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Orīģinālrepertuārs un mūsu teātra attīstība

Kārlis Strauts

Teātra vēsturi var rakstīt, raugoties no dažādiem viedokļiem
— skatuves mākslas, drāmas, sabiedriskā, saimnieciski-administrā-

tīvā. Vistuvāk literātūras vēsturei atrodas drāma, kuru varētu ap-

lūkot gan no specifiski drāmatiskās uzbūves, gan no tīrās mākslas,

gan no satura, gan arī no idejiskā viedokļa. Taču drāmu visumā

iztirzāt nav mūsu uzdevums. Tas ir jau darīts šajā izdevumā, ap-

skatot atsevišķus autorus. Mūsu uzdevums būs vienīgi vērot, par

cik orīģināldrāma ir spējusi ietekmēt mūsu skatuves mākslu formas

ziņā. No šā viedokļa raugoties, novilksim chronoloģiskā veidā

parallēles starp mūsu lielākos teātros uzvestām lugām, t. i. repertu-

āru un skatuves mākslas attīstību. Līdz ar to tiksim arī pie

orīģinālrepertuāra īsa vēsturiska pārskata Rīgas lielākos teātros.

Vienīgi Rīgas teātri jāpatura acīs aiz tā iemesla, ka Rīgā aiz-

vien ir koncentrējusies visa garīgā dzīve. Ja arī būtu tāds gadījums,

kur province ātrāk atvērtu priekškaru kādam drāmas jaundarbam,

tomēr lielajā mākslā darbs ieies tikai tad, kad tas parādījies uz Rīgas

skatuvēm.

Gandrīz lielākā mūsu rakstnieku dala rakstījusi teātrim, bet

sistēmatiski iedarbojušies uz teātri un ar redzamiem panākumiem

cēluši tā līmeni tikai nedaudzi. Daudz vairāk nekā pašu rakstnieku

mūsu skatuves mākslu ietekmējušas tulkotās lugas, kuras uz mūsu

skatuvēm izrādītas nospiedošā vairākumā, tak mūsu uzdevumā ie-

tilpst izsekot vienīgi latviešu lugu ietekmei uz mūsu teātru attīstī-

bas gaitu.

Izsekojot orīģināllugu uzvedumiem Rīgas teātros no pašiem

latviešu profesionālā teātra sākumiem, dabūjam pārskatu par mūsu

drāmu un tās sakaru ar skatuves mākslu.

Šie profesionālie teātri ir: l) Rīgas Latviešu b-bas (Māmuļas)

Rīgas Latviešu teātris (1868—1919). Pēc biedrības nama
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nodegšanas (1908) to sauca ari par Interim te ātr i, kad tas

pāriet uz Puškina (tag. Kronvalda) bulvāri cirka telpās tikai pagai-

dām, lidz jaunā biedrības nama uzcelšanai. 2) Jaunais Rīgas

latviešu teātris (1902—1905), kas rodas kā demokrātiskās

intelliģences opozicija Rīgas Latviešu teātrim. 3) Jaunais Rī-

gas teātris (1908—1915). 4) Nacionālais teātris (dib.

1919) un 5) Dailes teātris (dib. 1920).

Teātri izveido trīs galvenie faktori: autors, režisors un pub-

lika. Pirmie divi veido tā māksliniecisko seju, bet skatītājs ar sa-

vām simpātijām un antipātijām atbalsta vai gremdē atsevišķus māk-

slas virzienus un atsevišķus māksliniekus.

To teātri, kur valdošais elements ir autors un kurš tikai illūstrē

drāmatisko darbu tādā veidā un uztverē, kā to domājis autors (kaut

gan grūti to izdibināt, jo autors bieži pats nevar dot par to paskaid-

rojumu), — apzīmēju šeit par autora teātri. Šai teātrī režisors ir

vairāk ansambļa izkārtotājs nekā mākslinieks ar patstāvīgi radošu

fantāziju.

Turpretim teātri, kur autora tekstu iztulko novēršoties no au-

tora norādījumiem par labu mākslinieciskai teātra formai, un kur an-

samblis darba izpratnes ziņā ir padots vienīgi režisora norādīju-

miem, nosaucu par režisora teātri.

I Autora teātri

A. RĪGAS LATVIEŠU TEĀTRIS (1868-1918)

a) Alunāna laiks — diletantu ansamblis.

Mūsu tagadējais teātris nav nacionāls tajā nozīmē, kā tas bija

ar sengrieķu, kur teātris attīstījās no tautas svētkiem — dionīsijām.

Tāpat kā senie romieši ir pārņēmuši grieķu teātra mākslu, tā arī

profesionālā latviešu teātra sākumos ir vācu tradīcijas, kas gan ari

nav vācu pašu atradums.

Tak laikam teātra attīstības gaitā valda kāda stingra likumība.

Turpinot salīdzinājumu ar grieķiem, kuru pirmie drāmatiķi bija reizē

aktieri un izrāžu organizētāji, arī mums ir tāda sintētiska persona,

kas sevī ietvērusi visas teātra nozares. Tas ir mūsu teātra tēvs

Ādolfs Alunāns, kas rakstīja lugas, uzstājās kā aktieris, vadīja reži-

jas, organizēja izrādes un arī audzināja tēlotājus.

Kad Rīgas Latviešu b-ba 1869. g. atklāja savu namu, par te-

ātra direktoru piesaistīja Ādolfu Alunānu, kas šajā amatā sabija līdz

1885. gadam. Šajā laikā Alunāns bija vienīgais algotais teātra cil-
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vēks, kas pārējos tēlotājus vāca no apdāvinātiem diletantiem. Šis

provizoriskais ansamblis vēlāk sagādāja iespēju izveidoties īstam

profesionālam teātrim.

Repertuārs sastāvēja galvenokārt no tulkojumiem un lokāli-

zējumiem. Katru gadu tika izrādītas apm. 15 lugas, no kurām ori-

ģināldarbi bija tikai 3—4.

Kā labākie no šī laika uzvedumiem jāatzimē: A. Alunāna Iciks

Mozes, 1881; Paša audzināts, 1869; Priekos un bēdās, 1871; Džons Neilands,

1884; Mucinieks un Muciniece, 1885; J. Berga Markus, 1884; pirmās latviešu

dramatiskās rakstnieces Marijas Pēkšenas 1870. g. godalgotā drāma Gertrūde.

b) Ro d c s-E belinga laiks — profesionāla teātra

sākums (1885—93).

No Alunāna provizoriskā diletantu teātra viņa pēcnācējs vā-

cietis Rode-Ebelings, bij. Rīgas pilsētas vācu teātra raksturtēlotājs

un režisors, varēja izveidot pastāvīgu ansambli. Rodes-Ebelinga

panākumus šajā ziņā veicināja vēl pilsētas piešķirtā subvencija, kas

deva iespēju pārbūvēt skatuvi un teātra telpas un vēlāk arī algot

aktierus.

Lai gan Rode-Ebelings nemaz neprata latviski un, galvenokārt,

uzveda vācu tulkojumus, „kalniešu lugas", tomēr viņ| bija ener-

ģisks režisors un talantīgs paidagogs, kas no diletantiem ar savu

neatlaidību nedaudz gados izaudzināja rutinētus aktierus, piem.,
Daci Akmentiņu, Maiju Brigaderi, Bertu Rūmnieci, Jūliju Skaidrīti,

J. Brigaderi, K. Brīvnieku, Duburu, AI. Freimani, A. Mierlauku, A.

Miķelsonu, T. Valdšmitu, Olgu Ezerlauku, Lizeti lesmiņu v. c. Mi-

nēto mākslinieku lielā dala darbojās vēl Nacionālā teātrī. Viņš

strādāja ne tikai ar aktieriem, bet piegrieza jau vērību inscēnēju-

mam un apgaismošanas efektiem. Šī aktieru audzināšanas un ska-

tuves technikas izkopšana bija nepieciešama arī tādēļ, lai teātris

spētu uzvest vērtīgu literāru vielu, kā to arī vēlas R. L. B. teātra ko-

misija (sk. 1887. g. pārskatu), uzskatīdama teātri „par īstu tautas

attīstības un izglītības institūtu" un atzīdama par vajadzīgu „cieši rū-

pēties par krietnām lugām, gādāt, lai aktieri savā mākslā kļūst pilnī-

gāki, lūkot viņus saistīt pie teātra" v. c. Sakarā ar šo atzinumu ko-

misija izsola godalgas par orīģināllugām un „lika teātra direktoram

par sevišķu maksu dot aktieriem kārtīgu pamācību viņu mākslā".

Šis komisijas vēlējums pamazām sāka piepildīties. Lai gan ne pā-

rāk bieži, tomēr uz skatuves parādās jau nopietni gabali. Ibsena

Sabiedrības pīlāriem (1886), Šekspīra Sapnim vasaras naktī, Venē-

cijas tirgonim un Ričardam 111 sekoja beidzot mūsu tagadējā klasiķa

Rūdolfa Blaumaņa joku luga Zagli (1890) un skatu luga Ļaunais gars
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(1891). Šī Blaumaņa raksturu luga bija pēkšņs izrāviens uz augšu,

lai gan, varbūt, ne tā laika aktieri, ne arī publika nespēja viņu pil-

nam izsmelt. Taču ar savu pareizo drāmas techniku un īstu tautas

dzīves uztveri Ļaunais gars varēja nostāties latviska repertuāra pa-

matā, ierosinot līdz ar to ne tikai publiku, bet arī rakstniekus.

No šī laika (1885—1893) vērtīgākiem orīģināluzvedumiem atzīmējami: R.

Blaumaņa Zagli, 1890.; Ļaunais gars, 1891. — K. Brīvnieka Vecais

Mārtiņš. — Dubura Pilsētas tēvi, un Jelgavas Latv. b-bas godalgotais Ērglis

un Šperbers, 1891. — T. liāna Staburaga meitiņa, Turaidas Roze, 1891/92. —

Purinu Klāva Zviedris, 1890. — Rozentāla-Krūmiņa Sarkanais kungs,

1888/89. Kā lugu tulkotājs un arī dažu orīgināilugu iesniedzējs atzīmējams vēl

Esenberģu Jānis.

c) N*acionala izveidošanas (1893—1918)

Tas, kas Ebelinga laikā repertuāra jautājumā tikai kautri tika

aizkārts, nākošos teātra darbības gados (1893—1913), kad teātra

vadība pārmijus atradās Pētera Ozoliņa un Dubura (1902—1905)

rokās, dabūja jau noteiktu tendenci. Šai laikā Rīgas Latv. teātris

sāka cīņas par atsvabināšanos no svešām ietekmēm, lai kļūtu par

īstu latviešu teātri. Tā 1901. gadā Rīgas Latv. b-bas pārskatā la-

sām pilnas biedru sapulces lēmumu: „Uzdot Teātra komisijai mazi-

nāt klasisko repertuāru un vairāk ievērot tautas drāmu un pēc ie-

spējas orīģināllugas". Šeit nu teātrim nāca palīgā jeb, labāki sakot,

saņēma to savā audzināšanā latvju autors-drāmatiķis. Vislielākie

nopelni Rīgas Latv. teātra skatuves mākslas izveidošanā ir Aspazi-

jai, Rūdolfam Blaumanim un Annai Brigaderei.

Aspazija. Visspilgtāk savu seju skatuve var parādīt, pirm-

kārt, ar ārējo inscēnējumu — dekorātīvo elementu un, otrkārt — ak-

tieru spēles veidu. Izsekojot literātūru un noklausoties aculiecinie-

kus, jānāk pie slēdziena, ka Rīgas Latv. teātrī aktiera spēles veids

režisorus un aktierus ir interesējis tikai par tik, par cik tas ir aistē-

tisks un pietiekoši izteiksmīgs. Lomas iestudējot, par psīcholoģiju

tolaik nemaz nedomāja. Ebelinga režijas metode pastāvēja nevis

lomas izskaidrošanā, bet gan parādīšanā. Katru atsevišķu lomu E.

nospēlēja aktieriem priekšā un tad atlika tikai viņa tēlu atdarināt.

Šī metode atgādina režisora teātri, jo iestudējumā izpaudās tikai

viena griba un nodoms. Gan ar to zināmā mērā nivelēja aktieru in-

dividualitāti, taču citādi tolaik būtu grūti lugas iestudēt, jo aktieriem

nebija teorētisku pamatu. Bet ka panākumi tomēr ir bijuši lieli, re-

dzējām no E. ansambļa, kura dalībnieki arī vēl mūslaikos ieņem pir-
mās vietas aktieru mākslā.

Drusku citādi tas bija ar dekorātīvo ietērpu. Pirmā lielāka

problēma šajā ziņā — Aspazijas Vaidelote. Līdz tam teātris iztika
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ar amatnieku gatavotām standartdekorācijām. Lugas darbības

laiks — teiksmainā pagātne — prasīja īpašas, neparastas dekorā-

cijas un kostīmus. Šādai reformai Teātra komisija nebija uz reizi

piedabūjama. Tā Rīgas Latv. b-bas 23. gada pārskatā lasām Te-

ātra komisijas atzinumu, ka „Vaidelote ir loti krietns darbs, bet uz

mūsu skatuves nav izrādāma". Tomēr 1894. gadā vajadzīgā skatu-

ves iekārta tiek iegādāta un luga uzvesta. Tā Aspazijas darbs bija

ierosinājis inscēnēšanas problēmu, kaut arī nekādu krasu lūzumu

dekorātīvā ziņā neradīja un vajadzēja paiet ilgam laikam, kamēr

Latviešu teātris piegriezās mākslas inscēnējuma problēmai. Tomēr

pirmo mēģinājumu varēja skaitīt par izdevušos, jo lugai bija lieli pa-

nākumi un to atzina kā presē, tā publikā. Tai pašā gadā tiek izrā-

dīta arī drāma Zaudētās tiesības un nākamā — 1895. g., Ragana.

Aspazijas loma Latviešu teātra izveidošanā ir liela. Viņas lugu krā-

sainais romantisms, neparastie personāži, jaunās, aktuālās idejas pa-

darīja teātri par svarīgu kultūras vērtību izmaiņas vietu, pievelkot

teātrim arī tos, kuriem pats teātris kā tāds bija vienaldzīgāks par

idejām un literāro vielu, ko tur rādīja. Jaunās, svaigās domas ne

tikai ieinteresēja publiku, bet deva iedvesmi arī aktieriem viņu to-

laik loti grūto darba apstākļu pārvarēšanai. Aspazija ir tik daudz

veicinājusi mūsu teātra sākumu populāritātes augšanu intelliģencē

un arī plašākās aprindās kā neviens cits latviešu dzejnieks.

Blaumanis. Rūdolfa Blaumaņa ietekme uz teātra gaitām

ir cita veida. Viņa lugām nav tās aktuāli sabiedriskās nokrāsas, tā-

dēļ arī viņa panākumi sabiedrībā neizvēršas ātrā un plašā populā-

ritātē. Tās pašas sociālās tendences trūkuma dēļ arī kritikā viņš

neatrod tāda novērtējuma, kādu būtu pelnījis. Tas padara sapro-

tamu, kādēļ šos drāmas šedevrus savā laikā tik vēsi un nosodoši uz-

ņēma un atrada tur tādas „klūdas", kuras mēs tagad uzskatām par

grūti pārspējamiem sasniegumiem. Ar saviem latviešu zemnieku

tēliem un viņu apkārtnes rūpīgi reālisko izveidošanu viņš ietekmē

un arī izkopj latvisko formu mūsu teātrī. Bez tam Blaumanis ir pir-

mais no drāmatiķiem, kas tik lielu vērību piegriezis psīcholoģiskās

drāmas formai un valodas kopšanai, cīnoties ar katru nelatvisku

sadzīves attēlošanas manieri. Vēl neizveidotam Latviešu teātrim

viņa aistētiskais reālisms bija no liela svara. Pie jau nodilušā, no

Vācijas nākušā konvencionālā reālisma pieradušos skatuves darbi-

niekus viņa latviskie drāmu tēli piespieda iekļauties ciešā latviskā

formā. Un ja vispār varam runāt par kādiem nacionāliem elemen-

tiem mūsu skatuves mākslā, tad tas lielā mērā ir Blaumaņa nopelns.

Krietni pārvaldīdams drāmas techniku un labi izprazdams ska-

tītāja psīchi, viņš uzrakstījis tādas lugas, kas izdodas pat tad, ja iz-
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rāde nav labi sagatavota un aktieri nav pirmšķirīgi. To varētu iz-

skaidrot ar Blaumaņa dziļo saprašanos ar teātri, kas nākusi viņam

aktīvi līdzdarbojoties uz skatuves kā aktierim un režisoram. Neru-

nājot jau nemaz par lauku skatuvēm, arī uz Rīgas Latv. teātra ska-

tuves viņš tēlojis Roplaini. Turpat (1907) viņš debitējis kā režisors,

iestudēdams Šekspīra Ričardu 111. Kā laika biedri stāsta (aktieris

Rudzītis), bez režijas viņš pieskāries arī inscēnējuma problēmai,

pats kombinēdams pat butaforiju. Blaumanis piedalījies arī visos

savu lugu mēģinājumos, dodams aktieriem paskaidrojumus, nekad

gan neuzspiežot savu gribu. Tā viņš loti sekmējis savu tēlu vien-

gabalainu izveidošanu. Literātūrā ir šur tur minēts, ka Blaumaņa

personāži tik labi izdevušies tādēļ, ka viņš, lomas rakstīdams, tās

jau «pielaikojis" zināmiem aktieriem. Tomēr kompetenti laika biedri

(B. Rūmniece un prof. A. Būmanis) nav tajos ieskatos, ka šāds rak-

stīšanas veids Blaumanim būtu parasts. Vismaz tas neesot noticis

ar nopietnām lugām, kurās viņš pilnam izveidojis tēlu un dzīvojis

tam līdz, it kā tas būtu reāls cilvēks. Šādu ieskatu var atzīt par pa-

reizu, jo tā rakstot un skatoties tik uz līdz šim parādītiem izteiksmes

līdzekļiem, autors tēlu varētu tikai paseklināt. Nav jāaizmirst, ka

lieli skatuves tēli padziļina un audzina arī aktieri, atraisot pavisam

jaunus spēles paņēmienus. Tā tas būs bijis arī ar Krustiņa lomu Pa-

zudušā dēlā (ka šī loma nav rakstīta noteiktam aktierim, pierāda tas

apstāklis, ka Blaumanis Pazudušo dēlu ir pārstrādājis no noveles

Pērkona negaiss), kuru daudzi uzskata par tā laika Rīgas Latv. te-

ātra direktora Pētera Ozoliņa labāko tēlu.

Taču komēdijās, kuras Blaumanis pats sakās rakstījis — „vien-

kārši, lai cilvēks pasmietos", — šādi pielaikojumi ir notikuši, jo te

viņš vairāk domājis par to, kā viss tas izskatīsies uz skatuves. Tā

tas bijis arī ar Dūdara tēlu Skroderdienās Silmačos. Blaumanis loti

vēlējies, lai šo lomu tēlotu režisors Aleksis Mierlauks, kurš tai laikā

uz skatuves sagandējis kāju un staigājis klibodams. Lai tomēr dotu

iespēju Mierlaukam lomu spēlēt, Blaumanis lugā replikas uzrakstījis

tā, it kā Dūdars jau sen klibotu. Līdzīgs gadījums ir pasaules teātra

vēsturē ar slaveno drāmatiki Moljēru, kura trupā arī bijis klibs ak-

tieris Bežārs. Lai padarītu šo aktiera kaiti pašu par sevi saprotamu,

Moljērs savā Skopulī ir Garpagonam uzrakstījis attiecīgu repliku.
Maz domājams, ka Blaumanis šo sīkumu būtu zinājis, bet ir zīmīgi,

ka lieli drāmatiķi, lugas rakstot, lai gan verdziski nepakļaujas teātra

apstākļiem, tomēr neaizmirst arī faktisko lugas izrādīšanas iespēju

un tēlu ticamību. Pie savu tēlu izveidošanas strādājot, Blaumanis

nav pazinis ietiepības. Lai tēls labi skanētu no skatuves, viņš loti
bieži izlabojis pat pabeigtu darbu. Tā stāsta, ka Pazudušā dēlā II-
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zei bijusi ļoti gara replika, lai pārliecinātu Krustiņu lūgties no tēva

piedošanu, bet Krustiņa tēlotājs, atrazdams šo situāciju par neskatu-

visku, licis priekšā īso, bet spēcīgo teicienu: „Lūdzies, Krustiņ," ko

Blaumanis bez ierunām pieņēmis.

Otrs raksturīgs piemērs redzams no Blaumaņa vēstules Aku-

rateram, kurā viņš par savas lugas Ugunī neveiksmi raksta, ka „tur

ir kāda techniska kļūda, bet es nezinu, kāda īsti", pretēji tiem auto-

riem, kas vainu uzkrauj skatītāju bezgaumībai, vai aktieru nemāku-

lībai. Šāds izteiciens spilgti raksturo Blaumaņa nopietno pieeju sa-

viem darbiem. Un bez visiem citiem iemesliem laikam arī šī lielā

un nemitīgā paškontrole būs viens no tiem faktoriem, kas viņu un

viņa darbus padarījis nemirstamus.

Brigadere. Zīmīgi, ka ap to pašu laiku, kad Blaumanis ar

saviem Indrāniem (1904) sasniedza drāmatisku briedumu, parādās

Anna Brigadere ar Sprīdīti (1903. g. beigās). Nesalīdzinot un ne-

vērtējot šos abus autorus no literārā viedokļa, jāatzīst, ka Brigaderē

ir potencē visas tās pašas teātra audzinātājas vērtības, kas piemita

Blaumanim. Ar pilnu tiesību tā tad varam uzskatīt Blaumaņa-Bri-

gaderes līniju par vienu nepārtrauktu taisni, kas sākot no Rodes-

Ebelinga laikiem (Blaumaņa Zagli, 1890) līdz pat mūsu dienām (Ka-

raliene Jāna, 1932) izveido garīgi veselīgo latviskā teātra ceļu. Taču

Anna Brigadere nav Blaumaņa epigone, lai gan arī viņas pirmie

personāži nāk no latviešu laukiem. Jaunas problēmas priekšā no-

stājas teātris, uzvedot Sprīdīti. Arī te nācās tēlot lauku apstākļus,

bet tie vairs nebija reāli kā Blaumaņa lugās. Šeit nacionālam kolo-

rītam bija jāpiesātinas ar pasaku valsts teiksmainību. Šāds jauns

pasākums, kur tēlošanai jāpārceļas citā pasaulē, pie tam neaizmirstot

divus noteikumus: pirmo, ka jārāda tautas pasaka, un otro, ka jā-

liek pamats bērnu teātrim, varēja beigties vai nu ar neveiksmi, vai

arī ar pusieguvumu. Panākumiem daudz palīdzēja retā apstākļu

sakrišana, kur pirmšķirīgam drāmatiskam darbam pretī atradās tā-

das pašas kvalitātes aktieri. Pret tādiem tēlotājiem kā Dace Ak-

mentiņa (Sprīdītis), Berta Rūmniece (Pamāte), Aleksandrs Michel-

sons (Milzis), Mierlauks (Sīkstulis), Valdšmits (Ķēniņš), Pēteris Ru-

dzītis (Vēja māte) ar Duburu (pats tēloja Nelabo) kā režisoru laikam

neceltu iebildumus arī mūsdienu augsti attīstītais teātra apmeklētājs.

Tā nu Brigadere jau gandrīz pašos teātra sākumos lika dro-

šus, laika nesatricināmus pamatus mūsu bērnu drāmai, kuras kvali-

tāti varētu apskaust jebkura Eiropas tauta. Ar Sprīdīti, Maiju un

Paiju un Lolitas brīnumputnu ir nodibināts augsti vērtējams bērnu

drāmas fonds kā dramatiskā, tā arī skatuviskā ziņā.
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Brigadere Blaumaņa drāmaturģiju papildināja arī citādā ziņā.

Uz skatuves uznāca īsts latviešu pilsētnieks — strādnieks, sīkpilso-

nis, latviešu miljonārs, intelliģents, intellektuālis, mākslinieks. Bez

tiem viņa dzīvi un komplicēti izstrādātam vīrieša raksturam nostāda

pretim tā paša (bieži vien augstāka) garīga līmeņa sievieti. Ja arī

līdz šim mūsu aktrises dabūja tēlot patstāvīgas, garīgi rosīgas sie-

vietes-cīnītājas, kā, piem., Aspazijas lugās, tad Brigaderes drāma ir

nākošais etaps. Sieviete no abstraktu ideju paudējas pārvēršas in-

dividuālā savas dzīves veidotājā un apsvērējā. Šī garīgi augstvēr-

tīgā sieviete nemeklē dzīves problēmu izšķiršanu vienpusīgā eman-

cipācijā. „Lugu varones bieži cīnās ar vīrieti, bet ne vienīgi par per-

sonīgu laimi, ne par to, lai vīrietis viņas mīlētu, bet lai viņš veidotos

cildens, augtu uz pilnību" (P. Ermaņa A. Br., 214).

Tāpat kā Blaumanis, arī Brigadere neapmierinājās tikai ar ka-

bineta darbu — lugu rakstīšanu. Gan viņa aktīvi nedarbojās līdz

uz skatuves, taču artistiska iejūta viņai bijusi. Svarīgs teātra iz-

pratnes cēlonis bija viņas teātrālā dzimta. Ar brāli Jāni Brigaderu

viņa par teātra problēmu, pēc Jāņa Rapas izteiciena, runājusi tik

bieži, nopietni un bažīgi, kā zemnieks par lauksaimniecību. Brāļa

tuvums teātra pasaulei viņai deva iespēju arī tuvāk pašā teātrī novē-

rot režijas paņēmienus un tā dziļāki izprast prasības, ko skatuve uz-

stāda labi skanošam drāmatiskam darbam. Un te viņai pirmā kārtā

ir veikls, atjautīgs dialogs, kas ne tikai iepriecina skatītāju, bet ari

izveido aktiera spēles vieglumu.

Sistēmatiska izrāžu apmeklēšana un piedalīšanās visos mēģi-

nājumos Brigaderei bija pati par sevi saprotama lieta. Bet viņa ne-

aprobežojās vienīgi ar paskaidrojumiem režisoram un aktieriem.

Redzot savā fantāzijā lugu personāžus, Brigadere atsevišķas lielā-

kās lomas izstrādāja visos sīkumos divatā ar aktieri savās viesmīlī-

gajās mājās. Tā, piem., ir radies šuvējas Māliņas un arī Sniedzes

tēls. Par pēdējo P. Jēger-Freimane raksta, ka
„..

šo lomu abas

mākslinieces ir izstrādājušas kopā un viņas žilbinošie panākumi ir

abu kopīgā ģēnija darba rezultāts. Neskaitāmas reizes, nepiekusuši
Dace Akmentiņa nākusi pie Annas Brigaderes, katrs teikums iz-

strādāts cauri, katram teikumam, katram vārdam viņa devusi ideālo

toni; kopīgi pārdomājušas kustības. Viss šai iepriekšējā sagatavo-
šanas darbā ticis memorēts, un tomēr — uz skatuves, izrādē viss

tas dabūjis savu īpašo, galīgo, pilnīgo apgaismojumu" (monogr. Dace

Akmentiņa).

Līdzīgi Blaumanim, kas parasti pārbaudījis savus skatuves ga-
balus vispirms uz Ergju lauku skatuves, arī Brigadere katru savu

jauno lugu pirms iespiešanas un uzvešanas pārbaudījusi intimas au-
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dītorijas priekšā. Bet ja viņa šeit arī ievērojusi klausītāju kritiku,

tad aktieriem viņa nekad savas lomas nav pielaikojusi. Viņa ne tikai

nav ļāvusi aktieriem atkāpties no teksta, bet ir devusi tiem pat vis-

sīkākos tēlošanas norādījumus. Tā aktieri stāsta, ka Brigadere vē-

lējusies, lai aktieris pieklautos viņas fantāzijā redzētā tēla vissīkā-

kām dētajām (piem., pat roku kustībās). Par šādu autora uzdevumu

izpratni var būt dažādās domās, jo aktierim kā māksliniekam ir pa-

šam sava radoša fantāzija, kura uz autora teksta pamata uzcel su-

verēnu skatuves tēlu. Ja nu šis tēls skatītājam ir pilnam ticams un

nav nekur pretrunīgs, tad pret šādu māksliniecisku tēlojumu neva-

rētu iebilst, lai tas arī gluži nesaskanētu ar autora iedomāto. Taču,

no otras puses, šajā atsevišķā gadījumā, kur autore tik dziļi izprot

skatuvi un viņas prasības, Annas Brigaderes darbība latviešu teāt-

rim ir jāatzīst par auglīgu. Katrā ziņā Brigaderes komplicēto tēlu

iemiesošana ir tēlotājiem tapusi par grūtu, bet vērtīgu skolu un iz-

skaudusi dažu labu nodeldētu spēles paņēmienu, atvietojot tos ar

īstiem, īpatniem, tikai latvietim piemītošiem scēniskās izteiksmes

veidiem.

Citi rakstnieki. Lai gan Rīgas Latviešu teātris daudz

ir darījis orīģinālrepertuāra labā, tomēr salīdzinot ar tulkojumiem,

pašu lugu skaits nav liels. Pēc Dubura izteiciena, tie neieņem pat

piekto dalu. Bez Blaumaņa un Brigaderes Rīgas Latv. teātra reper-

tuārā jāatzīmē arī citi drāmatiski rakstnieki, kuru ietekme gan nav

bijusi tik ilgstoša un nav atstājusi tik dziļas pēdas, bet kuri tomēr ir

vai nu uzturējuši labo līmeni, vai arī atsevišķos gadījumos devuši

aktieriem jaunas nebijušas lomas. Izskatot Rīgas Latv. teātra orī-

ģinālrepertuāru sākot no 1893.—1918. gadam, varam atzīmēt šādas

lugas:

J. Akuratera Lāča bērni, 1909., Ķēniņa meita, 1911., Kaupo, 1913., Kur-

zeme, 1917. — A. Alunāna Kas tie tādi, kas dziedāja, 1893., Mūsu senči, 1909.,

Visi mani radi raud, 1910., Draudzes bazārs, 1911., Lielpils pagasta vecākie, Paša

audzināts, Mūsu Pokāls, 1912. — Aspazijas Vaidelote, Zaudētās tiesības, 1894.,

Ragana, 1895. — Fr. Bārda s Nu ar dievu, Vidzemīte, 1914. — V. Berž-

maņa (Latviešu b-bas godalgotā luga) Kalnu gaiss 1908. — R. Blaumaņa

Pazudušais dēls, 1893., Zelta kupris, 1895., Trīnes grēki, 1896., Potivāra nams,

1897., No saldenās pudeles, 1901., Skroderdienas Silmačos, 1902., Indrāni, 1904.,

Ugunī, 1905., Sestdienas vakars un bērnu luga Pamāte, 1908. — A. Briga-

deres Aiz līdzcietības, 1898., Izredzētais, 1901., Sprīdītis, 1903., Ceļa jūtīs,

1906., Atkalredzēšanās, 1908., Pie latviešu miljonāra, 1909., Zvanīgs zvārgu-

lītis, Princese Gundega, 1912., Raudupiete, 1914. — Deglava Vecais

pilskungs, 1893. — Dubura un Deglava Precības, 1894. — Failija Laura,

1906. — J. Jaunsudrabiņa Traģēdija, 1907., Viena diena, 1909., Ansis

Auns, 1912., Latvieši, 1917. — M. un R. Kaudzīšu (rom. drāmat. Zelt-

matis) Mērnieku laiki, 1918. — Lindula Dižūdru Māle, 1917. —
Andrieva
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Nicd ra s Zeme, 1903. — J. Pa Icv ič a Purvā, 1906. — J. Pētersona Cē-

lie mērķi, 1918. — J. Poruka Hernhūtieši, 1896. — E. Privkas Dora,

1909. — Purinu Klāva — Nauda, 1895. — Raiņa Pūt, vējiņi,

Zelta zirgs, 1916. — Rozentāla-Krūmiņa Lauvas dūša, 1908. —

A. Saulieša Pret ziemeļiem 1911., Jēkabs Saltups 1913., Pašam sava saim-

niecība, 1918. — D. Šveņķa Smalki ļaudis, 1894. — K. Štrāla Sāpju teika.

1909. — Ed. Vulfa Rožainās dienas, Thea Moreni, 1907., Klusuma bērni, 1909.,

Izabella, Pielūdzēji, 1912., Faustiņš, Atriebšanās, Tāpiņa atgriešanās, 1913.,

Greizsirdība, 1914., Vaļsirdīgās, Svešas krāsas, Grūts uzdevums, Līnis murdā,

Sasistais spogulis, Pusseptiņos, 1918. —
J. Zeibolta Mājas naids, 1897. Trīs

soļi uz laimi 1899.

B. JAUNAIS RĪGAS LATVIEŠU TEĀTRIS (1902—1905)

Šis teātris, kas radies kā opozicija Rīgas Latv. teātrim, arī

pieskaitāms autora teātra tipam. Opozicija bija vairāk sociālas,

ne mākslinieciskas dabas, un tādēļ atšķirībā no Jaunā Rīgas teātra

(1902-1905», lielas vietas teātra vēsturē šai skatuvei nav. Par

pirmo teātra direktoru izvēlēts operdziedātājs Fridrichs Podnieks,

kura iespaidā teātris uzved vairāk operas un dziedāšanas lugas. Re-

pertuārā atrodamas arī orīģināllugas. Tā 1902. g. jāmin Alun ā n a

Kas tie tādi, kas dziedāja un Aspazijas Zaudētās tiesības, 1904.

gadā — Raiņa Pusideālists (par šī uzveduma iestudējumu preses

atsauksmes ir nelabvēlīgas) un Alun ā n a Mūsu senči. Tad 1905.

gadā jāatzīmē kā teātra izcilākais ieguvums Aspazijas drāmas

Sidraba šķidrauta uzvedums. Luga guvusi milzīgus panākumus un

nostiprinājusi teātra saimniecisko stāvokli, kas bijis diezgan ap-

draudēts. Bet tūliņ pēc tam krievu valdība šo namu (tag. Lāčplēša

ielā Nr. 25) sekvestrē, un teātris izbeidz savu darbību.

C. NACIONĀLAIS TEĀTRIS

Ar Izglītības ministrijas rīkojumu 1919. gada 23. septembrī no-

dibinātais Nacionālais teātris gandrīz par dāvinājuma cenu, it kā man-

tinieks, pārņēma no Rīgas Latviešu b-bas teātra viņa inventāru.
Nacionālo teātri var uzskatīt par Rīgas Latv. teātra mantinieku ne

tikai šaja nozīmē vien. Arī skatuves mākslas ziņā tiek turpinātas
Rīgas Latv. teātra tradicijas. Reāli psīcholoģiskais virziens un «kla-
siskā līnija", pie kā Nacionālā teātra dibinātāji ir domājuši pietu-
rēties, patiesībā nebija tāda māksliniecisku mērķu spraušana, pēc
kuriem teātrim vajadzētu tiekties kā pēc nesasniedzama ideāla. Tas
bija tikai patreizējā stāvokļa fiksējums, stāvokļa, kuru veidojuši Rī-
gas Latv. teātra izcilākie aktieri jau pirmskara laikos. No šīm ve-

cajam, pa daļai savu laiku pārdzīvojušām tradīcijām jaundibinātais
teātris nav daudz atkāpies. Tā ari šī skatuve, tāpat kā viņas priekš-
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gājējs Rīgas Latviešu teātris, ir palikusi joprojām vairāk tikai autora

ietekmē.

Latviešu autora teātris. Bet Nacionālam teātrim,

salīdzinot ar priekšgājēju, nāk klāt jaunas pozitīvas īpašības. Un

proti, tas no autora teātra vispār ir tapis par lat-

viešu autora teātri. Kur priekškara laikā uz skatuves orī-

ginālluga parādījās tikai kā nenozīmīga repertuāra dala, tur tagad

Nacionālā teātrī orīģināllugu ir jau pāri par 50%.

Pirmskara teātrim mēs viegli varējām saskatīt latviskās ma-

ģistrāles, tādēļ ka skatuves māksla bija vienveidīga — tā nāca gal-

venokārt no Vācijas un latviešu autoru darbu bija maz. Pēc patstā-

vīgās Latvijas nodibināšanās iestājas pavisam citi apstākli. Vis-

pirms, nozudusi bija vācu ietekme, jo pa garajiem kara gadiem ar

pašu Vāciju sakari ceļojumu un izglītošanās veidā vairs netika uztu-

rēti kā agrāk. Aktieri izklīda pa Krieviju un tur ietekmējās no tem-

perāmentīgās, sulīgās krievu galvas pilsētu teātru mākslas, gan tikai

novērojot, gan arī spēlējot līdzi un apmeklējot dažādus kursus.

Agrāk nacionālo repertuāru uzskatīja zināmā mērā par teātra

labdarību, tagad latviešu autoram jau bija pilnas tiesības uz skatuvi,

kā jau vispār visam latviskam. Šī nacionālā pašapziņa izpaudās ne

tikai repertuārā vien. Arī aktieris uz skatuves top tuvāks, patstāvī-

gāks latvisko iezīmju izveidošanā.

Uz jautājumu, kādi rakstnieki un lugas veidojuši Nacionālā te-

ātra skatuvisko seju, dot noteiktu atbildi nav iespējams. Pirmkārt, ne

tikai orīģināllugas vien ietekmē aktieri, bet arī pati valsts dzīve un

nacionālās patstāvības atmosfaira neredzēti spēcīgi iedarbojas uz

viņu. Otrkārt, latviešu repertuārs ar savām vairāk par pusotra

simta lugām, kur lomas sniedzas tūkstošos, jau tapis par tik ikdie-

nišķu lietu, ka atsevišķi autori vairs nespēj atstāt jūtamas latviskas

iezīmes mūsu skatuves mākslā.

Skaidru, latvisku seju varētu izkopt tikai radošs režisors, kas

lielo teātra organismu kaut pamazām spētu ievirzīt blakus mūsu

plaukstošās dzīves gaitām. Jo tas nu ir neapšaubāmi, ka tikai ra-

doša režisora roka, nevis aktieris vien, spēs izlasīt vērtīgās, palie-

košās iezīmes no mūsu sazarojušās, daudzsejainās ikdienas dzīves.

Arī autora teātris ir tāds pats kollektīvs kā visi citi, un sasniegumi

var tikai rasties vienas gribas vadītā virzienā.

Bet tā ka autora teātra galvenā sastāvdaļa ir rakstnieks, tad

teātrim ir pilnas tiesības norādīt uz to kā uz sastrēguma līdzvainīgo.

Par to, ka nerodas lieli drāmatiski talanti, būtu veltīgi gausties, jo

tas neatkarājas no labas gribas vien. Taču to mūsu drāmatiķiem,

kas lugas joprojām vēl raksta, var gan pārmest, ka viņi gandrīz bez
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izņēmuma ieslīguši rutīnā un mūsu cilvēku un dzīves attiecības tēlo

nevis laikmetīgi, šodienīgi, bet gan tā, kā Blaumanis vai Vulfs to da-

rījuši. Tā nu vērojot pavisam reālisku šīsdienas lugu, viņa liekas kā

sapnī skatīta, kur patiesi iespējamais saraustītā veidā pinas ar sen

aizgājušo un arī neiespējamo. Protams, ka šāds retrospektīvs teātris

ir nevien garlaicīgs, bet arī nevajadzīgs, jo patreizējo dzīvi ne-

spēj nemaz ietekmēt. To teātris pilnam spētu tikai tad, ja arī autors

prastu mums parādīt šodienas laukus un pilsētu ar visām viņu la-

bām un ļaunām pusēm. Tas vien, ka rakstnieks zem virsraksta at-

zīmē „notiek mūsu dienās" un ieliek patriarchālam saimniekam mu-

tē «traktora" un „kredita" vārdus, nevar personāžus padarīt aktu-

ālus, ja visa viņa gara dzīve, raksturs un pasaules uzskats atvasināts

no literātūras vēstures.

Nacionālā teātra drāmatiķi. Nacionālā teātra re-

pertuārs nav veidots pēc kāda noteikta plāna un tādēļ nevaram ru-

nāt par kādiem nobeigtiem darbības posmiem. Pašu autoru darbus

uzveda apmēram tādā kārtībā, kādā tie rakstīti. Reižu reizēm deva

arī mūsu klasiķus, gan vairāk to komēdijas. Ar Raiņa vārdu ir

cieši saistīts teātra sākums. 1919. g. 18. novembrī uzveda viņa sēr-

dieņu dziesmu Daugava un jau nākošā gadā Jāzepu un viņa brāļus,

kas tika izrādīti 125 reizes. Šāds izrāžu skaits tik nopietna rakstura

gabalam vēl līdz pēdējam laikam nav sasniegts. Tajā pašā sezonā

uzveda arī viņa tautas dziesmu drāmu Krauklīti. Tālākās pirmiz-

rādes: Spēlēju, dancoju (1921), Mušu ķēniņš (1923), lija Muromietis

un Rīgas ragana, Suns un kaķe (1928). Brigadere, kas savu

darbību jau sāka Rīgas Latviešu teātrī, rosīgi turpināja lugu rakstī-

šanu arī Nacionālam teātrim un ar savām 17 lugām ir pašā repertu-

āra priekšgalā. Arī Aspazija ir joprojām rakstījusi Nacionālam

teātrim. Te ir notikušas viņas lugu Aspazijas (1923), Boasa un Rutes

(1925), Zalša līgavas (1928) un Velna naudas (1933) pirmizrādes.

Pie pastāvīgiem drāmu rakstniekiem pieskaitāms arī Ak v r a te rs,

kura lugām piemīt samērā laba drāmas technika. Aktieriem

viņa vieglā sarunu valoda ir labi izrunājama.

īpatnu vietu Nacionālā teātrī ieņem Jūlijs Pētersons.

Ne tādēļ vien, ka viņš gadu gadā dod savas lugas, bet arī tāpēc, ka

viņš ir viens no retajiem, kas apmeklē visus savu lugu mēģinājumus.

Pats jau no bērnības interesēdamies par teātri, viņš arī tālākā dzīvē

aktīvi darbojas kā aktieris, pat režisors. Savas labās skatuves zi-

nāšanas viņš ielicis salonkomēdijās. Ar saviem dzīvajiem, at-

jautīgiem, vieglā valodā izveidotiem viesistabas dialogiem Pēter-

sons uzskatāms par mūsu labāko šāda veida lugu rakstnieku. Viņa

ietekme uz Nacionālo teātri jo lielāka tādēļ, ka viņš ne tikai vēro
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mēģinājumus, bet darbojas līdzi arī ar padomiem. Labi pazīdams

aktierus, Pētersons prot lomas uzrakstīt tā, ka tās tēlotājiem labi

piegul. Līdz ar to aktieris dabū izkopt tos izteiksmes līdzekļus, kas

viņa talantam vistuvāki.

Pie tikpat uzticīgiem Nacionālā teātra rakstniekiem piederējis

Augusts Saulietis. Tas ir tipisks poēts, kas teātrim iet pre-

tim tikai par tik, par cik tas nepieciešams. Gan reizēm būdams

darbībā pagauss, viņš tomēr nepaliek nedrāmatiski episks. Ar savu

apzinīgi izveidoto darbu uzbūvi un glezno, izkopto valodu viņš te-

ātrim ir sniedzis daudz klusas, bet nezūdamas latviskas vērtības.

Tāpat Ed. Vulfs, kura lugas bieži uzņemtas repertuārā, ir

labs skatuves pazinējs. Šīs zināšanas viņš ieguvis Rīgas Latviešu

teātrī, būdams tur par drāmaturgu, kur arī viņš sācis savas drāma-

tiskā rakstnieka gaitas. Vulfs pieder pie tiem nedaudziem, kas uz

skatuves ir devis dzīvus, patiesus, gan nopietnus, gan arī komiskus

pilsētnieku tipus, kas uz visiem laikiem tapuši par neaizmirstamiem.

Aktieriem Vulfs ar savām pateicīgām lomām ir sagādājis daudz tri-

umfu. — Izņemot savu vēsturisko drāmu Žanu D'Ark, par kuru An-

drejs Upītis ar pilnu tiesību ir saņēmis Nacionālā teātra kon-

kursā godalgu, viņš teātrim rakstījis labi spēlējamas komēdijas no

aktuālās pilsētas dzīves, kurās pilsonība tiek attēlota no satiriskā vie-

dokļa. — J. Jaunsudrabiņa lugu spēks ir viņu vienkāršā, la-

koniska valoda, kas pie tam ir atjautību pilna un labi palīdz aktierim

noraidīt to skatītāju zālē. — Ar savu konservātīvo pieeju drāmas vei-

došanā Kārlis Zariņš krietni iederas šī teātra rakstniekos. Viņa

lugas ir koncentrētas darbīgā dialogā un tādēļ bez pūlēm uzveda-

mas, ja režisors arī nav radošs, bet tikai kārtojošs elements. Ne-

varam sevišķi neizcelt viņa drāmu Zemes spēks, kura psīcholoģiskā

izveidojuma un intrigas ziņā stādāma mūsu orīģināldrāmu pirmajās

rindās. Ar šo lugu Zariņš parāda sevi kā tipisku „autora teātra'
1

rakstnieku.

Valdemārs Dambergs, kura vārds arī minams kopā ar

Nacionālo teātri, uzskatāms vairāk par dzejnieku, mazāk par drā-

matiķi, jo ar savām lugām rosina nevis skatītāju pārdzīvojumu, bet

gan ļauj tiem vairāk dzirdēt daiļu valodu. — Šepat minams ari

Edvins Mednis, kas reizēm meklē jaunu pieeju lugu rakstīšanā

ar savu patētismu, taču līdz šim pilnā mērā ar skatuvi viņš nav sa-

praties. — M. D i š 1 c re, kas par savu lugu legātnis saņēmusi Na-

cionālā teātra godalgu, ir teātrim ar savām skaidri un nopietni uz-

celtām drāmām parādījusi lauku dzīvi jaunās attiecībās. — Pāvils

G r v z n a no seniem laikiem saistījies pie skatuves un prot dot scē-

niski dzīvus darbus.
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No jaunākiem drāmatiķiem izcilus vietu ieguvis Mārtiņš

Zive r t s. Kā īsts dramatiķis, viņš raugās uz to, lai literārais

darbs būtu skatuvisks. Viņa ieroči: smalki izstrādāta psīcholoģiska

līnija, interesanta intriga, spriegs, labi izrunājams dialogs.

Nacionāla teātra oriģinalrepertuars līdz 1937. g. 21. martam ir bijis šāds:

J. Akuratera Viesturs 1919/20 g. sezonā, Šis un tas, itnekas 20/21, Lāča

bērni 21/22, Pieci vēji 22/23, Tautas darbinieki 24/25, Apvienosimies 26/27,

Priecīgais saimnieks 28/29, Mīlestības zeme 30/31, Amora talons 31/32, Va-

dātājs 33/34, Vecie un jaunie 34/35, Kronvaids 35/36. — P. A1 dr c s

Līdumnieki 30/31. — A. Alunāna Lielpils pagasta vecākie 27/28, Seši mazi

bundzinieki 32/33, Kas tie tādi, kas dziedāja 22/23, Visi matii radi raud 24/25.

— A. Andrasa (A. Andersona) Ķēniņš Dāvids 22123, Baltezeru dzimtas

asinis 33/34. — Aspazijas Vaidelote 22123, Aspazija 23/24, Ragana 24/25,

Boass un Rute 25/26, Zalša līgava 27/28, Velna nauda 33/34. — R. Blau-

maņa Ugunī 19/20, Pazudušais dēls 19/20, Indrāni 20/21, Skroderdienas Sil-

mačos 20/21, Potivāra nams 24/25, Trīnes grēki 25/26, No saldenās pudeles

27/28, Ļaunais gars 29/30, Sestdienas vakars 33/34, Zelta kupris 33/34, Pēc

pirmā mītiņa 33/34. — I. Bračas Velni 29/30. — A. Brigaderes Sprī-

dītis 19/20, Pie latviešu miljonāra 20/21, Ilga 20/21. Ausma, Mazā māja

21/22, Maija un Paija 22123, Raudupiete 23/24, Hetēras mantojums 23/24, Sievu

kari ar Belcebulu 24/25, Lielais loms 25/26, Dievišķā seja 26/27, Lolitas brī-

numputns 26/27, Izredzētais 27/28, Ceļa jūtīs 28/29, Kad sievas spēkojas 29/30,

Šuvējas sapnis 30/31, Pastari 31/32, Karaliene Jāna 32/33. — V. Damberga

Ziedu viesulī 21/22, Mēs viņus gūstīsim 22123, Neticīgā Kolombīne 25/26. — A.

Deglava Vienpadsmitā stunda 22/23. — M. Dišleres Ozolnieka meita

28/29, legātnis 29/30, Traks laiks 31/32. — Doku Ata (drāmat. V. Zonbergs)

Krišus Laksts 34/35. — V. Egl īš a Ministra sievas 25/26, Nesaraujamās saites

33/34. — H. Eldgasta Agarta 22/23. — Failija Selgā 20/21. - K. Fre in-

b c r g a Tumsā un salā 21/22. — V. G r ē v i ņ a Gaisa grābekli 31/32. — A. G rī-

n a (drāmat. V. Zonbergs) Dvēseļu Putenis 34/35, Jānītis debesīs 36/37. — J. G r ī-

na Kajostro Jelgavā 32/33. — P. Gruznas Vecpuišu nodoklis 26/27, Zemes rūķu

kollektīvs 32/33. —A.Gv 1 b ja Kaspars un Biruta 23/24, Ērika Jonass 25/26, Avan-

tūriste 26/27, Skolmeistari 32/33. — K. leviņa Putras Dauķa precības 26/27,
Māte un meitas 27/28. — J. Janševska Precību viesulī 27/28, Pirmā nakts

28/29. — J. un K. Janševska (drāmat. Zeltmatis) Laimes bērns 32/33. —

J. Jaunsudrabiņa Dzīvās un nedzīvās puķes, Viena diena 21/22, Zvēru

dīdītājas 23/24, Jo pliks, jo traks 25/26. — K. Jēkabsona Sirdsapziņa 22/23,
Draudāru vedekla 35/36. — Kaudzītes Matīsa un Reiņa (drāmat. Zelt-

matis) Mērnieku laiki Slātavā 21/22, Viltus mērnieki Čangalē 26/27. — K1 iti j a s

Zulamite 20/21. — E. Kociņas Lidotājs 32/33. — J. Kosas Celi un dūkstis

23/24. — A. Krauzes-Ozoliņas Katrīna 29/30.
— V. Lāča (drāmat. V.

Zonbergs) Zvejnieka dēls I 33/34, Zvejnieka dēls II 34/35, Senču aici-

nājums 35/36, Kristaps Kaugurs 36/37.
—

A. Laiviņa Zvaigžņu pulki 33/34. —

M. Leiko un A. Krauzes Marija Valevska 33/34. — J. Lejiņa Pie dzim-

tenes krasta 22/23, Nebrauc tik dikti 23/24, Saulei līdzi 33/34. — Līgotņu

Jēkaba Bierantos 35/36, Skolotāja meita 36/37. — J. Lindula Gaigalu

dzimta 26/27. — E. Medņa Masku deja 25/26, Mīlas teika 28/29, Tu... brī-

nišķā! 30/31, Latvju leģenda 32/33, Lielā liesma 34/35. — J. Pētersona



17

Prāta cilvēki 24/25, Diplomāti 25/26, Sieviete ar sešiem prātiem 27/28, Cil-

vēki, kas bēg paši no sevis 28/29, Jauneklis ar sapņainām acīm 29/30, Tagad

pasaulei jāpārveidojas 30/31, Pieklīdušais kaķēns 31/32, Sievietes sirds la-

birints 32/33, Mīlas karuselis 34/35, Plaisas parketā 35/36, Burvju atslēga

36/37. —■ J. Poruka Hernhūtieši 21/22. — Em. Prūsas Gaisa dārzi 22123,

Godīguma pārbaude 34/35. — Pūriņu Klāva Zviedris 30/31. — Rai-

ņa Daugava 19/20, Pūt, vējiņi 19/20, Zelta zirgs 19/20, Jāzeps un viņa brāli

20/21, Krauklītis 20/21, Spēlēju, dancoju 21/22, Mušu ķēniņš 23/24, lija

Muromietis 27/28, Rīgas ragana 28/29, Suns un kaķe 28/29. — Rozentāla-

Krūmiņa Sarkanais kungs 26/27. — P. Rozīša (drām. Zonbergs) Valmie-

ras puikas 36/37. — K. Rudzītes Maliena 30/31. —
A. Saulieša Pret

ziemeļiem 19/20, Jēkabs Saltups 19/20, Līgo 21/22, Sirdskaite 23/24, Intelligenti

25/26, Nepilnīgais 26/27, Audžu bērni 29/30, Ķēniņš Zauls 30/31.
—

E. Šķipsnas

Ciānas bērni 26/27. — A. U p īš a Peldētāja Suzanna 22/23, Laimes lācis 23/24,

Atraitnes vīrs 25/26, Kaijas lidojums 26/27, Vesela miesa 27/28, Zanna D'Arka

29/30. — J. Vainovska-Sukubura Dzīvie miljoni 27/28. — Dr. M. Val-

tera Kristus atriebšanās 27/28. — J. Vesela Jumis 30/31. — Ed. Vulfa

Svētki Skangalē 19/20, Meli 20/21, Sensācija 21/22, Pasaka par nāvi 26/27.—
E. Zālītes Bīstamais vecums 27/28, Svešas asinis 34/35. — K. Zariņa

Gulbja dziesma 28/29, Zemes spēks 31/32, Negudrā Gertrūde 33/34, 2agatu

ligzda 33/34, Randenes Barbāra 34/35. — J. Z ci b o 11 a Mājas naids 25/26 (drām.

V. Zonbergs) Dullais barons Bundulis 35/36. — Z c 11 ma t a Arājdēls 23/24, In-

dulis 23/24, Antiņa galms 31/32. — M. Zivērta Nafta 31/32,.Zelta zeme 32/33 —

V. Zonberga Kurzemes lielais herco&s 30/31, Mākslīgais zīds 32/33, Zēns ar

suni 33/34. Ziedošais jaunības laiks 35/36. Jauno siržu tilts 36/37.

D. MAZAS SKATUVES

Ap gadsimta maiņu Rīgā ir bijušas arī dažādas mazākas ska-

tuves un trupas, piem., Arkadijas, Jonatāna. Rotas, Ausekļa, Cerī-

bas v. c., bet tām orīģinālrepertuāra izkopšanas ziņā nav lielas no-

zīmes, jo mākslinieciskais līmenis tām nav bijis augsts, un reper-

tuārs gandrīz sastāvējis no tulkotām lugām.

Interesanta parādība no literātūras viedokļa bija Apo 11 o te-

ātrī 1906. g. izrādītā Fallija komēdija Selgā. Šis uzvedums, kura

režisors bija Erichs Lauberts, tika sevišķi rūpīgi iestudēts „autora

klātbūtnē", kā tas ir atzīmēts programmas lapiņā, kurā vēl ir ie-

spiesti dekadentiskā garā aprakstītie lugas aktieru raksturojumi. Au-

tora līdzdalība iestudēšanā izpaudās psīcholoģiskos iztirzājumos un

paskaidrojumos no literātūras, sadzīves, vēstures. Šim Fallija pa-

sākumam idejiski piekļaujas Vijuma Vēvera 1906. gadā rīkotās vies-

izrādes, kurās parādījās Ed. Vulfa — Thea Moreni (R. L. T.) un

Jaunsudrabiņa Traģēdijas (UJejā) pirmizrāde. Šī Fallija un Vē-

vera darbība uzskatāma par mēģinājumu ievest mūsu teātrī kamer-

spēles stilu, tāpat simbolisko drāmas un tēlošanas virzienu — „sa-
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jūsmu gleznas". Birutas Skujenieces Intimo teātri (1923 —25),

varētu uzskatīt par šī priekškara pasākuma vēlīno un pārveidoto pēc-

teci. Vismaz visiem šiem māksliniekiem ir kopīga tieksme uz jaunra-

dīšanu un izvairīšanos no rutīnas. —
Pa kara laiku Rīgā darbojās

Komēdija (vēlāk pārdēvēta par Komēdijas teātri), kurā no jaun-

darbiem uzveda J. Pētersona Ideālo sabiedrību un Ed. Vulfa Sensā-

ciju.

Pēc Latvijas nodibināšanas, blakus Nacionālam un Dailes te-

ātrim Rīgā pastāvēja vairākas skatuves, no kurām dažas likvidē-

jušās, piem., Strādnieku teātris, kura repertuārs (1926—34) bija ar

šķiru mākslas tendenci, un tādēļ latviešu drāma tam bija maz de-

rīga. Tulkojumi ieņēma galveno vietu.

Zemnieku drāma (dib. 1929) ir ceļojošs lauku teātris,

kura pirmizrādes notiek Rīgā. Galveno vietu tā repertuārā ieņem

orīģināllugas, kaut gan izrādīti tiek arī tulkojumi. Savā ziņā ceļojo-
šais teātris ir arī Rīgas Mazais teātris (dib. 1926), kas izrā-

des notur Rīgas priekšpilsētu dažādās vietās (ap 18 punktu), šī

skatuve ir ievērojama no repertuāra viedokļa ar to, ka te uzved

tikai orīģināllugas (sākot ar 1930. g.). Repertuārā ir kā mūsu drā-

mas klasiķi, tā arī jauni rakstnieki, kuri šeit tiek pie vārda.

E. KOPSAVILKUMS PAR AUTORA TEĀTRI

Literātūras vēsturnieks klasificē rakstniekus dažādos literā-

ros virzienos, skolās un žanros. Tāpat to dara teātra vēsturnieks.

Tadēl it dabīgi var rasties jautājums, kādās savstarpējās attiecībās

bija mūsu drāmas un teātra virzieni. Vai jaunajai strāvai, roman-

tismam, reālismam v. c. virzieniem drāmā atbilda arī līdzīgi tēloša-

nas un inscēnēšanas paņēmieni skatuvē? Šādas parallēles sameklēt

gan liekas it kārdinoši, jo visās mākslas nozarēs, piem., arī gleznie-

cībā un mūzikā, mēdz runāt par parallēliem virzieniem. 'Taču, pa-

liekot īstenības robežās, ir jāatzīst, ka šādas parallēles autora teātrī

tomēr nav saskatāmas (Dailes teātris gan rada virzienus, bet tie

nav literātūras ietekmēti).

lemesls šādai nesaskaņai starp teātra un literātūras virzieniem

meklējams tajā apstāklī, ka teātra mākslu rada kollektīvs, kas sastāv

no atsevišķiem īpatņiem, kuriem jau vispār grūti pieskaņoties indi-

viduāli radītam autora darbam un literāram virzienam. Pie tam te-

ātris ir pastāvīgs mākslas iestādījums, kam jāuzved ne tikai viens,

bet gan daudzi autori. Saprotams, ka tik komplicēts organisms, la!

viņš būtu cik elastīgs, nevar ar katru jaunu lugu pārorientēties. Ar
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to nav teikts, ka arī teātrim nebūtu iespējams izkopt kādu konsek-

ventu stilu, paklausot vienas personas gribai un radošam virzienam.

Bet šai stila gribai ir jānāk vispirms no teātra vadītāja, ne no autora,

jo arī vadītājs var veidot tikai tādu teātra virzienu un stilu, kura

izteikšanai viņam ir pie rokas aktieri un inscēnēšanas līdzekli.

Neielaižoties sīkumos, par teātra formu varam sacīt, ka Rīgas

Latv. b-bas teātris sākot ar Rodes-Ebelinga laikiem iet vienu ne-

pārtrauktu virzienu cauri Interimteātrim līdz pat pēdējam Nacionālā

teātra laikam. Protams, ka šeit teātra māksla nav apstājusies. Tā

ir gandrīz pastāvīgi veidojusies. Tomēr jaunradījumi nenāca tik-

daudz ar mērķtiecīgu māksliniecisku nodomu, cik automātiski pašas

dzīves tecējumā. Aktieris arī bez režisora tiešiem norādījumiem

ietekmējās gari no savas ikdienas apkārtnes, gan mākslas vispār un

sevišķi jau no autora-drāmatiķa. Pēdējais, kā redzējām, ir ietekmē-

jis mūsu skatuves mākslu, rakstot pēc drāmas un skatuves liku-

miem, paceļot aktuālus jautājumus, radot jaunus tipus, rakstot pa-

kāpeniski sarežģītākus darbus un arī piedaloties mēģinājumos ar

saviem paskaidrojumiem režisoram un aktieriem. Taču pats par

sevi saprotams, ka šāda neizkārtota, nesistēmatiska veidošanās

nevar dot tik spilgtus un teicamus nacionālās mākslas rezultātus, kā

to varētu panākt vispusīgi izglītots režisors. Mēs nedomājam, ka

autora teātris tādēļ ir jāpārvērš tā pretstatā — režisora-inscēnētāja

teātrī. Tas arī nemaz ar labu gribu vien nav iespējams, jo šādi ta-

lanti parādās reti. Bet teātra mākslinieciskais vadītājs, arī palik-

dams autora teātra robežās, ar vispārīgu māksliniecisku darba plā-

nu, aktieru apzinīgu audzināšanu un iejūtīgu pieeju katram atseviš-

ķam rakstniekam, varētu daudz vairāk panākt mūsu drāmas un te-

ātra kultūrā nekā atstājot vadību tikai autoram un gadījumam.

II Teātris starp autoru un režisoru

JAUNAIS RĪGAS TEĀTRIS (1908—1915)

Šī teātra dibinātājai — Latvijas Skatuves b-bai — jau no paša

sākuma blakus sociālo reformu propagandas nolūkam ir nopietni

mākslinieciski nodomi, ko nevarēja teikt par Jauno Rīgas Latv. te-

ātri (no 1902—05). Šis teātris par savu uzdevumu stāda krietnu

darbu uzvešanu. Nabadzīgā pašu drāmatiskā literātūra spiež to

piegriezties vairāk tulkojumiem. Bet neskatoties uz nelatvisko lugu

lielo pārsvaru repertuārā, Jaunais Rīgas teātris savu mākslinieciski

radošo nozīmību ieguva ar dzejnieka Raiņa darbu uzvedumiem.
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Pirmās ierosmes jaunā virzienā teātris gūst ar Aspazijas Vai-

delotes uzvedumu (1909), kam dekorātīvo ietērpu pagatavo plašu de-

korātīvās mākslas izglītību baudījušais Jānis Kuģa. Šis ietērpums

rada sabiedrībā nepieredzētu interesi par teātri un divu gadu laikā,

piedaloties visplašākām aprindām, tiek savākti 4500 rubli Raiņa

Uguns un nakts inscēnējumam.

Šī Raiņa simboliskā luga tika iespiesta jau 1907. gadā, bet se-

višķu saviļņojumu netika izsaukusi. Rainis to it kā domājis operas

tekstam, un teātra ļaudis gabalu atzinuši par neskatuvisku un neiz-

rādāmu. Par Raiņa lugām vispār pastāv uzskats, ka tās jāpieskaita

tā saucamai lasāmai drāmai. Pie šī ieskata sevišķi turas teātra ap-

rindas. Tā, piem., par Induli un Āriju viens no mūsu izcilākiem te-

ātra vadītājiem — Duburs, izsakās, ka šī luga neatbilstot drāmas

technikas prasībām.

Neiztirzājot šeit jautājumu, par cik Raiņa lugas ir skatuvei pie-

mērotas, jo tas lielā mērā atkarājas arī no inscēnētāja spējām un

pieejas, var tomēr norādīt, ka Rainis, savas lugas rakstot, pretēji,

piem., Blaumanim un Brigaderei, esot maz par skatuvi domājis. To

arī var saprast, jo līdz 1920. gadam viņš pats nav pat ne-

vienu savu lugu redzējis izrādītu. Esot pat bijis

projekts organizēt sevišķu teātra braucienu uz Kastaņolu, lai auto-

ram viņa lugas parādītu teātra ietērpā.

Uguns un nakts inscēnējums (1911) Jaunā Rīgas teātrī ir pār-

ejas stadija starp režisora un autora teātri. Šis ir it kā līdzsvara stā-

voklis abos teātra uzskatos. Šeit dzejnieks un teātris viens otru ne

tikdaudz ietekmēja, kā savstarpīgi papildināja. Rainis deva savu

lielo vārdu un simbolisko dzeju, bet teātris Jāņa Kugas personā dod

tādu ietērpu, bez kura šos dzejnieka simbolus pilnam nevar uzņemt.

Tikai tad, kad Kuģa pārņēma dekorātīvo dalu savās rokās, Raiņa li-

riskais teksts un grūti saprotamie simboli atmirdzēja krāsās un at-

dzīvojās tēlos. Līdz ar to latvietis pirmo reizi dabūja reālu nojē-

gumu, kāda varētu izskatīties latviešu senatne ar viņas pilīm un

karavīriem. Vai nu dekorātīvi attēlotā pagātne tiešām bija patie-

sīga, tas te ir cits jautājums, tomēr Kugas koku konstrukciju pētī-

jumi un plašais vēriens radīja pārliecinošu latviešu senatnes stilu,

kas ar savu bajāriskumu publikai loti patika, līdz ar to paceļot arī

nacionālo pašapziņu. Tālākas inscēnējuma izdošanās sekas bija loti

atsaucīga atbalss presē, kas diendienā iztirzāja un tādā veidā popu-

lārizēja Raiņa darbu plašākās aprindās. Šie inscēnējuma panākumi

iezīmēja progresu nevien pašā Jaunā teātrī, bet pamudināja

arī Interimteātri un provinces skatuves pagatavot mākslinieciskus

ietērpus.
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Ja dekorāciju ziņā bija liels progress, tad par režiju to nevarēja

sacīt. Šeit, tāpat kā Rīgas Latv. teātrī, bija labi atsevišķi tēlotāji,

bet kopspēle vēl nebija līdzsvarota. Tomēr jau arī šajā ziņā bijuši

mēģinājumi. Tā, piem., Duburs un Teodors Amtmanis sākuši pie-

griezt vērību masu skatiem. Taču režijas problēmu sistēmatiski

jau tāpēc vien nevarēja rosināt, ka daudziem režisoriem pastāvot,

nebija vienotas vadības. Tomēr Jaunais Rīgas teātris pie mums

jāuzskata par pirmo celmlauzi skatuves mākslas līmeņa pacelšanā.

No oriģināldarbiem, ko Jaunais Rīgas teātris uzveda, minami: Alunāna

Lielpils pagasta vecākie, Mūsu senči 1908/09. — Aspazijas Naizsniegts mēr-

ķiš 08/09, Guna (Sidraba šķidrauts), Vaidelote, Ragana 09/10, Zaudētās tiesības

12/13. — A. Benjamiņa Miglā 08/09. — R. Blaumaņa Indrāni, Trīnes grēki,

Ugunī 08/09, Pazudušais dēls 12/13. — A. Brigaderes Ceļa jūtīs 08/09, Sprī-

dītis 10/11. — Ed. Cālīša Gundabs 09/10. —
P. Gr v z n a s Par vēlu 10/11. —

Jaunsudrabiņa Pirmais sniegs 08/09, Dzīvas un nedzīvas puķes 14/15. —

M. un R. Kaudzīšu (drāmat. P. Gruzna) Mērnieku laiki 10/11. — Lindula

Dižūdru Māle 12/13.
— Mierkalna Līdzsvarā 08/09. — J. Paleviča Purvā,

Preilenīte 08/09. —
J. Pētersona Sastingušās dvēseles 09/10, Seklā, pelēkā ik-

dienība 11/12, Cēlie mērķi 12/13, Redaktors Podiņš 13/14. — Raiņa Zelta zirgs

09/10, Uguns un nakts 10/11, Indulis un Ārija 11/12, Pusideālists 12/13. Pūt, vējiņi!

13/14. — Ed. Treumaņa Svešinieki 08/09. — A. U p ī š a Reinis un Jūla, Homo

Sapiens. Ragana 99/10, Balss un atbalss 11/12, Amacones 12jJ3. — Visvaldis

Bērzgaliešos 14/15. — Ed. Vulfa Pasaka par nāvi 14/15. — J. Zeibolta Mā-

jas naids 08/09. —

111 Režisora teātris

DAILES TEĀTRIS (DIB. 1920)

a) Suverēna skatuve

Suverēnā teātra rašanās iemesli. Šāda tipa te-

ātri rodas pēc tam, kad parastais teātris apnicis un skatītāji, jau ie-

priekš zinādami katras lugas scēnisko izvedumu un aktieru spēli,

var lugu, kura grāmatā pērkot iznāk lētāka par biļeti, lasīt mierīgi

savās mājās. Otrs suverēnā teātra rašanās iemesls ir repertuāra

vaina. Gan pasaules literātūras vēsturē ir daudz labu lugu, taču tā-

du, ko plašākas aprindas (lai arī intelliģentas) varētu bez pārveido-

šanas skatīties, būs tikai daži simti. Orīģināllugu, pats par sevi sa-

protams, ir nesalīdzināmi mazāk. Tā nu autora teātris var izsmelt

labo lugu fondu nedaudzos gados un ja tas vēlas tālāk eksistēt, tad

gribot negribot jārāda nepiemērotas vai arī zemas kvalitātes lugas.

Un tā ka autora teātrī aktiera vienīgais dzinējspēks ir dziļš drama-

tisks darbs, tad seklas lugas izrādot, vistalantīgākais aktieris no-

lietojas, zaudēdams savu fascinējošo spēku.
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Suverēnā teātra mākslinieciskais vadītājs tad nu mēģina no-

vērst abus šos trūkumus ar skatuves mākslas pacelšanu pāri vien-

kāršai illūstrācijai, uzsverot galvenokārt inscēnējuma pusi. Ar to

suverēnais teātris panāk teātra atsvaidzināšanu šādā kārtā: pirmkārt,

novēršot aktieru rutīnu ar pastāvīgiem eksperimentiem un vingrinā-

jumiem; otrkārt, «pavairojot repertuāru", t. i. dodot vienas un tās

pašas lugas vairākus inscēnējumus, katrreiz citā uztverē, un treškārt,

uzlabojot mazvērtīgas lugas interesantā, mākslinieciskā ietērpā.

Pēdējais ir sevišķi svarīgs orīģinālrepertuāra populāritātes veicinā-

šanai, kas ne vienmēr ir augstas kvalitātes.

Saprotams, ka mūsu Blaumanim un Brigaderei (tai gan ne vi-

sās lugās) inscēnētāja teātris nav vajadzīgs, jo viņi, kā redzējām, ar

savu specifiski drāmatisko talantu ne tikai dod vērtīgu repertuāru,

bet arī audzina aktieri. Turpretim Aspazijai un Rainim jau inscēnē-

jums ievērojamā kārtā palīdzēja. Viduvējam autoram (arī tādu ir

maz) un vēl par to zemākam (to ir visvairāk) lugu rakstītājam jau

radošais režisors ir nepieciešams, ja teātra mākslu gribam ierindot

blakus citiem mākslas novadiem.

Dailes teātra rašanās. Dailes teātris mums nav

radies tādā secībā, kā tas notiek ar šāda tipa teātriem vecās kultū-

ras valstīs, kur tie rodas pēc tam. kad parastais atdarinošais teātris

jau ir apnicis. Rīgas plašākā publika un arī intelliģence ap to laiku,

kad Dailes teātris dibinājās, vēl pilnā mērā bija apmierināta ar au-

tora teātri un ar aizrautību apmeklēja pat loti smagus un nopietnus

gabalus, kā tas, piemēram, bija ar Raiņa Jāzepu un viņa brāļiem.

Bet Smilģis bija Krievijā uzmanīgi pētījis Pēterpils un Maskavas

augstvērtīgo teātru meklējumus, un tas viņā atmodināja to talantu,

ar kuru nevar tik pārāk daudzi lepoties arī Vakareiropā. Un tā nu

atraisītā veidošanas griba radīja mūsu zemē jaunu teātri.

Dailes teātra principi. Ja Rīgas Latviešu, vēlāk Na-

cionālais teātris radās pamazām un tā vadītāji nezināja, kurp viņa
attīstības gaitas virzīs dažādie autori, tad „vienas gribas" Dailes te-

ātra aptuvens izveidošanās plāns pie tā dibināšanas Eduardam

S m i 1 ģ i m (dz. 1885) bija puslīdz apzināms. Lai gan Smiļģim vēl ne-

bija ne materiālo, ne mākslas līdzekļu savas jaunās teātra idejas re-

ālizēšanai, taču jau no paša sākuma (1920) viņš ir pieturējies pie tē-

zes, ka „teātris ir suverēna māksla", kas ir vērtība par sevi, neat-

karīgi no lugas tekstā atrodamās drāmatiskās un literārās nozīmības.

Par suverēno teātri tad nu Smilģis uzskatīja ne tikai aktieri

vien, bet arī citus skatuves mākslas elementus — „ritumu, telpu,

skaņu, krāsu, gaismu, plastiku", kuriem ar inscēnētāja pamatdomu

organiski jāsaug vienā veselā — izrādē. Bet lai teātris tiešām būtu
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sintētisks šī vārda patiesā nozīmē, kur katra inscēnējuma sastāv-

daļa būtu pilnvērtīga, tad tika nodibināta centrālizēta konsultantu

kopa, kas pēc mākslinieciskā vadītāja norādījumiem rūpējas par

katra inscēnējuma detaļu izstrādāšanu saskaņā ar Dailes teātra pa-

matidejām. Konsultanti ir pieaicinātie lietpratēji, kuri katrs darbo-

jas savā nozarē. Kustību konsultante Felicita Ertnere (dz.

1891) rūpējas par aktiera mīmiku, žestu, dialogu mizanscēnām, de-

jiskiem momentiem, masu skatiem. Viņai piekrīt arī aktieru tālāk-

audzināšanas darbs vispār, rīkojot kopīgus plastikas vingrinājumus

v. c. Izrunas konsultants seko aktieru vārda aistētikai, scēniskas

telpas veidotājs līdz 1926. g. Jānis Muncis (dz. 1886), tagad

Oto S k v 1 m c (dz. 1889), gādā par katra atsevišķa inscēnējuma ar-

chitektonisko un glezniecības dalu un kostīmiem, kā arī izveido

visu, kas atrodams uz skatuves — sākot ar istablietām un beidzot

ar niekli uz kamīna, lai izrādē nebūtu neviena sīkuma, kas nenāktu

no mākslinieka rokas. Arī mūzikā, ko katram uzvedumam speciāli

komponē Burchards Sosars (dz. 1890), tiek ieturēts tas pats

inscēnētāja pasūtījuma princips. Atšķirībā no līdzšinējā teātra, māk-

slinieki, ieiedami Dailes teātra sastāvā, vairs netiek uzskatīti kā at-

sevišķi individi, bet gan apvienoti inscēnētāja gribā veido vienotu

kollektīvu. Par ilgiem gadiem konsultanti ir tā saauguši ar šī teātra

virzienu un būtību, ka nenorobežojas tikai savā speciālā kompetencē,

bet var palīdzēt un dot idejas cits cita darbības laukā. Ar to Dailes

teātris ir panācis arī praktiski sintētiskā principa piepildīšanu.

b) Autora stāvoklis

Rīgas Latviešu, vēlāk Nacionālam teātrim autora darbs ir viss,

Dailes teātrim tas tikai sastāvdaļa. Autora teātris meklē labu lugu,

kas viegli izrādāma un pati ar savu vērtību pievelk skatītāju, bet re-

žisors saviem skatuves mākslas nodomiem piemērotu gabalu, kas

bieži tiek izvēlēts ar lielu izrādīšanas pretestību, lai rosinātu savu

teātra organismu un arī publikai parādītu teātrālās izteiksmes spē-

jas. Izturot sintetiskuma konsekvenci, Dailes teātris darbības sā-

kumā arī autoram savā teātrī negribēja ļaut vairāk vaļas, kā pārē-

jiem konsultantiem, bet tā ka Latvijai savs Goldoni neradās, kam

varētu piemērotas lugas pasūtīt, un kas varētu rakstīt tās duci gadā,

un ražīgā Ādolfa Alunāna arī vairs nebija, tad bija jāņem jau uzrakstī-

tās lugas. Kā cittautu, tā arī orīģināllugas tad tika sameklētas paš-

reizējai vajadzībai un arī attiecīgi pielaikotas, izdarot svītrojumus vai

arī mazākus pārkārtojumus. Tā, piem., Raiņa Indulis un Ārija ir vai

par trešu dalu sasvītrota jau tādēļ vien, ka Rainis šo darbu ir rakstī-

jis divu lugu apjomā, nepiedomājot par izrādīšanas iespējām. Tā-
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pat Raiņa Spēlēju, dancoju ir pārkārtotas ainas. Par vienu ainu ir

palielināts arī pēdējā laika uzvedums Blaumaņa Pazudušais dēls. Te

gan teksta grozījumu nav, bet pēdējā aina pārdalīta divās dalās, kā

tas ir novelē Pērkona negaiss, no kuras ņemts Pazudušā dēla sižets.

Pret pēdējo pārkārtojumu nevarētu celt iebildumus, jo autors bieži

vien savelk dažādus notikumus vienā vietā, lai tikai varētu tech-

niski izrādīt. Dailes teātris ar savu techniku šādā veidā ir «atrai-

sījis" daudzas lugas. Taisnība, reizēm ir notikusi darba sadrumsta-

lošana arī bez drāmas technikas vajadzībām, lai tikai dabūtu lielā-

kus teātrālus efektus.

Rakstnieka klātbūtnei mēģinājumos nav tādas nozīmes, kā

tas ir autora teātrī, kur viņš var dot padomu pat par režijas jautāju-

miem. Dailes teātra mēģinājumos autors vai nu nemaz netiek ai-

cināts vai arī aizgājis klusē. Gandrīz vienmēr viss, kas notiek uz

skatuves, vai nu pagalam nesakrīt ar autora iedomāto, vai arī pār-

sniedz autora fantāziju. Šī «nesaprašanās" ar autoru notiek tādēļ,

ka te visu noteic inscēnētājs, šai gadījumā Smilģis ar saviem kon-

sultantiem. Tāpat kā komponistam ir mūzikālā fantāzija, gleznotā-

jam gleznieciskā, drāmatikim dramatiskā, Smiļģim ir specifiski te-

ātrālā fantāzija, kas viņam ir visproduktīvākā inscēnējuma nozarē.

Šī teātrālā fantāzija katru parādību dzīvē vai arī mākslā spēj iztul-

kot negaidītā teātra valodā. Un autora teksts šeit nav izņēmums.

Inscēnētājs arvien to redz citādāki, nekā parastais lasītājs vai arī

pats rakstnieks to būtu gaidījis.

c) Repertuārs

Kad nepazīstamais Dailes teātris atklāja pirmo sezonu ar Raiņa

un Aspazijas inscēnējumiem, publika, atcerēdamās Rīgas Jauno te-

ātri, domāja, ka Dailes teātris turpinās šīs tradīcijas. Tomēr tas ne-

notika, jo šis teātris bija spraudis tikai mākslas uzdevumus. Taču

Raiņa un Aspazijas populārie vārdi pievilka skatītājus, un teātris, no-

slēdzis pirmo sezonu ar orīģināllugu aktīvu, varēja sākt savu pakā-

penisko veidošanos. Turpmākā gaitā gan orīģināllugas nebija pār-

svarā, tomēr tās sastāda caurmērā vienu trešdaļu no visa reper-

tuāra.

Apskatot šī teātra principus, mēs jau redzējām, ka lugas lite-

rārā vērtība Dailes teātrim ne vienmēr ir galvenā prasība. Tomēr

nav neviena ievērojama latviešu vai sveštautiešu autora, kura lu-

gas nebūtu rādītas šīs skatuves prožektoru gaismā. Neskatoties uz

suverēnā teātra principiem, arī Dailes teātrim repertuāra vēsture ir

raksturīga, taču ne tādā veidā, kā tas ir autora teātrim. Šeit mums

lugu nosaukumi vien daudz nekā nesacīs, jo viss te atkarājas nevis
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ko, bet ka uzved. Ta nu aplūkojot repertuāru, varam to iedalīt

trijās lielās grupās.

Pirmā Dailes teātra posmā, lai apžilbinātu, pievilktu skatītā-

jus, ņēma lugas ar bagātu teātrālu elementu, kas lāva daudz kustī-

bas", spēles prieka un rosināja inscēnēšanu. Viss te bija vērsts tikai

uz skatamību, bet kas kavēja lugas dinamiku, piem., garāki dia-

logi vai monologi, tika svītrots.

Šai posmā ir izrādītas: K. Ābeles Ligātūra 1925/26, Gleichenes grāfs

26/27. —
J. Akuratera Aptumšošanās 22/23. — A. Alunāna Seši mazi

budzinieki 23/24. — Aspazijas Atriebēja, Sidraba šķidrauts 20/21. — R.

Blaumaņa Skroderdienas Silmačos 22/23, Trīnes grēki 24/25, Ļaunais gars

25/26. — A. Brigaderes Princese Gundega 23/24, Sprīdītis 24/25. — M.

Ci c lēnas Sarkanais ners 23/24. — Kaudzītes Reiņa un Matīsa (drā-

mat. P. Gruzna) Mērnieku laiki 24/25. — Raiņa Indulis un Ārija, Uguns un

nakts 20/21. —

P. Gruznas Kad jūra krāc, Sila balodītis 20/21, Ziedu grava 21/22. —

Viktora Eglīša Lauku miljonārs 22/23 tika izrādīti ārpus stila meklēju-

miem.

Pielaušanās psīcholoģijai. Vidējā posmā no drā-

mas joprojām vēl tiek prasītas labas izspēlēšanās iespējas, bet psī-

choloģiskais moments arī netiek noraidīts, jo Dailes teātra aktieris

jau ir izaudzis, lai psīcholoģiju parādītu sevišķā, dailiskā veidā.

Šī pieeja vērojama šādiem gabaliem:

K. Ābeles Tautas darbinieki un mīla 31/32. — A. Alunāna Džons

Neilands 26/27, Mucinieks un Muciniece 31/32. — Aspazijas Madlienas baz-

nīcas torņa cēlējs 26/27, Pūcesspieģelis 31/32. — R. Blaumaņa Zagli

31/32. — M. Cielēnas Mitānija 30/31. — A. Čaka un E. Adamsona

Nagla, Tomāts un Plūmīte 32/33.
—

\. Deglava (drāmat. P. Gruzna) Rīga

25/26. — H. Dorbes Leiputrija 29/30. — V. Grēviņa Plevnas zaldāts

30/31. — P. Gruznas Rautenfelda mīlas traģēdija 28/29. —
J. Grota

Steņka Razins 30/31, Puškins (dziesmu luga ar Sosara mūziku) 36/37. —

A. Gulbja Pēc simts gadiem 30/31. —
Fr. Jansona Drošais Dainis

28/29. — K. Jēkabsona Sultāna harēms 27/28. — J. Lā č a Mazā Daga

28/29.
— J. Lejiņa Nebrauc tik dikti 29/30, Traki sirsnīgi 30/31. •-

Lercha-Puškaiša (drām. K. Dziļleja) Ojārs 30/31. — A. Michel-

sona Dumpīgā Rīga 30/31. — L. Pa egles Runga iz maisa 29/30. —

J. Pale v i č a Preilerīte 26/27. — Raiņa Spēlēju, dancoju 26/27,

Zelta zirgs 31/32. — E. Šķipsnas Pauks un Šmauks 35/36. — A.

Švābes Piebaldzēni-vēverīši 29/30. — A. Upīša Mirabo 25/26, Cēloņi un

sekas 26/27, Apburtais loks 28/29. — Dr. M. Valtera Dievs un cilvēks

29/30. — Ed. Vulfa Greizsirdība 25/26, Svētki Skangalē 28/29.

Atrastais teksts. Pēdējais posms jau noteikti rāda

pievēršanos lugas tekstā slēptām vērtībām. Arī šeit meklē drāma-

tismu, bet šis drāmatisms nav tikai agrākais dekorātīvais, izskatī-

gais, ārējais teātrālisms, bet gan cilvēka iekšējā dzīve, kuru nu ak-

tieris jau prot pārcelt svaigā teātrālā valodā. Inscēnētājs te neap-



26

žilbina ar ārējiem efektiem, bet gan dod noskanu, atmosfairu. Šai

posmā nu vairs nevairās no teksta, jo Dailes teātris te nebaidās zau-

dēt savu stilu un pieeju, bet gan mēģina to interpretēt.

Lugu otrreizējos inscēnējumus sākot ar 10 gadu

darbību parāda pavisam jaunā iztulkojumā. Galvenā pazīme te, ka

lugas vairs netiek sasvītrotas, bet tās rāda ar pilnu tekstu. Ar

šiem pārinscēnējumiem Dailes teātris uzskatāmā veidā rāda savu

progresu un sasniegumus.

Pārinscēnējumu ciklu ievada 10 gadu jubilejā Raiņa Indulis un Ārija

30i31, tad seko A. Brigaderes Princese Gundega 32/33, Blaumaņa Skroder-

dienas Silmačos 33/34, Alunāna Seši mazi bundzinieki 34/35, A. Deglava

(drām. E. Zālīte) Rīga 35/36.

Arī citu lugu inscenējumi sakot ar 1930./31. gadu jūtami pārnes

inscēnējuma smaguma punktu uz dzīvo cilvēku.

Šī posma repretuārs sekojošs:

A. Alunāna Kas tie tādi, kas dziedāja 29/30. — R. Blaumaņa Pa-

zudušais dēls 36/37. — A. Deglava (drāmat. E. Zālīte) Vecais pilskungs

35/36. — M. Dišleres Studentes vasara 31/32, Bagātā līgava 33/34. — A.

Grīna (drāmat. V. Zonbergs) Nameja gredzens 34/35, Tobago 34/35, Karo-

ga meklētāji 36/37. — J. Grota Zelta atslēga 36/37.
— K. leviņa Mežābe-

les koka kastīte 27/28, Zilās salas 29/30. — J. Janševska (drāmat. M. Lie-

piņa) Dzimtene 32/33, Mežvidus ļaudis 36/37. — J. Jaunsudrabiija In-

valids un Ralla 33/34. — Iv. Kaijas (drāmat. M. Liepiņa) ledzimtais grēks

33/34. — K. Kraujiņa Mīlas taika 32/33. — J. Lāča Baltā dūja 34/35. —

V. Lāča Tālais ceļš 35/36. — J. Lejina Bij man vienas rozes dēl 32/33. —

J. Munča Diktātors (paša inscēnējuma) 32/33. — A. Nied r a s Pie Azan-

das upes 34/35. — E. Prūsas Baltais jātnieks 35/36.
— Raiņa Mīla stip-

rāka par nāvi 27/28, Pūt, vējiņi 29/30, Jāzeps un viņa brāli 33/34. — J. Sārta

Viss pa gaisu 35/36. — J. Vainovska KaJnu saule 31/32. — Valda (drāmat. C.

Šķipsna) Staburaga bērni 34/35. — R. Vai desa (drāmat. E. Zālīte) Jūras vil-

ki 33/34. — E. Zālītes Maldu Mildas sapņojums 30/31, Pirkta laime 32/33.

Kā redzam, diezgan ievērojamu vietu šai repertuāra pārskatā

ieņem drāmatizējumi, kas izvērtušies gandrīz vai par mūsu skatuves

postu, jo konkurē ar orīģināllugām un notrulina aktierus. Teātris

gan aizbildinās, ka tos sācis uzvest piemērotu lugu trūkuma dēļ.
Tam pa daļai var piekrist, jo drāmatizējumā aktierim nav daudz ko

darīt, — uzvelk krāšņu kostīmu, izveido interesantu, raksturīgu

masku (jo spēles, kur varētu pamazām izpausties raksturs, drāmati-

zējums nedod) un darbīga dialoga vietā gluži mierīgā episkā veidā

izstāsta savu lomu. Toties inscēnētājs šeit uz aktiera rēķina var

sevi spoži parādīt. Bet lai arī reizēm ar šiem drāmatizējumiem var

loti daudz panākt, kā tas, piemēram, bija ar pēdējo lielisko folkloras

parādi Janševska Mežvidus laužu drāmatizējumā, tomēr, ja teātris

negrib panīkt un joprojām attīstīties dzīvā cilvēka — aktiera spēles
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virzienā, kas ir vienīgi pareizā attīstības gaita, tad no drāmatizēju-

miem būtu jāatturas. Bet cīņa pret šo „nedrāmu" tomēr grūta tā-

dēļ, ka tā ir arī kases lieta, jo populārus lasāmus gabalus publika

labprāt apskata teātrī.

d) Meklējumi.

lepriekšējā nodaļā runājām par principiem, pēc kuriem Dailes

teātris ir izvēlējies savu repertuāru. Bet ja gribam dabūt ieskatu

par literātūras un skatuves mākslas savstarpējo ietekmi, tad ir ne-

pieciešami aplūkot ne tikai autora teātrālās īpašības, kā to darījām,

apskatot autora teātri (cf. 317—322, par Aspaziju, Blaumani un Bri-

gaderi), bet parallēli rakstnieka darbam vērot arī režisora panā-

kumus. Lai nu šīs savstarpējās skatuves un poēta attiecības reži-

sora teātrī uztaustītu, būtu nepieciešami iztirzāt visus raksturīgākos

inscēnējumus. Mēs tomēr to nedarīsim, jo tas nozīmētu par daudz

attālināties no literātūras vēstures uzdevumiem. Tādēļ izvēlējā-

mies no apmēram simts izrādītām latviešu autoru lugām tikai devi-

ņas, mēģinot tur atrast galvenos inscēnējuma momentus, kas kaut

cik varētu norādīt, ko drāmatiskā rakstniecība devusi šim teātrim,

un kā teātris cēlis mūsu literātūru.

Teātrālizēšana. Šo inscēnēšanas pieeju visspilgtāk va-

ram novērot pie Blaumaņa Trīnes grēkiem — trešās sezonas inscē-

nējuma. Gan arī Raiņa un Aspazijas lugas jau agrāk tika tādā kārtā

apstrādātas, tomēr tās bija rakstītas uz nereālitātes fona un tādēļ

teātrālizēšana šeit tik redzami neizcēlās. Bet Dailes teātris negri-

bēja iet nekādos kompromisos arī ar reālistu Blaumani. Arī šī ko-

mēdija, kas ir tik cieši saistīta ar mūsu lauku dzīves īstenību, tika

inscēnēta abstraktā veidā, pilnīgi ignorējot pat nacionālo elementu.

Dekorātīvais ietērps tika veidots vadoties tikai no teātra aistētiskā

viedokļa, ne raksturojot apstākļus, bet dodot tiem dīvainas formas

un spilgtas krāsas. Tādi paši bija kostīmi, kuru forma un krāsa pat

iztālēm neatgādināja mūsu zemniekus.

Arī aktieru spēle nebija virzīta uz to, lai kustībām būtu kāda

jēga, bet tie žestikulēja, pārvietojās un dejoja tikai paša spēles

prieka labad un lai skatītāju izbrīnētu ar jo vairāk neredzētām,

grūti iedomājamām un pārgalvīgām situācijām. leguvumi no šī

eksperimenta nav lieli. Tas sniedza ansamblim vingrināšanās ie-

spēju un arī atziņas iegūšanu, ka Blaumaņa komēdijā ir daudz dellar-

tisku momentu.

Renovēšana. Ja scēniskais reālists Blaumanis nevienam

teātrim nedara grūtības, tad ir loti daudz lugu, kas savu laiku pār-

dzīvojušas, vairs nevar skatītājam sniegt mākslas baudījumu.
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Šai problēmai — novecojušo, nelaikmetīgo lugu atjaunošanai svaigā,

aktuālā veidā, — Dailes teātris pievērsās ceturtā sezonā ar Alunāna

Sešiem maziem bundziniekiem.

Ja Skroderdienas Silmačos Dailes teātris netika izsmēlis, bet

pagāja tām tikai gar vieniem sāniem, tad Bundziniekus tas no sekla

joku gabala ar sen aizgājušu laiku dienas jautājumiem pārvērta par

vērtīgu, rosinošu un dzīves priecīgu izrādi. Tas tika sasniegts ar ak-

tieru grotesko spēli, atjautīgām rotaļām, mūziku. Arī šeit bija liela

žestu un kustību bagātība, taču šie žesti un grupējumi, lai arī nereāli,

tomēr bija motivēti un mākslinieciski loģiski. Dekorātīvā ziņā te-

ātris bija pievērsies notikuma vietas raksturošanai, un apsvērtiem,

tīkama veida kostīmiem jau bija kaut arī vājas, tomēr nacionālas ie-

zīmes. Par šo izrādi jau varēja sacīt, ka te autors ir daudz ieguvis,

un ka viņa lugas nozīme bija vairākkārtīgi pavairojusies. 1935. ga-

dā, kad Bundzinieki nāca atkal jaunā inscenējumā, izrāde bija vēl

vērtīgāka. Dailes teātris, nemitīgi virzījies attīstības gaitā, jau

spēja šo gabalu atdzīvināt ne vairs to teātrālizējot commedia delT-

arte stilā, bet gan parādot to kāpinātā reālismā, kur groteskais un,

improvizācijas moments ir loti dzīvs. Alunāna «bundzinieces" bija

par iemeslu tautiskiem kostīmiem, kuri ne tikai nesa visas mūsu na-

cionālās iezīmes, bet gan vēl tās parādīja kāpinātā veidā. Izceļot

un apvienojot dažādu novadu rotājumus, tika panākts tāds mūsu

etnogrāfijas krāšņums un daiļums, kādu ikdienas dzīvē atsevišķos

kostīmos nebijām vērojuši.

letērpšanas meistarība. Piecu gadu jubilejā Dailes

teātrī bija izcils gadījums ar to, ka šeit tika noslēgts tas posms, ko

pats teātris sauca par «ziedošanos formas kultam", lai ar iegūto

meistarību turpmākā darbā «drīkstētu pieskarties dziļai un lielai

ideju valstij. Jo ar vienu pirkstu mēs nedrīkstam plinkškināt ne

Mocartu, ne Bēthovenu, lai viņi liktos mums cik tuvi un mīļi likda-

mies". Šajā jubilejas uzvedumā tika uzvesta K. Ābeles īpaši Dai-

les teātrim rakstīta drāmatiska balāde Ligātūra, kurā teātris cerēja

reālizēt visus savus scēniskos ieguvumus. Un tiešām, daudzās (38)

ainās teātris lieliski parādīja savu inscēnējuma mākslu. Tomēr šai

teatrālās technikas virtuozitātes demonstrācijā dzīvam aktierim vēl

nebija ierādīta lielāka vieta par jebkuru citu nedzīvu inscēnējuma

elementu. Tāpat tikai inscēnējuma elements bija arī pats autora

darbs, kas nevarēja uzrādīt ne drāmatiskas, ne literāras vērtības

tādā nozīmē, kā mēs to gaidām no drāmas. Tas bija tikai scenārijs

dzīvās teātra sasniegumu izstādes katalogs.

Aktieru inscenējums. Sasniedzis meistarību skatu-

ves izveidošanā, Dailes teātris neapstājās savā attīstībā, bet pama-
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zām pievērsās pašam galvenajam — aktierim. Taču arī aktieris šai

teātrī gāja jaunus neparastus ceļus. Viņš nepieslējās ikdienas reali-

tātei un rutinētam psīchologismam, bet rādīja raksturus un tēlus

pasvītrotā mākslinieciski pārspīlētā veidā. Un arī te vispirms vioš

saņēma atbalstu no inscēnētāja puses, kuru varētu nosaukt telpas

inscēnējuma pretstatā par aktiera inscēnējumu (šis termins nav vis-

pārpazīstams). Tie ir konsultanta — scēnas izveidotāja meti, kuros

paredzēts katra personāža ārējais izskats. Sejas maskā, kas radīta

vienreizēji mākslinieciski, izcelts viss raksturīgais neaizmirsta-

mā, groteskā veidā. Kostīma formai un krāsai jāstāsta par sava val-

kātāja garīgo pasauli. Arī rekvizītei (nūjas, somas v. t. t.) ar savu

neparasto izveidojumu ir Jānodod" tās īpašnieks.

Tā nu personāžs ar ārējo veidu vien, nemaz vēl nerunājot un

nekustoties, jau loti daudz parādīja. Tomēr grūti bija pēkšņi atrai-

sīt aktiera spēli. Un tā dažiem šis aktiera inscēnējums arī bija vie-

nīgais, ko viņš varēja parādīt, jo tēlot, t. i. izrādīt personāža jūtas un

raksturu darbībā izrādes gaitā visi vēl pilnam nespēja. Bet arī tas

bija daudz, jo padarīja izteiksmīgas pat niecīgās lomiņas, kas autora

tekstā pavisam pazuda.

Labu vielu īsti „dailiskam" spēles veidam sniedza (1926) Ed.

Vulfa jocīgā spēle Greizsirdība, kuras saturs ir četru dažādu literā-

tūras un teātra mākslas novirzienu parodija. Šeit nu ārējais inscē-

nējums, teātra technika bija otrā plānā. Pirmā vietā bija aktiera in-

scēnējums. Šī komēdija ar saviem pārspīlētiem šaržiem, kur vienā

vakarā jāparāda četri pavisam pretēji mākslas stili, bija Dailes te-

ātrim sevišķi atbilstoša. Minētais aktiera inscēnējums lāva vie-

niem un tiem pašiem aktieriem daudzkārtēji pārveidoties. Ar veca-

jiem parastiem skatuves līdzekļiem būtu grūti tik pārliecinoši vei-

dot tēlu raksturu un apkārtni.

Fantastiskām formas. Par aktieru inscēnējuma un

teātra technikas apvienojuma meistardarbu ir uzskatāms Dr. M.

Valtera mistērijas Dievs un cilvēks uzvedums (1930). Literārais

teksts, kas gan iri atziņu piesātināts, bet darbības ziņā pārāk ab-

strakts teātrim, tika tomēr tik spilgti un savdabīgi atdzīvināts, ka

paliek skatītāja atmiņā uz visiem laikiem. Galveno vērtību šim in-

scēnējumam piešķir tas, ka maskas, kostīmi un skatuves telpas vei-

dojumi nebija ne ņemti no reālas dzīves, ne arī patapināti no iepriek-

šējām formām, bet gan veidoti brīvā fantāzijā un tikai šai mistērijai

viscilvēcīgā, piedienīgā veidā. Šajā inscēnējuma rēgonīgā veidā

gan baismīgos, gan ari pievilcīgos tēlos — simbolos, bija parādīta

visa dzīve, sākot ar pasaules radīšanu un Kaina noziegumu, ar vi-
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ņas šaubām, cīņas drosmi, izmisumu, augstākiem garīgiem spēkiem

un zemām kaislībām. Gandrīz pastāvīgi inscēnētājs gāja ārā no lu-

gas teksta, veidodams virs tā varenas iztēles virsbūves. Teksts

šeit teātrim bija it kā tramplīns lēcienam tajās gara sfairās, kas ko-

pīgas visas cilvēces gara vēsturei. Inscēnējuma pašvērtība bija tik

liela, ka varēja apmierināt visaugstākās mākslas prasības.

Starp divām pasaulēm —reālo un nereālo, ir

nostādīta Jaunsudrabiņa traģikomēdija Invalids un Ralla (1934). Šeit

personāži nav fantastiski, bet gan ņemti no reālās dzīves. Arī de-

korātīvā elementā nebija nekā nereāla. Tomēr ar mākslinieciskiem

skatu sakārtojumiem inscēnētājs prata darbību tik nemanot pārvir-

zīt no ikdienas dzīves uz fantastiku, kaut ko sapnim līdzīgu, pie kam

robežu pārejas skatītājam nebija notveramas. Lasot lugas tekstu

vien, tas izliekas tik jūklīgs, ka, šķiet, to autora teātrī nemaz nebūtu

iespējams uzvest. Interesanti, ka uz šī inscēnējuma paņēmienu

Smilģi ir pašam nezinot uzvedinājis autors. Tā savādā maniere,

kādā Jaunsudrabiņš lasījis viņam savu lugu priekšā, pusnopietni,

pussmīnot, ierosinājusi režisorā arī domu par lugas ietērpšanu īste-

nības un reizē neīstenības formā. Tā varbūt ir arī vienīgā reize, kur

autors spējis ietekmēt šo tipisko režisora teātri.

Latviskā problēma. Kā redzējām, jau pirmos sešos

gados Dailes teātris bija sasniedzis skatuviskās ietērpšanas meista-

rību. Bet šī inscēnēšanas māksla tika virzīta uz abstrakto, viscil-

vēcisko, pārnacionālo. Kaut arī līdz tam laikam repertuārā jau bija

21 orīģinālluga, no kurām lielākā puse varētu ierosināt īsti nacionālo

inscēnēšanas problēmu, Dailes teātris to kaut kā apgāja. Pirmais

nopietnais solis, kur teātris tieši piegāja latviskajam inscēnēšanas

veidam, bija Raiņa Spēlēju, dancoju (1926). Lai gan Raiņa simbo-

liskās pārmērības šeit ne viscaur ir latviskas, tomēr jaunais scē-

niskās telpas veidotājs 0. Skulme veidoja šai lugai dekorātīvo ie-

tērpu, kas bija piesātināts ar nacionālo garu (izņemot elles skatu,

kas tika iztulkots kā internacionālais džesa netikums). Tāpat ari

kostīmus. Kā dekorātīvais izveidojums, tā arī aktieru tērpi, bez.

latviskiem krāsu sakopojumiem un ornāmentiem, dabū arī svarīgu,

masīvu veidu. No šīs lugas sākot, nacionālais elements iegūst ne

tikai pilnas tiesības, bet arī sāk mākslinieciski kuplot. Tā Dailes te-

ātra skatuve top ne tikai par mūsu etnogrāfisko vērtību izcēlēju,

bet arī par tālākveidotāju, kā to jau norādījām sakarā ar Sešu mazu

bundzinieku otro inscēnējumu. Šī tālākveidošana ir svarīga tādēļ, ka

etnogrāfiskas vērtības mūsu laikos vairs pati tauta nevairo. Tagad

to spēj darīt tikai māksla. Un nevis atdarinošā, kas ņem no pūra
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lādes, bet gan radoša, kura bijušo papildina, neatraujoties no īstas

latvietības pamatiem.

Pievēršanās etnogrāfijai uz pretstatu pa-

matiem notika A. Švābes vēsturiskā spēlē Piebaldzēnos-vēverīšos

(1929). Tas bija Dailes teātra svarīgs etaps kā no repertuāra, tā arī

no skatuves mākslas viedokļa. Ar Švābes darbu Dailes teātrim gadī-

jās luga, kura atbilda visām tā prasībām un tomēr saturēja lielu lite-

rāru vērtību, jo lugas valoda, neraugoties uz tās drāmatismu, bija po-

ēzijas piesātināta. Pirmo reizi uz mūsu skatuves bija rādīta latviešu

pagātne neparastā aspektā. Tur neredzējām, kā tas parasts, vis mūsu

zemniekus, bet gan ceļojošus amatniekus. Tā pilnīgi spontāni ra-

dās spriega darbība ar Dailes teātrim tik nepieciešamiem roman-

tiskiem sarežģījumiem un notikuma vietas maiņām. Šeit arī inscē-

nētājs dabūja nostādīt mūsu etnogrāfiskām vērtībām pretim igauņu

tautas tērpus un dzīvi. Par šo uzvedumu tiešām var sacīt, ka te au-

tors un režisors ir pilnam sapratušies un nevienam nav vajadzējis

ar savu mākslas darbu piekāpties otra priekšā.

Lugas noskaņa, scēniskā atmosfaira, kura daudzās tālā-

kās lugās ieiet kā sastāvdaļa, visspilgtāk parādījās K. leviņa Mež-

ābeles koka kastītē. Šo varētu saukt par lirisku inscēnējumu, kur

visa uzmanība vērsta uz cilvēka iekšieni — viņa' izjūtām. Lai gan

darbā ir visa scēniskā aparatūra, taču tā ir stingri tušēta, neduras

acīs. Tāds, piem., ir skats lauku istabā vēlā nakts stundā, kur klusu

noskaņu dod apslāpētā mazās «petrolejas" spuldzītes gaisma, kas

apstaro galdu un grāmatas lasītāju. Suņa ierējiens (aizskatuves

troksnis) vēl vairāk pasvītro lauku mājas atstātību, vientulību un it

kā āra tumsas baigumu. Šie inscēnējuma efekti neiedarbojas tieši

ar kādu sevišķu neparastību, bet gan ar izmeklētiem paņēmieniem

modina skatītājā asociācijas — līdzīgu pārdzīvojumu atceres viņa

paša dzīvē.

c) Sasniegumi

Atjaunotais reālisms. Kā jau redzējām, Dailes

jeb režisora teātris ir sācis no abstraktās teātra idejas un ne-

mitīgi virzījies uz priekšu, līdz ar to plaši izzarojot savos for-

mas meklējumos. Tie ir bijuši gan visādi mākslas virzieni, gan

dažādu tautu etnogrāfiskie, gan arī visādi sadzīves stili. Des-

mit pastāvēšanas gados gandrīz visi iespējamie izzarojumi un

~ismi" jau bija izmēģināti, un tā nu uz šīs skatuves ekstensīvā ra-

dīšana pārgāja intensīvā, no plašuma sāka iet uz dziļumu, no techni-

kas pārgāja uz cilvēku. Šī pārorientēšanās uz aktieri, kas pamazī-

tēm sākās jau gadus desm'* atpakaļ, vislabāk saredzama 1936/37.
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gada atklāšanas uzvedumā — Blaumaņa Pazudušā dēlā. Šis inscē-

nējums ir noslēdzis lielo tīrā teātra formu meklēšanas ciklu un rāda

atgriešanos reālisma sfairā. Vērojot šo atgriešanos pie dzīves īste-

nības un psīcholoģijas, pret ko Dailes teātris pašā sākumā un arī vēl

ilgi pēc tam nesaudzīgi uzstājās, var rasties jautājums, vai visa šī

cīņa un eksperimenti nebija lieki, un vai līdz ar to nav velti zaudēts

laiks, jo, acīmredzot, iegūtā inscēnēšanas māka vairs netiek tā pie-

lietota, kā agrāk. Vienīgā iespēja, kā dabūt skaidrību šai jautājumā,

ir salīdzinājums ar agrāko pirmsdailisko spēles veidu. To izdarīt

mums te ir sevišķi ērti, jo Blaumanis ir mūsu teātra dzelzsrepertuārā,

to pazīst katrs kā literāri, tā arī skatuviski.

Apģērbtais daiļums. Dailes teātra sākumos inscē-

nēšanas galvenais princips bija aistētisms. Ja gribētu katrai

izrādei likt tikai vienu un to pašu motto, tad pārfrāzējot Ver-

lēnu, varētu sacīt: „Tik daiļumu par visām lietām!" Ar to

ir teikts, ka teātris šeit atsakās aistētikas labā no visa — no

idejām, loģikas, dzīves patiesības. Nu būtu jāsecina, ka atgrie-

žoties pie dzīves īstenības principa, ir jāzaudē daiļums, citiem

vārdiem, jāatsakās no iegūtās formas meistarības. Tomēr izanali-

zējot šīs pilnīgi reāliskās lugas skatuvisko izveidojumu, jānāk pie

slēdziena, ka nekas no iegūtā nav lieks, un ka visus ietērpšanas pa-

ņēmienus var pielietot arī Blaumanim, nemaz neaizskarot viņa au-

tora nodomus un nesvītrojot lugas tekstu.

Loģiskā gaisma. Vispirms jau skatuves gaisma.

Liktos, ka no tās jau pirmā kārtā Dailes teātrim reālisma vārdā būtu

jāatkāpjas. Tomēr izrādās, ka prožektorus, dažādas krāsainas gais-

mas un citus daiļus, bet neloģiskus apgaismošanas efektus var ar ne

mazākiem panākumiem pielietot arī reālā skatuvē un veicināt skatī-

tājā bez aistētiskām jūtām vēl arī drāmatisko pārdzīvojumu. To

panāk ne acīs krītoši, bet tomēr ekspresīvi, mainot gaismas intensi-

tāti, krāsu un apstarojamos laukumus. Ka paliekot īstenības pasaulē

var lietot pat ļoti neparastas un interesantas gaismas, pierādīja lu-

gas priekšpēdējās ainas inscēnējums, kur Ažai un Krustiņam, kāpjot

pa logu, par apgaismojumu izlietoja ar sevišķu aparātu radītus bar-

gās nakts zibeņu liesmojumus, ar ko tika panākts stiprs ir drāma-

tiskās, ir aistētiskās izjūtas kāpinājums.

Ģeometrijas beigas. Abstraktos paaugstinājumus —

daudzlīmeniskās grīdas, ģeometriskos izveidojumus, kas bija nepie-
ciešami aktieru kustību atraisīšanai un interesantam nevienmulīgam

telpu veidojumam, izrādās, varēja atvietot ar dzīves īstenības attē-

liem. Tā nu pirmā cēlienā, Roplaiņu pagalma skatā, konstruktīvo

kāpņu vietā ir kāpnes uz klēts augšas, cilindru sistēmas vietā varena
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izskata butaforiski baļķu gali, kas bija mākslinieciski sakārtoti, bet

izskatījās pavisam reāli. Cita veida podestu vietā — durvju sliekšņi

un pakāpieni, sevišķi pagatavoti krēsli un ķeblīši, kas ar tālredzīgu

scēnisku aprēķinu ir iekomponēti spēles laukumā v. t. t.

Saprotamais aktieris. Šai inscēnējuma principu

pārorientēšanai uz reālisma pusi atbilda arī režija — aktieru

izteiksmes līdzekļu izkārtošana. Agrāk kustības, tāpat kā ska-

tuves ietērpi, netika virzītas uz īstenību, bet gan tikai uz

īpatnu, nebijušu formu. Kāpšana, iešana, dejošana nebija tādēļ,

lai izteiktu personāžu jūtas, gribu, nodomus un mērķtiecīgu dar-

bību, bet gan lai radītu daiļus neparastus veidolus. Tāda ten-

dence bija gan atsevišķu aktieru spēlei, gan dialogiem, gan gru-

pām. Turpretim tagad mēs redzējām, ka aktieru lokanība, vin-

grums, izteiksmība nebūt nebija mazinājusies, bet gan no neīstenības

pārveidojusies uz īstenību. Konstruktīvo rekvizītu vietā aktieri pa-

visam reālā kārtā apspēlē reālus priekšmetus, kāpj uz klētsaugšas,

staigā pa sētu, kāpelē pa baļķu galiem un izdara citas loģiskas, sa-

protamas kustības, kas neļauj ne mirkli iestāties kūtrībai lugas gaitā.

Svarīgie sīkumi. Ja nu par reālisma teātra uzdevumu

uzskata pārdzīvojumu un atziņu iegūšanu, tad var rasties šaubas,

vai autora teātra reālisma un režisora teātra atjaunotā reālisma star-

pība nav tikai sīkumos vien. Vienkārši skatoties, protams, lielas

starpības nebūs. Kā autora teātris, tā arī režisora teātris noraida

Blaumaņa lugu līdz skatītāja apziņai. Tomēr, kas izjūt mākslu, tam

formas jautājums ne mazāk svarīgs par saturu. Lai gan ari agrākā

reālisma teātris nebija bez savas mākslinieciskas formas, taču tā ir

tik aprasta un tapusi ikdienišķa, ka tajā jūtam maz jaunradoša.

Izlīdzināšanās ar autoru. Dailes teātris ir tā

konstituējies, ka atrodas vienmēr veidošanas stāvoklī. Pastāvīgā

aktieru uzraudzība (kopējie plastikas vingrinājumi, priekšlasījumi

v. c), sirojumi dažādos mākslas virzienos ir ne tikai tos mākslinie-

ciski norūdījuši, bet arī pieradinājuši uzmanīgi vērot mūsu orīģināl-

drāmu un atrast tai jaunus, neredzētus interpretēšanas veidus. Ar

to Dailes teātris ir uz tā ceļa, kuram jāaizved tur, kur nav ne au-

tora, ne arī režisora patvaļas, bet tikai vienots lielas mākslas teātris.

Bet arī rakstniekam drāmatiķim jācērt jaunas stigas
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