaunošanu atbrīvotajā

Padomju Latvijā.

Kara darbības un okupantu saimniekošanas sekas pilsētā bija

manāmas ik uz sola. Tikai tagad, ievirzot pilsētas dzīvi normālās

sliedēs, atsākot kara pārtraukto sociālistisko celtniecību, noskaid-

rojās, cik milzīgi bija iebrucēju nodarītie postījumi. Neskaitāmas

materiālas vērtības bija iznīcinātas vai izlaupītas, cilvēki aizvesti
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uz Vāciju. Pilsētas centrs ap Rožu laukumu, Vītolu iela, daudzas

lielas ēkas, dzīvojamās mājas un kultūras pieminekļi bija viena

vienīga drupu kaudze. Tikai pateicoties laimīgai nejaušībai,

skaistā teātra ēka bija palikusi neskarta. Liepājas teātrim vien

saskaņā ar Valsts Ārkārtējās komisijas ziņojumu bija nodarīti

zaudējumi kopsumā par 12,3 miljoniem rubļu.

Teātris atsāka
savas gaitas kā Liepājas Muzikāli dramatiskais

teātris. Mākslinieki cits pēc cita sāka ierasties savā darba vietā.

Viņu rindās trūka daža laba, kas bija ļāvies okupantu un bur-

žuāzisko nacionālistu ietekmei un pametis savu Dzimteni, lai ta-

gad veģetētu kaut kur svešumā, vairāki bija varmācīgi aizvesti,

taču palikušie Liepājas teātra mākslinieki tagad darba spara un

enerģijas pārpilni ķērās pie sava teātra atjaunošanas.

Jaunajiem vadītājiem bija apsveicams nodoms — panākt drā-

mas, operas, operetes un baleta ciešu sadarbību. Taču kādas grū-

tības stājās ceļā teātra kolektīvam! Visu vajadzēja sākt no gala:

vajadzēja ne tikai atjaunot izpostīto teātra saimniecību, vēl no-

pietnāka problēma bija mākslinieku trupas papildināšana ar jau-

niem spēkiem, jo vāciešu izkliedētais ansamblis bija palicis pa-

visam mazs. Visvairāk bija cietis balets, kura locekļu lielākā daļa

bija varmācīgi aizvesta vai aizbraukusi uz Vāciju. Ja dramatiskā

trupa sakomplektējās samērā ātri un sekmīgi, tad operai un se-

višķi baletam šis jautājums bija grūtāk atrisināms.

Tomēr arī pēc Lielā Tēvijas kara Liepājas Muzikāli drama-

tiskajā teātrī parādījās atzīstami operu («Karmenas», «Traviatas»,

«Pīķa dāmas», «Toskas» v. c.) un operešu inscenējumi, ko veica

diriģentu Kārļa Bunkas un Rostislava Andrejeva, kormeistara

Jāņa Dreimaņa, režisoru Zaņa Kopštāla, Mārtiņa Blūma, Kārļa

Locenieka vadībā. Repertuārā pirmoreiz parādījās padomju kom-

ponistu muzikāli dramatiskie darbi (B. Aleksandrova operete

«Kāzas Maļinovkā» un E. Kapa opera «Atriebības ugunis»).

Dziedoņi Arnolds Skara, Miķelis Fišers, Erna Kukaine, Herta

Štrause, Alīda Zvagule, Ārija Šīrmane-Majore, Elmārs Majors,
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Alfrēds Tiltiņš, Voldemārs Alševskis, Pēteris Latiševs, Michails

Fleitners, Ādolfs Puķe, Terēze Dāve, Edgars Zveja, spāņu deju

speciāliste Marta Alberinga un citi iepriecināja liepājniekus ar

veiksmīgiem sniegumiem. Tomēr bija jūtams, cik operas ansam-

blim nepieciešams papildinājums kaut ar dažiem kvalificētiem spē-

kiem, jo jaunajiem māksliniekiem — liepājniekiem, kādu tobrīd

ansamblī bija daudz, vēl trūka īstas pieredzes un vairākos gadī-

jumos arī nepieciešamās muzikālās izglītības un vokālās technikas.

Taču galvaspilsētas muzikālās mākslas iestādes: LPSR Valsts

Operas un baleta teātris, Muzikālās komēdijas teātris, Filharmo-

nija tajos gados pašas vēl tikai veidojās, komplektēja savus kad-

rus ar jauniem spēkiem — solistiem, koristiem, orķestrantiem, de-

jotājiem. Tā nu gadījās, ka daudzi mākslinieki viens pēc otra

atstāja Liepājas Muzikāli dramatisko teātri, sekojot Rīgas aici-

nājumam vai iestājoties LPSR Valsts konservatorijā, lai sasniegtu

māksliniecisko gatavību, un Liepājā vairs neatgriezās. Trūka kva-

lificētu spēku, ar ko aizpildīt radušos robus, un Liepājas Muzi-

kāli dramatiskā teātra operas ansamblis, uzņemot savā sastāvā

daudzus pašdarbniekus, sāka zaudēt
savu profesionālo raksturu.

lestudējumu kvalitāte slīdēja uz leju. Operu un operešu inscenē-

jumos vairāk nekā drāmā izpaudās arī lielās materiāli techniskās

grūtības, ko Liepājas teātris izjuta pēckara gados smagāk nekā

jebkura Rīgas skatuves mākslas iestāde. Visas šīs problēmas bija

ļoti nopietnas, tās tobrīd šķita neatrisināmas, un 1950. gadā

Mākslas lietu pārvalde nolēma pārveidot Liepājas Muzikāli dra-

matisko teātri par Liepājas Valsts drāmas teātri, likvidējot tā

mūzikas daļu un koncentrējot visu uzmanību uz teicama drāmas

ansambļa izveidošanu.

Tādejādi pēdējos astoņus gadus Liepājā darbojusies vienīgi
drāmas trupa.

Mākslinieku kolektivā būtiskais uzdevums bija tuvināt atjau-

noto teātri darbaļaudīm, atdot to tautai. To veikt varēja vienīgi,
visam kolektīvam stingri un pārliecināti nostājoties uz sociālistiskā
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reālisma mākslas ceļa, atveidojot uz skatuves mūsu padomju īste-

nību visā tās daudzveidībā, tās ceļā uz gaišo un cildeno nākotni —

komunismu, vienlaicīgi uzmanīgi un iejūtīgi pārvērtējot sarežģīto

pagātnes mantojumu, izceļot tā progresivos, demokrātiskos ele-

mentus, atmetot ekspluatatoru šķiru ideoloģijas ienestos sārņus.

Tas iezīmēja pagriezienu teātra jaunrades ceļā jau pirmajos gados

pēc atbrīvošanas; taču visā pilnībā novērtēt Liepājas teātra no-

ieto attīstības ceļu un tā izaugsmes rezultātus varējām īpaši pē-

dējā laikā.

Teātra briedums, par kuru neapšaubāmi varam šodien runāt,

nav viegli sasniegts. Tas prasīja daudziem vecākās paaudzes ak-

tieriem atteikšanos no ierastās spēles rūtiņas, no novecojušiem,

ārišķīgiem, reālismam svešiem tēlošanas paņēmieniem, jaunajiem

māksliniekiem — nemitīgu cīņu par profesionālas meistarības ap-

gūšanu. Uzdevums bija jo grūtāks tādēļ, ka, sociālistiskā reālisma

metodi apgūstot, nebūt nepietika ar tās formulu atzīšanu, vaja-

dzēja pāraugt arī idejiskā ziņā, apgūt jauno, marksistisko pasau-

les uzskatu un ļoti daudz mācīties. Dabiski, ka daža laba skatu-

ves mākslinieka ceļā gadījās neveiksmes, kļūmes, ne vienmēr iz-

rādēs viss atbilda padomju skatītāja augstajām prasībām. Daž-

kārt pelēcīgu, neinteresantu iestudējumu vaina bija meklējama

mūsu dramaturģijas atpalicībā no dzīves, «bezkonflikta» teorijas

valdīšanas laika amatnieciskajās, literārā ziņā mazvērtīgajās lu-

gās, kādas parādījās arī uz Liepājas teātra skatuves (piemēram,
R. Higeroviča un S. Jakovļeva «Aldo Toskani»). Šādos gadī-

jumos teātra vadību koriģēja pati dzīve — skatītāju kritika un

aktieru kolektivā spriedums.

Kritiskā reālisma tradicijas Liepājas dramatiskajā mākslā, ku-

ras nebija varējuši pilnīgi izskaust nedz buržuāzisko nacionālistu,
nedz vācu okupantu kultūras dzīves noteicēji, palīdzēja pāriet uz

sociālistiskā reālisma pozicijām bez smagas iekšējas krizes.

Liela nozīme jebkura teātra attīstības gaita ir ta māksliniecis-

kajai vadībai. Liepājas teātrim divpadsmit aizvadītajos pēckara
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gados bijuši talantīgi vadītāji, kas stingri stāvēja uz padomju
mākslas idejiskās un mākslinieciskās platformas.

Pēc pilsētas atbrīvošanas par teātra māksliniecisko vadītāj•i
iecēla Nopelniem bagāto mākslas darbinieku K. Piesi, kura va-

dībā noritēja viss sarežģītais teātra atjaunošanas un reorganizā-

cijas darbs. Viņš spēja risināt iezīmīgas un oriģinālas inscenējumu

problēmas, sevišķi lielus panākumus gūstot ar dramatiski pacilātās

Gorkija lugas «Barbari» interpretējumu un liesmainas revolucio-

nāras romantikas apdvestā E. Voiničas «Dundura» skatuves va-

riantu.

1950. gadā teātra māksliniecisko vadību pārņēma tagad jau

mirušais Nopelniem bagātais mākslas darbinieks Žanis Brasla,

bet kopš 1953. gada tā atrodas teātra ilggadīgā režisora, LPSR

Tautas mākslinieka Nikolaja Mūrnieka rokās. Cīnoties pret āriš-

ķīgu un līdz ar to nepatiesu dzīves ndtēlojumu, pret vienmuļību

un schematismu, pieredzējušais mākslinieks allaž cenšas iedzīvināt

autora domas spilgtos, tipiskos tēlos, radīt uz skatuves oriģinālas,

spraigas situācijas. Tādējādi viņa vadītās izrādes mērķtiecīgi

atsedz skatītājam dramaturga izvirzītās problēmas un idejas.

Nikolaja Mūrnieka mākslinieciskajai īpatnībai tuva dramaturģija

ar droši iezīmētiem, sulīgiem, traģiski kāpinātiem vai dzēlīgi sati-

riskiem tēliem, kādi ir Gorkija un A. Ostrovska, Šekspīra un

Blaumaņa, Upīša un Viļa Lāča darbos.

Līdzās Nikolajam Mūrniekam kopš 1953. gada teātrī režijas

vada jauns mākslinieks, Teātra fakultātes absolvents Imants

Krenbergs, kas jau devis liepājniekiem virkni interesantu inscenē-

jumu. Līdz šim jaunajam režisoram sevišķi sekmīgi padevies mūsu

laikabiedru — padomju cilvēku un īpaši jaunatnes dzīves atvei-

dojums uz skatuves. Viņa mākslinieciskais rokraksts jau nepār-

protami izveidojies, un Krenberga labākajos inscenējumos jūtams

it kā smalkai kamermākslai tuvs stils bez lētiem efektiem, pārspīlē-

jumiem un saraibinājumiem. Tā ietvaros režisoram izdodas radīt

gan neviltotā jaunatnes entuziasmā un veselīgā dzīvesprieka
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dzirkstošas izrādes (V. Rozova «Laimīgu ceļu!», M. Talvestes

«Purva velni» un «Kristības», V. Škvarkina «Cita bērns»), gan

dziļa humānisma un revolucionāra idejiskuma cauraustu L. Rach-

manova lugas «Nemierīgais vecums» inscenējumu — jaunā māk-

slinieka nopietnāko veikumu.

Atsevišķas režijas teātrī vadījuši arī Vilis Verners, Kārlis

Locenieks, Jānis Lūsēns.

Ap šiem režisoriem pulcināta spējīga un vienota aktieru

saime. Tās pirmā un varbūt svarīgākā īpašība, kura lielā mērā no-

saka visam teātrim raksturīgos vaibstus, ir tā, ka šai kolektivā vai-

rāk nekā jebkurā citā mūsu republikas teātrī blakus vecākās pa-

audzes mākslas meistariem nozīmīgā vietā izvirzīta jaunatne un ka

šīs abas aktieru paaudzes pilnībā saliedējušās.

Sāpīgs zaudējums Liepājas aktieru saimei bija dažu skatuves

mākslas meistaru pāragrā nāve. 1946. gadā, vēl būdams savu daiļ-
rades spēku briedumā, mira lielais traģiķis Teodors Lācis, kas

sava mūža vakarā bija atgriezies dzimtajā pilsētā un kā pēdējo
lomu tēlojis to, ko juta sev vistuvāko un mīļāko un kuru bija

iemiesojis dažādos dzīves posmos arvien jaunā un dziļākā inter-

pretācijā — aktieri Genadiju Ņeščastļivcevu A. Ostrovska

«Mežā». Mirusi arī sirmā Amālija Mencele, kas līdz mūža bei-

gām aktivi piedalījās teātra dzīvē. Labā atmiņā liepājniekiem pa-

licis Ernests Rozentāls, neaizmirstamais profesors Okajomovs
A. Afinogenova «Mašeņkā», Ciganovs Gorkija «Barbaros» un

kalps Pāvo E. Grīna lugā «Vējš no dienvidiem». Liels zaudējums

teātra kolektivam bija tā ilggadīgā locekļa Paula Zālīša nāve,

kas uz Liepājas skatuves iemiesoja daudzas centrālas un epizo-
diskas lomas, neilgi pirms savas nāves radīdams aizkustinošu

sirmā Zītaru kalpa Kriša tēlu «Vecajā jūrnieku ligzdā».

Jau kopš desmit gadiem pensijā aizgājis Liepājas teātra sir-

mais līdzgaitnieks Rūdolfs Streichfelds-Varkalis, kura repertuārā

bijušas vairāk nekā 500 lomas. Smaga slimība piespiedusi
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raksturlomu tēlotāju un spējīgo režisoru Zani KopštaJu atteikties

no darba teātrī.

Pašlaik Liepājas teātrī darbojas daudz pieredzes bagātu ska-

tuves mākslinieku, daži no tiem jau divdesmit vai pat vairāk gadu,

citi — kopš Lielā Tēvijas kara beigām un teātra darbības atjau-

nošanās.

To vidū redzam Nopelniem bagāto skatuves mākslinieci Anci

Silnovsku, kuras aktrises gaitas sākušās šai teātrī pirms gandrīz

piecdesmit gadiem. Viņas smalki niansētais, techniski līdz pilnī-

bai izkoptais tēlojums noder par paraugu trupas jaunajiem aktie-

riem. No A. Silnovskas labākajām lomām teātra pēdējā attīstības

posmā minēsim kaut vai dziļa traģisma apdvesto vešerienes tēlu

Blaumaņa «Ugunī», krievu aristokrātijas pārstāvi-muižnieci Boga-

jevsku Gorkija «Barbaros» un mākslinieces jaunāko sniegumu

Marijas Ļvovnas lomā L. Rachmanova «Nemierīgajā vecumā».

Lielisku raksturlomu tēlotāju teātris atradis Nopelniem bagā-

tās skatuves mākslinieces Malvīnes Ustubes personā, kuras aktri-

ses gaitas arī sākušās Liepājā pie Tautas augstskolas dibinātajā

studijā. Viņas bagātajā repertuārā redzam gan ar satricinošu dra-

matisma spēku veidotus tēlus (zemniece Lūša «Skolotājā», Nad-

ježda Monachova «Barbaros» v. c), gan asām kontūrām iezīmē-

tus, trāpīgus satīriskus raksturus (Klēmaņa kundze «Atraitnes

vīrā» vai Zariene «Vecajā jūrnieku ligzdā»), ekspluatatoru šķīri

egoistiskās, viltīgās, plēsonīgās pārstāves (A. Ostrovska muižniece

Gurmižska, Gorkija tēlotā klostera priekšniece Melānija, Šova mi-

sis Vorena) un padomju sievietes — jaunās sabiedrības cēlājas

(Griņeva A. Safronova «Maskaviešu raksturā» v. c). Katram

no šiem satura ziņā tik dažādiem tēliem Ustube atrod mimikā,

kustībās, balss intonācijā, runas veidā savdabīgu raksturojumu.

Viena no teātra vadošajām aktrisēm ir Nopelniem bagātā ska-

tuves māksliniece Irmgarde Mitrēvice — māksliniece ar plašu

lomu diapazonu. Viņas atveidojumā skatītājus vienlīdz pārliecina

gan latviešu meitenes — Baiba un Kristīne, gan jaunās padomju
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sievietes (architekte Lida A. Korneičuka «Platonā Krečetā»).

Taču vistuvāk I. Mitrēvices talantam ir tādi psicholoģiski sarež-

ģīti, iekšējām pretrunām un spēcīgām jūtām bagāti sieviešu tēli kā

Lidija Pavlovna Gorkija «Barbaros», Arkadjina A. Cechova

«Kaijā», Astra E. Zālītes «Rudens rozēs», Elza «Vecajā jūrnieku

ligzdā», ko aktrise tēlo ar augstu profesionālu meistarību un sieviš-

ķīgu šarmu, katru reizi radot līdz galam izjustu, nopamatotu, tēla

individuālajām īpatnībām piemērotiem līdzekļiem veidotu raksturu.

Trupas mugurkauls ir vesela plejāde pieredzes bagātu, ta-

lantīgu raksturotāju. To vidū jāmin Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks Vilis Verners, kura mērķtiecīgais un rūpīgi noslīpē-

tais, visos sīkumos pārdomātais tēlojums pārliecina skatītāju

kā komiskās (denščiks Selmenko, Balzaminovs) un satiriskās

(spekulants Klēbergs, brālis Teodors) lomās, tā atsedzot rakstu-

rus ar nopietnu problemātiku (Edvīns Gulbis, Harijs Smits).

Sāda daudzveidība, neierobežota ar noteiktu žanru un ampluā,

raksturīga arī Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka Ģirta Bum

biera un smalkā raksturotāja Jāņa Lūsēna jaunradei. Arvīdu

Briedi liepājnieki bija iecienījuši kā savdabīgu, ar lielu humora

izjūtu apveltītu raksturtēlotāju, taču viņa talants īstā spožumā

iemirdzējās viņa lielākajā un atbildīgākajā lomā — atveidojot

profesora Poļežajeva tēlu «Nemierīgajā vecumā».

Interesantiem, galvenokārt satīriski noasinātiem izteiksmes lī-

dzekļiem veido savus tēlus Kārlis Locenieks (piemēram, Augusta

Pulvermachera lomā A. Griguļa «Karavīra šinelī»). Spējīga
raksturniece ir Hēra Kīne, kas uz Liepājas teātra skatuves guva

krietnus panākumus, gan tēlojot komiskas raksturlomas (Aga

Sčuka A. Korneičuka «Irbenāju birztalā»), gan arī draisku mei-

teņu un zēnu lomas (piemēram, Mašeņka, Sprīdītis v. c). Nozī-

mīgu vietu ansamblī ieņem ar spilgtu komisku talantu apveltītie

mākslinieki Ernests Karelis un Amālija Jaunvalka.

Ap šo pieredzes bagāto «veco gvardi» pulcējas talantīga jau-

natne, kas Liepājas teātrī pārstāvēta sevišķi kuplā skaitā. Pēckara
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gados Liepājas Muzikāli dramatiskais teātris atkal veidojies par

īstu talantu kalvi, kur norūdījušies ne tikai dziedoņu, bet arī dra-

matisko aktieru spēki. Taču arī drāmā, tāpat kā operā, tas ne

vienmēr nācis par labu pašam teātrim, — vairākos gadījumos

Liepājā izaugušos māksliniekus pēc tam angažējuši galvaspilsētas

vadošie teātri, un liepājniekiem nācies no tiem šķirties. Tā, pie-

mēram, uz Ļeņina Komjaunatnes vārdā nosaukto Jaunatnes teātri

aizgāja Liepājā ļoti iemīļotais Jānis Grantiņš, kas te sasniedza

savu māksliniecisko briedumu, daudzās lomās paceldamies līdz

lielas, patiesas mākslas augstumiem (Dundurs E. Voiničas ro-

māna jaunajā skatuves variantā, Monachovs Gorkija «Barbaros»,

nēģeris Brets Čarlzs Dž. Goua un A. Djuso lugā «Dziļās saknes»

v. c). Vēlāk Jaunatnes teātris angažējis Liepājas teātra aktieri

Aleksandru Maizuku. Liepājā izauga no augstākajām skatuves

mākslas mācību iestādēm atnākušās jaunās aktrises Dzidra Riten-

berga un Zigrida Stungure, tagad Krievu drāmas teātra un Dai-

les teātra aktrises. Šķita, ka Dzidras Ritenbergas vitālā, pievil-

cīgā personība radīs sev vispiemērotāko skatuvisko izpausmi

dzīvespriecīgu, temperamentīgu sieviešu tēlojumā, kādas bija

aktrises iemīļotās lomas: Beatriče Šekspīra komēdijā «Liela brē-

ka, maza vilna» un Jeļena Gorkija «Sīkpilsoņos», taču pierādījās,

ka jaunā aktrise spēj ar lielu iedvesmu iedzīvināt arī tādus tēlus

kā dedzīgo revolucionāri — skolotāju P. Kirilova drāmā vai dzī-

ves salauzto «kameliju dāmu». Zigridu Stunguri liepājnieki atce-

ras kā mākslinieci, kam tuvi tēli ar dziļu jūtu dzīvi un stipru rak-

sturu, dramatiskiem, pat zināma traģisma apdvestiem likteņiem,

kādas ir Līza Kaļitina I. Turgeņeva «Muižnieku ligzdā» un ak-

trises visnobriedušākais sniegums — Ņina Zarečnaja A. Čechova

«Kaijā», bet viņas paletē netrūkst arī satirisku un komisku krāsu

(ļoti atjautīgi un tipiski atveidota modiste Milda Purens A. Upīša

«Atraitnes vīrā»). Pēc kara vairākus gadus Liepājā strādājusi ta-

gadējā Muzikālās komēdijas teātra aktrise Helga Līcīte.

� Liepājas Muzikāli dramatiska teātra saime gust savu prak-
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tiskā darba rūdījumu grupa jaunu mākslinieku, kam padomju

augstskola devusi labas zināšanas un zināmas skatuves darba

iemaņas. Daži no tiem, kā Vera Sneidere, Mirdza Mālkalne,

Vilma Melbārde, Viktors Zvaigzne, Kārlis Kiršteins, Astra Skro-

dele jau sen vairs nav iesācēji un droši jūtas viņiem uzticētajās

lomās, citi — Jānis Dzenītis, Zigurds Akmentiņš, leva Mača..

Astrīda Gulbe ienākuši teātra kolektivā samērā nesen.

Liepājas teātra vadība bez bažām un — kā to rāda piere-

dze — ar vislabākajiem rezultātiem uztic šiem jaunajiem aktieriem

komplicētus, atbildīgus uzdevumus. Atcerēsimies kaut vai Astrīdu

Gulbi un Jāni Dzenīti kā Niedru Lauru un Zītaru Jāni «Vecajā

jūrnieku ligzdā» vai levas Mačas pirmās lomas teātrī — ar lielu

takta un mēra sajūtu tēloto Margeritu Gotjē «Kameliju dāmā-»

un Viviju B. Šova «Misis Vorenas profesijā».

Vecāko biedru vadībā aug un pilnveidojas arī no mākslinie-

ciskās pašdarbības nākušie jaunieši. Jāsaka, ka tieši starp šiem

jaunajiem aktieriem, kuri dažādu iemeslu dēļ nav varējuši gūt pro-

fesionālu izglītību mūsu augstākajās mācību iestādēs vai studijās

un kuriem līdztekus lomu iestudēšanai vēl tik daudz jāstrādā, lai

vispār apgūtu pareizu stāju, dikciju, Liepājā izvirzījušās dažas

ļoti spilgtas artistiskas personības.

Te pirmajā vietā jāmin Zigrida Rūtiņa — jauna aktrise ar

ļoti bagātām mākslinieciskām iespējām, kura pērn izvirzījās arī

republikas mērogā jauno skatuves mākslinieku skatē. Rūtiņas jau-

kās skatuviskās dotības līdz šim vispilnīgāk atklājās, tēlojot spri-

ganas pusaudzes meitenes, kas stāv uz pirmo nopietno pārdzīvo-

jumu un jūtu sliekšņa (Ļusja G. Mazina lugā «Jeļena Vasiļ-

jevna (Bērns)», Galina V. Rozova lugā «Laimīgu ceļu!»), un

padomju meitenes, kas spēj ne tikai veikt lielus darbus, bet arī

dziļi just, un kuras sūru dzīves pārbaudījumu ugunīs veidojas par

īstiem cilvēkiem (Ļusja A. Arbuzova «Klejojuma gados»). Taču

jaunajai māksliniecei pa spēkam trāpīgi noraksturot arī samaitāto,

melīgo jaunkundzīti Mīcīti («Vecajā jūrnieku ligzdā»), nebēdni



117

Alīsi, kuras protests pret buržuāziskās sabiedrības liekulīgo mo-

rāli tomēr paliek šīs pašas sabiedrības atļautajās robežās («Peldē-

tāja Zuzanna»), vai atsegt nelaimīgās, dzīves atstumtās Mašas

bezcerīgi pesimistisko pasaules uzskatu («Kaija»).

Patīkamu, vīrišķīgu talantu teātris atklājis Voldemāra Zand-

berga personā, kura brīvā un nepiespiestā stāja, spējas iejūtīgi
tēlot kā liriskus, tā raksturā stiprus un atturīgus varoņus, labas

balss dotības un teicama muzikalitāte ļauj viņam viegli iekļauties

dažāda ampluā un žanra lomās, starp kurām ir gan Šekspīra
Benedikts un Turgeņeva Lavreckis, gan jautrais šoferis Kochta

(M. Baratašvili «Spārīte») un citu padomju jauniešu tēli.

No pašdarbības nāk arī tādi spējīgi mākslinieki kā Leonīds

Locenieks, Vera Bušmane, Visvaldis Aiše, Jānis Gudriķis, Ha-

ralds Strachovs un citi.

Par to, ka Liepājas teātrī pulcējusies spēcīga aktieru kopa,

kuru starpā ne viena vien spilgta individualitāte, liecina, kaut vai

mūsu kinostudiju pastiprinātā interese par Liepājas māksliniekiem.

Žanis Kopštāls («Salna pavasarī», «Zvejnieka dēls», «Kā gulbji

balti padebeši iet»), Zigrida Stungure («Salna pavasarī», «Kā

gulbji balti padebeši iet»), Voldemārs Zandbergs («Pēc vētras»,

«Kā gulbji balti padebeši iet», «Rita»), Arvīds Briedis («Zvej-

nieka dēls»), Nikolajs Mūrnieks un Ģirts Bumbieris («Nau-

ris») — visus viņus kinorežisori atklāja uz Liepājas skatuves.

Dzidra Ritenberga, vēl būdama Liepājas teātra aktrise, pievērsa

sev speciālistu un plašās publikas uzmanību jau ar savām pirma-

jām lomām filmā («Cēloņi un sekas», «Pēc vētras») un pēc tam

teicami iedzīvināja uz ekrāna psicholoģiski sarežģīto Gorkija

stāsta varones Malvas tēlu, par ko 1957. gadā Venēcijas starp-

tautiskajā kinofestivālā jaunajai māksliniecei piešķirts Volpi

kauss
— balva par labāko tēlojumu.

Teātrim raksturīgā īpatnība —
droši izvirzīt jaunatni, ve-

cākiem pieredzes bagātiem biedriem palīdzot ar savu padomu

un piemēru, vērojama ne tikai aktieru mākslas jomā. Te
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izauguši jauni spēki arī skatuves glezniecības nozarē, ko Lie-

pājā pārstāv Nopelniem bagātais mākslas darbinieks Albins

Dzenis. Ar viņa palīdzību attīstījies jauno skatuves gleznotāju

Oskara Muižnieka (tagadējā Dailes teātra dekoratora) un Olafa

Dūna talants.

Nevaram neatzīmēt arī to, ka teātris pratis nodrošināt izrāžu

netraucēto, spraigo ritumu, pilnvērtīgo technisko sagatavošanu un

māksliniecisko noformējumu, piesaistot augsti kvalificētus pastā-

vīgus techniskā personāla kadrus, kādi ir sufliere E. Zāle, izrāžu

vadītāja M. Jundze, uzvedumu daļas vadītājs J. Grinbergs, elek-

triskā cecha vadītājs Z. Strautnieks, kostimu cecha vadītājs

A. Laiviņš, friziere A. Freimane, mēbeļu un rekvizitu cecha

darbinieki K. Ēverts un V. Sproģe, skatuves strādnieks V. Au-

terhofs.

Liepājnieki repertuāra meklējumos arī tagad turpina iet pat-

stāvīgus ceļus, uzvedot līdztekus lugām, kas jau guvušas panāku-

mus galvaspilsētas vadošajos teātros, ari tādus dramatiskus dar-

bus, kuri līdz tam latviešu valodā Vēl nebija izrādīti vai arī

nebija iestudēti Padomju Latvijas teātros. Šādas novitātes bija,

piemēram, V. Kaverina romāna «Divi kapteiņi» dramatizējums,

ukraiņu rakstnieku G. Kvitko-Osnovjaņenko «Denščiks Šeļmenko»

un J. Galana «Mīla rītausmā», bulgāru dramaturga V. Va-

sileva «Zemes paradize», mordvieša P. Kirilova «Skolotāja»,

igaunietes M. Talvestes «Purva velni» un «Kristības», lietuvieša

K. Saja «Silva študierē», A. Vilka «Mīlestības bilance», E. Zā-

lītes «Rudens rozes», V. Sauleskalna «Vecā jūrnieku ligzda»

{pēc V. Lāča romāna motiviem) un «Mūsu ielā fronte» un citas.

Lugu izlasē Liepājas teātris visumā nepaļaujas gadījumam, bet

vadās no dažiem noteiktiem principiem, kas sākuši izkristalizē-

ties pēckara gados, teātrim stājoties uz sociālistiskā reālisma māk-

slas ceļa, un pilnīgi skaidri iezīmējas pēdējā laikā.

Teātris pievērš lielu vērību laikmetīgajai dramaturģijai, uz-

skata par savu pirmo un svarīgāko uzdevumu — veidot uz ska-
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tuves pilnā augumā mūsu laikabiedru — padomju cilvēku portre-

tus. Ar daudzām izrādēm par mūslaiku tematiem tā kolektivs

guvis teicamus panākumus («Platons Krečets», «Purva velni»,

«Laimīgu ceļu!», «Klejojuma gadi», «Irbenāju birztala», «Spā-
rīte» v. c), atspoguļojot mūsdienu īstenību patiesos un pārlieci-

nošos tēlos. Jāsaka, ka tajos gadījumos, kad teātris šai jomā cietis

neveiksmi, daudz lielākā mērā bija vainojams vājais dramatur-

ģiskais materiāls nekā skatuves mākslinieki. Apsveicama ir ko-

lektivā mērķtiecīgā pievēršanās brālīgo republiku dramaturģijai,

izrādot ukraiņu un baltkrievu, gruzīnu, igauņu, lietuviešu un citu

tautību padomju rakstnieku darbus, ar kuriem paveras plašas ra-

došā darba iespējas teātra aktieriem.

īpašu vietu repertuārā ieņem latviešu autoru oriģināldarbi.

Tieši šos darbus interpretējot, teātris radījis dažus no saviem la-

bākajiem uzvedumiem, kam piemīt dziļa nacionālās specifikas iz-

pratne un vēsturiska konkrētība — īpašības, kas lielā mērā rak-

sturo Liepājas teātra seju. Katra no šīm izrādēm iezīmēja soli

uz priekšu teātra mākslinieciskajā izaugsmē. Pirmajos pēckara ga-

dos tādi bija J. Raiņa tautas dziesmas «Pūt, vējiņi!» iestudējums

1947. gadā, kurā režisori K. Piesis un N. Mūrnieks atteikušies no

darbības vides attēlošanas idiliskā gaismā un pasvītrojuši Raiņa
darba reālistiskās, sociālās pretišķības atsedzošās iezīmes, un

R. Blaumaņa lugas «Ugunī» iestudējums 1948. gadā (režisors

N. Mūrnieks), kas saviļņoja ar spriegu dramatismu un tēlainību.

Ja šajās, neilgi pēc kara veidotajās izrādēs vēl bija vērojami tādi

trūkumi kā, piemēram, tas, ka visām lomām nebija atrasti piemē-

roti tēlotāji, brīžiem izrādēs radās tā saucamās «tukšās» vietas,

ja «Pūt, vējiņi!» izrādei varēja pārmest, ka, labi atsedzot Raiņa
darbā saskatāmo šķiru pretrunu notēlojumu Latvijas lauku dzīvē,

izrādē bija zudusi daļa no Raiņa darbam tik raksturīgā poētiskā

lieguma un dzejiskuma, tad turpmāk Liepājas teātra kolektivs sa-

vos latviešu autoru darbu interpretējumos sasniedza aizvien lie-

lāku pilnskanību. Tā režisors N. Mūrnieks un lomu tēlotāji
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1953. gadā inscenētajai A. Upīša komēdijai «Peldētāja Zuzanna»

atrada teicamu, atbilstošu skatuvisku izpausmi satrunējušās bur-

žuāziskās sabiedrības pamatu atmaskošanai, sulīgās krāsās veidotu

tipu galerijā — Baumaņa (Ģirts Bumbiers), Klēberga (Vilis Ver-

ners), Vabiņa (Ernests Karelis), Grāves (Pauls Zālītis) un viņu

madāmu (aktrises A. Jaunvalka, M. Mālkalne, V. Bušmane)

personās uz skatuves atdzīvojās aizgājušā laikmeta atbaidīgais

vaigs, un izrādes skanējums bija jo aktuālāks tādēļ, ka autora

trāpīgā satira, ko tik labi bija uztvēruši un iedzīvinājuši Liepājas

teātra mākslinieki, mūsdienās tikpat iznīcinoši atsedz arī daža

laba padomju zemes pilsoņa apziņā saglabājušās pagātnes palie-

kas. Tai pašā periodā (1953. gadā) teātris visumā sekmīgi veica

arī Padomju Latvijas dzīves atainojumu V. Sauleskalna un

J. Granta lugas «Jūras vējos» uzvedumā. Kritika atzīmēja re-

žisora N. Mūrnieka patstāvīgo, radošo darbu ar autoru doto ma-

teriālu, kas ļāva ar interesi noskatīties liepājnieku sniegumu arī

tiem, kuri lugu nesen bija redzējuši Dailes teātra aktieru izpildī-

jumā. Dabiski, ka, sniedzot zvejnieku dzīves notēlojumu savai pa-

stāvīgajai Liepājas publikai, kuras vidū ne mazums zvejnieku un

jūrnieku, teātra kolektivam bija jo sevišķi nopietni jāapsver katra

tēla veidols un raksturojums, katra mīzanscena, lai nekur netiktu

pārkāptas patiesīguma robežas. Tas Liepājas māksliniekiem arī

izdevās. Patiesīgumā, skaidrā, pat mazliet paskarbā vienkāršībā,

kas visspilgtāk izpaudās aktieru M. Ustubes, V. Vernera, N. Mūr-

nieka, J. Lūsēna radītajos Vagulienes, Pakalna, Staģa, sektanta

Sīgas tēlos, saskatāma šīs izrādes paliekošā nozīme. Turpmāk, at-

veidojot uz skatuves mūsu laikabiedru tēlus, bija jāpanāk dziļāka

to raksturu būtisko īpašību atsegšana, jāpārvar zināms primitī-

visms, tieksme iznest uz skatuvi visu, kas tikai iederas attēloja-

majā vidē un sastopams reālajā dzīvē, taču nebūt nav nepiecie-

šams dramatiskā darba pamatidejas atklāsmei. Jāsaka gan, ka šis

trūkums raksturīgs visu mūsu teātru atsevišķiem uzvedumiem no-

teiktā laika posmā un nav saistīts ar kādām, tikai Liepājas teat-
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rim piemītošām attīstības īpatnībām, bet gan ar vispār tolaik vēl

nepārvarēto nepareizo sociālistiskā reālisma izpratni skatuves māk-

slā, kas lielākā vai mazākā mērā izpaudās arī vairākos Liepājas

teātra inscenējumos. Bez tam teātra iespējas daudzkrāsaini un piln-

vērtīgi atveidot padomju dzīves īstenību atkarīgas no dramaturga

mazāk vai vairāk veiksmīgi sniegtā materiāla, bet Padomju Lat-

vijas dramaturģija pagaidām vēl nerada šādas iespējas pietiekami

kuplā skaitā. Ka Liepājas teātra kolektivs spēj strādāt ar lugu,

izcelt tajā atrodamās pozitivās vērtības, pierāda tā neapšaubāmā

veiksme, inscenējot 1956. gadā A. Griguļa «Karavīra šineli».

Luga pirms tam jau bija parādījusies Valsts Akadēmiskā drāmas

teātra mākslinieku interpretējumā, un kritikā izteiktie aizrādījumi

palīdzēja liepājniekiem izvairīties no dažām kļūmēm un neveik-

smīgi veidotiem momentiem. Kā īpašs sasniegums šajā inscenē-

jumā uzskatāma līdz galam mērķtiecīgā režisora N. Mūrnieka, de-

koratora A. Dzeņa un aktieru sadarbība un ieceres saskaņotība,

kas palīdzēja skaidri ieskanēties autora domai par padomju cil-

vēka pilnvērtīgo morālo seju un ļāva uztvert izrādi mākslinieciskā

ziņā kā vienu harmonisku veselu. Kā piemēru šādai iedarbīgai

skatuvisku izteiksmes līdzekļu izmantošanai varētu minēt pret-

statu starp pirmā un otrā cēliena skatuves iekārtojumu — dārgām

mantām piebāzto, bet reizē nolaisto un nemājīgo Edvīna Gulbja,

kādreizējā Padomju Armijas karavīra, tagadējā gaļas izsvērāja

un spekulantu līdzzinātāja istabu un ar dziļu dabas daiļuma izjūtu

veidoto Aldenes meža skatu, no kura dveš pretim rāms cilde-

nums, un kuru tai pašā laikā piepilda ražīga darba priecīga rosme.

Šādā apkārtnē jo vairāk izjūtams divu pasauļu pretstatījums, pār-

liecina lugas centrālā tēla pāraugšanas process, ticamāk, ka Ed-

vīns Gulbis, ko iejūtīgi un ar lielu iekšēju pārliecību iemiesoja

aktieris Vilis Verners, atrod sevī spēku, lai pārrautu saites ar ne-

godīgo, padomju cilvēka necienīgo dzīves veidu un parazitisko

sabiedrību, kurā viņš, kā viņam pašam šķita, neglābjami iestidzis.

Kaut
gan lugas satiriskā līnija uzvedumā iezīmējās pietiekami
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Liepājas teatra afiša izrādei «Vecā jūrnieku

ligzda» (1957. g.)

spilgti un sevišķi eglītes dedzināšanas skats Gulbja dzīvoklī deva

režisoram un negativo lomu tēlotājiem K. Loceniekam, I. Mitrē-

vicei un A. Jaunvalkai iespēju radīt vairākas asprātīgas mizan-

scenas, taču šīs izdarības nekad nekļuva par pašmērķi un

neizvirzījās priekšplānā, bet palīdzēja pasvītrot šo no padomju

dzīves lielceļa sānis aizmaldījušos cilvēku dzīves tukšumu un bez-

jēdzību, izcelt lugas gaišo un optimistisko pamatnoskaņojumu.

«Karavīra šinelis» jau ļāva spriest par Liepājas teātra māksli-

nieku kolektivā briedumu.



123

Visspilgtāk tomēr teātra pilnveidošanās iepriecinošie rezultāti

izpaudās plaši tvertajās, sociālistiskā reālisma bagātajiem izteik-

smes līdzekļiem atveidotajās Zītaru dzimtas dzīves epizodēs, ku-

ras V. Sauleskalns bija veidojis savā lugā «Vecā jūrnieku

ligzda» pēc Viļa Lāča romāna «Zītaru dzimta» motiviem. Šis

inscenējums, izrādīts 1957. gada Baltijas teātru pavasara repub-

likāniskajā skatē, guvis vispārēju kritikas un plašu publikas

aprindu atzinību. Teātra kolektivs veicis lielu darbu, izvēršot skatī-

tāju priekšā ne tikai Zītaru ģimenes locekļu un tuvāko paziņu pret-

runīgo dzīves ceļu, bet visa, nu jau pagātnē aizgājušā laikmeta

plašu atainojumu. Veiksmīgi izvairoties no dramatizējumiem rak-

sturīgā ilustrativisma, kad daudziem tēliem parasti trūkst padziļi-
nāta raksturojuma, bet viņu rīcībai pietiekama psicholoģiska no-

pamatojuma, režisors N. Mūrnieks un viņa vadītais aktieru an-

samblis daudz strādāja ar pašu romāna skatuves variantu, akcen-

tējot galvenokārt Zītaru ģimenes sairuma līniju. Tāpēc izrādei

netrūka centrālās ass, kas saturētu visu tās personāžu darbības

pavedienus, sižets gandrīz viscaur bija grodi savērpts un izrādes

emocionālā iedarbība ļoti spēcīga. Par vienu no šī uzveduma sva-

rīgākajām iezīmēm uzskatāms N. Mūrnieka režijas dotais pierā-

dījums, ka reālistiskajā teātrī ne tikai pieļaujama, bet pat vitāli

nepieciešama spilgta skatuves forma, maksimāli iespaidīgi izteik-

smes līdzekļi. To pierādīja jau pirmā cēliena sākums, kad, skum-

jai dziesmai skanot, skatītāju priekšā no pustumsas iznirst dzeloņ-

stiepļu nožogotā skatuve — karantīnas nometne buržuāziskās Lat-

vijas pierobežas novadā, kurā liktenis novedis vecā kapteiņa Zī-

tara bērnus un viņu draugus un nedraugus. Dekorativais ietērps

(skatuves gleznotājs A. Dzenis), dziesmas, interesantas mizan-

scenas, kas raiti nomaina viena otru, organiski sakļaujas arī, pie-

mēram, otrā cēliena — krogus skata darbības līnijas un idejiskā

satura atsegšanā. Lugas finālu — vecā Kriša atvadīšanos no

Zītaru mājas — dzimtas sairšanas simbolisko noslēgumu kolektivs

atradis tikai pēc ilgiem meklējumiem. Arī atsevišķu aktieru snie-
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gurns šai saskanīgajā un ar visa ansambļa rūpīgo darbu veidotajā

izrādē pilnskanīgs un līdz galam pārdomāts, ja neskaita dažus

skatuves varianta autora bāli noraksturotos tēlus, kā, piemēram,

Kārli Zītaru, kas tēlotājam liedz jebkuru iespēju veidot to kaut

cik iezīmīgu. Toties tur, kur literārais materiāls dramatizējumā at-

bilst romānā sniegtajam tēlu raksturojumam, arī aktieru talants

krāšņi atplaucis. Par meistarīgu atzīstams aktrises I. Mitrēvices

izteiksmīgais tēlojums Elzas Zītaras lomā, kurš rādīts pastāvīgā

attīstībā, ļoti dinamisks un iekšēju pretrunu bagāts, ar daudzām

smalkām niansēm un krāsām. «Veco jūrnieku ligzdu» var uzska-

tīt par Liepājas teātra gatavības pārbaudi, kas godam izturēta.

Krietnas sekmes Liepājas skatuves mākslinieki guvuši arī ar

V. Sauleskalna drāmas «Mūsu ielā fronte» inscenējumu, ko teāt-

ris sagatavojis uz Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 40. ga-

dadienu. Lugas tematika
— Liepājas varonīgā aizstāvēšana Lielā

Tēvijas kara pirmajās dienās — tuva un dārga ikvienam liepāj-

niekam, un tāpēc saprotams, ka teātra kolektivs ar sevišķu atbil-

dības sajūtu ķērās pie šī darba iestudēšanas. Kaut gan lugai pie-

mīt daži nopietni trūkumi, tomēr Liepājas māksliniekiem sadarbībā

ar autoru izdevies radīt patiesīgu, saviļņojošu izrādi, kurā, pir-

mām kārtām, atzīmējama režisora N. Mūrnieka prasme radīt

spraigu, sceniski spilgtu inscenējumu, kā arī virkni varoņu — Lie-

pājas aizstāvju (aktieri Ģ. Bumbiers, A. Vītols, V. Zvaigzne) un

tautas nodevēju un fašistu (aktieri V. Verners, I. Mitrēvice,

K. Locenieks, I. Krenbergs) sulīgu, raksturīgu tipu. Ar šo lugu

Liepājas teātris piedalījās Lielās Oktobra sociālistiskās revolūci-

jas 40. gadadienai veltītajā festivālā un ieņēma pirmo vietu re-

publikāniskajā gājienā. Žūrijas komisija atzina Liepājas māksli-

nieku sniegumu par cienīgu pārstāvēt Baltijas republikas otrajā

festivāla gājienā Maskavā. Sakarā ar to Liepājas teātris 1957.

gada novembrī viesojās mūsu Dzimtenes galvaspilsētā, kur izrā-

dīja ar labām sekmēm lugas «Mūsu ielā fronte» un «Vecā jūrnieku
ligzda». Par tām teātrim piešķīra otrās pakāpes diplomu. Izrāžu
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sīkā, lietpratīgā analizē, Maskavas biedru atzinīgie vārdi un drau-

dzīgie kritiskie aizrādījumi palīdzēs teātra kolektivam radīt turp-

māk idejiski un mākslinieciski vēl pilnīgākus uzvedumus.

Liepājas teātris sistemātiski pievēršas krievu klasikai un īpaši

Maksima Gorkija dramaturģijai, kas sniedz skatuves mākslinie-

kiem neizsmeļamas idejiskas bagātības un ierosmes māksliniecisko

izteiksmes līdzekļu dažādošanai un pilnveidošanai. Trīs Gorkija

uzvedumi — «Barbari» (K. Pieša režijā), «Sīkpilsoņi», «Jegors

Buličovs un citi» (N. Mūrnieka režijā) bija nopietns uzdevums

teātra māksliniekiem. «Barbaru» izrāde pat guva plašu atzinību

visas Padomju Savienības mērogā. Vissavienības konferencē par

Gorkija dramaturģiju, kas notika 1947. gadā Gorkijas pilsētā

un uz kuru bija aicināti arī Liepājas teātra pārstāvji, to atzī-

mēja kā sevišķi izdevušos autora ieceres skatuviskā atrisinājuma

ziņā un izcēla režisoru K. Pieša un N. Mūrnieka, kā arī Nadjež-

das Monachovas lomas tēlotājas Malvīnes Ustubes lielisko

sniegumu.

No krievu klasiķiem teātrim sevišķi tuvs A. Ostrovskis, kura

komēdiju inscenējumos aktieri pierāda savas spējas iejusties ca-

riskās Krievijas tirgotāju un ierēdņu pasaulē, radīt veselu gale-

riju reljefu un savā tipiskumā nozīmīgu tēlu, gandrīz visos gadī-

jumos sekmīgi izvairoties no uzspēles un Ostrovska dramaturģi-

jas raksturam nepiemērotas pārmērīgas krāsu sabiezināšanas. Par

1946. gadā veikto komēdijas «Mežs» iestudējumu, ko rādīja Vis-

savienības krievu klasikas skatē, teātris saņēma Vissavienības

Mākslas lietu pārvaldes pateicību, kurā atzinīgiem vārdiem novēr-

tēts režisora K. Pieša un visa ansambļa darbs. Šai iestudējumā

publika pēdējo reizi skatīja lielo skatuves mākslas meistaru

Teodoru Lāci ceļojošā aktiera Genadija Ņeščastļivceva lomā, kuru

pēc Lāča nāves pārņēma Žanis Kopštāls. Priekšzīmīgus Ostrovska

tēlu interpretējumus sniedza arī pārējie aktieri, starp kuriem ar

spožu tēlojumu izcēlās M. Ustube (Gurmižska) un J. Lūsēns

(Arkādijs Ščastļivcevs).



126

Sekmīgus Ostrovska personāža atveidojumus teātra maksliniekr

sniedza arī abos «Trakās naudas» iestudējumos.

Koncentrējot savu uzmanību uz Padomju Latvijas un cita

brālīgo republiku dramaturģijas darbiem un krievu klasiku, Liepā-

jas teātris nebūt nevairās no Rietumeiropas autoriem, šeit pirmā

vietā sniegdams saviem skatītājiem klasiskās dramaturģijas dižāko

pārstāvju darbus. lemīļotas ir šai teātrī Šekspīra komēdijas, kuru

dzīvespriecīgais, optimistiskais skanējums un demokrātisms tuvi

mūsdienu skatītājam. Minēsim kaut vai komēdijas «Liela brēka,

maza vilna» inscenējumu, kurā pievērsa sev uzmanību divi jauni

Beatričes un Benedikta lomu tēlotāji — Dzidra Ritenberga un

Voldemārs Zandbergs.

Sasniegt teicamus mākslinieciskus rezultātus perifērijas teātra

apstākļos ir daudz grūtāk nekā galvaspilsētas lielajās skatuves

mākslas iestādēs. Liepājas teātra aktieriem bieži vien jāpār-

trauc jauna iestudējuma sagatavošana, lai dotos ilgstošā iz-

braukumā pa rajoniem; teātra vadībai ilgi jālauza galva, kā sa-

dalīt lomas, jo trupa vienmēr dalās divos ansambļos, kuru aktie-

rus nevar nodarbināt vienā lugā, lai nesajauktu viesizrāžu plānu.

Arī materiāli techniskajā ziņā te, bez šaubām, jo bieži jāatrisina

diezgan sarežģītas problēmas. Taču visas grūtības un neērtības —

negulētās naktis, teātra autobusā pavadītās saltās ziemas stundas,

pastāvīgos pūliņus radīt pilnvērtīgu izrādi lauku kultūras namu

un skolu bieži vien stipri nepiemērotajās telpās teātra kolektivam

pilnā mērā atlīdzina pārliecība, ka viņi dara ļoti vajadzīgu

darbu — nes rakstnieka vārdu tur, kur tas tik nepieciešams.

Ja buržuāziskās Latvijas laikā Liepājas skatuves mākslinieki

veltīja savu uzmanību galvenokārt savas pilsētas skatītājiem un

tikai paretam rīkoja viesizrādes tuvākajās pilsētiņās un ciemos,

tad tagad, kad padomju kultūras straujās augšupejas laikā teāt-

rim pavērusies jauna ražena darbības joma agrāk atpalikušajos

lauku apvidos, Liepājas teātris kļuvis par vienu no tām skatuves

mākslas iestādēm mūsu republikā, kam sevišķi liels izbraukumu
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izrāžu skaits (1954. gadā to bija 470, t. i., 77°/o no visām iz-

rādēm). Sistemātiski sniedzot izrādes visos Kurzemes rajonos,

laiku pa laikam arī Vidzemē, Liepājas teātra mākslinieki nodibi-

nājuši ciešas saites ar skatītāju masu, atraduši ceļu uz viņu sirdīm.

Arī pašā pilsētā teātris pašlaik pulcina plašus skatītāju kon-

tingentus. Pēc zināma publikas intereses atslābuma 50. gadu sā-

kumā, kad repertuārā bija iezagušās vairākas neinteresantas un

bālas lugas, pēdējie gadi atkal iezīmē Liepājas teātra popularitā-

tes strauju augšanu. Ja 1945. gadā vienu izrādi caurmērā apmek-

lēja 239 skatītāji, tad 1957. gadā rodam skaitli 460
— vislielāko

caurmēra apmeklētāju daudzumu visā teātra garajā mūžā.

Par to, ka paplašinās skatītāju loks, liecina arī atsevišķu uz-

vedumu izrāžu skaits, kurš pateicīgi izraudzītā repertuāra dēļ pē-

dējos gados nemitīgi palielinās. Liepājas teātra pirmajā pastāvē-

šanas laikā izrādes reti kad atkārtojās vairāk par
2 vai 3 reizēm,

buržuāziskās Latvijas gados teātra vadība juta gandarījumu, ja

luga bija izturējusi 5 vai 6 izrādes. Kāda milzīga atšķirība, ja

salīdzinām šos niecīgos skaitļus ar mūsdienu izrāžu panākumiem!

Jau 40. gados, teātrim tikai vēl stājoties uz padomju māk-

slas ceļa, inscenējumus sniedza nesalīdzināmi lielākā izrāžu skaitā

nekā buržuāziskajā Latvijā. Populārākās lugas izrādīja daudzas

reizes: «Platonu Krečetu» — 42 izrādēs, «Pūt, vējiņi!» — 73 iz-

rādēs, «Ugunī» — 25 izrādēs, «Vēju no dienvidiem» — 37 izrā-

dēs, «Dunduru»
— 52 izrādēs utt. Šobrīd, kad teātris iekarojis

vispārēju atzinību, publikas atsaucība kļuvusi vēl lielāka un at-

spoguļojas arī izrāžu daudzumā. Tā, piemēram, padomju lugu

«Laimīgu ceļu!» izrādīja 89 reizes, «Purva velnus» — 76 reizes,

«Trako naudu» — 70 reizes, «Karavīra šineli» — 62 reizes, «Ka-

meliju dāmu» — 81 reizi utt.

Kopš 7 gadiem pie Liepājas teātra darbojas arī leļļu ansamb-

lis, kas iepriecinājis vismazākos skatītājus ar daudzām pievilcī-

gām izrādēm. Šis ansamblis režisores V. Cīrules vadībā sasnie-

dzis jau teicamu māksliniecisku gatavību, tajā no pašdarbniekiem-



entuziastiem izaugusi virkne profesionālu mākslinieku, kas labi

iepazinušies ar savas mākslas specifiku un spēj sniegt gaumīgi

noformētus, interesanti iedzīvinātus inscenējumus. To starpā jā-

min ļoti daudzpusīgais V. Gūtmanis, Dz. Ķiģele, A. Gūtmane,

J. Kalējs, L. Lileiko. Sācis savas gaitas ar mazu viencēlienu uz-

vedumiem, ansamblis pašlaik rada jau plašākus iestudējumus, kā,

piemēram, A. Bīnes «Spēkadēlu», ko ar patiku un interesi var

skatīt arī pieaugušie.

Dramatiskā māksla Liepājā ievērojami uzplaukusi un izvēr-

tusies. Bet beidzamajos gados novārtā pamesta muzikāli drama-

tiskā nozare. Teātra mēģinājumi tikai drāmas aktieru spēkiem in-

terpretēt operetes un dziesmu lugas nav guvuši paliekamas sek-

mes. Tāpēc jāapsveic Padomju Latvijas vadošo iestāžu lēmums

atjaunot Liepājā Muzikāli dramatisko teātri.

Varam nešaubīgi ticēt, ka Liepājas teātris direktora F. Lan-

ges un galvenā režisora N. Mūrnieka vadībā godam sekos savām

progresivajām tradicijām, vēl dziļāk un pilnīgāk apgūs sociālis-

tiskā reālisma metodi un arvien drošāk izvirzīsies vienā no va-

došajām vietām latviešu skatuves mākslas iestāžu saimē.
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LIEPĀJAS TEATRA

DRAMATISKAIS REPERTUARS

1940./41. GADĀ UN NO

1945. LĪDZ 1957. GADAM

Pirm-

izrādes

datums

Autors Lugas nosaukums Režisors

1 9 4 0.

l. 15. IX A. Upīts 1905. Z. Kopštāls
2. 28. IX B. Lavreņevs Lūzums A. Amtmanis-

Briedītis

3. 20. X G. Salnajs Gubernatora sekretārs J. Lusens

(Cīņas spēle)
4. 27. X A. Ostrovskis Belugina precības Z. Kopštāls
5. 3. XI T. Banga Mazie ļaudis A. Amtmanis-

Briedītis

6. 14. X!I S. Gergelis un Mans dēls A. Amtmanis-

O. Ļitovskis Briedītis

19 4 1.

1. 8. I N. Skvarkins Vienkāršā meitene Z. Kopštāls

2. 31. I A. Brušteine Gaišzilais vai sārtais A. Amtmanis-

Brieditis

3. 18. III N. Kareļska Vecmāmiņa A. Amtmanis-

Briedītis

4. 17. IV V. Ivanovs Bruņu vilciens 14-69 Z. Kopštāls
5. 19. V A. Korneičuks Platons Krečets L. Stengele

1 9 4 5.

1. 1. VIII V. Lācis Uzvara K. Piesis

2. 4. XI V. Gusevs Maskaviete K. Piesis
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Pirm-

izrādes
datums

Autors Lugas nosaukums Režisors

i

1 9 4 6.

l. 30. I A. Ostrovskis Mežs K. Piesis

2.

3.

20. II

14. III

25. IV

A. Upīts
R. Blaumanis

Dž. Pristlijs

Laimes lācis

No saldenās pudeles

Viņš atnāca

J. Lūsēns

N. Mūrnieks

J. Lūsēns

5. 7. XI A. Grigulis Ka Garpēteros vēsturi K. Piesis

taisīja

5. 5. XII A. Brodele Talka J. Lusens

1 9 4 7.

1. 2. II M. Gorkijs Barbari K. Piesis

2. 8. III A. Korneičuks Platons Krečets N. Mūrnieks
3.

4.

30. III

24. II

F. Rokpelnis

K. Goldoni

Gaisma

Divu kungu kalps

J. Lusens

Z. Kopštāls
5. 6. IX K. Simonovs Divas Amerikas K. Piesis

6. 27. XII J. Rainis Put, vējiņi! N. Mūrnieks

un K. Piesis

1 9 4 8.

I. 12. II Dž. Gou un Dziļas saknes Z. Kopštāls
A. Djuso

2.

3.

4.

25. III

7. V

25. V

A. Arbuzovs

L. Ļeonovs
A. Ostrovskis

Satikšanās ar jaunību

Vienkāršais cilvēks

Velna nauda

N. Mūrnieks

P. Zālītis

N. Mūrnieks

5.

6.

17. VI

30. VI

K. Goldoni

K. Isajevs un

A. Galičs

Jocīgs gadījums

Jūs izsauc Taimira

Z. Kopštāls

K. Piesis

7. 17. IX R. Blaumanis Uguni N. Mūrnieks

8.

9.

18. XII

31. XII

J. Paļevičs
V. Kaverins

Preilenīte

Divi kapteiņi

K. Piesis

N. Mūrnieks

1 9.

1.

2.

27. I

8. III

E. Grīns

K. Goldoni

Vējš no dienvidiem

Mirandolina

N. Mūrnieks

Z. Kopštāls
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Pirm-

izrādes
datums

Autors Lugas nosaukums Režisors

3. 9- V V. Lācis Zvejnieka dels N. Mūrnieks

4. 28. V A. Ostrovskis Ienesīga vieta K. Piesis

5. 6. VIII A. Brodele Zelta druva N. Mūrnieks

6. 27. VIII I. Minns un To nedrīkst aizmirst K. Piesis

A. Minčkovska

7.

8.

9.

18. X D. Ļenskis 1,.evs Guričs Siņičkins K. Locenieks

7. XI Brā)i Turi Savrupmāja šķērsielā N. Mūrnieks

17. XII E. Voiniča Dundurs K. Piesis

0. 30. XII E. Zālīte Vārds sievietēm N. Mūrnieks

1 9 5 0.

t. 18. II G. Mdivani Kas vainīgs? N. Mūrnieks

2. 2. IV V. Sobko Sakas jauna dzīve K. Piesis

3.

4.

12. IV Ļ,. Seiņins Liktenīgais mantojums N. Mūrnieks

25. V N. Djakonovs Līgava ar pūru K. Locenieks

5.

6.

7. VII F. Rokpelnis Uguns pie upes K. Piesis

24. IX A. Ostrovskis Ne vienmēr runcim krē- K. Piesis

7.

juma pods

14. X , V. Šekspīrs Liela brēka, maza
vilna N. Mūrnieks

8. 30. XII A. Korneičuks Irbenāju birztala Z. Brasla

19 5 1.

1.

2.

13. I S. Michalkovs Zaudētas mājas N. Mūrnieks

10. III A. Borozina un 3. kursa students Z. Brasla

A. Davidsons

3. 17. III G. Kvitko- Denščiks Seļmeņko N. Mūrnieks

4.

5.

Osnovjaņenko
19. V A. Ostrovskis Balzaminova precības N. Mūrnieks

26. V M.unR.Kaudzites Mērnieku laiki Z. Brasla

6.

7.

27. X A. Tokajevs Līgavaiņi Z. Brasla

7. XI M. Gorkijs Sīkpilsoņi N. Mūrnieks

1 9 5 2.

1. 16. 11 Z. Moljērs Zoržs Dandens P. Zālītis

2. 17. II R. Nigerovičs un Aldo Toskani Z. Brasla

M. Jakovļevs
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Pirm-

izrādes

datums

Autors Lugas nosaukums Režisors

3.

4.

22. III

5. IV

N. Gogolis

K. Krapiva

Precības J. Lusens

Cīruļi dzied Z. Brasla

5. 1. VI A. Afinogenovs Mašeņka Z. Brasla

6.

7.

8.

9.

0.

12. VI

29. X

7. XI

21. XII

28. XII

H. Fāsts

R. Seridans

M. Gorkijs

V. Šekspīrs

A. Simukovs

30 sudraba graši O. Bormane

Jauko māņu diena Z. Brasla

Jegors Buličevs un citi N. Mūrnieks

Liela brēka, maza vilna N. Mūrnieks

Meitenes, skaistules Z. Brasla

1 9 5 3.

1. 14. II O. Vasilevs Zemes paradize N. Mūrnieks

2.

3.

21. III

16. V

A. Biigadere
O. Balzaks

Sprīdītis Z. Brasla

Pamāte Z. Brasla

4. 30. V V. Sauleskalns, Juras vējos N. Mūrnieks

5.

6.

2. VI

3. X

J. Grants

A. Upīts

M. Baratašvili

Peldētāja Zuzanna N. Mūrnieks

Spārite N. Mūrnieks

7.

8.

9.

6. XI

27. XI

27. XII

J. Galans

E. Vilde

Dimanuārs un

Mīla rītausmā J. Lūsēns

Laimes pūķis V. Verners

Dons Cezars de Bazans I. Krenbergs

A. d'Enerī

1 9 5 4.

U 23. I A. Upīts Atraitnes vīrs N. Mūrnieks un

Z. Kopštals
2.

3.

6. III

10. IV

A. Brodele

I. Turģenevs

Avārija I. Krenbergs

Muižnieku ligzda N. Mūrnieks

4. 12. VI J. Vanaga 1it. Trejmeitiņas I. Krenbergs

5. 26. VI

apdare

A. Čechovs Kaija N. Mūrnieks

6.

7.

8.

6. XI
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