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Aktieris Emīls Mačs 25 gadu darbā

Bailes teātra raksturlomu tēlotājs, režisors un skatuves peda-
gogs Emīlos Mačs, kā 25 gadu darba jubileju svin Dailes teātris,
ir zaļoksnēja atvase no ispēcīga Jaunpiebalgas: dzimtas celma: viņš
Piebalgas druvu mierā un zemes spēcīgajā smaršā pieticīgi uzaudzis

kopā ar saviem pieciem brāļiem un sešām māsām, no kuriem tikai trīs

vairs neskata. Dieva pasauli. Tik bagātu, bērniem svētītu ģimeņu Lat-

vijā nebūs daudz, bet Piebalgā, kas jau senlaikus nevar lepoties ar

pietiekamu dzimstību, Maču ģimene gan laikam tik kupla ir vienīgā,
šie darbā un stingros ētiskos pamatos ieaudzinātie Kalna Dzirksteņu
Mači nav bijuši pasaules gājēji, vieglāku dienu meklētāji, bet palikuši
uzticīgi savai sētai, savam darbam, savam pagastam. Tikai desmitam

bērnam Emīlam, patriarchalais, Dzirksteņu saimnieks, kas jau sasniedzis

90 gadu vecumu, atļāvis aiziet pasaulē, lai viņš uz. skatuves tēlotu cil-

vēku dzīvi» Tas nenotiek uzreiz. Tēvs ar dēlu ilgi cīnās katrs par

prātā ieņemto pārliecību, gribēdami vien- otru pārliecināt par savu pa-

tiesību. Tēvs beidzot atstāj dēlam brīvu izvēli, īsti labi neticēdams

aktiera, darba, svarīgumam. Tikai pēc gadiem abi nu ir pilnīgi sapra-

tušies, jo bijuši krietni un uzticīgi sējēji — viens savos Piebalgas tī-

rumos, o!r>
- plašajās, cilvēku sirdīs. No šī zemes tuvuma, no dzimtas

tradīcijām, Piebalgas īpatās dzīves vides, stingriem cilvēku rakstu-

riem un sevī koncentrētas jūsmas ir izraisījies Emīla Mača aktiera ta-

lants, mākslinieciskais garīgums uiī dzīves gaišums. Bet Mačā ir arī

smeldzoša melanebolija, Likteņa ieplēsta brūce, kas nevar un nevar aiz-

dzīt. Tas ir Mača mākslinieka dramatisms, apstākļu uzvelts dzīves

smagums, kas iid viņa prasījis ik uz sola atsacīšanos, norūdīšanos., paš-
aizliedzību. To var saprast tikai ar sirdi. Mums jāiedomājas apstākli,
kad jaunu cerību pilnu entuziastu spārno skolotāji, ierosina pirmie
darba panākumi; ir pilnas cerībasl un nešaubīga ticība, ka reiz kļūs •ska-

tuvei atšķirīgs, varonis- un mīlētājs. Bet tad nāk pēkšņs šī ilgojuma

aprāvums — kara invalids nekad vairs uz skatuves nebūs varonis. Un

Mačam vajaga sevī sadegt, rast jaunu- spēku- i n samierināties ar at-

ziņu — tāda ir dzīve. Četrus gadus viņš paliek tēva mājas:, ar zemi,

brauc mežā un vada teātra izrādes savā un savas apkārtne* pagastos.
Pamazām tā nobriest pārliecība, ka māksla ir- viena, un skatuvei var

kalpot tikpat svēti varonis kā mazāk ievērots cietējs sirmgalvis, ja tikai

šim augstam uzdevumam kalpo ar sirdi. Mačs atkal meklē un atrod

sakarus ar skatuvi un galvaspilsētas teātru publiku. Bet skumjais
smaids tomēr vairs nekad nenodziest viņa seja.

Emīlis Mačs savā mākslā ir imanents aktieris, kas pilnīgi atsva-

binājies no teatrālās pozas, afektacijas un ānšķiguma. Lielās un mazās

lomās viņš stingri zīmē rakstura metus, atdzīvina psiclīoioģiju, vien-

mēr koncentrācijas labad 'palikdams' skops izteiksmē, kautrīgs pārdzī-
vojumā, it kā vairoties un baidoties no savu spirgto jūtu uzplūda. Ti-

kai šad un tad ietrīcas viņa dziļā krūšu balss, nodreb sejas vaibsti, lai

tad atplaiksnītos visā viņa garīgā un ārējā būtībā cilvēcīga laipnība.
Mačs vienmēr cenšas uz skatuves uznākt nepamanīts, tāpat nepamanīts

aiziet, jo pirmā kārtā tēlo pats sev par prieku un apmierinājumu. Un

tomēr šādas figūras visvairāk iespiežas atmiņā.

Jubilārs ir aktieris ar sāpju seju. Cietēji, nicinātie un atstātie

dzīves pabērni ir viņa tuvinieki. Tie dzīvo un elpo Mača skatuves vei-

dojumos kā reālas īstenības personības. Tāpat viņā rod skaņu atbalsi

lauku spēcīgā balss — vai tā nu būtu zemnieka labsirdība, vai kramai-

nais, savās ētiskās atziņās ieaugušais latvieša gara vingrums> vai strā-

dīgums, vai lepnais godīgums, vai beidzot nebeidzamā, līdz apskaidrībai
aizvestā vecāku mīlestība uz saviem bērniem. Kādreiz Mača rakstu-

rojumos ieskanas arī apvainota cilvēka griezīgums, bet tas vairāk kā

apsūdzība, kā atklāts protests, mazāk kā tiešais dvēseles saturs.



E. Mačs pie tam visgarām paliek nopietnais dramatiskais aktieris,

kas ciena skatuves darba literāro saturu, psicholoģisku (Strāvojumu,

iekšējas dvēseles, kustības un gara paisājumus. Tāpēc viņš nekad nav

saradojies ar vieglo un gaisīgo komēdiju, kuras mākslas ietekme nav

liela un beidzas ar izrādes nobeigumu.

E. Mačs savā aktiera būtībā viens no latviskākiem mūsu aktieriem,

kas dziļi ieskatijies dzīvē un cilvēkos. Viņš vismīļāk tēlojis inteliģen-
tus, apzinīgus un garīgi pilnvērtīgus cilvēkus, kam sava personība- va-

loda un domu nostāja.
Tas būtu aktiera īss raksturojums. Bet kāda tad jubilāra darba

bilance Pārliecinoša un skaidra: E. Mačs latviešu skatītājiem notē-

lojis 200 lomu, iestudējis; simts lugu, dramatiskos'kursos nostrādājis

16 gadu — līdzējis izaudzināt desmitiem un atkal desmitiem jaunu ak-

tieru galvaspilsētai un provincei. Jubilārs savās atmiņās vaļsirdīgi at-

zīstas: »Pēc 25 nostrādātiem gadiem jāsaka, ka tikai tagad īsti var ap-

jēgt skatuves mākslas dziļāko būtību, tikai tagad ar lielu goddevību
un droši vari sniegt skatuves tēlam roku, jo ir skaidrāki kļuvuši ceļi,

pa kuriem sevī izauklēto tēlu var aizvest pie skatītāja.» Ar to jubilārs
pateicis, ka arī spēcīgs talants prasa nobrieduma gatavību, noraidot ap-

lamo ieskatu, ka katrs jaun.sācējs jau ir pilnvērtīgs darba sākumā. E.

Mačs savā pirmajā darbības posmā tēlojis dabas zēnus, mīlētājus jau-

nus varoņus. No šī laika 1 omāru jāmin Osvalds Spokos, Ansis Zeļtītē,

Gatiņš Pūt, vējiņā, Jēkabs Jēkabā Saltupā, Joskis Skroderdienās, Vai-

vars Līgo un t. t. 1921. g. Mačs pievienojās Dailes teātra aktieru sai-

mei, kurai palicis uzticīgs visu laiku. Ar savu tēlošanas veidu, kam pa-

n:atā psicholoģisms, viņš tomēr pilnīgi iekļāvies Dailes teātra raitā, mai-

ņu bagātā spēlē. 19 gadu ilgais darbs vienā teātrī ir bijis kūsājošs, aiz-

rautīgs, aktivs. Mačs to veicis apzinīgi un ar lielu darba prieku. Ju-
bilārs atceras izrādes, ka vienā pašā lugā vajadzējis tēlot 8 lomas. Tas

bijis Pera Ginta pirmā uzvedumā. Tā ka lugu svētdienās izrādījuši di-

vas reizes, tad vienā dienā pienācies pārģērbties 16 reižu! Bet darbs

teātra labā nekad, nav bijis nogurdinošs vai apgrūtinošs. No Dailes

teātrī tēlotām lomām visspilgtākās bijušas Žaus Valžans Nožēlojamos,
Māris Gundegā, Dūdars Skroderdienās Silmačos, Sīmonsj Jāzepā un viņa
brāļi, Baltauns, Pūķis Jūras vilkos, Silēns Vecā pilskungā, Jānis
Gundars Nameja gredzenā, Klenga Ugunī, vecais Moors Laupītājos, Tibo

d'Ark? Orleanas jaunavā, Prūtenis Vadonī Munfē un t. t.
Emīla Mača darba svētkos lai godām atceramies viņu nevien,kā

izcilu Dailes teātra aktieri, bet arī kā sirdīgu savas dzimtenes karo-

tāju veco latviešu strēlnieku slavenajās kaujās!

Paula Jēger-Freimane.

Emīls Mačs

Dailes teātrī sagaidīta jauka, sirsnīga svētku diena. Tā ir Emīla
VIača smalkā, inteliģentā personība, kas jau iepriekš katru noskaņo
labvēlīgi par viņu domājot. Un viņa pieķeršanās un uzticība skatuves

darbam arī pēc tam, kad Ziemsvētku kaujās ienaidnieka lode, sadra-

gādama jaunekļa vingros locekļus, varēja likties sadragājam arī visas

cerības par skatuves mākslinieka nākotni, — tā modina sevišķu cieņu
tagad, kad sīkstā cīņā ar šo liktenīgo šķērsli mākslinieks tomēr ar

godu nostaigājis grūtā ceļa pirmo — 25 gadus garo posmu.

Emīla Mača dzīves ceļš sācies Vidzemes augsiienā. Viņš ir savu ve-

cāku desmitais bērns, sešu brāļu īin sešu māsu pulkā. Te, Jaunpie-
balgas Kalnadzirkstiņos viņīš dzimis 1892. gada 4. jūnijā un uzaudzis
darbā un tikumā, stingrā zemturu dzimtā, kuras 90 gadu vecais tēvs
vēl tagad dzīvo un nespēj vairs saskatīt savu deviņu uzaugušo bērnu
atvasītes.



Emīla Mača pirmā skola ir Jaunpiebalgas «Jāņu» skola. iŅo tās
viiņš pēc 2 ziemām pārgāja uz draudzes skolu, kur tam interesants sola
biedrs bijis dzejnieks Sudrabkaļus. Draudzes skolā brīnišķīgas reli-

ģijas stundas devis skolotājs Vītols. Viņš arī lielajās pusdienas brīv-

stundas lasījis ar zēniem Poruku, Blaumani, Saulieti, kā arī rīkojis;
skolā skolēnu priekšlasījumu vakarus un izrādes. Visā tanī piedalījās
arī Emīls Mačs un sāka sajust sevī kādu līdz tam nepazītu viļņojumu-
i ā bija pirmā neapzinīgā aicinājuma izjūta, kas pamazām vērtās ap-

zinīgā domā un, jauneklim draudzes skolu beidzot, bija jau izveido-

jusies noteiktā gribā — kļūt par skatuves mākslinieku. Gan pirmais
ceļš pec skolas aizveda atpakaļ tēva mājā, pierastajos un visos brīv-

laikos strādātos lauku darbos, gan vēl bija jāizcīna smaga pārliecinā-
šanas cīņa ar vecākiem, iekams jauneklis 1910. gadā devās uz Rīgu,
vispirms gan vispārējo izglītību vēl turpināt. Tik daudzbērnīgas ģi-
menes ierobežotā rocība neatļāva dēlu augsti skolot; viņš iestājās paš-
izglītības kursos «Latvija» un no tiem — 1912. gada janvārī — Dūbura

vadītajos Latviešu dramat. kursos, kas mitinājās tai pašā namā. Reizē

ar to dzīves mērķis bija galīgi izvēlēts, nolemts.

20 gadu vecais jauneklis bija skaisti, slaidi noaudzis, stingri vei-

dotu, glītu izteiksmīgu seju, mīksti tembrētu sonoru, intonāciju bagātu
balsi, — ārējām skatuves māk linieka dotībām tā tad bagātīgi apveltīts.
Pārbaudījumos viņš pierādija arī dziļas izjūtas un pārdzīvojuma ie-

spējas, — tā tad — vispusīgs dabas dots talants, kam darbā slīpējums
varēja pašķirt ceļu uz pašām augstākajām, mākslas virsotnēm. Šo dar-

ba pirmo posmu —kursos mākslinieks atceras kā vienu vienīgu noreibu-

Uiu un jūsmu. Diemžēl, tas nebija'ilgs: 1913. gada rudenī jauneklim jāiet
kara klausībā. 1914. gada februārī viņam slimības dēļ piešķir atva-

ļinājumu, un to viņš izlieto atkal mācīdamies kursos un pavasarī tos

absolvēdams, Jau 1913. gadā Emīls Mačs piedalījās izrādēs kursu

absolventu trupā, kā arī saņēma angažementu piedāvājumu no Jaunā
iL teātra. Pēc skaistās 1914. gada vasaras, ko Mačs kopā ar dažiem ci-

tiem kursis'tiem pavadīja laukos, izrādes rīkodami, būtu varējis sākties

īstais darbs, bet — sākās pasaules karš, un Maču iesauca krievu ar-

mijā. Pēc atveseļošanās no 1915. gadā Galieijas frontē dabūtā ievai-

nojuma, Emīls Mačs iestājas Latviešu bataljonos un kā 1. Daugavgrī-

vas strēlnieku pulka kareivis ir piedalijies marta un jūlija kaujās,
līdz Ziemsvētku kauju pirmajā dienā no triju ložu ievainojumiem viens

bija liktenīgs: pēc ilgas ārstēšanās 1917. gada augustā Mačs atgrie-
zās savā dzimtajā Piebalgā kā ierindai nederīgs invalids.

Liktos — arī skatuvei vairs nederīgs. Un tomēr, strādādams iēva

mājā smagu lauku puiša darbu, Mačs noorganizē trupas Jaunpiebalgā
un Vecpiebalgā, vada izrādes arī Dzērbenē, Rankā, Vecgulbenē, un arī

pats tanīs aktīvi piedalās. Šo laika sprīdi, no 1917. līdz 2i. gadam, kas,

pavirši skatoties, varētu likties neproduktivs Mača mākslinieka karjerā,
mākslinieks pats atzīst par svētīga un nozīmīga darba gadiem, kas vi-

ņam palīdzēja izveidot nopietnu, stabilu attiecību pret skatuves

mākslu un kur viņš laka jau pamatus savam skatuves paidaguga un

režisora darbam.

Pa tam bija izcīnīta un nostiprināta Latvijas valsts. Tas patstā-

vīgo kulturālo pasākumu starpā darbojās arī jau divi lielie teātri —

Nacionālais un Dailes. Neatlaidīgais talanta aicinājums spieda Maču

atkal pārvarēt šķietami nepārvaramo; viņš brauc uz Rīgu, mēģina
ietikt Nacionālajā, tad Dailes teātrī, un otrs skatuves entuziasts - -

Smiļģis viņu pieņem. Tā, sākot ar D. teātra otro sezonu, Emīls Mačs

nepārtraukti darbojas tur līdz šai dienai.

Neteiksim, ka Emīļa Mača lielais zaudējums karā nebūtu šķēr-

šļojis viņa mākslas ceļu. Tās iespējamības:, ko daba viņam bija novē-

lējusi, bija iznīcinātas. Viņš nevarēja vairs kļūt par stalto varoni

vai apjūsmoto mīļotāju uz skatuves. Bet viņam palika viņa _garīgaiis
cilvēks un ne ar ko nenomācamā mīlestība pret skatuvi, kas macija vi-

ņam, katru lomu redzēt tiik lielu, cik lielu to aktieris padara. Mačs kļuva

par raksturu un tēvu tēlotāju, vienlīdz pilnīgi spēdams izteikt asu

dramatismu, maigu lirismu, vai labsirdīgu un joviālu humoru.



Tai tēlu pasaulē, kas 25 darbā gados Emīla Mača radīti, kā aug-

stākie torņi paceļas Osvalds
— Žans Vailzans (V. īgo Nožē-'

lojamie) —
Māris — un pašlaik rādāmais Grants (Tīreļpurvā). Šo

lielo dramatisko tēlu starpā savu skaidro latviešu dzīvi dzīvo sirsnīgie,
cildenie, rūpīgie vai labvēlīgi humoristiskie latviešu tēvi: Bārbalu

tēvs (Mežābeles koka kastīte), Vimbas tēvs (Pirktā laime), ve-

cais Stepiņš (Bagātā līgava), Pūķis (Jūras vilki), Silēns (Vecais pils-
kungs), Upimalis (Tālais ceļš), Saulgozis (Mežvidus ļaudis).
Bet arī ļaunā un zemiskā izveidojumam pietiek Mačam garīgo un fi-

zisko, māksliniecisko dotību. Atcerēsimies Jāzepa brāļos zemisko,
asinskāro Simonu, vai ložņu — spiegotāju nažu trinēju Semjono-
vu (Baltajā jātniekā), vai joviāli cinisko dzērāju Ungāru (Bākā uz

salas). Šajos arī sevišķi oarādās Mača ievērojamā masku meistarība,

kaut gan neko mazāka tā nav tādos monumentālos tēlos, kā, piemē-
ram, bramanīgais leišu bajārs Lengvīns — Indulī un Ārijā, vai im-

pozantais Slavutas pilskungs Jānis Gundars — Namejū gredzenā.
Tomēr visu garīgo enerģiju un rosību Emīlam Mačam neizsmēla

aktiera darbs: tās pārpalikumu viņš atdeva skatuves mākslās paidaģo-
ģijai un režisūrai. Jau 1915. gadā Duburs jauno kursistu, tam

nar lielu

pārsteigumu, sūtija uz Smilteni iestudēt Jēkabu Saltuou. Minējām jau
arī, ka kara un pēckara laikā Mačs apkalpoja veselu Vidzemes novadu

ar savām režijām. Intensīvāk šo darbu viņš atkal ir atsācis taisni pē-
dējos gados, vadīdams dažas izrādes bijušā Zemnieka drāmā. Mazajā
teātrī un D.t. Mazajā ansamblī, kā arī lielākos provinces teātros, kur

aktieri ar sajūsmu atsaucas par kopdarbu ar režisoru Maču. Vēl vai-

rāk enerģijas Mačs ir atdevis, strādādams vairākos dramatiskos kursos:

Tautas augstskolās dramatiskā studijā Latvju dram. kursos un Feld-

maņa teātra kursos, kā arī speciāli Dailes teātra vajadzībām nboiffa-
nizētājos kursos pie D, teātra, kur Mačs vadija 2. izlaidumu. Pēdējā
darbā viņš arī izstrādājis savu runas mākslas 'teoriju, kas viņam ma-

nuskriptā gatava.
Un tomēr pēc visa šī daudzpusīgā un sekmīgā darba Emīls Mačs

pazemīgi saka: «25 gadi ir bijuši skolnieka gadi. Sākumā tēli radās

intuitīvā noreibumā, tagad tie balstās uz skaidras mākslinieciskas pie-
redzes. Tagad tikai darbam īsti jāsākas, jo paguruma vēl nejūtu.
Dailes teātris ir tā zeme, kurā es gribu augt.»

Novēlēsim māksliniekam jo kuplu augšanu viņa iemīļotā zemē.

Jānis Muncis.

Melpomenes tempļa sarga
Emīla Mača 25 darba gadi

Gadu simteņa ceturksnis ir pieņemtais laika sprīdis, kad māksli-

nieks met skatu atpakaļ, lai apskatītu un vērtētu savu darba cēlienu.

Tad pulcējas viņa cienītāji, kolēģi nn mākslas lietpratēji, lai izteiktu

tam savu atzinību par tām vērtībām, ar kurām viņš papildinājis mūsu

tautas garīgos apcirkņus. Mans uzdevums nav še vērtēt mākslinieka
sasniegumus, bet gan īsā apcerē pakavēties atmiņās pie mākslinieka
Emīļa Mača_ Dailes teātrī pavadītiem gadiem un izteikt gūtos: iespaidus
par viņu kā cilvēku nn kolēģi.

Ja kāds savā degošā jaunībā izvēlas ērkšķaino skatuves māksli-

nieka ceļu, tad neviens nevar pateikt, vai viņš to nostaigās kā uzva-

vai viņu samīs skarbā dzīves cīņā par saviem ideāliem. Emīls
Mačs šo cīņu ir izturējis un palicis uzvarētājs. Visus šos gadus viņš
vērojis un studējis savas tautas dvēseli, dzīvojis līdzi: tautas gavilēm
un skumjām, pārveidojot gūtās atziņas neskaitāmos tēļos, savā īpat-



nejā uztverē apgaismotus. Mākslinieks sniedzis neskaitāmus apgarotus
un dziļi pārliecinošus raksturus, kuri savukārt ietekmējuši un veido-

juši tautas garīgo struktūru, padarot to garīgi dziļāku un grūtos pār-
baudījumu brīžos izturīgāku. Savā darbā viņš strādājis ar lielu rū-

pību un darba mīlestību, dienu no dienas, gadu no gada. Mēģinājumos
viņš izvairās no lieka skaļuma un nevajadzīgām sarunām; vienmēr

dziļās domās nogrimis., viņš gaida savu gala vārdu. Skatuve viņam ir

• vētnīca, kur. viņš kalpo savai augstākai misijai, tādēļ tur jāpazūd
visam sīkam un nevērtīgam, visām sarunām un čalām. Pret saviem

kolēģiem viņš ir uzmanīgs un izpalīdzīgs, kas tik loti atvieglo kopējo
darbu mēģinājumos un izrādēs. Režisors, uzticot viņam lomu, var

būt pārliecināts, ka Mačs to rūpīgi pārdomās un atradīs savu īpatnējo
pieeju. Režisoram ar viņu nekad neiznāk pārpratumi, jo Mačs, bū-

dams arodnieciski labi izglītots, ātri aptver un saprot lomas vispārējo

iztirzājumu un ievēro motivētus» aizrādījumus. Savos- nedaudzos vaļas
brīžos, kas atliek pāri no darba "teātrī un pedagoģiskā laukā, Macfs
papildina savas zināšanas, studējot skatuves mākslas literatūru. Se-
višķu vērību viņš pievērsis lielo mākslinieku monogrāfijām. No latvju
daiļliteratūras meistariem viņš sevišķi iecieniji-s Raini, Blaumani,

Virzu un Sudrabkalnu.

Atpūtas laiku mākslinieks pavada Baldonē, savas ģimenes vidū,
kur cejļļ māju un apkopj savu dārzu, kā īsts latvju zemnieka dēls,
nebaidīdamies ne no viena fiziska darba.

Jāvēlas, lai Melpomenes svētnīcai būtu daudzi tik uzticīgi sargi,
kāds ir godājamais jubilārs, tad mums nekad nebūs jābaidās, ka

svētuguns uz mūzas altāra varētu kādreiz izdzist. Novēlēsim centīgam

māksliniekam ražīgu un panākumiem bagātu ilgu mūžu!
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