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Idejas drāmā prasa vai-

rāk telpas nekā kaislības...
«Idejas drāmā prasa vai-

rāk telpas nekā kaislības,

kuras nedz vaiga fiksēt

un iztirzāt, nedz vajga
motivēt. Motīvi ir tie, kas

aizņem telpu modernā

drāmā. Modernai drāmai

vajga citādas konstrukci-

jas, lai iegūtu telpu sa-

viem motīviem. Faktiskie

notikumi, kuri savienoti

ar dekorāciju maiņu un

laika tēriņu atmetami...
Visu vajga sadzīt uz ka-

tastrofu ...»

1913. gada 23. februārī

[Foto -Rainis pie loga]

Rainis



Klasikas tēli mūsu apziņā bieži vien sāk dzīvot jau pirms iepazīšanās...Klasikas tēli mūsu apziņā bieži vien sāk dzīvot jau pirms iepazīšanās ar pašiem

darbiem, kuros tie atklāti. Bērnībā Šekspīra lugas parasti nelasa, tomēr mums ir nācies

dzirdēt par Romeo un Džuljetu, par Hamletu un Otello; kaut svešs vēl ir Čehovs, tomēr

šo to jau zinām par viņa trīs māsām. Arī Raiņa «Zelta zirgs» pieder pie šādiem vispār-
pazīstamiem un dziļi dvēselē ieslēgtiem mākslas darbiem.

Un ja pieaugušie, vērojot pašaizliedzīgus mīlētājus, atzīmē, ka viņu jūtām ir Romeo
un Džuljetas mīlestības spēks, ja cilvēku traģiskās dzīves krustcelēs salīdzina ar Ham-

letu, tad tāpat ar Raiņa Antiņa tēlu viņi samēro priekšstatu par jaunības romantisko

varonību, kas gatava visu ziedot cildena mērķa labā.

let gadi. Mēs atkal un atkal pārlasām Raini, Čehovu, Šekspīru. Mūsu priekšstati par
klasikas varoņiem paplašinās, padziļinās, kaut kur izmainās, iegūst jaunas šķautnes.
Mēs par to priecājamies, kā priecājamies par jauno sevī. Un tomēr pirmie, paši spēcī-

gākie iespaidi neizgaist. Un tāpēc mēdzam arvien no jauna atgriezties pie jau zināmā.

Pārlasīdami klasiku, mēs it kā vadāmies no diviem impulsiem. Pirmkārt, vēlamies
atklāt sev ko jaunu, neizpētītu; otrkārt, gribam atgriezties pie tā dārgā, sen zināmā,
kas kļuvis jau par mūsu esamības daļu. Šādas iespējas pilnībā paver darbi, kurus

saucam par lieliem, diženiem. Tie padziļina mūsu dzīves jēgu, piešķir ikdienai svētku
noskaņu, dara mūs gudrākus.

Tāpēc mēs mīlam klasiku. Ne vien cienām, bet arī mīlam. Cieņa tā ir distance,
mīlestība tuvība, nepieciešamība pēc pastāvīgas sastapšanās. Klātbūtne. Cieņa vien

neko nerada, mīlestība rada jaunu dzīvību.

Ādolfs Šapiro



Antiņš - A. Zaice

Tēvs - LPSR Nop. bag.
skat. māksl.

T. Macijevskis

[Fotogalerija - skati no uzveduma]



Lipsts - LPSR Nop. bag.
skat. māksl.

E. Liepiņš



Bierns - LPSR Nop.

bag. skat. māksl.

T. Āboliņš



Karalis - A. Maizuks



Melnais princis -
A. Mekšs



Kraukļi -
E. Avots,
I. Brakovskis,
R. Grabovskis,
R. Plēpis,
A. Pūcītis,
G. Skrastiņš,
E. Valčs



Melnā māte -

LPSR Nop. bag.
skat. māksl.

V. Skurstene,

Baltais tēvs -
I. Skrastiņš



Kādreiz bija parasts ...Kādreiz bija parasts, ka uz Jaungadu vai toreizējiem ziemsvētkiem iestudēja bērniem-

domātu izrādi. Tā nolēma darīt arī Jaunā Rīgas teātra vadība, gatavodamās 1909. gada
ziemsvētkiem, taču piemērotu lugu atrast nebija tik viegli. «Ērkšķrozīte» un «Pelnrušķīte»
bija redzētas jau vairākkārt vecajā jeb «māmuļas» teātrī, G. Rēdera «Aladīnu» Jaunais

teātris bija rādījis iepriekšējā gadā. Tad radās laimīga ideja - lūgt Raini uzrakstīt

bērniem piemērotu lugu. Bija gan jau oktobra vidus, tomēr teātra komisijas pārstāvis

aizraksta Rainim uz Kastaņolu vēstuli ar lūgumu pēc lugas.

Pabeigtu, vēl nepublicētu darbu Rainim tobrīd nav, tādēļ viņš uzraksta noraidošu

atbildi un nes to uz Lugāno pastu, lai nosūtītu Jaunā teātra komisijai. Ceļā spilgti
uzliesmo Raiņa radošā iztēle, un, pirms vēl sasniegts pasts, nākamās drāmas iecere

skaidra. Vēstuli nenosūtījis, Rainis atgriežas mājās un sāk strādāt pie lugas «Zelta

zirgs», par pamatu tai ņemdams igauņu «Pasaku par ķēniņmeitu, kas septiņus gadus
miegā gulēja, kuras tulkojums vācu valodā atrodas viņa bibliotēkā. Strādādams Rainis,
arvien vairāk attālinās no literāra pirmavota un jaunajā lugā iekļauj tikai pasakas
sižeta pavedienu. Daudz vairāk Raini interesē sava laika dzīve un darba tautas pār-
dzīvojumi. Pec 1905. gada revolūcijas sagrāves Latvijā valdīja reakcijas nakts, plosījās
soda ekspedīcijas, daudzus proletariāta cīnītājus apšāva, daudzus ieslodzīja cietumā,
daudzi, tai skaitā arī Rainis, bija spiesti atstāt dzimteni. Izmantojot senās pasakas

motīvus, Rainis tēlo, ka zemē iestājusies ziema un nakts, tautas laimīti - Saulcerīti
savā varā sagrābusi Melnā māte un par sargiem pielikusi tai septiņus kraukļus, tumsas

sargus. Taču pretim tumsas spēkiem, Melnajai mātei un naktij Rainis droši sūta Antiņu
un viņa vadītāju Balto tēvu. Rainis liek Antiņam nonest no stikla kalna un uzmodināt
aizmigušo princesīti, jo tic uzvarai un negrozāmajam dialektikas likumam:

Ņems, kas atdos, veiks kas zaudēs,
Pastāvēs, kas pārvērtīsies.

Pasakas vielā Rainis ietvēra sava laika pārdzīvojumus un noskaņas un bērniem
domātā lugā sāka runāt par tautas dzīvē svarīgām, aktuālām problēmām. Senajai pasakai
Rainis piešķīra jaunu skanējumu.

Lugu dzejnieks uzraksta ļoti ātri - apmēram mēneša laikā, un jau 23. novembrī

Rīgas laikraksti var ziņot: «Jaunu J. Raiņa lugu nupat saņēmis Jaunais Rīgas teātris.
Tā saucas «Zelta zirgs».

Viktors Hausmanis

(No grāmatas «Rainis un teātris»)



Darbojas:

Tēvs - LPSR Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks
Tālivaldis Macijevskis

Bierns - LPSR Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks
T. Āboliņš

Lipsts - LPSR Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks
E. Liepiņš

Antiņš - A. Zaice

Karalis - A. Maizuks

Saulcerīte - T. Soboļeva

Melnais princis - A. Mekšs vai U. Pūcītis

Ministrs - H. Gerhards

Baltais tēvs
....

I. Skrastiņš vai A. Mekšs

Melnā māte
....

LPSR Nopelniem bagātā skatuves māksliniece
V. Skurstene vai M. Seržāne

Sniega māte - A. Gulbe vai L. Liepiņa

Noklīdušie bērni - I. Bankoviča, I. Tomase, K. Vabole

Sniega gariņi - E. Avots, A. Kusiņš, G. Skrastiņš, E. Valčs

Kraukļi - E. Avots, I. Brakovskis, R. Grabovskis, R. Plēpis,
A. Pūcītis, G. Skrastiņš, E. Valčs

Ogļdeģis - V. Pavlovskis

Pirmais - E. Treimanis

Otrs - J. Vītoliņš

Bagātais saimnieks - V. Birģelis

Nabadzīgs vīrs
-

V. Bārda

Vecītis - V. Zvaigzne

Viņa dēls - A. Kusiņš

Dzērājs - R. Plēpis

Sargs -K. Anuševics

Ā. ŠAPIRO uzvedums

Režisors - U. Pūcītis

Scenogrāfs - A. Freibergs

Komponists - P. Plakidis

Režisora palīgs - K. Anuševics

Galv. režisora pal. liter. jautāj. - M. Augstkalna. Teātra pedagoģe - A. Dzenīte.

Trupas vadītāja - LPSR Nop. bag. kult. darb. M. Miezīte. Uzvedumu daļas vad. -
J. Osis. Skatuves galv. mašīnists - A. Fridrihsbergs. Vec. mākslin. dekorators -
A. Balodis. Vec. mākslin. butafore - Dz. Bērziņa. Vec. gaismu māksliniece - I. Jakoviča.

Vec. piegriezēji modelētāji - R. Cīrule un A. Svencis. Frizieru ceha vad. v. i.-

Z. Fridrihsberga.

Teātra galvenais režisors - Ā. Šapiro.



Karalis -

A. Maizuks

Saulcerīte -

T. Soboļeva
Melnais princis -
A. Mekšs



Saulcerīte -

T. Soboļeva



Skats no izrādes



Baltais tēvs -

I. Skrastiņš



... Tagad Tev tik to no jauna.... . . Tagad Tev tik to no jauna varu paziņot, ka savu bērnu lugu nobeidzu un nosūtīju
un tagad jūtos briesmīgi noguris pēc lielās steigšanās. Tādēļ arī rakstu tik-šodien. Luga
Tev gan nemaz nepatiks, baidos pavisam Tev par viņu rakstīt, tur tikai divas sieviešu

lomas, viena ir veca, Melnā māte, un otra guļ vien un salst un māk teikt tikai jāun nē.

Bet viens vientiesīgs Antiņš tur ir, domāts dzejnieks...

Tādēļ vien, ka Antiņā daudz lirisma, es biju domājis, vai Tu nevarētu to ņemt.

Kad tik princese nav lielākapēc auguma. Jā, ko Tu , raksti, ka es veselu gadu esot

Tev solījis Antiņu, kad es taču Tev par to rakstīju pirmoreiz šo pašu decembri, laikam

pēdējā kartē. Vai Tu nebijiko citu domājusi? Es tagad rakstīju par Antiņa lomu Tev,

redzēs, ko teiksi.

(No Raiņa vēstulēm aktrisei

Birutai Skujeniecei)



Raiņa lugas «Zelta zirgs» nozīmīgāko uzvedumu hronika

(saīsināta)

1909. g. 26. dec. pirmizrāde Jaunajā Rīgas teātrī. Rež. A. Mierlauks.

1910. g. 26. dec. Liepājas Jaunajā teātrī. Rež. K. Koškins.

1912. g. 9. martā Liepājas Latviešu teātrī. Rež. A. Kokālis.

1915. g. 27. dec. Jaunajā Pēterpils latviešu teātrī. Rež. A. Amtmanis-Briedītis.

1916. g. 1. janv. Rīgas latviešu teātrī. Rež. A. Freimanis.

1919. g. 6. apr. Maskavas latviešu strādnieku teātrī.

1919. g. 6. dec. Nacionālajā teātrī. Rež. A. Mierlauks.

1921. g. 27. apr. Liepājas Jaunajā teātrī. Rež. A. Zommers.

1922. g. 25. dec. Jelgavas Latviešu teātrī. Rež. J. Kļava.
1927. g. 25. dec. Strādnieku teātrī. Rež. J. Zariņš.
1927. g. 25. dec. —• Liepājas Jaunajā teātrī. Rež. A. Zommers.

1931. g. 26. dec. Dailes teātrī. Insc. E. Smiļģis.
1937. g. Anglijā, Dargdingtonas teātra skolā. Rež. M. Cehovs.

1939. g. 2. maijā Latvju drāmas ansamblī. Rež. V. Pūce.

1940. g. 31. dec. Dailes teātrī. Insc. Ed. Smi|ģis.
1946. g. dec. Le||u teātrī. Rež. M. Ķempe un V. Cīrule.

1948. g. 16. apr. Drāmas teātrī. Insc. V. Baļuna, rež. 2. Katlaps.
1956. g. 1. martā Ļeņina komjaunatnes Valsts jaunatnes teātrī.

Insc. B. Praudiņš, rež. T. Baboliņa.
1963. g. Paņevežas drāmas teātrī. Rež. J. Miltinis.

1964. g. Maskavas V. Majakovska Drāmas teātrī. Rež. A. Kaškins.
J976. g. 12. novembrī Ļeņina komjaunatnes Valsts jaunatnes teātri.

Insc. A. Šapiro, rež. U. Pūcītis.

Nodots salikšanai 1976. gada 5. oktobrī. Pa-

rakstīts iespiešanai 1976. gada 15. decembrī. For-

māts 62X94 1/12. Krīta papīrs 120 g. 1,75 fiz.

iespiedi. Metiens 7000 eks. Cena 20 kap. lespiests

Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts izdevnie-

cību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu

komitejas tipogrāfijā «Cīņa» Rīgā, Blaumaņa

ielā 38/40. Pas. Nr. 4825-n.



Maksā 20 kap.
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