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„
Teātris — tā ir māksla darboties; pie bērniem un pirmatnējām

kultūrām šī darbības māksla vispirms parādījās spēļu un deju veidā,"
saka teātra vēsturnieks 1)- Arī latviešu drāmas un līdz ar to teātra

sākums meklējams pirmatnes mūzikālajā melodijā un dejās. Dzejas
veidi nebija vēl diferencējušies, bet atradās vienkopus, neatdalīti cits

no cita. Tikai vēlāk tie pieņēma sev savdabīgos un īpatnējos izteik-

smes veidus, šai pirmatnējā mūzikālajā melodijā, ko izpildīja kor-

veidīgi, dažbrīd pat bez vārdiem, drīz vien parādījās viens no drāmas

pamatelementiem — darbība, kurā izteica jūtas un pārdzīvojumus.
Tēlojumu allaž pavadīja kustības, mīmika, žests vai balss. Darbība

pati par sevi vienmēr illūstrē savu saturu. Motīvi šādām kora meldi-

jām vai mūzikāliem uzvedumiem, atrodami vai nu pašos pirmatnīgā
cilvēka dzīves apstākļos un dažādos darba veidos, vai arī kultā un

dievības slavināšanā. Sākumā darbojās tikai koris. Tad melodijai
jau pievienojās teksts; koris sadalījās divos nogrupējumos. Ar to

sāka darboties otrs drāmatiskās darbības elements — dialogs, sākumā

gan tikai kā kora dialogs. Drīz no kora masas drāmatiskajās spēlēs
atdalās teksta teicējs — korifejs. Korim tad piekrīt korifeja mīmi-

skā illūstrātora loma. Visbeidzot ierodas iztēles elements, kas vien-

mēr savienots ar pārģērbšanos, maskošanos, grimēšanos. Protams,
šie drāmas pamatelementi dažādi variēdamies spēja pilnam izveido-

ties tikai ilgā attīstības gaitā — sākot ar pirmatnīgo kora monologu
vai dialogu, un beidzot ar mūsdienu vissarežģītāko drāmatisko kom-

poziciju. šādai drāmas attīstības gaitai latvieši var izsekot arī savas

tautas dzejas krātuvēs.

Pirmatnējā cilvēka drāmatiskās spēles gandrīz visās tautās sai-

stītas ar saulesgada svētkiem. Sauli tautas pielūdza kā dievību, kas
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devusi dabai dzīvību, kādēļ tad viņa svēta. Saules grieži tautas svēt-

kus sadalīja divos nodalījumos — vasarā un ziemā, kad notika drā-

matiskās spēles ar ģērbšanos un maskošanos. Gada laiku spēlēm seko

kara un medību spēles, kā arī visas tās spēles, kas saistītas ar galve-
niem notikumiem dzimtā: dzimšanu kāzām, miršanu v. t. t.

Latviešu parašas, tautas dziesmas, rotaļas un svinīgas ceremoni-

jas sniedz visai plašu un bagātu nojēgumu par drāmatiskām spēlēm

senajā latviešu dzimtā. Par senajām latviešu gara mantām un para-

šām bagātus un vispusīgus pētījumus publicējis prof. P. šmits. Arī

latviešu drāmas un teātra sākumu noskaidrotāji viņa darbos atradīs

daudz vērtīgu norādījumu. Starp parašām un ceremonijām viskrāšņā-
kais uzvedums ir kāzas, kurā ņem dalību lielāki ļaužu nogrupējumi,

galvenajām darbības personām vienmēr atrodoties priekšgalā. Tautas

parašās panāksnieki un vedēji kāzu teātrālo spēli sadala savā starpā,

sākot jau ar precību grotesko elementu un beidzot ar atvadām. Kā ve-

dējiem, tā panāksniekiem savi vecākie jeb vakaraiņi, kas uzstājas
aktīvi kā barveži dziesmu sacīkstēs, attapībās un mēļošanā. Katram

kāzu drāmatiskās spēles dalībniekamstingri jāizpilda savs uzdevums.

„Nevienu sīkumu kāzu ceremonijā nedrīkst izlaist: viss jāpilda, jo

ar šo pildīšanu ir saistīta nākamās dzīves labklājība" 2). To pašu
stingro kārtību ievērojušas arī citas tautas savās kāzu parašās. Rak-

stīta teksta šīm spēlēm nekad nav bijis. Kāzu parašas kā manto-

jums pārgāja no paaudzes uz paaudzi. Kāzu spēles un dziesmas vien-

mēr vadījuši ievingrināti un attapīgi pagasta ļaudis, kurus lūguši vai

visās kāzās. Kāzu teātrālās spēles iepriekš jau ļoti labi pārdomātas;
katrs zinājis savu uzdevumu, ko nedrīkst patvaļīgi grozīt, jo tad sa-

jūk stingrais darbības plāns ceremoniju četru dienu ilgajā virknē-

jumā. Vaļībai un improvizācijai vieta atļauta tikai mazāk svarīgos
kāzu notikumos, un tad arī tikai tur, kur šai darbībai individuāls rak-

sturs (piem., atveltnēs, kad līgavai met naudu pa priekšu vedēji un

panāksnieki, pie kam naudas saņēmēji ar naudas metējiem ved brīžam

visai asprātīgas Kāzu drāmatisko spēļu izpildīšana vienā

vai otrā novadā atšķiras, tomēr pašu spēļu saturs un raksturs visur

paliek viens un tas pats. Kāzu spēļu galvenie vadītāji — vedējtēvs,
vedējmāte, līgavas un līgavaiņa brāļi, pūravedis, lopenieks un komiskā

persona — vakargailis. Kāzu spēles kā līgavas, tā līgavaiņa mājās
vienmēr pavadīja ar dziesmām, kas daudzreiz paliek stipri vien vaļī-
gas un nekaunīgas. K. Pētersons 3) savā plašajā apcerējumā par
senlatviešu kāzām Lejaskurzemē saka, ka kāzās dziedot bez apstā-
jas — kāziniekus sagaidot, kāziniekus pavadot, pūru dalot v. t. t.

Dziesmas vada visvairāk sievietes — saucēja, kas pirmā dziedātāja,
tad locītāja un vairākas vilcējas, kurām tad pievienojas pārējie. Vis-

pirms apdzied jauniešus, tad dižvedi jeb dižvedēju, panāksniekus un

kāziniekus. Dziesmu karā vai apdziedoties katrs dabū savu tiesu, ne-

vien kāzu amata personas, bet arī visi citi tālākstāvošie. Kāzu drā-

matiskām spēlēm ar stingru ceremonijas raksturu pievienojas vēl bla-

kus epizodes — ietilpinājumi, kas kāzu spēles padara raibas un vis-

pusīgas. Veca lieta —ja dzer kāzas, tad jābūt arī troksnim.

Trokšņa taisīšanai vīrieši kāzās līdzi ņēmuši āža ragus, trumuļus,
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taures v. t. t., ar kuriem tad taisīts ellišķīgs troksnis, lai dzird ve-

sels novads, kādas priecīgas kāzas dzer. Pazīstami arī dažādi laika

kavēkļi: pārģērbšanās par lopu kupci, tirgu turēt, tiesu turēt, mēr-

nieks un saimnieks, žīds pie latviešu meitām v. t. t. (K. Pētersons).

Epizodiskos skatus tēlojot attapīgākie kāzinieki parādīja savu hu-

moru un raksturošanas spējas tiku tikām, jo tauta vienmēr grib iz-

rādīt un iztēlot. Kāzās vienmēr gaišais prieks pārsvarā. Kāzu drā-

matiskās spēles vienmēr savienotas ar dziesmām.

Ar iznīcību un cilvēka aiziešanu aizsaulē saistītas citas latviešu

parašu drāmatiskās spēles. To rāda veļu svētki jeb dievai ne s.

Veļi bija labi un arī ļauni. Pakaļpalicējus tie aizstāvēja pret

ļaunu, deva svētību lopiem un druvām, bet cilvēkiem novērsa

postu un nelaimi. Veļu laiks parasti sākās ar Miķeļiem un turpinā-

jās līdz Mārtiņiem. To uzskata par svētāko laiku gadā (K. Barons).

Veļu laiks dabas iznīcības laiks. Redzot dabas sakrišanu trūdos, arī

cilvēks visdziļāk sajūt nāves un iznīcības lielo varu. šķiet, ka nāve

čukstētu vienā, dzīvība otrā ausī. Dzīvība un nāve te sastopas kā

asākie pretekļi. Cilvēks atminas aizgājušos. Mirušie miglainās naktīs

skumdami klīst apkārt pa nopļautiem tukšiem laukiem, pa ku-

riem noguris aizskrien vējš, lai iešalkotu pielijušo un aizmigušo
mežu. Nāve sauc. Mirušie sauc. Aizgājušo gari dzīvajiem šķie-
tas naidīgi. Tāpēc tie pamielojami un pielabināmi, lai neuzsūtītu

postu un nelaimi. Veļu laikā vecais latvietis kurināja pirti, sanes-

dams pirtī visādus ēdienus un dzērienus garu mielošanai. Ēdienus

veļu mielastam atstāja arī istabā vai kūtī. Sievieši pārtrauca vi-

sus darbus, lai netraucētu mielastā veļus. Tikai pēc garu pamielo-
šanas varēja mieloties saimnieks ar saimi. Laimīgs bija tas saim-

nieks, no kura ēdiena veļi bija ēduši; tam bija laimīgs gads priekšā.

Veļiem pirtī vajadzējis nomazgāties un šķīstīties, jo tas pasarga
dzīvos no slimībām. Pēc kāda laika saimnieks gāja garus pavadīt,

tāpat kā nāca saņemt, šai darbībā viscaur saskatāma simboliska

kulta piepildīšana. „Veļu svētkos, dievainēs —ir visvecākā mūsu

tautas traģēdijas sakne/ saka J. A. Jansons 4). J. Lautenbachs, kas

arī pieturas pie pazīstamās teorijas par drāmas izcelšanos no tautas

garamantām, latviešu drāmas pirmsākumu sameklē Jāņa svētku

ceremonijās un kultā 5). Dievainēs ir nāves svētki, bet Jāņa
svētki mūžīgās dzīvības, auglības un apreibuša prieka simboliskā ie-

tvere, cilvēka savienošanās ar neapzinīgo dabu Jāņu kultu pielīdzina
grieķu Dionīsa kultam, kas arī savienots ar dzīvības reibumu un esa-

mības gavilēm. Jāņos zied daba, zied pats cilvēks, kas daļa no lielās

dabas. Jāņos saule stāv visaugstāk un spīd viskarstāk. Jānītis ir ra-

dības kungs, saukts arī par Dievadēlu. Jāņi ir auglības svētki. Da-

bas ziedēšana un radības pārpilnība savienojas ar cilvēka līksmi un

prieku par dzīvi un dzīvību. Jāņa dziesmas līdzinās lūgšanas dzie-

smām Tikai reizi gadā atnāk Jānītis
— bagāts garā, priecīgs devībā,

dzīves nebēdībā apreibis. Viņš piedalās lielos tautas miera un izlīgša-
nas svētkos, lai tad, visus apdāvinājis un visus laimīgus darījis, aiz-

ietu atkal saulei un ziediem līdzi. Jāņa svētkos notiek gājieni, dzie-

smas daudzina Jānīša visspēcību, lūdzot viņu apjāt tīrumus, izmīt
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usnes un nezāles, lai augtu tīra labība; Jānītim jāgādā veselība kusto-

ņiem, pilnība sētā v. t. t. Koru dziesmas ir Jāņu svētku raksturīgākā
izteiksme. Teicējs uzsāk dziesmu, daudzreiz to turpat sacerēdams,

bet koris atkārto. Apdziedamās dziesmas jau stipri vaļīgas un hu-

moristiskas. Lielo dzīvības svētku bezgalīgajos gājienos ar zāļu vai-

ņagiem un izdaiļotām drēbēm piedalās visa tauta, kuras gara dzīve

šai brīdī saspriegta un cildeni sakāpināta. Jāņu dziesmas vienmēr

jaucas ar rotaļām un dejām. Kā dievaiņu, tā arī Jāņu svētku izpildī-

jumā atrodam garīga lepnuma un dziļa drāmatisma pilnus momen-

tus, kas raksturīgi plašai apgarotai tautas traģēdijai. Jāņos komiska

elementa visai maz, bet apdziedāšanā vaļību daudz.

Tautas komēdijas un skatu spēles sākumi turpretim meklē-

jami budēļos un kurcumos, ko sauc arī par vastlāvja jeb meteņa spē-

lēm. Budēļi vai kurcumi sākas no janvāra vidus un turpinās līdz

marta sākumam. Budēļi — maskas, kas staigā apkārt pa ciemiem.

Tāpēc arī J. Lautenbachs kurcumu izcelšanos izskaidro ar budēļu jeb
maskotu drāmatisko spēlmaņu jautājumu: kur ir ciems? Budēļu
joki Kurzemē piekopti arī Lieldienās. Vidzemē dažos apvidos masku

spēles visvairāk izrādītas ap Mārtiņiem, šāda pārģērbtu cilvēku stai-

gāšana no mājas uz māju, tumsai iestājoties, notika vēl nesen at-

pakaļ. Patiesībā tas tomēr visai sens teātrāls paradums, kas laidis

dziļas saknes tautā. Tauta savā dzīvē un darbā mīl dzīvi, cilvēkus

un kustoņus atdarināt. Visvairāk šīs spēles ir ar jokiem saistīti skatu

tēlojumi. Brīžam tie ir bez vārdiem, tikai mīmiski tēlojumi ar iepī-
tām dejām. Tautas komisko spēļu teksti nav uzrakstīti. Visnotaļ
tā ir brīva improvizācija par greizsirdīgiem vīriem, pūcīgām un gai-

sīgām sievām, dievadotiem ākstiem; bet ir arī parodijas par apkārtnes
cilvēkiem v. t. t. Paši tēlotāji tekstu spēlējot izdomāja, bet daudz-

reiz dispozicija jau bija laikus sastādīta, sadalot un uzticot katram

tēlotājam savu uzdevumu. Tautas mīmiskās spēlēs lielāko tiesu bija
skati no dzīvnieku dzīves. Mūsu budēļi stipri līdzīgi harlekīnādei,
kas visādi smīdina skatītājus. Latviešu tautas spēles šo un to būs

aizguvušas no vācu meteņa spēlēm (Fastnachtspiel), kurām ļoti tuvs

franču vecais farss un itāļu tautas komēdija (Commedia dc l'arte).
Tomēr var arī droši teikt, ka katra tauta savas ļaužu komēdijas iz-

veidojusi savā gaumē un iekārtojusi tās savām vajadzībām. Ja sve-

šais aizguvums bijis, tad tas drīz vien aizmirsts. Vācijā tautas spēļu
temati apstrādāti literāriski, piemērojot tos apstākļiem un sabiedrī-

bas vajadzībām, bet mums uzglabātu tekstu nav. Par ķekatām at-

rodām vienu otru interesantu aprakstu. K. Lielozols par ķekatām
Nīcā raksta: „Jaunie ļaudis ķekatās dažādi ģērbjas — cits par či-

gānu, cits par kazaku, cits par dzirnavnieku. Saģērbti tie atkārtoja
katrs savu uzdevumu. Ar mūziku tie devās pie kaimiņiem. Kad ķe-
katas istabā bija izdziedājušās un izrotaļājušās, tad sākās dažādu

ērmu rādīšana. Kur mājās ķekatas ielēca, tur viņas uzņēma ar lielu

cieņu. Ķekatas lēkušas tāpēc, ka tanī dienā cits citu svētījuši un

vēlējuši labu nākošā gadā. Apģērbšanās notikusi tālab, ka senāk

esot staigājuši apkārt dažādi gari un visu svētījuši. Tomēr par šīm

zīmīgajām, tautas raksturam pilnīgi atbilstošajām spēlēm mums vēl



7

trūkst pētījumu un aprakstu pa novadiem. Nav ko šaubīties, ka savā

laikā, kamēr nebija teātra tagadējā nozīmē, viņas bija jo svarīgs

faktors tautas garīgajā dzīvē. Tautas teātrālās tieksmes tautas ko-

mēdijā varēja brīvi pavērties. Tautas spēlēs parādījās tautas garīgā

seja. šīs spēles nebija padotas nevienam citam iespaidam (ne baznī-

cai, ne polītikai), bet tanīs izteicās vienīgi īsts un neliekuļots tēlo-

šanas prieks. Teātra īstajai būtībai ļaužu spēles stāvēja daudz tu-

vāk, nekā zināmos nolūkos izrādītās garīgās spēles. Nacionālam tau-

tas teātrim, taisnību sakot, būtu jāizaug tikai no šīm vienkāršajām,
brīžiem parupjām, bet saturā tautas īstenībai un viņas gara prasībām
atbilstošām joku spēlēm, vai arī no Jāņu svētku, dievaiņu, seno bēru

reliģiozām ceremonijām, kas pamatojas uz kultu. Tāda joku spēle
un traģēdija kuplākā sazēlumā un sastarojumā kā mākslas darbs

pilnam izteiktu tautas garīgo būtību. Viņas pie tam atrastos tuvu

tautas dzīvei un viņas ikdienišķām vajadzībām. Tagadējais teātris,

kas izaudzis no tautas dzīvei pasvešām mistērijām, morālitē un di-

daktiskās drāmas, vēlākās gaitās apvienodams dažādus iespaidus no

dažādām tautām, nav tomēr uzsūcis savus dzīvības spēkus no pa-

šas tautas radošā ģēnija. Nav mums veļu laiku traģēdijas. Nav Jāņu
svētku spēcīgās drāmas. Tāpat nav īstas tautas komēdijas. Teātris

nevien pie latviešiem, kā tautas ar samērā jaunu kultūru, bet arī

vecās kultūras tautās bijis vienmēr kalpībā. Tautas dzejas, impro-

vizācijas un teātrālā prieka dzidros avotus arī tur aizbēra nedzīvais,
kombinētais aistētisms, stingrā baznīcas askēze un šaurie didaktiskie

nolūki. Tas bija kavēklis, kādēļ tautas teātris neizauga tieši no tau-

tas drāmas.

H.

Latviešu tautas drāma neizauga no tautas reliģijas, senču ve-

cām parašām un jautrajiem dzīves atdarinājumiem, kā to dažs vēro

grieķu traģēdijā un komēdijā, kas pilnam izteica savas tautas ga-

rīgo saturu. Pār latviešiem nāca sveša vara, kas savās tradicijās ie-

augošo tautu visādi lūkoja šķirt no viņas pagātnes kultūras. Kristī-

gās ticības pieņemšana latviešiem sākumā būs bijusi tikai ārēja,
piespiesta. Savā iekšējā dzīvē, savās mājās uz ātru roku kristītie

latvieši palika tādi paši, kādi bijuši agrāk. Tikai ilgos gadu simte-

ņos latvieši bija galīgi pārvarēti. Lai stiprinātu savu iespaidu zemē

un jaunkristītos un pagānus piegrieztu savai ticībai, vācu uzvarētāji
Livonijā, gādāja, ka arī teātris nāktu palīgā katoļu baznīcai un zemes

iekarotājiem. Teātra garīgās spēles, mistēriju un liturģisko drāmu

veidā, kas stipri izplatījās 10. g. s. Francijā un Vācijā, noderēdamas

par stipru baznīcas balstu, jo masām patika raibi skati un ārkārtīgi
svinīgas izrādes, — tie tagad izlietoja savam propagandas mērķim.
Garīgās spēles jau 1205.6) gadā rādītas Rīgā. Par to Indriķa chronikā

lasām diezgan sīku aprakstu, kuru pasniedzam prof. A. Spekkes tul-

kojumā: „Tajā pašā ziemā tika Rīgas vidū izrādītas ļoti labi sa-

liktas praviešu spēles (ko romieši sauc par komēdiju), lai pagānu
ļaudis uzcītīgi viņas vērojot, varētu iemācīties kristīgās ticības pa-

matus. Šo spēļu un šīs komēdijas saturu tulks centās čakli izskaidrot
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ir jaunkristītiem, ir pagāniem, kas tur bij klāt. Bet kad apbruņotie

Ģideona ļaudis sāka cīnīties ar vīlistiešiem, pagāni, baidīdamies, ka

viņus neapkauj, sāka bēgt; tos saudzīgi atsauca atpakaļ. Tā īsu

laiku baznīca pārdzīvoja klusuma brīžus atpūzdamās mierā. Bet to-

mēr šīs spēles bij it kā nākamo nelaimju ievadījums, priekšspēle un

pareģojums, jo šinīs spēlēs bija ietverti kari, proti Dāvīda, Ģideona,
Heroda kari; bij tur arī ietverta Vecās un Jaunās derības mācība.

Un tā arī ar daudzajiem kariem, kas nāca drīz pēc tam, neticīgie tika

atgriezti un pamācīti ar Vecās un Jaunās derības gudrību, ka viņi
var sasniegt īsto miera nesēju un mūžīgo dzīvošanu" 7).

Garīgās drāmas uzveduma saturu tulkoja jaunkristītiem un pa-

gāniem, kā tas chronikā atzīmēts. Latviešiem sveša bij ir latīņu, ir

vācu valoda, kādēļ šīs teātrālās spēles nesaprotamas. Aizrāda, ka

tulkojumi izdarīti arī tieši latviešu valodā un ka par tulku garīgās

spēlēs varot būt bijis latvietis Fīlips, kas bija dabūjis vācu katolisko

izglītību, pratis vairākas valodas un piedalījies par tulku krustnešu gā-

jienos).B Spēļu nolūks ir skaidri pateikts — „lai jaunkristītie iemā-

cītos kristīgās ticības pamatus". Kā pēc apraksta var spriest, tad

šiem uzvedumiem nav bijis gadījuma raksturs, bet tie iepriekš labi

sagatavoti, ar zināmu nolūku rīkoti. Vēlāk moralitē un citas tiku-

miskas spēles, kas pazīstamas Vakareiropā, bez šaubām, atrada

auglīgu zemi arī vecajā Livonijā. Sižeti garīgām skatu spēlēm, kā

zināms, ņemti visnotaļ no bībeles un svētām leģendām. Visvairāk iz-

lietoti stāsti par kristīgās ticības mocekļiem, izredzētās jūdu tautas

likteņiem, Jēzus Kristus ciešanām v. t. t. Ir zināms, ka līdz pašiem
reformācijas laikiem (Lieldienās) tautai rādītas Jēzus Kristus cie-

šanas un miršana, nokāpšana ellē un debesīs braukšana. Baznīcas

rīkotās efektīvās spēles pilsētu laukumos un lielās katedrālēs atstāja
tautā dziļu ierosmi, jo tēlojumus pavadīja ar mūziku un dziesmām.

Sākumā reliģiozās spēles notika vienīgi latīņu valodā, kuru vienkāršā

tauta nesaprata. Vēlāk garīgās spēles rīkoja vācu valodā. Līdz ar

to pārveidojās arī pašu spēļu raksturs. Ja sākumā viņas bija stingri

reliģiozas un savos dziļākajos pamatos traģiskas, tad jau sākot ar

14. g. s. tās paliek laicīgas. Saturā atrod vietu komiskais elements,

kādēļ vēlākajās Lieldienu spēlēs tautai bijis iespējams no visas sirds

izsmieties. Komiskajiem aktieriem (tirgotājam, kas pārdevis Ma-

rijai Madaļai zāles, Lūciferam, Sātanam) vajadzēja tēlot smieklīgos

toņos visus ļaunos cilvēkus. Spēles vilkušās vairāk dienu no vietas.

Kad garīgo spēļu valoda vienkāršai tautai bija saprotama, viņās va-

rēja līdz darboties arī pati tauta. Garīgajām spēlēm pievienojās lai-

cīgās spēles. Bībeles skatu vietā nu izvirzās allegoriskas figūras, kas

simbolizē abstraktus jēdzienus — tikumu, netikumu, naidu, mīlestību

v. t. t. Laicīgās spēles arvien vairāk ņem virsroku pār garīgām spē-
lēm. Tēlotāji vairs nav garīdznieki, vai baznīcai tuvas personas, bet

sastādās no dažādām iedzīvotāju grupām. Pašas izrādes brīžam pie-
ņem tīri korporātīvu raksturu, jo viņās varēja piedalīties tikai viena

vai otra amata brāļi. Ļoti populāras paliek vastlāvju jeb meteņa spē-
les. Sākās maskošanās, pārģērbšanās, lai tā klejotu no vienas mājas
uz otru. Apkārtklīstošās maskas tēloja dažādus ikdienības skatus no
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tirgus laukuma, tiesu dzīves, dzimtas attiecībām v. t. t. 15. un

16. gadu simtenī Vācijā šīs tautas spēles parādījās jau rakstītā veidā.

levērojamākā meteņu spēle bija Burkarda Valda dēls"

(Der verlorene Sohn, ein Fastnaehtspiel von Burkard Waldis, Hallē,

1881.), ko 27. februārī 1527. gadā Doma skolēni izrādījuši Rīgas tir-

gus laukumā, šī meteņu spēle ir pirmā vācu valodā iespiestā luga.
Drāmas viela ļoti reāla. Reformācijas piekritēji Valda skatu spēli

izlietoja aģitācijai pret Rīgas virsbīskapu un katoļu baznīcu.

Teātra attīstībā liela loma pieder arī tā saucamām „skolas drā-

mām", kas lielā mērā izplatījušās visu tautu teātros. Skolas drāmas

sākums atrodams Francijā 12. g. s., kad skolēni sarīkoja par godu

savam patronam Sv. Nikolajam skatu spēles. No sākuma ar šīm spē-

lēm gribēja pamudināt skolēnus nodoties grieķu un latīņu valodas stu-

dijām. Skolās izrādīja Terencija, Pļauta v. c. komēdijas. Bet drīz

vien skolas komēdijas kļuva par asu propagandas līdzekli. Sevišķi
lielu greznību skolas drāmām piešķīra jezuīti, mantodami lielu ievē-

rību Francijā, Itālijā, Vācijā. Jezuīti šīs spēles sarīkoja trīs reizes

gadā: ziemas svētkos, lieldienāsun skolas gada beigās. Skolas drāmu

atbalstīja arī Luteris protestantiskajās zemēs. Rīgā skolas drāma

parādījās 16. g. s. sākumā: Doma skolēni sava rektora un skolotāju
vadībā izrādīja daudz drāmu un komēdiju. Apmēram 200 gadu sko-

las drāmai dominējošā nozīme arī mūsu zemē. Nevien protestanti,
bet arī jezuīti Rīgā skolas drāmām piegriezuši lielu ievērību. Chro-

nikā pat aizrādīts, ka jezuīti 1614. gadā kapsētā tēlojuši Kristus dzim-

šanas lielo mistēriju, lai sacenstos ar luterāņiem.
Laicīgais teātris mūsu dzimtenē sākas 18. g. s. 1711. gadā Rīgu

apmeklēja vācu komēdiantu trupa. Līdz ar to garīgās spēles zaudēja
savu nozīmi. Vācu ceļotāju aktieru trupa sarīkoja Rīgā izrādes vai-

rāk gadus no vietas. Vēlāk redzamas citas vācu, angļu un zviedru

„ceļotāju komēdiantu trupas", kas bija dabūjušas Pēterburgā vaja-

dzīgo atļauju. 18. g. s. otrā pusē Rīgai jau pastāvīga teātra trupa,
kas rīko izrādes slēgtās telpās. Par šīm izrādēm Herders 1766. g.

rakstīja, ka vācu teātris pāri vidus mēram". 1782. g. 15. sep-
tembrī atklāts pastāvīgs vācu teātris Muses namā Lielajā Ķēniņa
ielā. Savam uzdevumam nokalpojis 80 gadus, beidzot vācu teātris

atrada pajumti tagadējā Nacionālās operas namā.

Ceļas jautājums, vai mistērijas, skolas drāmas, meteņu spēles
un pēdīgi organizētais vācu mākslas teātris, ierosinājis latviešu gara
dzīvi. Vai šīm spēlēm bijusi kāda nozīme latviešu tautas skatu spēļu
un teātra attīstībā? Grūti teikt, ka šīs ietekmes nebūtu bijis, bet

nevar arī sacīt, ka tā būtu bijusi visai liela. Pirmās garīgās spēles
un skolas drāmas uzvedumi notika latīņu valodā, kas nebija tautai

saprotama. Vēlākās meteņu spēles bija vācu valodā. Latviešu

cunftsbrāļiem šīs izrādes jau bija pieejamas, jo izrāžu valodu tie labi

saprata. Ja arī pirmā laika garīgais teātris nebūtu atstājis nekādu

ierosmi latviešu kultūras dzīvē, tad to vairs nevar sacīt par pēdējo
sveštautiešu teātra periodu mūsu zemē, kurā vācu teātris sasniedza

jo augstu pakāpi. Skaidrs, ka vācu teātris ierosinājis vācu tautības

mācītājus rakstīt lugas „mīļiem latviešiem"; vācu teātra panākumi
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droši vien modināja latviešos nodomu pašiem dibināt savu pastāvīgu
teātri.

Latviešu drāmatiskās rakstniecības sākums saistīts ar apgaismī-
bas laikmetu, kura pirmie pārstāvji mūsu laicīgajā literātūrā ir

Stenders, Hūgenbergers, Elverfelts, Krons v. c. šie vācu tautības

mācītāji studēja Vācijas augstskolās, kur gara dzīves paisumi bija
daudz plašāki, kā Kurzemē vai Vidzemē, kur tie bija dzimuši un uz-

auguši. Vācijā viņi sastapās ar humānitātes un lielās cilvēcības ide-

jām. Kultūrvalstīs arī nebija vairs tik liela starpība starp kungiem
un zemniekiem. Vakareiropā gara brīvība jau bija atradusi auglīgu

zemi, salauzdama aizspriedumus un aicinādama pie gaismas avotiem

zemākās ļaužu šķiras. Pārnākuši dzimtenē, vācu mācītāji lūkoja ar

latviešiem runāt kā ar cilvēkiem, cenzdamies uz katra soļa padzi-

ļināt viņu garīgo pasauli, izprast latviešu īpatnējo dzīvi, viņu para-

šas un vajadzības. Garīgo rakstniecību tie nu papildināja ar lai-
.

cīgo rakstniecību, ņemdami tai saturu visvairāk no ārzemju rakst-

niecības. Jaunais Stenders pārstrādāja dāņu rakstnieka Holberga

komēdiju „Jeppe paa Bjārget" un 1790. gadā to izdeva ar nosau-

kumu „žūpu Bērtulis". Aleksandra Stendera lokalizējums nebija do-

māts teātrim jau aiz tā iemesla vien, ka teātra tolaik vēl nemaz ne-

bija. Joku spēlei bija gan jāpamāca lasītājs, ka nav labi būt žūpām,
kas piedzēris aizmirst cilvēka pašcieņu un ir „īstens gāneklis sev

par pazušanu un citiem par apgrēcību un slogu". Holberga smalkā

komēdija Stendera apstrādājumā, kurš to it kā gribējis piemērot laik-

meta garam un it kā latviešu kultūras stāvoklim, pārvērtusies par

prastu joku spēli visai rupjā izteiksmē. Autors uzskata par lielu ap-

grēcību, ka arī zemnieks var iedomāties kādreiz kļūt kungs. Tā bija
īsta kungu morāle. Stenders un citi vācu mācītāji nerakstīja savus

laicīgos rakstus ar aistētiskiem nolūkiem, lai ar saviem darbiem pa-
celtu latviešu tautas gara kultūru un viņu aistētiski audzinātu, šo

rakstu galvenais uzdevums bija — pamācīt ļaudis, tāpat kā viņi
tos mācīja un rāja no baznīcas kanceles; tā bija propaganda par
labu valdoņu šķirai. Kārlim Elverfeltam (1756.—1819.),
sarakstot savu Līksmības grāmatu, kas iznāca 1804. g. Jelgavā pie
Štefenhāgena, jau bija plašāki nodomi. Viņš savas trīs viencēlienu

ludziņas izdeva ne vien lasīšanai, bet jau izrādīšanai. Arī kā cilvēks

E. bija patstāvīgāks, nebaidījās no cīņas ar muižniecību, un tālab

savās aprindās nebija labi ieredzēts. Grāmatas priekšvārdā šis mēr-

ķis skaidri pateikts: „Jums, mīļi Latvieši! ar saviem kaimiņiem
un draugiem, un uz mielastiem saejoties, trūkst jaukas spēles un ap-

lustēšanās, ar kurām Jūs varētu ielīksmoties un savu laiku prie-

cīgi un ar godu pavadīt. Šeit es Jums tad esmu sarakstījis tādas

spēles un aplustēšanas, ar kurām Jūs paši vecāki un pieauguši, kā

arīdzan Jūsu jauni ļaudis un bērni tanīs starpās, kad Jums godīgas
sarunāšanas pietrūkst, itin jauki un arī auglīgi varat priecāties."
Elverfelts dod arī padomu, kā ierīkot skatuvi un iestudēt lomas.

Viņš jāuzskata par pirmo latviešu drāmas režisoru. Elverfelts mā-

cījis arī pantomīmas: „Arī bez runāšanas, caur zīmēm vien, ar

acīm un vaigu, rokām un visu miesu, var dažu sakāmu vārdu lēti zi-



11

namu darīt;" viņš sniedz konkrētu paraugu šādu spēļu izveidošanai.

Elverfelts
/r
Līksmības grāmatā" ievietojis divus tulkotus Kocebū

(Kotzebue) viencēlienus „Harions, tas sirdsžēlīgais brālis", kurā at-

tēlota sentimentāla mīlestība starp diviem jauniešiem, un „Mūsu Jā-

nītis", kurā iztirzāta vecāku un bērnu mīlestība. Trešā ludziņa „Tā
dzimšanas diena" ir pirmā latviešu orīgināl-

-lug a. Lugas saturs aktuāls un savam laikam piemērīgs. Baku po-

tēšanu kā jaunu aizsardzības līdzekli pret nikno baku slimību tolaik

tikko ieveda medicīnas lietošanā. Elverfelta ludziņa bija šī jaunie-
veduma propaganda redzamā veidā. Baku potēšanai bija piekritēji

un pretinieki. Teātra spēlē Elverfelts pierādīja, ka baku potēšana
visai noderīga lieta. Visās sešās „rādīšanās" darbības diezgan maz;

ir tikai divrunas. Nav arī vingru raksturzīmējumu, kas būtu no tau-

tas ņemti kā patiesas personības; nav lielāku notikumu, kas ieva-

dītu drāmatisko konfliktu. Tomēr daži kritiķi šai viencēlienā atrod

vairāk drāmatisma, kā Jaunā Stendera „žūpu Bērtulī" (Plūdonis),

jo esot izvirzīta cīņa starp „veco un jauno pasauli". Lai nu kā, to-

mēr ludziņai „Tā dzimšanas diena" kā mākslas darbam nav lielas vēr-

tības. Bet kā pirmajam latviešu skatuves darbam tai liela kultūr-

vēsturiska nozīme, jo ar to iesākas latviešu orīģināldrāmas gaitas,
kas sāka strauji attīstīties tikai pag. g. s. 70. gados, kad latviešiem

radās savs teātris un savi drāmatiķi. Starplaiks starp Elverfelta

pirmo orīģināllugu un latviešu teātra sākumu ir vistukšākais mūsu

dramatiskajā literātūrā. šinī laikā parādās tikai daži darbi, kas lie-

lāko tiesu pārstrādājumi, vai arī saktuves vajadzībām maz piemēroti

orīģinālsacerējumi. Tāda ir Elverfelta audzēkņa Neredzīgā In-

driķa „Brīvestības precēšana" (1822. g.), kuru grūti pat par lugu
nosaukt. īsais dziedājums par bagātā līgavaiņa precībām pēc nabaga

jaunavas (brīvības) ir slavas dziesma dzimtskungiem, brīvības iz-

auklētājiem un krievu ķeizaram šīs brīvības dāvinātājam. J. Ba v -

maņa „Pēdējā sarunāšanās" (1823. g.) arī pārstrādājums. Tur-

pretim viņa otrais lokālizējums „Zemnieks un liģeris", kas parādī-

jās 30 gadus pēc pārstrādātāja nāves un ko agrāk turēja par Hūgen-
bergera darbu, laikam gan vistuvāk stāv tā laika latviešu apstākļiem,
tādēļ viņa arī uzņemta jaunā latviešu teātra repertuārā. Tanī laikā

latvieši nāk uz pilsētu, bet pazūd vācu sīkpilsonības kultūrā. Lat-

viešu pilsētniekiem trūkst tautiskas pašapziņas un morāliska dzīves

pamata. Viņi vēl nav izveidojuši savu pilsonisko dzīves uzskatu.

Tā, piemēram, liģeris Klušiņš ar savu dzimtu ākstās visur vāciem pa-

kaļ, bet aiz ārējās greznības rēgojas garīgs tukšums, parādi, neti-

kums. Kārlis izciemojies brauc uz laukiem atpakaļ, apzinādamies,
ka tikai savās mājās ir kungs un zeme viņa spēks. Kā trūkst pil-
sētniekiem, tas ir lauciniekiem — pienākuma apziņa un morāliski dzī-

ves pamati. Trešais J. H. Baumaņa tulkojums „Lustīgais nerris uz

tirgus plača" ir paviegla burleska par to, ka lielpilsētas blēži ap-
šmauc naivu laucinieku. Tulkojumam bija panākumi, jo to latviešu

teātris savos pirmajos pastāvēšanas gados izrādīja gan Rīgā, gan
Jelgavā. Par paša darbu uzskata arī mācītāja D. G. Krona

(Croon) mazo komēdiju „Jauna gada diena", kuras saturs — divu
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jaunu ļaužu saderināšanās. Pēc dāžiem starpgadījumiem Miķelis
dabū saimnieka Kristapa meitu Annu par sievu, jo bijis attapīgs

jokā. Lai gan ludziņas literāriskā vērtība nav liela, tomēr autoram

jau laba tautas valoda un viņš prot atrast drāmatiskās situācijas.
Krona komēdijas darbības personu Kristapa un Pētera divrunās iz-

virzās pat zināma sociāla ideja — zemniekā jābūt pašapziņai, bet

arī kungiem vajag tuvoties saviem zemniekiem. Pēc Krona darba va-

jadzēja paiet 20 gadiem, kad klajā nāca nākošie drāmatiskie darbi

latviešu valodā K. Janiševska „Bāriņa Mare" (1862. g.), un

Ernesta Dinsberģa" „Skaistākais degons" (1862. g.). šīs

lugas arī nav uzskatāmas par orīģināliem, bet ir raksturīgi tā laika

lokālizējumi. Dinsberģa lugas kodolā ieņemta anekdote par žīda Li-

zauera skaisto degunu, kuru tas pārdod studentam Gūteram, jo tas

saderējis, ka viņam visskaistākais deguns. Dinsberģa citādi maz ie-

vērojamam darbam „Skaistākajam degonam" tomēr savā ziņā biju-
šas ievērojamas sekas latviešu teātra dzīvē. Viņa darbs pamudināja
Ādolfu Alunānu tapt par latviešu aktieri un lugu sacerētāju. Aiz pa-

teicības Alunāns D. lugu izrādīja 1871. gadā, kad bija jau jaundibi-
nātā latviešu teātra vadītājs.

Visas šīs lugas, kas sarakstītas un izdotas priekš tautiskā laik-

meta sākuma, savā būtībā neatspoguļo latvju tautas dzīvi. Viņas
nav izaugušas no mūsu apstākļiem un dzīves attiecībām. Dzimtsbū-

šanas un klaušu laiku tautas traģēdija palika nerakstīta. Pilnīgi
aizmirsta bija hēroiskā tautas pagātne, kurā latvieši veda sīvu cīņu
ar ienācjiem iekarotājiem. Izskaidrojams tas pa daļai ar to, ka tauta

vēl nebija sagatavota neatkarīgai gara dzīvei, pa daļai ar to, ka pir-
mos jaunlatviešus vairāk interesēja oikonomiskā un tīri intellektuālā

tautas dzīve, nekā teātra estētisms, un beidzot — autori bija cit-

tautieši, kas bija šķirti no tautas. Pieminētās lugas ir aizguvumi no

citiem. Autori pie tam ņēmuši no citiem nevis labāko, ko varētu

atrast citur, bet gan paseklāko, sentimentālāko, bet kas pēc viņu do-

mām latviešu dzīvei stāvēja tuvāk. Sacerētāju un lokalizētāju žēla-

stību atraduši tikai joki, laikam ar to nolūku, ka tie vieglāk sapro-

tami primitīviem skatītājiem. Ja lugu autoriem būtu bijis idejisks
sakars ar pašu tautu, tad, domāt, latviešu teātris rastos vismaz gadu
trīsdesmit agrāk, nekā tas notika patiesībā. Tauta palika par sevi,
nedaudzie autori par sevi. Humānie un izglītotie vācu mācītāji par
daudz dzinās pakaļ uzbāzīgai pamācībai, bet latviešu sacerētāji zi-

nāja tikai darīt pakaļ saviem vācu vairāk izglītotajiem priekštečiem.

Tāpēc bija lugas, bet nebija teātra.

Latviešu didaktiskās drāmas laikmetā parādījās tulkojumā ievē-

rojams literātūras darbs. 1825. g. pārtulkoti un izrādīti Fr. šillera

„Laupītāji", kas pagalam bija sabangojuši Vācijas sabiedrisko domu.

Par šo tulkojumu, ko izdarījis kāds anonims latvietis, līdz pašam
pēdējam laikam nekas nebija zināms. Tikai nesen biblofils J. Misiņš
atradis tulkojuma manuskriptu Latviešu literāriskās biedrības ar-

chīvā. Uz manuskripta atrodama Daugavgrīvas un Carnikavas mā-

cītāja A. Albāņus piezīme: „Eln Lette von Geburt, erzogen auf dem

Hofe eines hiesigen Adelmanns, hatte als er einmal mit seinem Herrn
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eine Reise nach einer Stadt gemacht, dort „Die Rauber" gesehen. Er

wurde von diesem Stiicke so sehr ergriffen, dass er es sogleich nach

seiner Rūckkehr ins Lettische iibersetzte, und m einer Scheune mit

andern Bauerknaben auffūhrte; er selbst den Cari Moor gebend.

Er war ungefāhr 17 Jahr alt, als er diese Ūbersetzung begann. Un-

terzeichneter horte, etwa nach 10 Jahren, davon, und bat ihn, jetzt
ein Glied der Diinamundschen Gemeinde, um das Manuscript. Nach

vielen Zureden schenkt er es nun der Lettisch-liter. Gesellschaft,

jedoch mit der Bitte, dass sein Name nicht genannt werde. Er hat

m St. Petersburg das Tischler-Handwerk erlernt, schreibt sehr rich-

tig deutsch und lettisch, und geniesst allgemeine Achtung. Die Kor-

rectur, die er, ehe er die ūbersetzung aus seinen Hānden geben vvollte,
vorzunehmen gedacht, verbat ich mir." šillera „vētras un dziņu"
laikmeta patētiskais protests par cilvēka brīvību un viņa tiesībām

atbalsojās pāri Vācijas robežai nebrīvajā Latvijā. Drāmas roman-

tiskā kvēle un sauciens pēc taisnības un cilvēcības iejūsminājis ne-

zināmu latviešu censoni šī darba tulkošanai un izrādīšanai. Bet šim

saucienam bija jāpaliek saucienam tuksnesī. Apspiestās tautas gan

brīvības atnākšanu traucēja netaisnie sociālie un saimnieciskie ap-

stākļi. Bija jāpaiet vēl gadu desmitim līdz vispārīgi latviešu at-

modai, kura beidzot salauza šķēršļus, jauno tautu pievienodama Va-

kareiropas kultūrai.

Par citu lugu izrādēm latviešu valodā priekš teātra sākšanās no-

teiktu ziņu trūkst, bet atrodami norādījumi, ka tādas teātra izrādes

tomēr notikušas jau priekš 1808. g. šādas iesācēju teātra izrādes rī-

kojuši daži Kurzemes muižnieki saviem dzimtļaudīm par laika ka-

vēkli un prieku. Tāda izrāde, piemēram, sarīkota 1829. g. Kurzemes

vidienā; teātra izrādi rīkojuši muižas īpašnieki savas uzticamās kal-

pones kāzās. Izrādīts Kocebū ludziņas „Concursus creditorum" tul-

kojums. Par Ādolfa Alunāna bērnības laika izrādēm Mazsesavas

muižā lasām viņa paša atzīmes un A. māsas Luizes Skujenieces at-

miņās, kurās viņa jo sīki apraksta trupas sastāvu un izrādi: „Kādā
gaišā vasaras dienā „Vilhelma Telia" izrāde norisinājās no visas ap-
kārtnes saaicinātas publikas priekšā lielajā lauku šķūnī. Skatuves

dekorācijai Zaļinskis 10) bija bērzus un lazdu krūmus cirtis un mei-

tas Ance, Dace un čiepa bija no palagiem sašuvušas priekškaru.
Aleksandrs Vēbers 11), šķiet, bija Gesslers, jo viņš uz skatuvi uzjāja

zirgam mugurā. Bet zirgam visa šī ķēmošanās un ākstīšanās bija

garlaicīga; tas mierīgiem soļiem, apgāzis rampu, iegāja publikai no-

lemtā šķūņa daļā un pa vārtiem ārā. Bet Saļinskis no skatuves skrēja

viņam pakaļ un, laimīgi Gessleri saķēris, to pa citiem vārtiem atkal

uzveda uz skatuvi" 12). Bet Alunāns pats saka: „Kad nu vasaras

fērijās pārnācu mājās, tad sapulcēju kādus draugus ap sevi, ar kuru

palīdzību pārvērtām šķūni par teātra ēku, cik labi tas nu bija iespē-
jams, un pēc sagatavojām izrādes, uz kuru apmeklēšanu kaimiņi
tika ielūgti. Tā kā neņēmām ieiešanas maksu — mums pietika ar

godu, — ieradās diezgan publikas uz mūsu mākslas pasniegumiem" 13).
Diemžēl, par pirmo izrāžu rīkotājiem, iesācējiem — tēlotājiem

un izrādāmiem gabaliem trūkst noteiktu ziņu.
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111.

Apzinīga latviešu tautas kultūras dzīve uzplauka tikai tad, kad

nodibinājās pirmie kultūras centri, izdeva laikrakstus un iesākās

rakstniecība. Latviešu teātris tikai tad ieguva īsto vērienu savas

attīstības gaitām. Pagājušā gadu simteņa 30. un 40. gados latvieši

bariem vien ieplūda Rīgā, kur tolaik pieauga tirdzniecība, uzplauka

fabrikas, attīstījās būvniecība. Atnācēji lielāko tiesu bija strādnieku

kārtas ļaudis. Jaunos apstākļos tiem vajadzēja atrast darbu un

maizi. Daži ar savu latvisko neatlaidību un enerģiju drīz iekļuva sil-

tās vietās. No mājām nepaņemdami līdz nekādas tradicijas, bū-

dami bez plašākas skolas izglītības, latviešu ienācēji drīz vien pa-

zuda vācu iespaida sfairā. Pats par sevi saprotams, ka no viņiem
prasīt kādu tautiskās apziņas apliecinājumu būtu bijis nepareizi.

lenācēji kā garīgi, tā saimnieciski bija par daudz atkarīgi no val-

dītāju šķiras. Latviešiem bija izdevīgāk noliegt, bet nevis atzīt savu

tautību. Arī nedaudzie intelliģentie latvieši (baznīcu skolu skolo-

tāji, ērģelnieki, grāmatveži v. t. t.) neuzdrošinājās atklāti uzstāties

kā latvieši. Gan kāds grāfs Kellers jau ap 1840. gadu sācis pulcināt

latviešus, lai nodibinātu latviešu biedrību, kas apgādātu vietas ienā-

cējiem pilsētā un rūpētos par viņu garīgo labklājību. Salasīti kādi

40 latvieši, kas bijuši ar mieru parakstīt statūtus. Bet no biedrības

nekas nav iznācis. Tikai palēnām radās kultūras centri, kas kopoja
latviešus vispārības darbam. 1856. gadā iznākušais Anša Leitāna

laikraksts „Mājas Viesis" un pirmie latviešu atklātības darbinieki

Caunītis un Biezbārdis cītīgi un neatlaidīgi latviešus mudināja dar-

boties kopā. Latviskais kopības gars jau bija pamodies. Pirmie en-

tūziāsti sanāca kopā, runāja droši latviski un dziedāja četrbalsīgi
vācu dziesmas, jo citu nebija. Bet Caunītis drīz nomira (1861. g.),
Biezbārdis un Dīriķis pārcēlās darbā uz Krieviju. Latviešu sabie-

driskā dzīve atkal apsīka. Kā apvienota kopība viņa pamodās tikai

19. febr. 1868. gadā, kad, humānu nolūku vadīts, vācietis J. Hīmil-

lers uzmeklēja un sapulcināja 16 latviešus „meserus, ligerus un en-

kurniekus", lai viņus aicinātu talkā līdzekļu vākšanai bada cietējiem

igauņiem, kas iepriekšējā gadā bija piedzīvojuši lielu neražu. Vai

nav savādi, ka taisni amatnieki likuši pirmos pamatus latviešu bie-

drību dzīvei, bet līdz ar to arī vienam no mūsu aistētiskās kultūras

plašākajiem iestādījumiem — latviešu nacionālam teātrim? šī jaunā
apvienība modināja latviešus no miega. Dāvanu lasītāji rīkoja priekš-
lasījumus, koncertus, teātru izrādes. „Ļaudis sanāca bariem un klau-

sījās atplestām acīm un ausīm", tā apraksta pirmos latviešu publiskos
sarīkojumus. Kā lai nebrīnās — priekšlasījumos zinātniskas lietas

pārrunāja skaidrā latviešu valodā. Pirmais koncerts notika latviešu

valodā9. maijā, kas ne mazāku izbrīnēšanos sacēla latviešu vidū, nekā

īsā laikā sarīkotie pieci priekšlasījumu un jautājumu izskaidrošanas

vakari. Pirmo latviešu organizāciju sauca: „Rīgas latviskā palīdzī-
bas biedrība priekš trūkuma ciezdamiem igauņiem". 15. decembrī

tai pašā gadā biedrība jau izbeidza savu darbību, nelielo iekrāto kapi-
tālu novēlēdama jaunajai Rīgas latviešu biedrībai. Biedrību vadīja
enkurnieku amata vecākais J. Roze. Pirmo ziņu par latviešu teātra
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izrādi, ko rīkoja pieminētā biedrība, atrodam „Mājas Viesa" 21. nu-

murā 20. maijā 1868. g.: „Schi patte latwiska apgahdaschanas bee-

driba 2-trā Juni deenā pehz pusdeenas pulkst. 6 turnhallē liks rah-

diht pirmo latvvisku kumēdiņu un prohti, to, lustu-spehli no „Schuhpu

Behrtuļa." Kas ween scho kumēdiņa stahstu lassijis un pasihst, tas

jau sinnahs, ka te joku un smeeschanas buhs pa pilnam un tadehļ
nekawesees us skatischanu nahkt. Israhditaji un lihdsspehletaji
wissi jau labbi irr eerihkojuschees un tadehļ warram zerreht, ka wiss

izdosees pareisi. Schim brihscham skunstes mihļotajeem usteizam to

jauku skatischanu Likteņa teaterī, kur Eckenraht kungs rahda to

Parihses leelo israhdischanu, ko pateesi gan wehrts redseht. Tur

jāmaksā 25 kap." Bet „Mājas Viesa" Nr. 24 lasām: „Swehtdienā taī

2-trā Juni, pīkst. 6—9 vvakkarā us Latw palihdsibas beedribas isrih-

koschanu tē Rihgā pirmo reis Latweeschu kumēdiņus israhdija un

proti, to zittu reis no ta jauna Stendera sarakstitu „Schuhpu Behr-

tuli". Pehz taisnibas warram sazziht, ka kumēdiņu rahditaji wissi

un ikkatris sawā darbā bij tik samannigi un pilnigi, ka bij jadohma:
tee wissi essoht gruntigi, mahziti kumēdiņu rahditaji. Tadehļ arri

wissur un no wisseem skatitajeem labbu slawu un usteikschanu ween

dsird. Schi patte pirmā reise deesgan labbi israhdija pasaulei, ka

Latvveeschi arr saproht skunstes darbus strahdat un tohs zeeniht.

Zerram, ka, kad schi pirmā reisa tik labi un pilnigi isdewusees, ka

naw neweenam ko smahdeht wai suhdseht, — ka schi reisa nepaliks
ta weeniga, bet ka schi bij tik tas eesahkums ween un ka us preekschu
wairak peedsihwosim." Latviešu teātra jaunbūvei pirmais akmens

bija likts. Bija atrasta luga, tēlotāji, telpas, kur izrādi rīkot, un

publika, kam šī izrāde rīkota. Pirmais laicīgais koncerts bija gaužām
vāji apmeklēts, turpretim teātra izrādē publikas bija pilns nams:

„Lai gan luga („žūpu Bērtulis") priekš šā laika ir pārāk prasta un

tai arī citas vājības, tad tomēr izrādījums atrada pie publikas lielu

patikšanu, tā kā šo lugu vēl divi reizes tai pašā gadā varēja izrādīt,
un nams katru reizi bija pilns (Zin. Kom. rakstu krājums I.)". To

pašu raksta arī laikraksti: „Ka šī lustes spēle visiem skatītājiem bija

ļoti patīkama, to namanījām nevien pie tā, ka Turniešu zāle bija sa-

nākusi pilna un ka pie tiem stiķiem gārdi smējās, bet arī pie tā, ka

klausītāji nekādu kavēkli savā starpā necieta, bet ja kāds kur dikti

ierunājās, to tūliņ apsauca"
18). Pirmie teātra spēlētāji ar R. Tom-

sonu priekšgalā piederēja lielāko tiesu pie literātiem vai čaklākiem

vēlākiem Rīgas latviešu biedrības atbildīgiem darbiniekiem (Kr.Bergs,
Baumanis, Krastiņš, Miķelsons v. c). Visi tie bija teātra mākslas

mīlētāji iesācēji, kas izrādes bija varbūt redzējuši Rīgas vācu teātrī,
bet paši kā tēlotāji uzstājās pirmo reizi, dažs labs teātri pat nere-

dzējis. No visiem enerģiskākais bija R. Tomsons, kam bija labs

sabiedrisks stāvoklis un vispusīga izglītība. Tāds vadonis modināja
uzticību pa jauno lietu ir aktieros, ir publikā. Neapmierināti bijuši
tikai ar lugu, kas nesakrita vairs ar latviešu tautas garu. īpaši ne-

samierināms bijis Tomsons, kas apņēmās pats sarakstīt latviešiem

noderīgāku lugu, ko arī izpildīja. „žūpu Bērtulis" 1868. gadā Rīgā
atkārtots divas reizes: 3. un 17. novembrī tai pašā Vingrotāju bie-
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drības zālē, kura atradusies tagadējā Kalpaka bulvārī. Abas izrādes

rīkojusi Latviešu sieviešu biedrība, no kuras izauga tagadējā Rīgas
latviešu labdarības biedrība. „Šo biedrību mērķis, kā saprotams, bija
tikai naudu sadabūt un tādēļ citas rūpēšanās viņām priekš teātra

nevarēja būt" 17). Visas teātra izrādes publikā ieguva lielu piekri-
šanu. Alunāns raksta 18), ka sajūsmai nebijis robežu. Latviešu

teātra attīstība īstā gultnē ievirzījās tikai tad, kad bija nodibināta

Rīgas latviešu biedrība. Biedrības vadītāji, redzēdami teātra lielo

iespaidu tautā, cītīgi organizēja pastāvīgu latviešu teātri. Biedrības

iespējas bija mazas: nebija pienācīgu telpu ar skatuvi un zāli, trūka

lugu, aktieru un speciālista vadītāja. Teātris drīz vien dabūja savu

teātra komisiju (1. dcc. 1868. g.), kuras pirmajiem locekļiem R. Diet-

richam, P. šillingam un M. Bankinam bija jārūpējas par teātra māk-

slas pacelšanu, „lai veicinātu latviešu tautas attīstību un tikumību,

sagādājot vajadzīgos teātra spēkus un gādājot par pastāvīgu latviešu

teātri", šī komisija gan ilgi nedarbojās. 2. februārī 1869. gadā ie-

vēlēja jaunu teātra komisiju, kurā aktieru pārstāvis bija K. Bergs,
bet teātra vadoņa pienākumus uzņēmās R. Tomsons. Jaundibinātais

latviešu teātris ir tipisks iesācēju teātris. Arī teātra komisija bija
bez piedzīvojumiem; daudz kā trūka, lai jaunais kultūras pasākums
sekmētos. Teātra darbība turpinājās, lai gan vadītāju rīcībā bija
tikai daži maz noderīgi drāmatiski darbi, kas nebija piemēroti jaunā
teātra prasībām un vajadzībām. Tāpēc pirmā un svarīgākā lieta

bija — atrast nodibinātam teātrim repertuāru. Biedrības līdzekļi
bija ļoti šauri, tomēr drāmatisko darbu sacensībai viņa atļāva 50 rbļ.
Sacensības panākumi bija niecīgi. lesūtītais darbs „Kroņa mežsarga
dzīve" nebija izrādēm noderīgs. Sacensības termiņu pagarināja, god-

algu palielināja, un 1870. gadā Marijas Pēkšenes „Ģertrūde" ieguva
atzinības balvu; bet luga skatuves gaismu ieraudzīja tikai 7 gadus
vēlāk. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka R. L. B. laiku pa laikam izsolī-

jusi godalgas drāmatiskiem oriģināldarbiem (1886., 1888., 1891.,

1903., 1907.), bet izsolījumi lielākus pozitīvus panākumus nav devuši.

Godalgu piespriedējas komisijas būs uzstādījušas par daudz stingras

prasības. Savādi, ka godalgas nav dabūjušas pat tādas lugas, kā

J. Rozentāla-Krūmiņa kungs", Aspāzijas
R. Blaumaņa „Ļaunais gars", Deglava „Vecais pilskungs", Dubura

„Ērglis un šperbers", kas ilgus gadus bija mūsu nacionālā repertuārā
iezīmīgi darbi. Tiesa, ka šos darbus atzina par noderīgiem izrādēm.

Teātris arī citādā veidā mēģināja darīt bagātāku orīģināllugu reper-

tuāru. Lugu rakstīšanā sacensušies paši aktieri savā starpā. Lugas
rakstīja A. Tomsons, K. Bergs, A. Alunāns, Pļavnieks. Lugu sižeti

tapināti no citurienes, notikumi lokālizēti un piemēroti latviešu teātra

prasībām. Visas šīs lugas lielāko tiesu joku lugas. Otrs, ne mazāk

svarīgs uzdevums teātrim bija — atrast nepieciešamo publiku. Tas

bija jau daudz grūtāki. Teātra apmeklētājus visvairāk deva neman-

tīgie apakšslāņi, kuru gaume bija rupja, pagalam neizkopta un pat
samaitāta. Viņi bija uzauguši „melno burvju mākslinieku" iespaidu
varā. šie „mākslinieki" nāca no Vācijas. Sadalījušies mazākās un

lielākās trupās (pat līdz 10—12 cilv.), tie apbraukāja laukus, sarīko-
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dami savas burvju izrādes. Lai gan latvieši, kas apmeklēja „burvju
mākslinieku" izrādes, visumā vāji pārvaldīja vācu valodu, tomēr pu-

blika plūstin plūda uz šiem sarīkojumiem krogu stadulās, tirgus bū-

dās vai pilsētu nomalēs. Latviešu teātrim bija grūta cīņa ar šiem klai-

doņiem. „Uz pirmajām latviešu teātra izrādēm ļaudis lauzās bariem,

tāpat kā pie ārzemniekiem, bet cik ļoti tie jutās maldināti, kad tur

ieraudzīja pavisam ko citu," saka Tautmīlis-Bērziņš. Grūti klājās
arī Rīgas latviešu teātrim, kam bija visiem spēkiem jācīnās par

latviešu teātra eksistenci. Jāievēro arī tas, ka Rīgas teātris bija

paraugu skatuve lauku teātriem, kas, sākot jau ar 70. g., sāka at-

tīstīt visai rosīgu darbību (Vecpiebalgā, Vietalvā v. c). Rīgā pir-
mais sajūsmas vilnis ātri pārgāja. Skatītāju skaits sašļuka. Teātrim

vēl nebija izaugusi teātra publika. lesācēju teātrim, lai tas varētu

attīstīties, tikpat nepieciešams, kā publika, bija profesionāli izglī-
tots vadītājs, kas dotu norādījumus tēlotājiem un kam publika uz-

ticētos. Par tādu teātra vadoni jau 1869. g. gribēja izraudzīties

Ādolfu Alunānu, kas no Pēterpils atbrauca viesoties Rīgā. Viesiz-

rāde bija savienota ar pamata likšanu biedrības namam. Par vieso-

šanos Alunāns savās „Atmiņās" stāsta, ka viņu uzaicinājuši izrādīt

„Paša audzināts", kas sarakstīts pa daļai Vīborgā, pa daļai Pēter-

pilī. Izrādē galvenās lomās uzstājusies Anna šlise, Emīlija Laka un

Anna Iknere, bet no kungiem Krišjānis Bergs, H. Zēge, J. Depe,
E. Grūnbergs. Alunāns uzstājies arī Jelgavā „Paša audzinātā" un

„žūpu Bērtulī", saņemdams sirsnīgāko publikas un toreizējās kriti-

kas pateicību. A. vārds, lai gan viņam bija tikai 21 gads, uzreiz

kļuva populārs, un R. L. B. vadoņi viņam piedāvāja teātra vadītāja
vietu. Alunāns, kas jau bija uzstājies vācu trupās Tērbatā, Rēvelē

un Pēterburgā un baudījis sava aroda izglītību, tomēr bija saistīts

ar līgumu Rēvelē. Uz Rīgu viņš varēja pārnākt tikai nākošā gadā.
6. sept. 1870. gadā teātris viņu pieņēma vienam gadam par vadoni

ar noteikumu, ka gadā jāsarīko 25 izrādes, par ko teātra vadonis sa-

ņem procentus no izrāžu ieņēmuma. 27. septembrī notika pirmā iz-

rāde jaunā teātra vadītāja sagatavojumā. Priekš izrādes Alunāns

nolasīja šim gadījumam sacerētu prologu. Izrādīja H. Alunāna tul-

kojumu viesi" un Pļavnieka „Kurlais Krišus". Latviešu

teātris bija nevien nodibināts, bet nu viņam bija atrasts arī profesio-
nāli izglītots lietpratīgs vadonis.

IV.

Ādolfs Alunāns ne par velti nosaukts par latviešu teātra tēvu.

šo nosaukumu viņš godam pelnījis. Alunāns nāca no laukiem, no

dzimtas, kas deva tautiskās atmodas darbiniekus, bet pats gan bija
baudījis stingru vācu izglītību. Viņam bija jau skatuves piedzīvo-
jumi, laba skola, bet par visām lietām liels drāmatisks talants. Var

teikt, ka nu bija teātra vadonis, lai gan paša teātra vēl nebija. Tas

bija jārada. Alunāns, atminēdamies teātra tapšanas pirmos grūtos
brīžus, aizrāda, ka bijušas tikai četras lugas, kas noderējušas izrā-

dēm. Atkārtot tās arī nebijis iespējams, jo vēl nebija tikdaudz teātra

apmeklētāju. Tāpat nebija noteikta un kārtīga ansambļa, jo aktieri
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nāca un gāja. Pret brīvprātīgiem aktieriem, kas nekādu atlīdzību

par savām pūlēm nesaņēma, direktors nevarēja izlietot savu discipli-

nāro varu. Bet arī tie teātra darbinieki, kas teātrim nodevās ar

visu sirdi, varēja ar teātri nodarboties vienīgi vakara stundās, kad

atsvabinājās no dienas darba. Viņi bija mācāmi un pieradināmi pie
skatuves darba, kuru nepazina ne teorētiski, ne praktiski. Visgrūtāk

bijis sameklēt sieviešu personālu, jo neviena latviešu jaunava aiz

aizsprieduma pret teātri un bailēm no vecākiem un mēlnesīgiem pa-

zīstamiem neuzdrošinājusies teātrī uzstāties. Alunāns ar humoru

atstāsta, kā viņš meklējis teātrim izglītotas dāmas, kā gājis pie ve-

cākiem aizrunāt, bet dažās dzimtās tik draudīgi un nelaipni ticis uz-

ņemts, ka vajadzējis dot kājām ziņu. Arī teātra vadoņa ienākumi

bija tik niecīgi (20 proc. no ieņēmuma), ka ar tiem iztikt nācies

grūti. Alunānam vajadzēja meklēt blakus peļņas darbu, ko atrada

laikrakstu redakcijās. Šis apstāklis Alunānu zināmā mērā pamudi-

nāja rakstīt lugas. No vācu repertuāra izraudzītie lokālizējumi vai

tulkojumi- (kā tulkotāji un lokālizētāji atzīmējami R. Tomsons, Pā-

vils Pļavnieks, H. Alunāns, Laubes Indriķis, Andrējs Dīriķis v. c.)

nesaskanēja ar latviskās dzīves vajadzībām. Aizņemto latviešu ap-

stākļiem bija piemērot grūti. Bez tam lokālizētājiem skatuve bija

maz pazīstama. Alunānam vedās daudz labāk. Viņš labi pazina ne-

vien skatuves techniku, bet arī publiku, kurai rakstīja lugas. Uz

laukiem augdams un dzīvodams, viņš bija novērojis tautas tipus,
kas Alunāna lugu saturu latviešu publikai padarīja tuvu. 1870. gads

iesācējam latviešu teātrim visai ražens teātra izrāžu sarīkošanā un

lugu sacerēšanā vai lokālizēšanā. Pavisam sarīkotas 16 izrādes, iz-

rādot 19 lugas, starp tām arī klasisko Gogoļa komēdiju „Revidents y/

.

Teātra pirmie panākumi bija teicami. Bet negaidot nāca liksta pēc

likstas. Valdoņu aprindas, redzēdamas latviešu teātra lielo iespaidu
tautā, 4. jūnijā 1871. g. galīgi noliedza biedrībai rīkot teātra izrā-

des. Tas bija smags trieciens jaunajai kultūras iestādei. Biedrība

gan drīz savas tiesības atguva, bet mūsu jaunā teātra pirmajā periodā
bija noticis lūzums. Teātris iesāka nīkuļot. Arī izrāžu un apmeklē-

tāju skaits strauji samazinājās. Bet vaina nebija meklējama vienīgi
administrācijas spaidos. Teātra darbība pagura gan vairāk aiz tā

iemesla, ka pašā biedrībā nebija darba saskaņas. Pēc pirmās spār-

notās sajūsmas iestājās darba periods un pagurums, iezīmīgs ar mū-

žīgām ķildām un nesaskaņām. Daudzus jaunus pasākumus biedrība

bija uz ātru roku noorganizējusi, bet tiem vēlāk pietrūka vajadzīgo
naudas līdzekļu un attaisnojuma dzīvē. Arī biedrības namu ceļot
bija sakrājies liels parāds, kas prasīja nokārtojumu, bet līdzekļu bie-

drībai nebija. Pie tam teātris biedrībai nebija galvenā lieta. Nā-

košie gadi (līdz 1875. g.) nav auglīgi teātra dzīvē. Izrādes rīkoja

gan biedrība, gan pats Alunāns vai arī pilnīgi nelietpratēji. Izrāžu

skaits 1874. g. sabruka līdz 5 izrādēm gadā, un tas ir visbēdīgākais
gads latviešu teātra attīstībā. Alunāns pilnīgi atteicās līdzspēlēt un

lugas sagatavot. „Biedrībā ar teātri varēja darboties ikkatrs, kam

tik uz to bija luste jeb kas domāja caur to kādu grasi pelnīt 21)."
Var sacīt, ka ar to nobeidzās pirmais latviešu teātra attīstības posms
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(1868.—1875.), ko pilnā mērā var nosaukt par izmēģinājuma vai

sagatavošanās laiku. Pirmā laika raksturīgākās pazīmes: ārkārtīgi
šaurie materiālie līdzekp; iesācēju ansamblis, kurā viens pats izci-

lāks aktieris, kas līdz ar to teātra direktors, lugu autors, sabiedrī-

bas audzinātājs; mazturīgi apmeklētāji, kuru garša vēl visai maz

attīstīta, tā ka nav pat iespējams izrādīt drāmu vai nopietnu lugu,

jo intelliģento apmeklētāju skaits niecīgs; teātrim nebija piemērotu

telpu, dziļāka nacionāla repertuāra un lietpratīgas teātra pārvaldes.
Otrs laikmets (1875.—1885. g.) ir diletantu teātra no-

stiprināšanās laiks. Viņš ir arī Ādolfa Alunāna laikmets. Izrāžu

skaits pieaug, palielinās apmeklētāju kadrs un arī ieņēmumu caur-

mērs. Pēdējos gados jau notiek 26 izrādes gadā; katru izrādi caur-

mērā apmeklē 540 cilvēku. Teātra komisiju reorganizē, un tā pastāv

no 5 locekļiem. Komisijas locekļiem jārūpējas par skatuves vaja-

dzībām, jāizvēlas lugas un vispār jāņem dzīva un atbildīga līdzdalība

teātra darbā. Ādolfs Alunāns cītīgi raksta lugas, uzlabodams reper-

tuāru. Vispār tālaika izrādāmās lugas piederēja pie vieglām vācu

posēm. Izrādēs A. ieved sevišķu žanru — kupleju dziedāšanu (lai-
kam aizņemts no Dinsberģa, kas pirmais piekopis ziņģu dziedāšanu),
mantodams lielu publikas piekrišanu. Teātra vadonis meklēja apdā-
vinātus jaunekļus, pats rūpēdamies par viņu drāmatisko izglītību.
Tā saradās vesela rinda spējīgu tēlotāju, kā piemēram intrigantiem
J. Kazimirs, varoņmīļotājiem M. Stīnuss, varoņiem un varoņtēviem
J. Brigadērs, subretēm Anna Brigadēre — Maija, mātēm Berta Rūm-

niece; tālāk trupā jāatzīmē Bodnieks-Jaunzemis, J. Porešs, Mārcis

Zīraks, Krastiņš v. c. Publikas interese bija jau plašāka. Teātra ap-

meklētāji vairs gan nav gadījuma ļaudis, kas no balagāna būdas nāk

tieši teātrī, bet teātris jau kļuvis par nepieciešamu garīgu vajadzību.
Alunāna lielais nopelns ir tas, ka viņš pacēla teātri uz augstākas at-

tīstības pakāpes, izaudzināja teātra publiku, radīja latviešu teātrim

nacionālu literātūru, kur ar viņu kā skatuves rakstnieku savā laikā

nevarēja neviens sacensties. Lielo publikas audzināšanas darbu lat-

viešu teātra tēvs veica nevien pilsētā, bet arī mazpilsētās un lauku

centros. Jau priekš un pēc savas atstāšanās no Rīgas latviešu teātra

viņš ar savu trupu, kura pastāvēja no 6 dāmām, 11 kungiem un

10 mūziķiem (Rota Nr. 39., 1886. g.), apbraukāja Kurzemes un Vid-

zemes centrus, sarīkodams latviešu teātra izrādes Jelgavā, Tukumā,
Bauskā, Jaunjelgavā, Rūjienā, Valmierā, Smiltenē v. t. t. Alunānu

bieži uzaicināja viesoties lauku biedrības. Lielajam teātra propo-

gandas darbam bija labas sekmes. Kad 1875. gadā A. uzņēmās Rī-

gas latviešu teātra vadību, tūliņ sajutuši, kāds labums bijis provin-
ces pilsētās un uz laukiem sarīkotām teātra viesu izrādēm: „Visur
šis drusku pārdrošais uzņēmums bija atradis piekrišanu un modinā-

jis saprašanos un mīlestību uz mākslu. Mūsu izrādes apmeklēja arī

daudzi provinces apdzīvotāji. Galvenā kārtā ieradās dažādi biedrību

locekļi un diletanti, lai noskatītos Rīgā uzvestās lugas, lai pēc to

parauga varētu paši sniegt pēc iespējas labākus tēlojumus. Tādā

kārtā ideja par latviešu skatuves nepieciešamību tika lielā mērā iz-

platīta un bija iespējams darboties ievērojami labākām sekmēm.
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Un viss tas bija panākts pateicoties mūsu ceļojumam!" 22). Nevar

būt ne mazāko šaubu, ka mums A. jāpateicas par teātra lielās ide-

jas propogandu tautā. Ar savu tēlošanas mākslu un saviem teātrā-

lās dzīvības pilniem skatuves darbiem viņš salauza vienaldzību un

aizspriedumus pret teātri, kādi vēl valdīja latviešos gadus sešdesmit

atpakaļ. Viņš ar drošu roku izveda latviešu teātri uz plaša attīstības

ceļa. Ja mūsu teātris tagad tik kupli sazēlis, kļūdams par tautas

garīgu vajadzību, tad tas ir Ād. Alunāna droši sāktā darba vainago-

jums. Alunānam savs darbs Rīgas latviešu teātrī pēc desmit gadiem

bija jāpārtrauc. Mākslas jautājumos vairs nebija vienprātības, un

sabiedrībā un presē pacēlās balsis, ka jaunajam latviešu teātrim va-

jadzīgs nopietnāks repertuārs. Alunāna aiziešanas galvenais iemesls

tomēr bija tīri saimniecisks — R. L. B. viņam gribēja samazināt

algas procentu. Pārmaiņas latviešu sabiedrībā radīja lielu uztrau-

kumu, jo A. visi atzina par vienīgo lietpratīgo teātra vadītāju. Tie-

šām vesels gads pagāja rūpēs un bažās. Teātra izrāžu vadīšanu uz-

ņēmās gan viens, gan otrs jaunāks aktiers (J. Kazimirs, J. Bergs,

Rozentāls-Krūmiņš), bet neieguva publikas atzinību. Tikai nejaušs

gadījums teātri izglāba no sabrukuma. Vācu teātra raksturu lomu

tēlotājs Hermanis Rode-Ebelings bija kāda teātra kon-

flikta dēļ palicis bez vietas, jo visspēcīgais Deutscher Buhnenverein

bija pret viņu izsludinājis boikotu. Rodi-Ebelingu tad nu 8. dcc.

1885. g. pieņēma par teātra vadoni Rīgas latviešu biedrība, šo amatu

viņš izpildīja no 1885. līdz 1893. g. Līdz ar to sākās trešais laikmets

Rīgas latviešu teātra attīstībā, kurā no iesācēju un diletantu teātra

latviešiem izveidojās profesionāls teātris. Bija vairāki

svarīgi faktori, kas sekmēja teātra attīstību. Rode-Ebelings izrādī-

jās par krietnu sava aroda pratēju, lai gan bija vecās teātra skolas

piekritējs un sākumā neprata ne vārda latviski. Lai skatuves māksla

attīstītos, jaunais direktors vispirms atzina, ka jārūpējas par latviešu

aktieru technisko izglītību. Kā teicams inscenētājs, viņš praktiskā
darbā lēnām, bet neatlaidīgi turpināja Alunāna sākto latviešu ak-

tieru izglītošanu skatuves technikā. Spēlēdams aktieriem priekšā un

imitēdams, viņš rādīja, kā jātēlo viena un otra loma. Aktieri at-

kārtoja viņa paņēmienus, uzsvērumus, raksturojumus, tā nemanot

piesavinādamies spēles iekšējo techniku. Solisti un kora personāls

par brīvu varēja papildināt savas zināšanas dziedāšanā, tēlošanā,

dejošanā. Panākumi nebija ilgi gaidāmi. Agrāko diletantu neveiklie

tēlojumi ar katru gadu kļuva techniski pilnīgāki, rūpīgāki un iekšēji

brīvāki, jo katrs nu zināja, kas viņam darāms un kā tas darāms.

Teātris ar zināmu algas atlīdzību (pirmie spēki dabūja 35 rbļ. mē-

nesī) nodrošināja labākos tēlotājus. „Aktieri, lai gan taisni no sa-

vas mākslas nevarēja dzīvot, tomēr varēja savu mākslu savienot ar

kādu veikalu un tā bez lielākām rūpēm vaļas brīžus ziedot daiļajai
mākslai. Pašā mācības laikā valdīja stingra kārtība un disciplīna" 23).
Tas bija iespējams tālab, ka Rīgas pilsēta latviešu teātrim 26. aug.

1886. gadā piešķīra 5000 rbļ. lielu subvenciju. Agrāko teātra zāli

pārbūvēja; tā kļuva plašāka, ērtāka, tā ka teātra izrādēs ērti va-

rēja noskatīties 1100 skatītāju. Skatuve dabūja 30 prospektus un
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citus nepieciešamos piederumus. Lugu izrādēm gādāja izteiksmīgus

ārējos ietērpus. „Publikai uz skatuves rādīja Alpu sārtumus, ūdens

plūdus, sudrabainu strauta tecēšanu, ugunsgrēkus, pasakainas ledus

pilis, spoku tēlus un visādas apoteozes," par šo laiku raksta A. De-

glavs 24). Pārmainās arī repertuārs, kas gan savā kodolā nepadziļi-
nās ; viņš nav arī nacionāls. Vācu kalninieku luga ar tipiskos apģēr-
bos tērptiem varoņiem un mīlētājiem, sentimentālām dziesmām un

pasājo melodrāmisko saturu ieņēma repertuārā redzamāko vietu.

Latviešu orīģinālliterātūra nedabūja attīstīties, jo pats režisors ne-

prata valodu un tam pilnīgi sveša bija mūsu tautas dzīve. Kā lai

viņš būtu šo dzīvi koncentrējis un atspoguļojis uz skatuves? „Turai-
das roze" un meitiņa", kas viņa darbības pēdējos gados

parādījās teātrī, nav iezīmīgas latviskas lugas, bet viņām kūmās

stāvējušas tās pašas kalniešu lugas. Rsde-Ebelings, dzīdamies par

daudz pēc ārējiem efektiem, dažu brīdi galīgi aizmirsa psīcholoģisko

noskaņojumu un latviešu valodas daiļumu. Tomēr Rodes-Ebelinga

audzinātāja nozīme latviešu teātra attīstībā liela. Lai gan viņš tech-

nikā uzspieda savu ārišķības un patētiskā skaļuma zīmogu, kas vie-

nam un otram mazākapdāvinātam aktierim palicis kā mantojums vi-

sam mūžam, tomēr latviešu teātrim jau bija plašs vēriens; no di-

letantu teātra tas bija kļuvis par profesionālu mākslas teātri.

V.

Latviešu teātris nacionālajās tradīcijās ieauga tikai pēc tam,
kad par teātra direktoru nāca Pēteris Ozoliņš (1893. —1913.),
kas ar divu gadu pārtraukumu 20 gadus vadīja Rīgas latviešu teātri.

Ozoliņš bija baudījis plašu drāmatisku izglītību, praktizējies lat-

viešu un vācu teātros, pazina savu tautu un viņas kultūrālās vajadzī-

bas, prasības un iespējas. Savas mākslinieka gaitas jaunais direktors

bija uzsācis jau 1885. gadā, kad par direktoru bija Rode-Ebelings,
kam bija visai smalka un pareiza nojauta jaunu talantu atrašanā.

Jaunais direktors divus gadus bija mācījies (1889.—1891.) Drēzde-

nes konservātorijas drāmatiskajā nodaļā un ceļojis studiju nolūkā

pa Vakareiropas valstīm, šāds Vakareiropā izglītots latviešu teātra

mākslinieks bija taisni vajadzīgs latviešu teātrim. Ozoliņš tūdaļ
teātrim deva jaunu virzienu, kas izpaudās īstā latviskumā. Teātra

mākslai bija jāatrod latviska seja, bet teātra garīgajam saturam va-

jadzēja atspoguļot nacionālās īpatnības. Ozoliņa priekštecis, kā jau

aizrādīts, pārāk nodevās svešu iespaidu kultivēšanai latviešu teātrī.

Latviešu rakstniecība bija atstāta novārtā. Teātris maz ierosināja

rakstniekus, direktors nemācēja latviskiem darbiem dot vajadzīgo
skatuves iztulkojumu. Tiesa, daudzi tautiskā romantisma darbi

maz iederējās tālaika repertuārā, tomēr latviešu oriģināldarbi
bija darāmi tautai pieejami. Sevišķi Alnunāns, pēc aiziešanas no

Rīgas latviešu teātra, jo rosīgi nodevās drāmatiskai rakstniecībai.

Viņa un daudzu citu rakstnieku darbi publikas piekrišanu un popu-
lāritāti ieguva nevis pirmajā latviešu teātri, bet gan mazpilsētu un

lauku teātros, kas savos repertuāros uzņēma vai vienīgi latviešu rak-

stnieku darbus. Nav nekāds brīnums, ka Alunāna „Kas tie tādi, kas
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dziedāja" pāris gadu desmitis lauku skatuvēs piedzīvoja 800 izrādes.

Ozoliņš redzēja, ka tāds duālisms latviešu teātra dzīvē nedrīkst tur-

pināties. Latvisko tradiciju glabātājam teātrim latviešu oriģināl-
literatūra nevis jānoklusē, bet jāizceļ spilgtos skatuves tēlos. Jau-

nais direktors vispirms pastiprināja nacionālo elementu teātra māk-

slā, tā atrazdams Rīgas latviešu teātrim īsto ceļu uz tautas sirdi.

Literāriskais teātris var izaugt liels tikai kopā ar autoru. Latviešu

nacionālo mākslas teātri nostiprināt Pēterim Ozoliņam palīdzēja

mūsu lielie drāmatiskie dzejnieki — Rūdolfs Blaumanis, Aspāzija,
vēlāk Anna Brigadēre v. c, kuru literāriskā darbība iekrita taisni

šinī laikmetā. Blaumaņa pirmie darbi jau norādīja, ka ir radies liels

tautas dzīves izpratējs. Sevišķi „Ļaunais gars" ar saviem spilgta-

jiem tautas dzīves attēlojumiem, savdabīgiem laucinieku raksturiem,

sulīgo tautas valodu — bija neparasts skatuves darbs tautiskā ro-

mantisma salkanajiem epigoniem. Tāpat „Pazudušais dēls", kas sin-

tētiski reālistiskajā notēlojumā apvienoja lielus zemnieku rakstu-

rus kā klasiskus paraugus nākošām paaudzēm. Aspāzijas „Vaidelo-
tes" izrāde bija varbūt vēl lielāks notikums latviešu teātrī. Visu šo

lugu inscenētājs savā skatuves darbā pierādīja nevien smalku māk-

slinieka nojautu, bet arī senciskumu un reālās īstenības latvisko ko-

lorītu raksturu psīcholoģiskā uztverē un vispārīgā skatuves nostā-

dījumā, tā ka pat vēl tagad nav aizmirsti viņa izstrādātie smalkie

tipfiskie laucinieku raksturojumi.
Nākošais Ozoliņa mākslas darba princips bija — klasiķu iz-

rādes, lai latviešiem darītu pieejamas vispārcilvēciskās idejas pa-

saules rakstnieku labākajos sacerējumos. Gan tiesa, dažas klasiķu
izrādes jau bija notikušas Alunāna un Rodes-Ebelinga laikā. Tomēr

Ozoliņš pirmais līdz galam izpildīja kultūrālās sabiedrības prasību
pēc klasiskā repertuāra, kuram vajadzēja audzināt un izdaiļot klau-

sītāju. Kalninieku lugas un vieglās poses bija aizņēmušas visu re-

pertuāru Rode-Ebelinga laikā. Tagad uzreiz nevarēja lauzt vecās

teātra tradicijas. Savā pirmajā attīstības stadijā teātris nedrīkstēja
aizrauties straujos eksperimentos. No vienas galējības viegli va-

rēja atrasties otrā galējībā. Pilnīgam klasiķu repertuāram droši

vien būtu pietrūcis atsaucīgas publikas; teātra darbība drīz varēja
apsīkt. Mākslas audzināšanas darbs bija veicams lēnām un pakāpe-
niski, ko labi apzinājās jaunais teātra vadonis, sniegdams starp kla-

siķu un oriģinālu izrādēm tipiskas tautas lugas plašajai publikai.
Šīm masu izrādēm vajadzēja stiprināt saimniecību, tāpat kā oriģi-
nāliem un klasiķiem izaudzināt īstu mākslas publiku. Viņš sasniedza

abus mērķus. Ozoliņš kopā ar teātra komisiju prata repertuāru tā

sastādīt, ka ar katru gadu vairāk un vairāk vietas drīkstēja ierādīt

vācu, angļu, franču v. c. klasiķiem. Ja mēs jau vairāk lāgiem esam

tiku tikām nospēlējuši visas šēkspīra lugas — un vispār šēkspīru
spēlējam vairāk nekā paši angļi — tad tas ir Pētera Oozoliņa klasi-

skās audzināšanas sekas. Ne tikai klasiķi vien saistīja viņa uzma-

nību. Visam tam, kas sabangoja Eiropas teātros sabiedrības domu,
lielākā vai mazākā mērā vajadzēja atspoguļoties latviešu teātrī. Tā,

piemēram, pārdrošība bija latviešiem parādīt H. Zudermaņa „Godu",
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kas šaurajos apstākļos augušā latviešu pilsonībā sacēla lielu sašu-

tuma vētru. Teātra vadītājs līdz ar to teātri nostādīja kultūras

problēmu centrā, ievadīdams viņā plašas sadzīves strāvas. Sociālās

un kultūras problēmas izvirzīja savos darbos arī citi laikmeta lielie

gari — Henriks Ibsens, B. Bjornsons, G. Hauptmanis v. t. t., kuru

drāmām allažiņ bija laipni atvērtas latviešu teātra durvis.

Latviešu nacionālā teātra attīstību sekmēja arī citi aistētiskai

kultūras dzīvei labvēlīgi apstākļi. Uz laukiem bija saimnieciski no-

stiprinājusies latviešu gruntniecība, kas mājas bija iepirkusi par

dzimtu un savus bērnus varēja sūtīt pilsētās skolās, kur tie lielos ap-

mēros paplašināja teātra publiku. Pilsētas pilsonība jau biia kļuvusi
latviskāka, pašapzinīgāka, ieguvusi arī noteikšanu pašvaldībās. Sīk-

pilsoņu un strādnieku stāvoklis uzlabojās, jo Rīga bija pieaugoša pil-

sēta, kas deva daudziem darbu un ienākumus. Intelliģence strauji

pieauga. Tas viss radīja drošu aizmuguri lieliem latviešu kultūras

pasākumiem. Nacionālā pašapziņa jau bija nobriedusi un pilnīgi iz-

veidojusies, to vairs nevarēja nomākt nekādi sveši iespaidi. Latviešu

kultūrālā sabiedrība, atsvabinājusies no diletantisma, pilntiesīgi pie-

kļāvās Vakareiropas kultūras labvēlīgiem ietekmējumiem, aizau-
dama no turienes tikai to, kas tai bija radnieciski tuvs. Tā kā lat-

viešu intelliģencei tolaik bez biedrību darbības bija tikai vēl pali-
cis teātris, kur varēja atklāti darboties, tad šis apstāklis teātra at-

tīstībai nāca lielā mērā par labu. Teātris bija centrālā tautas kultū-

ras problēma, par kuru cīnījās dažādu polītisku novirzienu ļaudis,
gribēdami viņā panākt savu ieskatu nostiprinājumu. Tas tāpēc, ka

teātris runā uz masām, bet kas gribēja masas iespaidot, tam vis-

pirms bija jāiegūst teātris. Ap teātri tā vienmēr bija dzīvība, dziļa
mākslinieciska un sabiedriska interese. Katra teātra dzīvā dvēsele

ir aktieris, kas ar savu talantu veido nacionālā teātra mākslu.

Teātrim tāpēc vispirms vajadzīgas lielu mākslinieku īpatnības. Tā-

das latviešu teātrim saradās jo kuplā skaitā. Jau Rode-Ebeiinga
laikā sāka darboties Dāce Akmentiņa naīvās un mīlētājas lomās,

varoņlomām bija atrasta Jūlija Skaidrīte, kas papildināja agrāko
dāmu ansambli; nāca J. Duburs, Roberts Jansons, Aleksandrs Frei-

manis, Aleksandrs Michelsons, Teodors Valdšmits, Aleksis Mier-

lauks, Pēteris Rudzītis, Reinholds Veics v. c. Ozoliņš trupu arvien

papildināja ar jauniem spēkiem. Ap
1 907. gadu, kamēr Rīgas lat-

viešu teātra trupa vēl nebija sašķēlusies, viņa teātra ansamblis bija
viens no labākiem un izteiksmīgākiem, kādi vien latviešiem bijuši.

Teātra darbība šai laikmetā, kas turpinājās līdz pasaules karam,
arvienu paplašinājās. Pieauga izrāžu un apmeklētāju skaits. Tā

piemēram 1890. gadā notikušas 39 izrādes, kuras apmeklējušas 19.725

personas, ieņemot kopsummā 9891 rbļ.; pēc dažiem gadiem (1899. g.)

jau bija 83 izrādes (48.354 apmek'l., ieņemts — 29471 rbļ.), bet

1913. g. 158 izrādes, 84.543 apmekl. un 48.178 rbļ. ienākums.
'

Oriģinālliteratūra jau uzrāda lielu gatavību. R. Blauihanis, Anna

Brigadēre, Aspāzija Rīgas latviešu teātrī iekarojuši latviešu klasiķu
vietas. Viņiem piebiedrojas vesela rinda citu autoru —J. Duburs,
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A. Deglavs, A. Niedra, A. Saulietis, J. Akurāters, Ed. Vulfs v. c. At-

tīstās skatuves techniskā ierīce. Teātrī parādās skatuves gleznotājs

(A. Cimermanis, A. štrāls v. c), kas latviskiem oriģināldarbiem pie-

šķir latvisku skatuves tērpu. Paplašinās ansamblis, tā ka ar kori

kopā tas ir 50 cilvēku liels. Pēdējos gados stipri uzlabojās aktieru

materiālais stāvoklis. Pirmie spēki saņēma samērā labu atalgojumu.

Bija nodibinātaaktieru palīdzības kase, kas izsniedza aizdevumus va-

saras brīvlaikā, kad aktieri algas nesaņēma.
Teātra vadība visu laiku atradās teātra komisijas pārziņā; viņas

darbības līnijas kā saimniecībā, tā arī mākslinieciskā vadībā lūkoja
vienmēr nospraust biedrības runas vīri. Savā ziņā tas teātra vadību

nostādīja aizbildniecībā, un teātris nekad nedabūja savu autonomiju.

Sarežģītus, teātra lietpratēju izstrādātus projektus (piem. teātra re-

organizēšanas projektu 1913. g.) runas vīri un biedrības pilnas sapul-

ces dažu brīdi izšķīra bez iedziļināšanās ātri un katēgoriski. Rīgas
latviešu teātra komisijas priekšsēdētāji (no 1870.—1919. g.) bija
B. Pļavnieks, B. Dīriķis, A. Vēbers, G. Pasītis, G. Eilenbergs-Pūcītis,
A. Spunde, Dr. A. Dīriķis, K. Bergs, J. Brigadērs un Fr. Veinbergs,
kas prata teātra intereses enerģiski aizstāvēt. Starp šiem teātra ko-

misijas priekšniekiem vislielākais iespaids teātra attīstībā bijis
K. Bergam, J. Birgadēram un Fr. Veinbergam. K. Bergs pieder pie
teātra vadoņu vecākās paaudzes. Viņš piedalījies kā aktieris pirmajā
teātra izrādē, sarakstījis lugu un allaž bijis teātra komisijā gan kā

aktieru, gan kā runas vīru pārstāvis. Divus lāgus viņš ieņēma teātra

komisijas priekšnieka amatu. Pēdējais viņa darbības posms

(1893.—1903. g.) iekrita latviešu nacionālā teātra nodibināšanas

laikā, kad teātra māksliniecisko vadību savās rokās ņēma P. Ozoliņš.
K. Bergs ar lietpratību praktiskos jautājumos Ozoliņam bija drošs

atbalsts. Teātra pārvaldē viņš vienmēr centās ievērot dēmokratiskus

principus. Teātrim vajadzēja atrast plašāku sabiedrības bazi, pulci-
not ap sevi lielākās radnieciskās Rīgas latviešu biedrības, dodot vi-

ņām pārstāvību teātra komisijā. Septiņpadsmit latviešu biedrī-

bas izvēlēja 3 delegātus teātra pārvaldē. Teātrim tā radās cītīgi at-

balstītāji izrādēs. Vēlāk (Fr. Veinbergs) šo tiešo pārstāvību iz-

nīcināja, un citu biedrību līdzdalība teātra atbalstīšanā nu bija tikai

formāla. Sevišķi nopelni teātra celšanā piešķirami J. Brigadēram,
kurš lielu vērību piegrieza pašu rakstniecībai. Kā bijis aktieris un

režisors, viņš labi pārzināja nevien saimnieciskos, bet arī teātra māk-

slinieciskos jautājumus, un varēja tos izšķirt arvien lietpratīgi. Sa-

biedriskā ziņā viņš turpināja K. Berga iesākto ceļu — teātris nedrīkst

noslēgties no sabiedrības, bet ar to tam jāuztur dzīvi sakari. Teātra

vadībai uzmanīgi jāuzklausa sabiedrības domas un aizrādījumi, jo
teātris nav atsevišķas grupas, bet visas tautas lieta. Daudz izolētāku

stāvokli attieksmē pret sabiedrību ieņēma Fr. Veinbergs, kas visus

labi domātos norādījumus strupi noraidīja. Bet Fr. Veinberģim nevar

noliegt neatlaidīgu cenšanos pēc klasiska repertuāra. Viņš bija iemī-

lējis šēkspīru, kura lielie darbi, Fr. Veinberģa atbalstīti, ilgus gadus

rotājuši latviešu teātra repertuāru. Veinberģa nodošanās teātrim

dažu bridi gāja tik tālu, ka viņš pameta, savu ikdienišķo darbu, lai kā
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labs šēkspīra pazinējs piedalītos ar padomiem un norādījumiem lielo

traģēdiju sagatavošanas darbos. Vispār jāsaka, ka Rīgas latviešu

teātri audzināja lielu aktieru un praktisko darbinieku ideālisms, ne-

nogurstošā enerģija un nesavtīgā darba mīlestība.

VI.

Rīgas latviešu teātris bija par paraugu visiem Latvijas teā-

triem. Viņa ierosināti un vadīti, drīz vien nodibinājās pastāvīgi
teātri mazpilsētās un lauku centros. Lauku diletantu teātri bieži pat
sacentās ar Rīgas teātri, lai gan viņu iespējas bija vēl mazākas kā

Rīgas teātrim. Provinču teātros pulcējās lauku intelliģence (ārsti,

skolotāji, skrīveri, paskolotie saimnieki), kas kultūras darbā bija ro-

sīgi un neatlaidīgi. Lauku teātru nodibināšanu veicināja Ādolfa

AJunāna un citu Rīgas aktieru viesizrādes. Mūsu dzimtenes nelielie

atstatumi mākslas draugiem un mazo lauku skatuvju darbiniekiem da-

rīja pieejamus Rīgas teātrus (latviešu, vācu, krievu), kur varēja no-

vērot aktieru spēles techniku un skatuves iekārtojumu. Pārnākuši

mājās viņi Rīgā redzēto tūlīt parādīja darbā. Lauku teātru attīstību

veicināja arī citi apstākļi. Teātru izrādes un dziedāšana lauciniekus

pulcināja un biedroja vispārības darbā. Tautiskās atmodas vilnis vē-

lās pār visu Latviju, sakustinādams un ierosinādams jo plašus tautas

slāņus. Katrs novads centās rādīt, ko var un spēj. Par lauku kultū-

ras dzīves parādībām jo plaši rakstīja tautiskā prese, darbiniekus uz-

mudinādama un visiem spēkiem atbalstīdama sarīkojumus. Teātra

izrādes un koncerti, kas ap 1870. gadu bija vēl diezgan reta lieta, drīz

vien palika par iemīļotākajiem biedrību sarīkojumiem, ko publika

kupli apmeklēja. Tāpat biedrības labprāt rīkoja teātra izrādes, kas

tām deva prāvu atlikumu. Diletantiem par savu darbu nenāca ne

prātā ņemt atlīdzību. Teātra izrādes un koncerti bija goda darbs sa-

biedrības labā, kas darāms katram, ja vien to prot un spēj. Var sa-

prast Ādolfa Alunāna sašutumu, ar kādu tas rakstīja piezīmes par
lauku diletantu, kas bija iedrošinājies no biedrības pieprasīt atlīdzību.

Krievu administrācija savas pārkrievošanas tendences diezgan no-

teikti piekopa komunālās iestādēs, tiesās un skolās. Teātrus tā to-

mēr atstāja brīvā, domādama, ka tos jau pienācīgi apstrādā drāma-

tiskā cenzūra, kas tautas teātra lugu novērtējumos tiešām bija pā-
rāk stingra. Teātri pamazām palika par nacionālās kultūras drošā-

kajiem balstiem. Latviešu intelliģence te varēja sekmīgi darboties,
jo pārkrievotāju politika tos pagaidām lika mierā. Ar to arī izskai-

drojams, ka priekš pasaules kara Latvijā varēja saskaitīt ap 400 ska-

tuvju. Nebija gandrīz neviena pagasta, kur nenotiktu gadā 8 vai 10

teātra izrādes, ko rīkoja lauku diletantu trupas, aicinādamas viesu iz-

rādēs arī latviešu labākos aktierus. Rīgas teātriem ar lauku teātru

pulciņiem nodibinājās visdzīvākie sakari.

Pēc Rīgas lielākais teātra centrs bija Jelgavā, kas latviešu teātra

izrādes sāka rīkot vienā laikā ar Rīgu, vai — labāk sakot — Rīgas
teātri rīkoja savas izrādes Jelgavā, jo biedrību dzīve tur attīstījās

drusku gausāk. Sabiedrības dzīve Jelgavā intensīvāka kļuva tikai

pēc tam, kad 1880. g. nodibinājās Jelgavas latviešu biedrība 25), kas
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daudz darījusi teātra izveidošanā. Pirmās divas teātra izrādes Jel-

gavā notika 1869. g. pilsētas vācu teātra telpās, izrādot „žūpu Bēr-

tuli" un «Paša audzinātu", A. Alunānam tēlojot galvenās lomas.

Izrāžu panākumi bija lieli, un tas pamudināja Alunānu šad un tad

apciemot Jelgavu, sarīkojot tur ar Rīgas teātra trupu viesizrādes.

Jelgavnieki, redzēdami, kā nostiprinās Rīgas teātris savās grūti ieka-

rotajās pozīcijās, un ka teātris vispār tautā atrod plašu atbalsi, čakli

sāka rīkot teātra izrādes savos tradicionālajos 30. augusta svētkos, ko

noturēja katru gadu, zemnieku brīvlaišanu atceroties. A. Alunāns

bija viens no galvenajiem svētku izrāžu rīkotājiem. Brīvlaišanas

svētkos pirmo reizi izrādīti gandrīz visi A. labākie skatuves darbi:

„Kas tie tādi, kas dziedāja", «Seši mazi bundzinieki", «Lielpils pa-

gasta vecākie" v. 1.1. A. oriģināldarbi ieguva lielu piekrišanu. Atse-

višķas teātra izrādes rīkoja ari Jelgavas ģimnāzisti un reālskolēni.

Šais pašos 30. augusta svētkos (1883. g.) skolēnu pulciņš — viņu
vidū atradās vēlāk ievērojamie aktieri Roberts Jansons, Jēkabs Ār-

niņš-Duburs un dzejniece Aspāzija — izrādīja šēkspīra «Venēcijas

tirgoni", kam tomēr nebija cerēto panākumu. Klasiķu izrādēm vēl

nebija rutinētu tēlotāju, pienācīga inscenējuma, bet pašus darbus

publika nesaprata. Ar klasiķu izrādēm Jelgavā atkārtojās tas pats,
kas notika Rīgā ar «Manfrēda", «Viltus un mīlas" un «Revidenta"
izrādēm. R. Jansons tomēr no klasiķu izrāžu rīkošanas negribēja at-

teikties. Jāsaka, ka viņa šēkspīra «Makbeta" izrādei 1886. gadā jau

bija labāki panākumi. Tā soli pa solim klasiķi iekaroja vietu latviešu

teātra repertuārā.
Jelgavas teātris sāka izveidoties un reālu veidu pieņemt tikai

1882. gadā, kad Jelgavas latviešu biedrība, pēc Rīgas teātra parauga,

ievēlēja īpašu teātra komisiju. Tai bija jāizstrādā darba noteikumi

un jāvada pats teātra darbs. Par pastāvīga teātra nodibināšanu jel-

gavnieki bija domājuši jau agrāk. Rakstot par 1880. g. 30. augusta
brīvlaišanas svētkiem, avīzes aizrāda, ka Jelgavas teātri vadīšot dzie-

dātājs D. Beržinskis. Bet viņa rīkotajām izrādēm bija tikai nejau-
šības raksturs. Doma par pastāvīga latviešu teātra organizēšanu sa-

biedrībā vēl nebija nobriedusi. Daudz lielāks iespaids bija Ādolfam

Alunānam, kam ar Jelgavu un Jelgavas teātri bija tuvi sakari. Aiz-

ejot no Rīgas latviešu teātra, Alunāns pārgāja dzīvot Jelgavā. Vi-

ņam piedāvāja direktora vietu Jelgavas teātrī, ko viņš arī pieņēma,
bet tomēr drīz no vadības atteicās, jo teātris tam deva niecīgus ienā-

kumus. Jelgavas teātra īstais un praktiskais izveidotājs bija Ansis

Robs, kas aktiera darbību iesāka jau 1883. g. Viņa vadībā 1888. gadā
nodibinājās pastāvīgs Jelgavas latviešu teātris. «Viņš bija pirmais

mēģinājumos un atstāja tos pēdējais. Viņš gādāja par rekvizītēm,
skatuves piederumiem, izlīdzināja teātra rēķinus, rūpējās par kostī-

miem un dekorācijām. Viņš bija vārda patiesā ziņā teātra dvēsele",

parRobu raksta Līgotņu Jēkabs 20). Teātrim izauga pastāvīga trupa,
kas mākslas ziņā publikai spēja sniegt krietni sagatavotas izrādes.

Rīgas aktieri ar savām viesizrādēm atdzīvināja Jelgavas teātra vien-

muļīgo dzīvi, dodami jaunu sparu latviešu sabiedrībai, kas citkārt ne-

latviskajā Jelgavā atradās savrūpā stāvoklī. Kā jau katrā teātrī, tā
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arī Jelgavas teātrī, teātra vadītāji mainījās par daudz ātri. čakla-

jam un rūpīgajam Robam drīz vien teātra vadība bija jānodod citās

rokās. Par Jelgavas teātra vadoņiem ilgāku vai īsāku laiku bijuši —

J. Duburs, J. Rozentāls-Krūmiņš, Pēteris Ozoliņš, Aleksis Mierlauks,
Aleksandrs Freimanis v. c. Jelgavu regulāri apmeklēja visas pazīsta-
mākās latviešu teātra trupas, sākot ar Ādolfa Alunāna un beidzot

ar Brīvnieka un Jaunā Rīgas teātra trupu. Līdz pat 28. maijam
1909. g. Jelgavas latviešu teātris atradās J. L. B. pārziņā. Biedrībai

vienai pašai uzturēt teātri nenācās viegli. Gluži dabīgi, ka vajadzēja
radīt jaunu organizāciju „Jelgavas latviešu teātris", kuras vienīgais
uzdevums bija teātra uzturēšana. Šī biedrība bija garantu biedrība,
bet garantētājas bija vispirms vietējās latviešu biedrības. Tomēr

teātra uzturēšana jaunajai organizācijai nebija pa spēkam, un tai

vajadzēja drīz vien likvidēties. Jelgavas teātris, kam visu laiku bi-

jusi liela audzinātāja nozīme un kas savā repertuārā vienmēr centies

uzņemt latviešu oriģinālus, pilnīgi atjaunojās un patstāvīgs kļuva
tikai pēc kara. Tagad viņš ir kā ansambļa, tā mākslas satura ziņā
viens no labākajiem mūsu provinces teātriem.

Tūlīt pēc Rīgas latviešu teātra atklāšanas pastāvīgas teātra tru-

pas nodibinājās daudzos lauku pagastos. Rosīga teātra darbība at-

tīstījās sevišķi Vecpiebalgā, kas tolaiku bija viens no svarīgākajiem
latviešu nacionālās kustības centriem 27). 1869. g. 26. martā vecpie-
baldzēni pirmie nodibināja dziedāšanas biedrību, kas bez koncertiem

rīkoja arī teātra izrādes. Jaunajā biedrībā, kas laikam tāda pirmā
lauku biedrība, darbojās A. Kronvalds, Karlīne Kronvalde, Kaudzītes

Reinis un Matīss, J. Pilsētnieks, Andrējs Pumpurs, Dr. Jurjānis, Jē-

kabs Kornets, Reinis Resnais, K. Millers (Zariņu Kārlis) v. c. Pirmā

teātra izrāde notika 30. augustā 1870. g., izrādot „Paša audzināts" un

„Lakstīgala un brāļa meita" 28). Rakstīdams par šo laiku, Kaudzītes

Matīss piebilst, ka sieviešu lomām nevarējis atrast tēlotājas, jo sie-

vietes vairījušās no teātra kā no uguns
29). Galveno sievietes lomu

vajadzējis tēlot vīrietim. Pirmajā gadā biedrība sarīkoja 3 izrādes.

26. martā 1871. gadā biedrība jau iecēla savu teātra komiteju, kurā

ievēlēti četri locekļi, starp tiem abi brāļi Kaudzītes. Kaudzītes Rei-

nis ievēlts arī par pastāvīgu suflieri. Izrāžu skaits ātri pieauga.
Hernhūtiešu garā audzinātie piebaldzēni drīz vien salaba ar teātri,
saradās intelliģenti teātra spēlētāji un pašiem sava teātra publika.
Biedrības trešajā darbības gadā izrādītas 13 lugas, starp tām arī Go-

goļa kurā Bobčinski un Dobčinski tēlojuši ārsts Jurjānis
un Andrējs Pumpurs, bet Chļestakovu — Kaudzītes Matīss. Rakstu-

rīgi, ka šī lauku skatuve nav palikusi tālu pakaļ Rīgas teātriem. Vec-

piebalgā izrādītas tās pašas lugas, kas Rīgā. Ir bijuši gadījumi, ka

dažu lugu pirmizrādes notikušas papriekš Piebalgā un tikai tad Rīgā.
Bez tam šim teātrim lugas speciāli rakstījuši un tulkojuši vietējie li-

terātūras darbinieki — brāļi Kaudzītes, R. Resnais v. c. Aizrāda, ka

teātra darbinieku uzupurēšanās bijusi liela. Vecie spēlētāji par savu

darbu saņēmuši brīvbiļetes visām izrādēm, jaunie tikai vienai izrā-

dei. Mēģinājumiem piegriezta nopietna vērība, kā tas redzams tā-

laika biedrības protokolos: „Generalprovus noturēt allaž pilnos ko-
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stīmos. Pie provicm jāir pēc iespējas klāt visiem komitejas locekļiem

un generalprovos — bez trūkuma" 30). Pirmām izrādēm bijuši lieli

panākumi. Publika saradusies pat no 60 verstu attāluma, tā kā daudz-

reiz vienu un to pašu lugu vajadzējis spēlēt divas reizes dienā, bet

publika, kas sanākusi uz pirmo izrādi, pacietīgi stundām ilgi gaidījusi
otru izrādi. Piebalgas teātra darbinieku ansamblis sarīkojis viesu

izrādes Liezerē, Vietalvā, Smiltenē, uzlūgdams arī pie sevis citu no-

vadu diletantu trupas. Viesu izrādes radījušas sacensību starp dar-

bīgākajām lauku biedrībām; neviens nav gribējis palikt otram pakaļ.
Teātra darbinieki šādos sarīkojumos ar prieku un patiku mērījuši ga-

ros zemesceļa gabalus; viņiem pietika ar apziņu, ka darbs labi iz-

devies. ļ*ļ *i
Par pirmajām teātra izrādēm citos mūsu dzimtenes novados at-

rodamas šur un tur izkaisītas ziņas. Teātra apstākļu noskaidrošanai

viņas būtu rūpīgi vācamas. Atzīmēsim tikai dažus faktus. Bauskā

pirmā teātra izrāde notika 6. janvārī 1870. gadā. Biedrība «Dziesmu

vaiņags" sarīkoja koncertu un izrādi, izrādot A. Alunāna «Paša au-

dzināts" 31). Pirmais režisors — Ceraukstes skolotājs Kronbergs.
Vēlāk Bauskā bieži viesojās Alunāna trupa, bet pašu spēki sarīkoja

pastāvīgas teātra izrādes. Līvbērzē pirmā izrāde notikusi

24. janvārī 1871. g. «Dziesmu kronis" izrādīja «Paša audzināts" un

«Midzenis tiesas priekšā". Zīmīga ir laikraksta atsauksme par šo iz-

rādi. «Teātra spēle radās pie latviešiem kā iedzimta būt, jo pat starp

Līvbērzes spēlētājiem atrodas vairāk tādu, kas teātra spēli vēl nebūt

nebija skatījuši, bet tomēr tie spēlēja, it kā tai darbā lieli meistari

būtu (Baltijas Vēstnesis, 1871. g.)". Valkā, pēc avīžu ziņām, pir-
mās latviešu teātra izrādes notika 24. un 25. oktobrī 1871. gadā, kad

viesojās Alunāns, izrādot „Mika" un „Kā pagasta vecākos ceļ". Rū-

jienā pirmā izrāde notikusi 3. novembrī 1871. g.; izrādītas «Kāds
brīdis kantorī" un «Midzenis tiesas priekšā" (Baltijas Vēstnesis,
Nr. 49, 1871. g.). Tautas uzskati par teātri arī te bijuši visai greizi.

Līdzspēlētājas sievietes bijis grūti sameklēt. Neviena sieviete negri-

bējusi iet uz skatuves «ķēmoties". Pamazām aizspriedums zuda.

Pirmā Rūjienas izrāde rīkota par godu kādam gruntnieku pārim su-

draba kāzu gadījumā, šie piemēri rāda, ka teātris uz laukiem atra-

dis dzīvu atbalsi. Lauku teātru īstā attīstība sākas tikai vēlāk —

tā ap 1890. gadu, kad Latvijā pacēlās viens pēc otra skaisti biedrību

nami, un visur nodibinājās kultūras un saimniecības biedrības, šais

biedrībās visur pastāvēja drāmatiski pulciņi. Samērā agri iesāka

darboties latviešu teātris Cēsīs, kur teātra vadītājs bija Reķu-Vie-
sonis (Kārlis Mačernieks), kas aktiera gaitas sāka staigāt 1879. g.
Cēsu teātra uzplaukums iesākās ap 1885. g. Teātra repertuāra ziņā
viņš gāja īpatnīgus ceļus. Cēsinieki mazāk vērības piegrieza publi-
kas iemīļotajām posēm, bet lūkoja repertuāra saturu darīt bagātāku
ar drāmām un skatu lugu tulkojumiem. Rīkotas arī operu izrādes.

Gļinkas operu «Dzīvību par caru" cēsinieki izrādīja agrāk kā Rīgā.
Reķu-Viesonis, līdzīgi Alunānam, bija darbā daudzpusīgs: vadīja iz-

rādes, pats rakstīja un tulkoja lugas (27 skaitā), dziedāja kuplejas.
Reķu-Viesonis mazpilsētu teātru vēsturē godam nopelnījis paliekamu
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vietu. Pēc viņa latviešu teātris Cēsīs attīstījās tālāk P. Liepiņa va-

dībā. Tomēr teātris Cēsīs neizveidojās par pastāvīgu profesionālu

vienību; neizauga arī mākslas ziņā daudzpusīga aktieru trupa. Vai-

nīgi ne tikai šaurie mazpilsētas apstākļi un Rīgas tuvums, bet arī tas,

ka teātrim drīz vien pietrūka ierosinātāju un ideālistu vadītāju. Kul-

tūras panākumu sekmēšana vienmēr atkarīga no personām, kas darbā

ieliek savu īpatnību, prasmi un prieku. Cēsu teātrī kā aktieris pie-

dalījies arī dzejnieks E. Treimanis (Zvārgulis). Liepājā teātra dzīve

iesākās tikai ap 1890. gadu. Nodibinājās diletantu trupa ar P. Blum-

bergu kā teātra vadoni. Liepājas latviešu intelliģencē atradās ne-

savtīgi teātra draugi, kas jauno pasākumu atbalstīja gan padomiem,

gan naudas līdzekļiem. Sirsnīgs teātra draugs bija Labdarības bie-

drības priekšnieks Dr. Ekšteins. Arī pilsētas skolotāji un ierēdņi vi-

sādi nāca talkā teātrim. Uz viesizrādēm no Rīgas ieradās Ādolfs

Alunāns, Roberts Jansons, J. Duburs, K. Brīvnieks un A. Freimanis.

šīs viesizrādes deva jaunus mākslas ierosinājumus jaunajiem Liepā-

jas teātra iesācējiem. Sevišķi populāras bijušas K. Brīvnieka vies-

izrādes 1892. g.
3-'). Vienu laiku teātra izrādes Liepājā pavisam no-

liedza, jo krievu administrācija baidījās no strādnieku revolūcionārās

kustības, kas bija sākusies šai pilsētā. 1901. gadā teātra izrādes at-

kal atļāva rīkot. Teātra vadību uzņēmās A. Krievs (Luilis), aicinā-

dams darbā jaunos mākslas draugus; starp tiem izcēlās G. žibalts,
E. Kaupiņš v. c. 1904. g. Krievs pārgāja dzīvot uz Krieviju; par re-

žisoriem aizgājušā vietā nāca M. Zandmanis, Zīriņš un E. Kaupiņš.
1906. g. liepājnieki nodibināja Drāmatisko biedrību, kurā iestājās
daudz intelliģentu sabiedrisku darbinieku, kas gribēja rūpēties par
savas pilsētas teātra uzplaukšanu. 1907. g. martā nodibinājās Lie-

pājas latviešu teātris, pieņemot A. Bergmani par režisoru. Lielo

teātra organizācijas darbu veica nesavtīgais Dr. Eksteins un šlanks.

Liepājas latviešu teātris rīkoja 3—4 izrādes nedēļā, lai gan publikas

pietiekošā mērā šīm izrādēm vēl nebija. Pēc A. Bergmaņa par reži-

soriem pieņēma A. Amtmani-Briedīti un T. Podnieku, bet ansambli

papildināja ar spējīgiem profesionāliem aktieriem, kas stipri vien pa-
cēla izrāžu mākslas vērtību. Protams, tas nepalika bez iespaida pu-
blikā. Teātra ienākumi vairojās, uzlabojās repertuārs, — Liepājas
latviešu teātris bija atradis drošus pamatus. Priekš kara Liepājai kā

teātra pilsētai piekrita pirmā vieta tūlīt pēc Rīgas. Tomēr Liepājā,
tāpat kā citās provinces pilsētās, darbojās blakus divi teātri — pozi-
cijas un opozicijas teātri, šī parallēlā vienaun tā paša darbadarīšana

bija iesakņojusies arī lauku pagastos. Tas sašķēla darbiniekus un

publiku divās daļās. Cietā darāmais darbs, veltīga bija sacensība.

Tas arī maz pakalpoja teātra attīstībai.

Drīz sastarojās arī Rīgas teātra dzīve. Nodibinājās vairāk mazo

teātru pilsētas nomalēs. Savā laikā ievērojams bija Jonatāna biedrī-

bas teātris, M. Stīnus vadītais Arkādijas vasaras teātris, kur pēc
viņa uzstājās Roberts Jansons, vēlākie „Rotas", „Ausekļa", Ziemeļ-
blāzmas" v. c. teātri, šo mazo teātru nozīme izpaudās teātra publikas
audzināšanas lielajā darbā. Ar teātra izrādēm sēja veselīgu sēklu
plašajās tautas masās, atturot strādniekus no krogus priekiem un ba-
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lagāniem. Šie teātri audzināja arī jaunos aktierus. lesācēji savam

mākslas dziņām meklēja piepildījumu vispirms mazajos teātros, kas

gan nevarēja maksāt nekādu atlīdzību. Tiem, kas pierādīja darba

spējas, nu bija ceļš atbrīvots uz Rīgas latviešu teātri. Var nosaukt

veselu rindu ievērojamu latviešu aktieru, kas savas skatuves gaitas
iesākuši Rīgas mazajos teātros ((A. Mierlauks, Pēteris Rudzītis, Rein-

holds Veics, A. Amtmanis-Briedītis, Teodors Amtmanis, Teodors Pod-

nieks, Arvēds Bergmanis, Tīja Banga), lai tad pilnīgi savu talantu

attīstītu mūsu lielajos teātros.

1902. g. Rīgas teātru dzīvē notika ievērojams gadījums — nodi-

binājās Jaunais Rīgas teātris. Rīgas latviešu biedrībai bija radusies

noteikta opozicija kā saimniecībā, tā garīgā dzīvē. Rīgas latviešu

amatnieku biedrība nodibināja savu kredita kooperātīvu un tagadējā

Lāčplēša ielā uzcēla namu, ierīkojot viņā skatuvi un diezgan plašu
teātra zāli. Pēc tikko notikušajām pilsētas domes vēlēšanām šīm lat-

viešu aprindām bija labi sakari ar vāciešiem, kas deva drošu cerību

izdabūt pilsētas subvenciju. Nebija grūti sastādīt trupu no mazo ska-

tuvju darbiniekiem; tāpat varēja cerēt uz savu tiesu publikas. Teātra

eksistence ar to zināmā mērā likās nodrošināta. Progresīvā intelli-

ģence no šī teātra gaidīja lielas lietas. Bet cerības attaisnojās diez-

gan mazā mērā. Teātra komisijā ievēlēja gadījuma ļaudis, cerību

pilno intelliģenci pilnīgi ignorējot. Visu noteikšanu teātra lietās sa-

vās rokās paturēja P. Bisenieks, kas rīkojās tīri diktātoriski trupu

sastādot un noteicot teātra saimniecību 33). Visvairāk intelliģence ju-
tās vīlusies, kad par direktoru Bisenieks pieņēma dziedātāju Fridrichu

Podnieku, kam bija pilnīgi sveša latviešu dzīve, bet nevis J. Duburu

vai R. Blaumani. 9. novembrī 1902. g. teātris atklāja sezonu ar Krei-

cera operu «Naktsmājas Granadā". šai operai sekoja Guno «Fausts",
Bizē «Karmena", Verdija «Trubadūrs". Nevar teikt, ka Podnieka va-

dītās operu izrādes mākslas ziņā paceltos diezin cik augstu, tomēr

publikas atzinību tās ieguva. Pirmais gads bija pat labs. 1903. g.

apmeklētāju skaits stipri samazinājās. K. Brīvnieks, kas pats līdz-

darbojās šinī teātrī kā raksturu tēlotājs, par teātra māksliniecisko

stāvokli nodod asu spriedumu. «Skatītāji redzēja, ka inscenējumi
tiek izvesti pēc vienas noteiktas šablonas, aktieriem vienas un tās pa-

šas kustības, vieni un tie paši žesti v. t. t., apnika arī mūžam vieni un

tie paši kostīmi un dekorācijas, lai gan toreiz publikas prasības bija

ļoti mērenas" 3*)- Drāmu izrādēs direktoram nebijis nekādu piedzī-

vojumu un dziļākas mākslas izpratnes. Podnieks rūpējies tikai par

ārējo scenāriju, atstādams lomu raksturojumus un psīcholoģisko iz-

pratni pašu aktieru ziņā
35). Grūti te runāt par noskaņotu ansambli.

1904. g. Jaunajam teātrim vajadzēja algas darbiniekiem samazināt, un

teātra eksistence bija Aspāzijas «Sidraba šķidrauts"
glāba stāvokli ar savām laikmeta ieskaņām. Teātrim bija atrasts

idejisks kases gabals, kas pulcināja pilnu namu sajūsminātu skatī-

tāju. Labi panākumi bija arī Ādolfa Alunāna «Mūsu senčiem",

Hauptmaņa «Nogrimušajam zvanam" v. c. 1905. gadā Jaunā Rīgas
teātra telpās bija revolūcionāru sapulču vieta, kur notika mītiņi, kon-

gresi un dažādas sēdes. Tāpēc administrācija slēdza teātra darbību.
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Aktieri pa daļai pārgāja uz citiem teātriem, pa daļai ēmigrēja uz ār-

zemēm, vai arī mēģināja paši sastādīt trupu izrāžu sarīkošanai pil-
sētas nomalēs („Apollo" teātrī). Soda ekspedīcijas nodedzināja arī

Ziemeļblāzmas un Ausekļa teātrus; ar to uz ilgāku laiku bija pilnīgi

paralizēta mazo teātru darbība.

VIL

Nodegot 19. jūnijā 1908. g. Rīgas latviešu biedrībai, latviešu

teātra stāvoklis kļuva vēl grūtāks. Plašo teātra zāli bija uguns pil-

nīgi iznīcinājusi. Jaunas telpas teātra vajadzībām atrast bija ļoti
grūti. Labākās Rīgas biedrību zāles bija aizņemtas jau ilgāku laiku

uz priekšu, arī īres prasības bija saskrūvētas nesamērīgi augstas.

Telpas teātrim piedāvāja pilsētas nomalē („Apollo" teātrī), bet no

tām vajadzēja atteikties, jo attāluma dēļ viņas nebija noderīgas
teātra izrādēm. Biedrības vadībā pirmo reizi izvirzījās domapar pat-

stāvīga latviešu teātra celšanu, kas būtu jāuzņemas Rīgas pilsētai.
Vairākkārt šis priekšlikums cilāts pilsētas komūnālām vēlēšanām tu-

vojoties, tomēr vācu vairākums šo jautājumu vienmēr prata novil-

cināt, tā ka latvieši pie savas teātra ēkas nekad netika. Teātra dar-

biniekus negaidītais nelaimes gadījums nostādīja grūtā stāvoklī. Pats

par sevi saprotams, ka Rīgas latviešu biedrībai vispirms bija jāgādā

pašai par savām telpām, sameklējot līdzekļus jauna nama celšanai.

Teātra atjaunošana stāvēja otrā plānā. Biedrības nenoteikto stāvokli

izmantoja dēmokratiski noskaņotā biedrības opozicija ar progresīvo

intelliģenci, kuras ietekme plašākās aprindās stipri pieauga pēc

1905. gada notikumiem. Arī aktieri gribēja drīzāk nodrošināt savu

eksistenci. Tāpēc daži sabiedrības darbinieki, aktieri un strādnieku

pārstāvji 28. jūlijā 1908. g. sasauca plašu sapulci Ķēniņa skolā. Sa-

pulcē piedalījās 323 personas; starp tām 80 dažādubiedrību pārstāvji.
Plašā sapulcē izvirzīja domupar īpašas skatuves biedrības dibināšanu,
kas vadītu un izveidotu jaundibināmo teātri. Statūtu komisijā ie-

vēlēja: J. Duburu, A. Freimani, A. Ķēniņu, Sp. Paegli un H. Asari 30).
Bet līdz ar to radās starp pilsonisko un progresīvi noskaņoto dēmo-

kratisko spārnu rīvēšanās un pat nesaskaņas, jo katra puse gribēja
būt teātra darbības vadītāja un noteicēja. Beidzot tomēr panāca sa-

prašanos. Nodibināja biedrību un līdz ar to Jauno Rīgas
teātri, kas darbojās no 1908. g. līdz 1915. g., dodams latviešu

teātra mākslas attīstībai jaunu ierosmi.

Teātris savas gaitas iesāka ar tanī rudenī mirušā drāmatiķa
R. Blaumaņa piemiņas izrādi. Par teātra direktoru izraudzījās
J. A. Duburu, kura rīcībā bija diezgan plašs un labs ansamblis, jo no

Rīgas Latviešu teātra pārnāca Jūlija Skaidrīte, B. Rūmniece, Olga

Ezerlauka, Hermīne Freimane, Lilija Ērika, A. Freimanis, A. Mier-

lauks, E. Lauberts, R. Kalniņš un V. švarcs. Viņiem pievienojās
daudz jaunu spēku. Sākumā panākumi bija lieli. Pirmās izrādes

publika uzņēma ar lielu sajūsmu. Rīgas latviešu teātris bija itkā no-

bīdīts pie malas. Viņš arī bija zaudējis daļu labāko aktieru. Bet

Jaunā Rīgas teātra vadītāju pārāk lielais optimisms drīz izsīka, jo ne-

radās paredzētie līdzekļi teātra uzturēšanai. Rīgas pilsēta noraidīja
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pieprasīto subvenciju 7500 rubļu apmērā 37). Līdz tam aktieri sa-

ņēma algas 9 mēnešus, bet Jaunais Rīgas latviešu teātris algas gri-

bēja maksāt veselu gadu. lenākumi krita, īpaši sezonas otrajā pusē,
kad administrācija aizliedza izrādes rīkot dažās gavēņu nedēļās.
Teātrī valdīja pilnīgs chaoss. Jūlija mēnesī jau sāka runāt par teātra

galīgu likvidēšanu. levedot pilnīgi reālu budžetu un izbeidzot sav-

starpējās ķildas, Jaunais Rīgas latviešu teātris drīz vien uzlaboja
savu materiālo stāvokli. Aktieri nodevās ražīgam darbam, bet ne-

lietderīgi cīnījās vēl tikai, apgrūtinot teātra darbību, dažādas neva-

jadzīgas komisijas. Pēc Dubura par direktoriem Jaunajā teātrī nāca

A. Mierlauks, vēlāk Teodors Amtmanis.

Jaunais Rīgas latviešu teātris kā dēmokratiskās intelliģences un

strādniecības teātris pieturējās pie progresīvi sabiedriska repertuāra,

gādājot par to, lai teātrī izskanētu laikmeta balsis. Kā tulkojumos,
tā arī oriģinālos allaž bija attēlotas laikmeta cīņas dēmokratiskā

plāksnē. Bet blakus šiem darbiem ar sabiedriski sociālu saturu, viņš
piegrieza vērību arī klasiķiem un īstiem mākslas darbiem. Galvenais

Jaunā Rīgas latviešu teātra nopelns ir tas, ka viņš darīja J. Raiņa
drāmatiskos un nacionālisma apgarotos darbus pieejamus pla-
šai publikai. Pirmā Raiņa „Pusideālista" izrāde priekš 1905. gada
autoram nebija devusi populāritāti. «Uguns un nakts" likās par
daudz komplicēts un vairāk lirisks darbs, kādēļ izrādēm to atzina

par grūtu. Jaunā Rīgas latviešu teātra vadītāji ar A. Mierlauku

priekšgalā, sadabūja aizdevumu ceļā vajadzīgos līdzekļus, izrotājuši

Raiņa dzejas darbu ar mūziku un skaistām dekorācijām, ar lielām

grūtībām «Uguni un nakti" parādīja Rīgas publikai. Raiņa simboli-

skajai dzejai ar jaunajām cīņas idejām bija negaidīti panākumi.
Dažās sezonās lugu izrādīja vairāk kā 100 reizes arvien pārpil-
dītā teātra zālē. Tas bija pirmais gadījums, kur drāmatisks dze-

jas darbs vienā teātrī pāris gados sasniedzis tik lielu izrāžu skaitu.

Inscenējuma panākumus nodrošināja laikmeta iejūtām atbilstošā

Raiņa politika, Jaunā Rīgas teātra ansamblis un Kugas archaiski lat-

viskās dekorācijas. Nacionālām kultūras cīņām bija dota plaša ie-

rosme. Latviskais kolorīts un gara dzīves īpatnējais plūdums vēl jū-
tamāk atraisījās J. Raiņa traģēdijā «Indulis un Ārija" un daiļskanī-
gajā «Pūt, vējiņi", kas drīz sekoja viens otram. Ar šiem J. Raiņa
darbiem teātris bija mūsu skatuves mākslai devis jaunas vērtības,

pavērdams teātrim jo plašas perspektīves.
Teātra skatītājs saauga ar traģēdijas garu, kas deva viņam ai-

stētisku baudījumu. Skatītājs iekšķīgi kļuva aktīvs, jo viņu intere-

sēja tās pašas problēmas, tās pašas smeldzošās domas, kuras savā

darbā bija ielicis autors. Tā skatītājs garīgi auga līdzi autoram un

savam laikam. «Uguns un nakts" audzināja arvienu lielāku un lie-

lāku teātra publiku. Teātra izrāžu skaits Jaunajam Rīgas teātrim

ātri pieauga. Rīgas latviešu teātris 1907. g. sarīkoja 102 izrādes,
Jaunais Rīgas teātris izrāžu skaitu palielināja jau līdz 190 izrādēm

gadā. Tas bija iespējams vienīgi tāpēc, ka bija izaugusi jauna un no-

pietna teātrapublika. Par vienu no šī teātra galvenajiem mākslas sa-

sniegumiem jāatzīst, ka viņš pirmais mūsu teātrī ieveda latviešu ska-
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tuves gleznotāju — mākslinieku. Jānis Kuģa ieradās no Pēterpils ar

jauniem dekorātīvās mākslas principiem; krievu teātris jau sen bija
atmetis vecos dekorātīvās mākslas paņēmienus, viņu vietā sniegdams
mirdzošas krāsas, nacionālu kolorītu un tautiskus, iezīmīgus kostīmus.

Tikai latviešu teātris stāvēja tālu no latviešu glezniecības un latviešu

dzīvei radnieciskās apkārtnes tikpat reālajās, kā arī fantastiskajās
senātnes lugās. J. Kūgas dekorātīvais ietērps Aspāzijas „Vaidelotei"

bija pirmais latviešu gleznotāja veidojums, kas «radīja nevien jaunu

laikmetu, bet tas bija arī latviešu dekorātīvai glezniecībai pats iesā-

kums, jo līdz tam šinī nozarē pie mums valdīja vēl nepiedodama pie-
ticība un nabadzība" 38). Kūgam radās arī spēcīgi palīgi citos teātros.

Ja tagad Nacionālajam un Dailes teātrim dekorātīvā daļa nostādīta

tik augstu (ko nevar sacīt par ārzemju teātriem), tad tas Jaunā Rī-

gas teātra pamudinājums, jo viņš mūsu lielākajam dekorātoram

J. Kūgam deva mākslinieciskā darba brīvību. Jaunais Rīgas teātris

savā darbībā lielu vērību piegrieza arī teātra personāla aroda izglī-
tībai. Atvēlēti līdzekļi drāmatisko kursu apmeklēšanai, ko jaunie
aktieri labprāt darīja, iestādamies vai nu Dubura, vai arī Gižicka dra-

matiskajos kursos. Katra teātra pamats — plašs talantīgs ansam-

blis. Jaunais Rīgas teātris savā darbā mēģinājis savu ansambli pa-

plašināt, meklējot jaunus talantus. Tomēr Jaunajam Rīgas latviešu

teātrim neizdevās pašam izaudzināt jaunu ansambli, jo karš pārtrauca
viņa labi iesākto un panākumiem vaiņagoto skatuves mākslas veido-

šanas darbu.

vm

Pasaules karš 1914. gadā negaidot pārtrauca latviešu teātra dar-

bību. Daļa aktieru iestājās kara spēkā, daļa bēgļu gaitās izklīda da-

žādās Krievijas pilsētās. Pēterburgā, Maskavā, Rēvelē, Charkovā un

citās pilsētās nodibinājās diezgan pilnīgas latviešu trupas, kas visu

laiku kārtīgi rīkoja izrādes 39). Rīgā palikušie aktieri atjaunoja
teātra izrādes, cik tas nu bija iespējams frontes tuvuma un arī ap-

meklētāju trūkuma dēļ. Vēlāk latviešu strēlnieku pulkos nodibinājās

īpašas aktieru trupas, kurās uzņēma kara dienestā iesauktos profe-
sionālos latviešu aktierus, kam bija jārūpējas par kara vīru kulturā-

lajām vajadzībām. Vācu okupācijas laikā latviešu rakstnieki un ro-

sīgākie sabiedriskie darbinieki Valkā noorganizēja pagaidu nacionālo

teātri, kas 1918. g. rīkoja izrādes Valkā un apkārtnē, uzturēdams

tautā možu latvisku garu. Bet tai laikā bija jau sākušies latviešu

bēgļu atplūdi, kas Rīgā atveda atpakaļ arī latviešu māksliniekus.

Lielā mērā savu mākslinieku sastāvu paplašināja Rīgas latviešu

teātris, kam vācu okupācijas vara bij nodevusi agrāko Rīgas pilsētas
krievu teātri. Kā organizēta vienība pārbrauca Rīgā no Pēterburgas
Nacionālā opera, kuras dibinātajos bija A. Frīdenbergs, prof. J. Vī-

tols, T. Reiters, J. Zālīte v. c. Latviešu garīgā dzīve Rīgā palēnām
atplauka. Kārtīgi notika teātra un operas izrādes, rosīgi rīkoja kon-

certus. Sevišķi pēc Latvijas valsts proklamēšanas nacionālās kultū-

ras nepieciešamība visiem kļuva skaidra un saprotama. Tomēr doma

par valsts teātra nodibināšanu varēja izveidoties tikai pēc lielinieku
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un vācu okupācijas varas izbeigšanās mūsu zemē, kad 1919. g. va-

sarā atgriezās Rīgā pagaidu valdība. Pirmais izglītības ministrs

Dr. Kasparsons ar savu autoritāti pabalstīja valsts teātra nodibinā-

šanu. Bija jāapvieno vienā lielā organizācijā abi priekškara lielie lat-

viešu teātri (Rīgas latviešu teātris un Jaunais Rīgas teātris), jo ne-

vienai biedrībai, kas priekš kara šos teātrus vadīja un uzturēja, ne-

bija pa spēkam to darīt tagad kara izpostītajā zemē. Arī pašam
teātrim vajadzēja dot plašāku vērienu, lai no agrākā biedrību teātra

tas kļūtu par visas nācijas teātri, ar labu trupu, pienācīgi ierīkotu

skatuvi un nepieciešamiem līdzekļiem inventāram un inscenējumiem.

Apvienošanās darbi sekmējās. 23. septembrī 1919. g. izglītības mi-

nistrs izdeva pirmo rīkojumu par Nacionālo teātri kā valststeātri.

1. oktobrī sapulcējās augstākais Nacionālā teātra orgāns — mākslas

komisija, kurai bija jāuzņemas teātra mākslinieciskā vadība, šai sēdē

pieņēma lēmumu, ka Nacionālais teātris atklājams 26. oktobrī. Bet

nodoms nepiepildījās, jo Bermonta laikā visi darbi teātrī bija jāpār-
trauc. Nacionālo teātri bija iespējams atklāt tikai 30. novembrī ar

R. Blaumaņa drāmu
„
Ugunī".

Nacionālajam teātrim sākumā bija jāpārvar lielas grūtības.
Mākslas departamenta vadītājam J. Akurāteram bija jāpieliek daudz

pūļu, lai atrastu vajadzīgos darbiniekus, izgādātu no valdības līdze-

kļus un sastādītu trupu. Karš bija visu izpostījis. Nebija vairs

stingra ansambļa, nebija arī vajadzīgā skatuves inventāra. Darbs

bija jāiesāk no jauna. Rīgas latviešu biedrība, novērtēdama ap-

stākļus, nāca pretim jaunajai teātra organizācijai, par lētu naudu

pārdodama Rīgas latviešu teātra sakrāto un uzglabāto teātra inven-

tāru. Bija sastādīta direkcija un par pirmo direktoru izraudzīts

A. Mierlauks. Teātra pārvalde, kā laiks to prasīja, bija stipri
kratiska un pārlieku sastarota dažādās komisijās. Tomēr darba

griba bija visiem liela, lai gan sākumā pats darbs gāja pagausi. Ap-

stākļi vēlāk pierādīja, ka teātra darbs jākoncentrē atsevišķās perso-

nās, bet ne tikdaudz komisijās, kas nenes individuālu atbildību. No-

spraužot teātra pamata principus, visiem bija saprotams, ka Nacionā-

lajam teātrim jābūt visas tautas teātrim un viņa pamata izteiksme

jāatrod psīcholoģiskajā jaunreālismā. Reperturārā orīģināldrāmai

bija jāierāda goda vieta. Latviešu autoru darbiem bija jādod māksli-

niecisks skatuves ietērps, jo izņemot dažus J. Raiņa, Annas Brigadē-
res un Aspāzijas darbus, šī teātra nozare vēl nebija latviešu teātrī pie-

nācīgi izkopta. Vajadzēja rūpēties par plašu ansambļa mākslu, kas

agrāk šaurajos apstākļos bija grūti izveidojama. Aktieriem, kas at-

griezās no bēgļu gaitām vai kara, bija jādod viņu spējām piemērīgs
darbs, lai tie neizklīstu un nepazustu teātrim uz visiem laikiem. Pir-

majā gadā teātrim tāpēc bija pārāk plašs personāls, ko nevarēja
pienācīgi nodarbināt. Nacionālajam teātrim bija jāatrod arī jauna
teātra publika. Veco teātra publiku bija izklīdinājis karš un revo-

lūcija. Teātra uzdevums nu bija izaudzināt jaunu publiku; bet

teātrim vajadzēja attaisnot arī savu saimniecisko patstāvību, kas ne-

būt nenācās tik viegli, jo Rīgas iedzīvotāju skaits bija saplacis. Bei-

dzot Nacionālajam teātrim vajadzēja sargāt un uzglabāt latviešu te-
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ātra kulturālās tradīcijas, kas bija 50 gadu ilgā teātra darba man-

tojums. Valsts teātris nedrīkstēja aizrauties ekstrēmos un uzbāzīgi
lētās laikmeta parādībās, kas vienā skatītāju daļā brīdi var sacelt ap-

brīnošanu, bet kas teātra attīstībai maz dod paliekošu vērtību. Jaun-

veidošanas darbā aicinātie latviešu rakstnieki, mākslinieki, aktieri,
teātra speciālisti droši novilka Nacionālajam teātrim pareizo kla-

sisko līniju. Jaunajam teātrim, meklējot mūsu latviskās īpatnības,

bija jātop dzīvā cilvēka un dzīvā tautas gara teātrim, vispirms sa-

tura un tad tikai formas teātrim. Savā darbā tas centās saskaņoti
apvienot visus — autoru, aktieri, gleznotāju, mūziķi. Kreiso māk-

slas virzienu atbalstītājiem šis mākslas vadības uzsāktais ceļš izli-

kās novecojies, jo tolaik valdīja skaļais ekspresionisms, konstruktī-

visms v. t. t. Pie šiem pamata principiem visu laiku pieturējušies
Nacionālā teātra atbildīgie darbinieki. Protams, klusais un sistēma-

tiskais darbs vienā noteiktā virzienā nedod ātrus sasniegumus. Tie

rodas lēnām, bet viņu nekad gan netrūkst. Nacionālā teātra darbs

ir organiski saaudzis. Vispirms šī lielā, neatlaidīgā darba sekas iz-

teicas — daudzpusīgā un noskaņotā ansamblī, kas var prieku darīt

katram lielas tautas teātrim. Mūsu teātrim priekš kara bija varbūt

viens un otrs vēl izcilāks talants, bet var droši teikt, ka latviešu

teātrim nekad nav bijis tik pilnskanīgs ansamblis kā taisni tagad.
Ja sakām, ka teātrī daudzreiz nekrīt svarā, ko spēlē, bet gan kā

spēlē, tad līdz ar to esam atzinuši ansambļa lielo nozīmi. Teātrī nav

jāiet skatīties tikai literātūras darbs, bet arī šī darba tēlotājs — ak-

tieris. Kur jaunradīšanā apvienojas liels autors, liels aktieris un

smalkjūtīgs skatītājs — tur rodas īsta teātra kultūra. Nacionālais

teātris ir ceļā uz šo kultūru.

Nacionālais teātris apvienojis visus ievērojamos vecos aktierus,
kas jau gadu desmitim stiprina mūsu nacionālo kultūru, bez ku-

ras nav iedomājama ne tautas gara, ne arī valsts patstāvība. Berta

Rūmniece, Jūlija Skaidrīte, Aleksis Mierlauks gandrīz jau piecdesmit

gadus savā darbā audzina latviešu sabiedrību. Viņiem pievienojas
spēcīgā vidējā un jaunā aktieru paaudze, kur redzamas tik iezīmī-

gas un apdāvinātas skatuves personas, kā Ludmila špīlberģe, Anta

Klinte, Lilija Ērika, Ella Jēkabsone, Mirdza šmitchene, Alīse Brech-

mane, A. Amtmanis-Briedītis, Teodors Podnieks, Jānis Osis, E. Feld-

manis, Kārlis Lagzdiņš, Valdemārs švarcs, Rodīgs Kalniņš, Jānis

Šāberts, Konrāds Kvēps, Jānis Ģērmanis, Jānis Lejiņš v. c. Darbā

aicināti arī mūsu labākie skatuves gleznotāji — prof. J. Kuģa, L. Lī-

berts, A. Cimermanis, N. Strunke, 0. Skulme, R. Suta, A. Brencēns,
H. Līkums v. c, kā arī mūziķi — J. Vītols, A. Kalniņš, J. Kalniņš
v. c. Teātra ansambli papildinot kā viešņas uzstājušās Marija Leiko,

Annija Simsone un Lilija štengele, kas latviešu teātra publikai ar

savu talantu un spēles virtuozitāti sniegušas īstu mākslas prieku.
Teātra galvenā vadība šais divpadsmit teātra darba gados atra-

dusies direktoru Alekša Mierlauka (1919.—1921. g.), J. Raiņa
(1921.—1925. g.) un Artūra Bērziņa (no 1925. gada) rokās. A. Mier-

lauks sekmīgi veica grūto teātra organizēšanas lietu, bet J. Rainis

ļoti stingri stabilizēja teātri literāriskos mākslas principos. Kā līdz-
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direktori darbojušies J. Brigadērs (visus gadus) un rakstnieki

A. švābe, A. Gulbis un E. Zeltmatis. Mākslas kollēģijā, kamēr Na-

cionālais teātris bija valsts iestāde, strādājuši J. Akurāters, Anna

Birgadēre, J. Kuģa, K. Straubergs, K. Freinbergs, P. Rozītis, Jūlijs
Roze v. c. 1923. gadā Nacionālo teātri pārvērta par autonomu valsts

iestādi, kurai pēdējos gados bija bruņots budžets 115.000 latu liels.

1928. g. valdība likvidēja triju vīru direkciju. Tagad par teātra dar-

bību un pabalsta summu izlietošanu atbild ministru kabineta apstipri-
nāts direktors.

Nacionālā teātra divpadsmit darba gadi bijuši sekmīgi. Teātris

kļuvis par svarīgu faktoru Latvijas kultūras dzīvē. Teātra pastā-
vēšanas laikā notikušas 3638 izrādes ar 2.274.271 apmeklētāju, bet

kopieņēmums sasniedzis 3.778.000 latus. Teātris pirmajos desmit

darbības gados saņēmis 746.082 latus pabalstiem, bet inventāram

157.000 latu. Statistika rāda, ka Nacionālajā teātrī, ja to salīdzinām

ar Rīgas latviešu teātri priekš kara, izrāžu un apmeklētāju skaits

pieaudzis par 100 procentiem.

Tā Rīgas latviešu teātrim:

1905. gadā bija 71 izrāde ar 31.829 apmeklētājiem
1906.

„ „
83 izrādes

„
40.409

1907.
„ „

102
„ „

67.444

1908 89
„ „

63.392

1909.
„ „

151
„ „

96.351

1910.
„ „

170
„ „

108.143

1911.
„ „

165
„ „

102.445

1912 171
„ „

91.880

1913.
„ „

158
„ „

84.543

1914.
„ „

159
„ „

90.577

Bet Nacionālajam teātrim:

Izrādes Apmeklētāji leņēmumi

1921/22. gadā 248 148.815 Ls 124.242,56
1922/23.

„
261 161.853

„ 162.797,90
1923/24.

„

270 148.169
„ 179.349,26

1924/25.
„

266 146.667
„

186.204,00
1925/26.

„
307 193.148

„
265.685,70

1926/27.
„

306 199.407
„

288.101,65
1927/28.

„
341 206.154

„
286.891,76

1928/29.
„

348 223.572
„ 336.352,05

1929/30.
„

348 231.608
„

333.652,00
1930/31.

„
349 217.718

„
306.085,07

Nacionālais teātris lielu vērību piegriezis repertuāram, kas ieda-

līts pamata un vispārīgā repertuārā. Pamata repertuārs, kurā ietilpst
latviešu oriģināldarbi un cittautu klasiķi labāko dekoratoru inscenē-

jumos, domāts publikas aistētiskās gaumes attīstībai. Klasiķu in-

scenējumi kā citur, tā arī pie mums, pēc kara vairs nesavāc tik-

daudz publikas, lai segtu lielos inscenējumu izdevumus. Tāpēc jā-
izvēlas vispārīgais repertuārs, kurā dažreiz ietilpst literāriskā ziņā



37

mazāk vērtīgi darbi plašajai publikai, kas dod teātrim lielu apmeklē-

tāju skaitu un labus ienākumus, ar kuriem iespējams segt teātra iz-

devumus. Repertuāra attiecības Nacionālā teātra izrādēs ir šādas:

123 orlģināllugas, kuras snieguši 45 latviešu autori, 38 klasiķu tul-

kojumi, 77 modernās drāmas un komēdijas (0. Valdis, B. šou,

G. Hauptmanis v. c), bet 29 vieglās joku lugas. Starp oriģināldar-
biem visvairāk izrādīti Annas Brigadēres (16), J. Raiņa (10), R. Blau-

maņa (9), Aspāzijas (6) darbi. Brigadēres darbi izrādīti 311 izrā-

dēs ar vairāk kā 193.000 apmeklētājiem un 217.000 latu lielu ieņē-
mumu. Raiņa lugām Nacionālajā teātrī bijušas 307 izrādes ar 202.788

apmeklētājiem un 151.971 latu ieņēmuma, bet R. Blaumaņa — 230

izrādes ar 145.532 apmeklētājiem un 131.611 latu ieņēmuma. Vislie-

lāko izrāžu skaitu sasniegusi J. Raiņa traģēdija „Jāzeps un viņa

brāļi" ar 119 izrādēm. Arī R. Blaumaņa un Annas Brigadēres lielā-

kie darbi jau piedzīvojuši 50 izrādes. Visiem ievērojamākajiem ori-

ģināldarbiem darināti mākslinieciski daiļi skatuves tērpi. Teātra

pastāvēšanas laikā 11 latviešu skatuves gleznotāji pagatavojuši 48

lielus un 58 mazākus inscenējumus. Latviešu klasiķu inscenējumus
teātris uzglabā savā dzelzs inventārā, lai viņus allaž un allaž uzņemtu

repertuārā.
Visvairāk tulkotas: franču lugas — 31, angļu — 28. vācu — 25,

ungāru — 12, krievu — 8, norvēģu — 7, zviedru — 5, spāņu — 4,

igauņu, somu un dāņu — 3, leišu — 2, poļu — 2 v. t. t.

No klasiķiem visvairāk izrādīti V. šēkspīra darbi — skaitā 11.

Viņam seko B. šou ar 5, Ibsens ar 4, O. Valdis ar 4 darbiem.

IX.

Jau 1920. gadā blakus Nacionālajam teātrim nodibinājās otra

spēcīga Latvijas teātra organizācija — Dailes teātris. Viņš bija

Raiņa kluba nozare un šis klubs attīstīja plašu sabiedrisku un kul-

turālu darbību. Teātra goda direktors bija dzejnieks J. Rainis, bet

īstais teātra vadītājs un iedvesmētājs teātra sākumā un arī vēlāk

bija enerģiskais un apdāvinātais Ed. Smiļģis. Šī teātra dibinātāju
lielākā daļa gribēja Dailes teātrī ieraudzīt atdzimstam agrāko Jauno

Rīgas teātri, kas savā laikā blakus lielajiem J. Raiņa traģēdiju māk-

slinieciskiem inscenējumiem deva vārdu idejiskai propogandas lite-

ratūrai. Propogandas literātūrai publikas audzināšanas nolūkos va-

jadzēja iztirzāt sabiedriskus un politiskus jautājumus. Tomēr Dai-

les teātra saturs kļuva citāds. Ed. Smiļģis nāca no Pēterburgas,
kur kara laikā bija uzmanīgi vērojis krievu skatuves mākslu viņas
klasiskajos un modernajos novirzienos. Tur teātra satura padziļi-
nāšana un tīrās teātrālās formas meklēšana bija jau sākusies priekš

pasaules kara. Lielākie krievu teātra mākslas teorētiķi teātra krizes

jautājumus apsprieda gan atsevišķās grāmatās, gan literāriskās sa-

pulcēs. Daži mākslas apspriedēji teātri noliedza pavisam (Aichen-

valds), citi ieteica tam atgriezties atpakaļ pie grieķu teātra parau-

giem, izvirzot pamatā reliģisko kultu (V. Ivanovs), vai arī ieteica

pilnīgi restaurēt itāliešu del'arte principus. Citādas teātra formas

meklēšana savu augstāko piepildījumu sasniedza revolūcijas laikā,
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kad Krievijas kultūras dzīvē radās jauni apstākļi. Jaunās teātra ten-

dences sāka dominēt. Valsts politiskā likteņa lēmēji aizrāvās tik

tālu, ka ieteica pilnīgi likvidēt agrāko krievu skatuves mākslu kā

jaunajiem apstākļiem nepiederīgu un savā saturā pārāk konservā-

tīvu, aizmirsdami, ka teātra kultūras formas ir visas cilvēces gadu

simteņu ilgs un neatlaidīgs gara kopdarbs. Var, protams, mainī-

ties teātra saturs un forma, jo katrs laikmets viņam uzspiež savu

zīmogu, bet teātra būtība paliek viena un tā pati. Teātra centrā allaž

paliek dzīvais cilvēks ar viņa neizsmeļamo jūtu un domu brīnišķīga-

jām pasaulēm un lielās cilvēcības apliecinājumiem. Ed. Smiļģis un

viņa tuvākais domu biedrs J. Muncis bija krievu revolucionārā teātra

noskaņojuma ietekmēti; J. Muncis — Dailes teātra mākslas teorē-

tiķis — bija krievu teātra novātora Meierholda audzēknis. Ed. Smiļ-
ģim bija pareiza nojauta, ka jaundibinātam Dailes teātrim nevajag
atkārtot sava priekšteča — Jaunā Rīgas teātra — darba principus.
Jaunajam teātrim bija jāmeklē jaunas metodes. Nacionālais teātris

savas darba atziņas saistīja ar sintētisko psīcholoģismu un jaunreā-
lismu. Dailes teātris par savu galveno devīzi izvirzīja — tīro teātrālo

formu. „Viss Dailes teātra iekšējais darbs ir vērsts uz to, lai pārva-

rētu negatavo formu, lai valdītu pār formu. Lai gūtu vienotu izrādes

stilu, pamatā likts: ritums, telpa, skaņa, krāsa, gaisma, plastika, šo

teātru elementu centrā tiek nostādīts aktieris-tēlotājs, kas dominē

pār visu," pēc desmit gadu ilga darba saka teātra vadonis Ed. Smiļģis.
Dailes teātra mērķis bija ziedoties formas kultam. Teātra vadība

deklarēja, ka literātūra teātri pārāk apgrūtinot. Aktierus vajagot
atsvabināt no autora, jo viņi vienīgi teātrī suverēni jaunradītāji.
Šai literāriskā teātra noliegšanai bija savs pamatojums. Teātris

priekš kara bija katēdra autoru ideju izpausmei. Drāmas saturs

bija kļuvis pārāk smags, filosofisks, bez dinamiskas atspraigas; ak-

tieris mazkustīgs rezonieris, kura spēlei daudzreiz pietrūka gaišā
teātrālā prieka. Spilgtākais pierādījums — konstrukcijās un domu

gājienos smagā vācu drāma. Dailes teātris, savas īpatnējās teātra

formas meklēdams, galveno vērību piegrieza aktieru kustībām, že-

stiem, ķermeņa spraigumam un lunkanībai. Aktiera ķermenim va-

jadzēja vispirms tēlot pašam sevi, un tēlot bez vārdiem. Kustībai un

dzīvībai bija jārada emocionāls iespaids. Aktieri tāpēc nostādīja
zināmā krāsu un gaismas apstarojumā; drāmatiskā prieka un bēdu

izjūtas pastiprināja mūzikāliem papildinājumiem vai illūstrācijām.
Revolūcionārā kārtā Dailes teātrī pazuda rampa, līdzenā grīda, arī

priekškars, bet tai vietā pacēlās īpaša scēniska uzbūve ar uzejām un

noejām. Režija ar nolūku izcēla tikai teātrālo vaļību, kas daudzreiz

pat nesaskanēja ar notiekošā psīcholoģisko pamatojumu. Aktieri

uznāca dziedādamiun dejodami; viņi pat kūleņoja un lēkāja, meklē-

dami arvienu jaunus nebijušus skatuves stāvokļus, šāda pasvītrota
skatuviskā izteiksme sākumā nespēja atvairīties no svešiem parau-

giem un formu eklektisma. Bet drīz Dailes teātrim izdevās nostā-

ties pašam uz saviem pamatiem. Atkārtodams savus tēlošanas pa-

ņēmienus, teātris ieguva spirgtu izteiksmi komēdijās un skatuves

fantāzijās, kas stāvēja ārpus reālās mākslas patiesības un pieļāva
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formas brīvību. īsts vēriens Dailes teātrim sevišķi bija šēkspīra ko-

mēdiju inscenējumos. Mazāk pievilcīgi bija psīcholoģisko tautas

lugu sagatavojumi (Blaumaņa reālās komēdijas). Smiļģis, būdams

nevien teātra vadītājs, bet arī inscenētājs, režisors un aktieris, pē-

dējā laikā lielu vērību piegriež operētu inscēnējumiem, kas sacen-

šas ar drāmatiskiem darbiem, atņemot tiem teātrī piederīgās pirm-
tiesības.

Dailes teātris darbojas jau vienpadsmito gadu. Desmit gadu dar-

bības laikā teātris sagatavojis 153 inscēnējumus un sarīkojis 2963

izrādes, kuras apmeklējušas 1.362.832 personas; ieņemts —

1.385.000 latu. 10 gadu laikā teātris saņēmis pabalstam (no Kultūras

fonda, valsts, Rīgas pilsētas) 880.000 latu. Dailes teātrim bija 40):

Izrādes Apmeklētāji leņēmumi

1920/21. g. sezonā 164 77.728 Ls 32.143,—
1921/22.

„ „
264 116.879

„

84.231.—

1922/23.
„ „

259 125.053
„

108.794,—
1923/24.

„ „

285 137.107
„

144.722,—
1924/25.

„ „

274 135.343
„

146.367,—
1925/26.

„ „

278 131.296
„

135.198,—
1926/27.

„ „

298 120.598
„

124.283,—
1927/28.

„ „
340 148.401

„
170.020,—

1928/29.
„ „

379 175.179
„

183.619,—
1929/30.

„ „

370 195.248
„

252.626—

Dailes teātra repertuārs daudzpusīgs. Viņā atrodami mūsu la-

bākie oriģināldarbi, klasiķi un modernie autori. Ir arī vieglas joku

lugas un operetes, kas stabilizē kasi. Daudz oriģināldarbu iziādīts

pāri par 50 reižu, bet operete „Trejmeitiņas" sasniedz Latvijā nepie-
redzētu izrāžu skaitu — pāri par 160. Teātra vadība visu laiku at-

radusies Ed. Smiļģa pārziņā. Direkcijā darbojušies — R. Dukurs,
R. Veidemanis, K. Dziļleja, P. Kūla, H. Kaupiņš, R. Kokle. Teātris

nodibinājis savu izteiksmīgu ansambli, kura priekšgalā stāv E. Vie-

sture, G. žībalts, T. Lācis, A. Mitrēvics, K. Veics v. c.

Rīgas lielajiem teātriem pievienojas Strādnieku teātris, kas grib

kalpot savas šķiras mākslas vajadzībām. Teātra darbība ar katru

gadu paplašinās. Ansamblis diezgan plašs. Tas nav sastādījies no

profesionāliem aktieriem, bet jaunie spēki izauguši paši savā studijā
un teātrī. Repertuārā oriģināldarbi un tulkojumi ar zināmām sociā-

lām tendencēm. Teātri vada kollēģija ar R. Dukuru priekšgalā. Rīgā

darbojas arī Ceļojošais teātris, kas izrādes rīko provincē, kur nav pa-

stāvīgu teātru. Pirmajos gados pēc kara Ceļojošam teātrim lieli no-

pelni lauku teātra dzīves atjaunošanā.
Provincē pastāvīgi teātri darbojas — Jelgavā (vada J. Zaķis),

Liepājā (vada Fr. Rode), Daugavpilī (vada J. Kļava), Ventspilī, Kul-

dīgā, Valmierā (Ziemeļlatvijas teātris) v. c. Kā galvas pilsētas, tā

provinču teātri saņem valsts pabalstus. Provinču teātru trupās daļa
profesionālu aktieru, daļa diletantu. Profesionālu aktieru, kas sa-

ņem kārtīgu atalgojumu, Latvijā ir ap 500. Mūsu aktieriem nav jā-
sūdzas par darba trūkumu, jo visi skatuves darbinieki nodarbināti
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mūsu lielajos un mazajos teātros. Latvijas aktieri saņem algu visu

gadu. Viņi tagad nodrošināti ar pensijām. Teātra sezona 9 mēne-

šus gara.

X.

Kopslēdziens par latviešu teātri.

1. Teātris latviešiem jau sen kļuvis par visas tautas lietu; mūsu

teātris nekad nav bijis priviliģēto priekšrocība, bet gan visas tau-

tas cēlākais kopizveidojums. Teātris aizkustinājis dziļākās un inti-

mākās jūtas kā pilsētu, tā lauku iedzīvotājos, kas savā starpā teātra

lietās nekad nav stāvējuši savrup, bet bijuši cieši vienoti. Kas sa-

viļņoja un ierosināja Latvijas pilsētas, tas drīz vien atbalsojās vis-

tālākajās dzimtenes nomalēs. Diletantu teātris drīz vien kupli sa-

zēla visos lielākos Latvijas centros. Province izrāžu skaita un la-

buma ziņā sacentās ar Rīgas latviešu teātri. Teātris bija visu au-

klēts un visu mīlēts kultūras iestādījums. Latviešu teātra attīstība

gājusi pārāk ātrā tempā. Vienīgi vēl somu, norvēģu un čechu te-

ātris var uzrādīt tikpat ātru attīstības gājienu. Latviešu garīgā
dzīve deviņpadsmitā gadu simteņa pirmajā pusē vēl nebija atmodi-

nāta; brīvība gan formāli bija dota, bet klaušu laiku nastas vēl

smagi nospieda tautu. Tāpēc latvietim savu aistētisko kultūru va-

jadzēja radīt no nekā. šo bezcerības kultūras tukšumu latviešu tautā

raksturo Kronvalda Ata 41) zīmīgie vārdi: „Priekš vairākiem ga-

diem Kurzemē kādā latviešu pulciņā tika aizkustināts jautājums,
vai gan derot pavisam vēl latviešu valodu tālāk kopt un attīstīt. Pēc

atbildes, ka patiesi dzīves apstākļi cieši prasa viņas kopšanu un tā-

lāk attīstīšanu, cēlās dažādi jautājumi: ar kādu iestāžu palīdzību
šis uzdevums veicams? Atbilde skanēja: jārīkojas ar vārdiem un

rakstiem skolās, baznīcās, mājās, vispār dzīvē un uz skatuves. Bet

kad gan latvietis nāks pie teātra? — bija jautājums. Pēc garākas

pārrunas beidzot vienojās tā: Ja skolā un baznīcā, rakstniecībā un

kultūrā, dzimtā un dzīvē viss ies dabisku gaitu, tad pēc gadiem

100, va i 150, t. i. trešā vai ceturtā paaudzē varēs cel-

ties latviešu teātris. Bet šo vīru aprēķins izrādījās ap-

lams, jo jau pēc 10 vai 15 gadiem viņiem vajadzēja piedzīvot lielo

prieku, ka varēja apmeklēt latviešu teātri." Ap 1870. g. latviešu

teātra izrādes notika jau lauku pagastos; tādā izrādē Vecpiebalgā

piedalījās līdzspēlētājos arī Kronvalda Atis. Dzīve daudzreiz pārspēj

pat vispārdrošākās nākotnes cerības.

2. Kas palīdzēja virzīt tik aizgūtnīgu latviešu teātra attīstību?

Vispirms nacionālās pašapziņas straujie uzplūdi, kas pār-
šalca pār jaunajām tautām 19. gadu simteņa sākumā. Nacionālā

pašapziņa izauga arī likteņa aizmirstajos latviešos. Strauji pieauga
latviešu intelliģence, kas gribēja darboties savas tautas labā. To vei-

cināja arī uzmudinājums un cenšanās būt kultūrā līdzīgiem citu tautu

vidū. Vecajām Eiropas tautām bija augsta kultūras pakāpe, plaša
un ierosinoša drāmatiska literātūra, apdāvināti aktieri, izkopta ska-

tuves valoda, pārbaudīti noteikumi par tēlošanas mākslas paņēmie-
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niem v. t. t. Jaunajam latviešu teātrim nebija nekā, un tomēr viņš
attīstījās neatlaidīgi un ātri. Vajadzēja paiet tikai 20 sagatavoša-
nās gadiem, un mums jau radās spēcīga aktieru saime, apdāvināti

drāmatiķi, dekorātori, teātra mūziķi v. t. t. 63 darba gados latviešu

teātris sasniedzis jau tik augstu attīstības pakāpi, ka gan saturā,

gan formā var cienīgi blakus nostāties lielo tautu teātriem. Mūsu

teātra attīstības virzītāji cēloņi meklējami vēl citur. Latviešu te-

ātrim bija gatavi paraugi, kuriem brīvi varēja darīt pakaļ,
pārdēstot tos latviešu dzīvē. Mums nevajadzēja grābstīties pa tumsu.

Gan arī šī svešo paraugu pārstatīšana latviešu dzīves apstākļos brī-

žam bija pilnīgi sveša tautas garam, — tomēr no tiem varēja drīz

vien atsvabināties, atrodot īsto attīstības ceļu. Svarīgs faktors lat-

viešu teātra attīstībā ir pašas tautas lielā teātra mīlestība. Ja

teātrim nebūtu tik lielu simpātiju tautā, ja publika izturētos pret
teātri vienaldzīgi, tad nekādiem līdzekļiem jauno kultūras iestādī-

jumu nespētu uzturēt dzīvu. īpaši pats teātra sākums apbrīnojams
ar savu entūziasmu. Drīz gan nāca atslābums, bet tas izskaidrojams
vairāk ar pašu vadoņu ķildām, nelabvēlīgiem apstākļiem, nekā ar

intereses trūkumu tautā. Protams, latviešu tautas plašie slāņi ne-

bija apraduši ar teātri, bet drīz vien tie aptvēra teātra lielo audzi-

nošo nozīmi. Teātris pilnā mērā apmierināja viņu emocionālās un

aistētiskās tieksmes, dodams atbildi garīgās dzīves vajadzībās. Mūsu

teātris izvērtās par īstāko tautas audzinātāju, pilnā mērā attaisno-

dams humānistu tezi, ka skola, baznīca un teātris ir tautas augstākie
kultūras audzināšanas iestādījumi. Teātris kā kultūras audzinātājs

kļuva saturā vispusīgs un latviešu dzīvei tuvs sevišķi pēc 90. gadiem,
kad parādījās tautas dzīvei tuva drāmatiska literātūra (Blaumanis,

Aspāzija, Zeibolts), un teātris bija izaudzinājis plašu teātra publiku.
Teātra diferenciācija (agrāk drāma, operete un opera bija apvie-

noti) iesākās pēc 1902. g., kad nodibinājās blakus jau 30 gadu pastā-
vošam Rīgas latviešu biedrības teātrim Jaunais Rīgas latviešu te-

ātris. Dažus gadus pēc tam vēl piekopa abos teātros arī operu izrā-

des, bet šīs izrādes vajadzēja izbeigt, jo radās pastāvīga opera. Ne-

atkarīgajā Latvijā tagad teātra diferenciācija izvesta pilnīgi, ierādot

katram drāmatiskās mākslas veidam pienācīgo vietu.

3. Sākumā vācu drāmatiskā literātūra dziļi ietekmēja latviešu

teātra rakstniecību. Pirmie latviešu skatuves darbi ir tulkojumi vai

pārstrādājumi no vācu valodas. Tāpat lielāku ierosmi latviešu teātrim

devusi krievu literātūra, kas savā saturā bija tuvāka latviešu dzīves

īstenībai. Pēc kara latviešu teātri vairāk piegriežas franču un angļu
klasiskajai un modernajai literātūrai.

4. Latviešu teātris nav izaudzis tieši no tautas traģēdijas un

ļaužu joku spēlēm, kas atspoguļotu jo pilnīgi tautas garīgās tieksmes

un īpatnības. Mūsu teātris, tāpat kā visu tautu teātri, veidojies pēc
citu tautu teātriem. Vislielākā ietekme bijusi vācu teātrim, sākot

jau ar garīgajām viduslaiku spēlēm un skolas drāmu. Visspilgtāk
šis iespaids izteicies mūsu amatieru teātra sākumā. Arī pirmie pro-
fesionālās mākslas teātra aktieri bija audzināti vācu kultūrā un vācu

teātra tradicijās. Vācu teātris Rīgā bija reāls paraugs latviešu jau-
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najam teātrim. Jaunieaktieri mācījās pie vācu teātra darbiniekiem.

No vācu literātūras teātris izvēlējās savu repertuāru. Latviešu te-

ātra tēvs Ādolfs Alunāns, lai gan bija cēlies ievērojamā latviešu tau-

tiskās atmodas darbinieku dzimtā, tomēr teātra lietās bija audzis

pilnīgi vācu teātra tradīcijās, no kurām tikai lēnām atsvabinājās,
meklēdams teātrī latvisku garu. Vēlāk mūsu teātri lielā mērā val-

dzinājis krievu teātris. Rīgas krievu sabiedrība, pilsētas un augstā-
kās krievu administrācijas pabalstīta, nodibināja spēcīgu krievu te-

ātra trupu, kas starp Krievijas provinču teātriem ieņēma vienu no

pirmajām vietām. Valsts vara teātri izlietoja sava iespaida vairo-

šanai. Krievu kultūras polītika gādāja, lai Latvijā rastos pretstats
vācu kultūrai.

5. Teātris latviešiem allaž bijis vispārības lieta. Sākot

jau ar pirmajiem teātra censoņiem 70. gados ar R. Tomsonu un

K. Bergu priekšgalā, vienmēr mūsu teātri pavadījis entūziasms un

uzupurēšanās. Teātris nav bijis peļņas iestāde ne biedrībām, kas te-

ātra izrādes rīkojušas, ne arī atsevišķām personām, kas piedalījās
teātra darbā. Mūsu pirmais diletantu teātris veselus 20 gadus bija

atsevišķu organizāciju un darbinieku bezmaksas labdarības darbs,
tautas lieta. Aktieris — amatieris un dziedātājs bija laimīgs, ka ar

savu darbu un spējām varēja veicināt latviešu teātra izveidošanu,

neprasot nekādu atmaksu. Darba sajūsma valdīja nevien mūsu ga-

rīgās dzīves centrā — Rīgā, bet arī lauku lielajās biedrībās, kas te-

ātra izrāžu rīkošanu uzskatīja par augstu latviešu tautas kultūras

misiju.
6. Latviešu teātris vienmēr bijis svarīgs tautas dzīves kultū-

ras faktors. Viņš bijis kultūrālo, sabiedrisko un polītisko cīņu
centrs. Sākumā tā bija cīņa par nacionālu kultūru, cenšanās veidot

pašiem savu neatkarīgu gara dzīvi. Teātra rakstniecība stiprināja
nacionālo ideju, tautisko apziņu, cildinot latviešu senatni, ierašas un

vēsturi. Teātrī parādījās latviešu tautas dzīve, sāka runāt latviešu
zemnieku raksturi. Blaumanis jau 90. gadu sākumā deva dziļi
īpatnēju latviešu zemnieku izveidojumu. Raiņa nacionālās valsts

ideja izpaudās viņa latviskajās traģēdijās. Tāpat arī Aspāzijas ro-

mantiskā trauksme un Annas Brigadēres brīnišķie pasaku tēli savu

pilnīgāko izteiksmi atrada vispirms latviešu teātrī.

7. Latviešu teātris līdz Latvijas valsts nodibināšanai bija bie-

drību teātris. Pilsētu un lauku biedrības teātri uzskatīja par
savas darbības galveno posmu. Rīgas latviešu biedrība, un tāpat arī

Rīgas amatnieku palīdzības biedrība, savos namos izbūvēja īpašas

skatuves, plašas teātra telpas, kā arī rūpējās par spējīgu aktieru

ansambli, oriģināldarbiem v. t. t. Lauku biedrības šai ziņā sekoja
Rīgas biedrībām. Bet biedrības teātrus zināmā mērā ierobežoja gan

saimnieciski, gan vēl vairāk idejiski, jo arī teātrim vajadzēja aizstā-

vēt savas biedrības sabiedriskos un politiskos ieskatus.

8. Latviešu teātris nekad nav bijis uzņēmēju teātris,
kas viņu pasargājis no uzbāzīgiem izmantotājiem-veikalniekiem. Te-

ātris nekad nav pazaudējis savu idejisko nozīmi; nekad viņš nav bi-

jis peļņas kāres komerciāls pasākums. Nekad viņš nav pārvērties par
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banālu izpriecas teātri, bet centies allaž būt par tautas audzinātāju.
Teātris savā saturā licis ētiskas un sabiedriskās problēmas un lielas

tautas neatkarības idejas.
Latvijas valsts visu laiku veicina latviešu teātra mākslu, izsnie-

dzot pabalstus Nacionālajam, Dailes, Strādnieku teātrim, veselai rin-

dai minoritātu teātriem galvas pilsētā, kā arī provinču teātriem.

Valsts pabalstītie teātri ar plašu nacionālu, klasiķu un moderno au-

toru repertuāru un izteiksmīgiem ansambļiem neatlaidīgā darbā veido

nacionālo skatuves mākslu.

') B. BceBOJiOACKifi. McTopin pyccKaro TeaTpa, tomt> 1.
2) J. A. Jansons. Latviešu skatulugas sākumi — kāzās un rotaļās. Z. K.

rakstu krājums, 18.

3 ) K. Pētersons. Latviešu kāzas. Zin. Kom. rakstu krājums, 16.

*) J. Jansons. Filologu biedrības raksti, VI. sējums.
5) J. Lautenbachs. Rota, 188G.
6 ) Pirmo garīgo spēļu sākumu min 1204., 1205., arī 1206. g.
7) Heinrici Chronicon Lvvoniae cx recensione Wilhelmi Arndt, IX, 14.
8) A. Birkerts. Latviešu intelligences priekšteči (1206.—1552.). Illūstrē-

tais Žurnāls, 1925. Nr. 2.
9) J. Misiņš, Latviešu teātra izrāde priekš simts gadiem. Dailes teātris

Rīgā, VI., 1925.'
10) Zaļinskis, bija paglītots strādnieks Alunāna tēva nomasmuižā.
11 ) A. Vēbers, skolēns būdams, vasarās dzīvoja A. dzimtā.
12) Skatuve un dzīve, Nr. 6., 1913.
13) Ādolfa Alunāna atmiņas.
14) Rīgas latviešu biedrība savā 25 gadu darbā un gaitā, 1903.
15) Turpat.
16) „Mājas Viesis", 1868.
17) Rīgas latviešu biedrība savā 25 gadu darbā un gaitās, 1903.
18) Ādolfa Alunāna atmiņas.
19) R. L. B. savā 25 gadu darbā un gaitās, 1903.
20) Baltijas Vēstnesis, 1905. g.
!1) Zinību Komisijas rakstu krājums, I.
22) Ādolfa Alunāna atmiņas.
23) R. L. B. savā 25 gadu darbā un gaitās.
24

) A Deglavs. Latviešu drāmatiskā māksla, Konversācijas vārdnīca,
11. sējums."

25) Līgotņu Jēkabs. Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā,
Jelgavā, 1930.

2") Turpat.
27) A. Bērziņš. Teātris Vecpiebalgā pirms 40 gadiem. „Jaunākās Zinās",

1921. g.
2ft) Kaudzītes Matīss. Teātra izrāžu gājums Vecpiebalgā.
29) Turpat.
30) A. Bērziņš. Teātris Vecpiebalgā pirms 40 gadiem.
31) Baltijas Vēstnesis, 1870.
M ) Skat. Brīvnieka atmiņas.
33) K. Brīvnieks. Atmiņas, 1930.
34) Turpat.
35) A. Deglavs. Drāmatiskā māksla.
38) Skatuves biedrības 5 gadu pārskats.

Turpat.
3S) Turpat.
39) A. Bērziņš, Mūsu teātris bēgļu gadā. Bēgļu kalendārs 1917. Pēter-

pilī, 1916.

*°) Dailes teātra desmit gadi Rīgā, 1930.

**) Kronvalda Atis. Tautiskie centieni.



44

Literātūra.

ļ. Prof. P. Šmits. Latviešu mitoloģija. Otrs pārstrādāts izdevums. Rīgā.

1926. g.
2. Prof. P. Šmits. Etnogrāfisku rakstu krājums I—III.

3. Heinrici Chronicon Lvvoniae cx recensione Wilhelmi Arndt, IX, 14.

4. Kronvalda Atis. Tautiskie centieni. A. Gulbja apgādībā.
5. J. Lautenbachs. Par veco latviešu drāmujeb skatu spēli. Rota Nr. 39

un 40, 1886. g.

6.. Par latviešu teātri. Z. K. rakstu krājums, 1.

7. K. Pēter s o n s. Latviešu kāzas. Z. K. rakstu krājums, 16.

8 K. Lielozols. Ķekatas Nīcā. Z. K. rakstu krājums, 19.

9 J. A. Jansons. Latviešu skatu lugas sākumi — kāzās un rotaļās. Z. K.

rakstu krājums, 18.

10. J. A. Jansons. Uz ko pamatojas mūsu traģēdijas sākumi Jāņos un Die-

vainēs. Filologu biedrības raksti, VI. sējums, 1926.

11. Rīgas latviešu biedrība savā 25 gadu darbā un gaitās. 1893.

12. Rīgas latviešu biedrība sešos gadu desmitqs (1868.—1928.). Rīgā, 1928.
13. Rīgas latviešu biedrības gadu pārskati. 1—46.

14. Ādolfs Alunāns. levērojami latvieši. Jelgavā, 1887.

15. Ādolfa Alunāna atmiņas par latviešu teātra izcelšanos. 1924. šis

darbs vispirms parādījās vāciski žurnālā „Baltische Monatsschrift", 1910. g.
gājumā.

16. A. Deglavs. Drāmatiskā māksla. Latv. konversācijas vārdnīca, 11. sēj.
17. R. Tautmīlis - Bērziņš. Iz latviešu teātra vēstures. „B- V.",

1905., 76—33.

18. K. Brīvnieks. Atmiņas. Rīgā, 1930.

19. Kaudzītes Matīss. Teātra izrāžu gājums Vecpiebalgā, Ritums, 1922.

20. J. Asars. Latviešu orīģināldrāmas simtgadu jubileja. Kopoti raketi,
111. sējums.

21. V. Dērmanis. Latviešu orīģināldrāma. Rīta skaņas, 11.

22. E. Zeltmati s. Latviešu skatuves mākslas 50 g. jubileja, „Baltijas Zi-

ņas", 1918.

23. Latviešu skatuves biedrības un Jaunā Rīgas teātra darbības pārskati.
1909.—1914.

24. Skatuve un dzīve. 1913. g. gājums.
25. Dailes teātra desmit gadi, Rīgā, 1930.

26. Dailes teātris Rīgā, VI. /

27. Latvijas Nacionālais teātris. Latvija 10 gados. Jubilejas komitejas izde-

vums. Rīgā, 1928.

28. Latvijas Nacionālā teātra darbība 1930/31. gada sezonā. 1931.
29. Teātra Vēstnesis. 1929. un 1930. g. gājumi.
30. Jelgavas latviešu biedrība 50 g. kultūras darbā (1880.—1930.). Sarakstījis

Līgotņu Jēkabs. Jelgavā, 1930.

31. Paula Jēger - Freimane. Dace Akmentiņa. Monogrāfija. Rīgā,
1929.

32. Roberts Kroders. Teātra bilance. Latvijas republika desmit pastā-
vēšanas gados. Rīgā, 1928.

33. Roberts Kroders. Alfrēds Amtmanis-Briedītis. 1903.—1928. g.
Rīgā, 1928.

34. H. Kaupiņš. Latvju teātra sākums. Domas, Nr. 5, 1928.
35. A. Bērz i ņ š. Latvijas teātris. Nodaļa M. Burkharda grāmatā „Teātris".

A. Gulbja izdevumā.
36. A. Bērziņš. Teātris Vecpiebalgā pirms 40 gadiem. „Jaunākās Zinās"

Nr. 16, 25, 40, 41, 1921.

37. A. Bērz i ņ š. Mūsu teātris) bēgļu gadā. Bēgļu kalendārs 1917. g. Pē-
terpilī, 1916.

38. A. Bērziņš. Le thēatre letton. L'art letton, 1926.
39. A. Bērziņš. Sechzig Jahre lettischen Theaters. Vblkermagazin, Okto-

ber, 1928.



45

40. Bernhard Lamey. Die Biihnen Rigas. La Lettonie, 1930.

41. Vilhelm Creizenach. Geschichte des neuern Drāmas. Halle, 1923.

Pieci sējumi.
42. Elisabet Rosen. Revaler Theaterchronik. Herausgegeben vom Re-

valer Deutschen Theaterverein. 1910.

43. Chronologische Ūbersicht über die Geschichte des Rigaer Theaters.

44. Fr. Lacoste. Geschichte des rigaschen Theaters von 1760—1811 m 13

Perioden.

45. Fr. Lacoste. Rigasche Theaterblatt. Riga, 1815.
46. Ju 1. Eckha r d t. Die Eroffnung des alten Theaters (1782).
47. K. iļ huin c p t>. Onepicb pa3BHTia .naTbmīCKufl flpaMaTHMecKoft JiHTepaTypw. E«e-

ro4HHKi> HMiiepaTopcKHXi TeaTpoßT» 1914, Bbinvcicb IV.

48. B. Bc c b oflc ki fl. Hciopia pvccicaro Teaipa, t. L 1929.

49. 3. M. BeCKHHi, Mcropia pyccKaro TeaTpd,'t. I. 1928.
50. McTopin pyccKaro īeaipa nojrt peaaKuiefi B. B. Karama h H. E. Ecppoca, T. I.

MoCKBa, 1914.

51. 3HrcppHAi>AuiKHHa3H. TpareaiH, Mnc:epiH h Mopa-imerb. E>KeroAHH«i> HMne-

ĒaTopcKMXi TeaTpoßi., 1912, VII.

.
M. Pt3aHOßi>. 3KCKyp(h> bt> o6;iacrH TeaTpa ie3yHToßi. HtjKHH*. 1910.

53. B. H. Pt3aH OBi. lilKOJbHbia jrfeflctßa XVII. — XVIII. b. MocKßa, 1910.











NIKLĀVA

STRIJNKES

TIPO-VĀKS


	Latviešu teātra attīstības gaitas�ಕ鼍Ѐ���㐲㈴�넎℀�倀�
	FRONT
	LATVIEŠU TEĀTŖA ATTĪSTĪBAS GAITAS�Җ鼍샩ᴤ젌봀��������Ɣ鼍Ѝ봀�
	Title

	MAIN
	Chapter
	Literātūra.�瀱堏젌봀�����

	BACK
	Chapter



