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CEĻAVĀRDI  TREŠAJAI  GRĀMATAI  

Trešās grāmatas lielākā daļa ļauj pakavēties Nacionālā teātra pirmajos 
piecpadsmit gados. Un atkal jāsaka – arī šai laika posmā te apkopotais un rakstītais 
nav uztverams kā tieša teātra vēsture. Te nav un nevar būts notikumu nepārtrauktas 
secības, izsverot galvenos mezgla punktus. Te ir viena cilvēka arhīva vairāk vai 
mazāk nejaušu dokumentu secība, arī ar palieliem pārtraukumiem, jo ne jau viss 
ir saglabājies un ne jau viss ietilpis apskatāmajā redzeslokā. Taču galvenais, kas 
var saistīt šai dokumentu studijā, ir skaidro un nepārsūdzamo faktu klātbūtne, 
dokumentu tiešums un tāpēc arī dažkārt mulsinoša klātbūtnes sajūta. 

Aktieru ansambļa stabilizēšana un pirmo gadu grūtības, Aleksis Mierlauks, 
Alfrēds Amtmanis-Briedītis un drīz vien arī Ernests Feldmanis, kas ienes teātrī 
jaunus ritmus un krāsas. Par šiem centieniem stāsta daža viņa vēstule. Ilgas pēc 
labām lomām un radošas mokas lugas rakstot pauž Jāņa Lejiņa vēstules, aktieris 
nupat sācis tuvoties savas mākslas virsotnēm. Tāpat kā Jānim Osim, arī viņam 
sākuma gadi nebūt nav bijuši viegli. Starp gariem personāla un algu sarakstiem, 
ikdienas mēģinājumiem un lekcijām pavīd Marija Leiko ar dažādu gadu saraksti 
sakarā ar viņas viesizrādēm Nacionālajā teātrī (no Minhenes un Berlīnes uz Rīgu) 
un lomu meklējumiem izrādēm Rīgā. Teātrī spoži ienāk Lilija Štengele, dāsni dalot 
savas fotogrāfijas, arī ar lomām vēl no Krievijas laikiem. Lomās mirdz Lilija Ērika, 
Ludmila Špīlberga. 

Sāk iznākt ”Teātra Vēstnesis” un vēl citi izdevumi, kas ne tikai reģistrē teātra 
dzīvi, bet mēģina celt mākslas prestižu, paplašināt aktiera un skatītāja māksliniecisko 
redzesloku. Te arī Ludviga Šanteklēra asprātīgie panti. 

Pavīd ieskats Raiņa direkcijas laikā, Artūra Bērziņa direkcijas laikā. Pilnas 
zāles pulcina Jūlija Pētersona, arī Andreja Upīša komēdijas, teātrī ienāk Mārtiņš 
Zīverts. Protams, notiek sarakste ne tikai ar viņiem vien. Notiek pirmās latviešu 
teātra viesizrādes ārpus savas zemes robežām, Lietuvā. Garāka sarakste ar aktrisi 
Irmgardi Mitrēvici ļauj ieskatīties vienas sezonas Liepājas teātra dzīvē.  

Latvijā noticis apvērsums, sākušies Ulmaņlaiki, arī toreiz diezgan pretrunīgi 
vērtēti, kaut arī galīgu slēdzienu tik viegli neļauj izdarīt, jo līdzīgi procesi norisinās 
viscaur Eiropā. Freinberga vairs teātrī nav, un šie gadi ļauj pietuvoties Rakstniecības 
un teātra muzejam, tā tapšanai. 

Taču nepaiet necik ilgi – seko padomju varas iebrukums ar kultūras  
dzīves pārorganizēšanu un tiesībām slepkavot cilvēkus, kas domā citādi. Šai  
laikā tiek gatavota latviešu mākslas dekāde Maskavai, daudzos, uzskatāmi  
redzamos dokumentos var gūt ieskatu, ka tā varēja izvērsties par visai spožu  
mākslas faktu, te piedalījās izcili latviešu mākslinieki, taču – dekāde nenotika. 
Sākās karš. 
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Šai vietā 3. grāmatas stāstījums pārtrūkst, lai latviešu kultūras dzīve kara  
un okupāciju apstākļos (vācu okupācija, otra padomju okupācija) tiktu izsekota  
4. grāmatā. Protams, atkal tik daudz, cik to atļauj Kārļa Freinberga arhīvā  
saglabātie dokumenti, kas spēj atklāt atsevišķus nezināmus vai mazāk zināmus 
faktus un sabiedriskās dzīves nianses un dara to iespējami dokumentālā tiešumā.

                                                                              Silvija Freinberga
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1922

LATVIJAS NACIONĀLAIS TEĀTRIS. “TEĀTRA VĒSTNESIS”.
 NIKOLAJS RĒRIHS UN PĒTERPILS. 
KĀRLIS JĒKABSONS GADU MIJĀ.

Rainis paraksta darba līgumus.
Somu rakstnieks Jerviluoma atpūšas kūrortā.

Jānis Osis raksta veltījumus.
Otīlija Leščinska mācās pie Rēriha.

Kārlis Jēkabsons netiek vaļā no mīlestības.
Krievu teātra ierosmes.

Hamlets ir konfliktā ar “liktenīgo”.
Strindberga lugas grūtajos meklējumos.

Somu rakstnieks Jernefelts pauž tolstojisma idejas.
Ļuds Gira grib draudzēties.

Jaunsudrabiņš tulko telegrammu.
“Tas ir visgrūtāk – pārnākt mājās”, atzīst Marija Leiko.

*  *  *
Martā – atkal neliela sarakste ar Latvijas vēstniecību Itālijā. Freinberga vēstulei 

atbildējis Latvijas vēstnieks Romā MIĶELIS VALTERS. Romā viņš darbojies līdz 
1924. gadam, pēc tam seko darbība Parīzē, Varšavā, Briselē. 

Legation de Lettonie en Italie.
Romā, 5. martā 1922. g.
Ļoti godāts Freinberga kungs, Jūsu mazo vēstulīti no 3. februāra saņēmu pēc 

atgriešanās no Žeņēvas un steidzos Jums paziņot, ka pēc manām domām nāksies grūti 
vienu vai otru no minētiem rakstniekiem ieinteresēt ar braukšanu uz Rīgu. Vismaz 
tuvākā laikā tas nebūtu cerams, bet tomēr lūkošu tai ziņā ko darīt. 

Gribu piezīmēt, ka Pirandello ir tagad stipri aizņemts ar savas jaunās lugas 
izrādēm. (Tā saucas “Indriķis IV”.) Labprāt izpildīšu Jūsu vēlēšanos saņemt periodiskas 
publikācijas par itāliešu skatuvi. Varbūt, ka nākamās dienās jau varēšu kādu daļu 
izsūtīt.

Pirandello lugai par sešiem cilvēkiem sāk parādīt ārzemēs lielāku vērību. Nupat 
sagatavo tās izrādi arī Londonā, un angļu prese aizrāda ar uzmanību uz šo itāliešu 
autoru. 

Ar patiesu cieņu – Dr. M. Valters. 
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Vēstule atkal ir mašīnrakstā, bet paraksts paša. Atšķirībā no pagājušajā 
gadā saņemtā vēstniecības sūtījuma šis (un arī turpmākie) ir uz greznākas un 
divpusatlokāmas smalkpapīra veidlapas. 

Nav zināms, kurš bijis otrs rakstnieks, kuru Freinbergs labprāt būtu aicinājis 
uz Rīgu – laikam jau neviens no viņiem atbraucis nav. Bet pēc dažiem gadiem 
(pirmizrāde 1925. gada 21. oktobrī) Luidži Pirandello luga “Sešas personas 
meklē autoru” Ernesta Feldmaņa režijā Nacionālajā teātrī tiek iestudēta. Tai laikā 
Feldmanis jau ir kļuvis par atzītu meistaru. Vairāk nekā citi viņš tobrīd skatuves 
darbos meklē gan dziļāku psiholoģisku cēlonību, gan lielu uzmanību pievērš arī 
stilam un formai, ritmam un tempam, tādējādi ar savām darba metodēm spodrinot 
Nacionālā teātra māksliniecisko izteiksmi. Starp citu, 1928. gada pavasarī viņš 
iestudējis arī Miķeļa Valtera lugu “Kristus atriebšanās”. Luga laikam bijusi smaga 
un grūti runājama, Freinbergs kādreiz stāstīja, ka aktieri kurnējuši, – par ko viņiem 
šī atriebšanās.

Maijā saņemta vēl viena vēstule no Itālijas. Šoreiz to parakstījis vēstniecības 
sekretārs.

Legation de Lettonie en Italie.
Nr.1618. Romā, 10. maijā 1922. g. 
Augsti godāts Freinberga kungs, Dr. Valtera kungs atstāja mums, aizbraucot 

aizvakar uz Žeņēvu, Jūsu 25. aprīļa vēstuli, lūdzot sagādāt un nosūtīt Jums pieprasītās 
grāmatas. Mums ir arī laimējies dabūt visas minētās lugas un tās šodien Jums izsūtām 
drukas darbu sūtījumā. Tagad vēl cenšamies sadabūt kādus teātra žurnālus, kurus Jūs 
jau agrāk vēlējāties saņemt. Liekas, ka pēdējie ir ļoti nesvarīgi, jo Romas veikali tos 
nemaz netura un legācija viņus pieprasīja no Milānes, bet līdz šai dienai vēl neesam 
nevienu sūtījumu saņēmuši. Kā jau aizrādījām, legācija tomēr centīsies Jūsu vēlēšanos 
izpildīt. 

Latvijas legācija Itālijā. Uzdevumā sekretārs – Vilsons. 
A. g. Freinberga kgm., Suvorova ielā Nr. 52, dz. 9-10. Rīgā. 
Freinberga krājumā ir vairāki ilustrēti lielformāta itāļu teātra žurnāli ar 

nosaukumu Comoedia, – tas ir iknedēļas izdevums un patiesi nācis no Milānas. 
Minētie žurnāli gan nav saņemti šajā, bet nākamajā, – 1923., gadā. 

 
Nacionālā teātra aktieris JĀNIS OSIS tobrīd vēl nebija tas slavas  

apvītais mākslinieks, par kādu viņš tapa vēlāk. Alfrēds Amtmanis-Briedītis tikai 
ar pūlēm esot panācis Osi Skules lomai Ibsena “Troņa tīkotājos”. Gan jau roku  
te pielicis arī Freinbergs, kurš Jāņa Oša talantu vienmēr uzskatījis par ievērības 
vērtu. Dramaturga arhīvā ir kartīte ar aktiera fotogrāfiju un otrā pusē rakstītu 
veltījumu:

Mīļam Freinberģim. 
Atmiņai no tā, kuru Tu aizstāvi. 
Jānis Osis. 1922. gadā.  
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Dienas datuma nav. Taču līdz 1922. gada sākumam ir jau nospēlēts Skule, 
nospēlēts Kungs Raiņa lugā “Spēlēju, dancoju”, bet 1922. gada janvārī – arī Argants 
Moljēra “Skapēna nedarbos”. Sofokla Ķēniņš Edips varbūt tai brīdī vēl ne, tas tapa 
rudens pusē. 

Saglabājies fotoattēls ar Jāni Osi Edipa lomā un dāvinājuma tekstu otrā pusē:
Atmiņai no Oidipa izrādes – 1922. gadā – Jāņa Oša. 13. nov. 
Abām kartītēm apakšā ir reljefā iespiesta firmas zīme:
L. Kreicberg Rīgā, Marijas 26. 
Fotografējusi Lūcija Kreicberga. 

Šī paša gada Kārļa dienā, 28. janvārī, saņemti vēl divi citi veltījumi. Viens 
no tiem – ELLAS JĒKABSONES portretfotogrāfija. Slīpi pāri stūrim aktrise 
uzrakstījusi: Ella Jakobson. Bet kartītes otrā pusē: God. K. Freinberga kung. Atmiņai.

Sveicinu savu mīļo, labo dramaturgu vārda dienā. 28. I 1922.
Slavenā komiķe Ella Jēkabsone, kura pirms tam bija strādājusi vairākos 

citos teātros, bet kara laikā arī Maskavas Latviešu teātrī, ar 1919. gada rudeni 
ir Nacionālā teātra aktrise. Tobrīd viņa te jau nospēlējusi Tomuļu māti un Trīni 
Blaumaņa lugās, Pašu Brigaderes “Maijā un Paijā”. Vēlāk populāra kļuva ar Miltiņu 
Kati filmā “Zvejnieka dēls”. 

Turpat – ALMAS MAČAS portretfotogrāfija: 
Mūsu labam Kārlīšam. Alma Mač.
Kārļos, 28. I 1922. g. Nac. Teātrī.  
Pēc mācībām Latvju dramatiskajos kursos un Gižicka mūzikas skolā arī Alma 

Mača jau no paša sākuma ir Nacionālajā teātrī, kur spēlē gan komiskas lomas, gan 
klasiskas varones. Nupat vēl nesen viņa bijusi Grāfiene Bomaršē “Figaro kāzās” 
un Pāža kundze Šekspīra “Jautrajās vindzorietēs”. Taču ar 1928. gadu Alma Mača 
pāriet uz Dailes teātri,  kur piedalās arī muzikālajās izrādēs. 

Ella Jēkabsone un Alma Mača tāpat fotografējušās pie Lūcijas Kreicbergas. Vai 
nu viņa bijusi teātrī iecienīta fotogrāfe vai varbūt pastāvējis kāds līgums? Var redzēt, 
ka Lūcija Kreicberga fotografējusi aktierus arī skatuves tēlos.

No 1922. gada saglabājusies LATVIJAS NACIONĀLĀS OPERAS 
programmiņa – 11. februārī notikusi Rosini operas ”Seviļjas bārddzinis”  
pirmizrāde.

Pirmo reizi: Seviļjas bārddzinis. 
Grāfs Almaviva bijis Oskars Žubītis, Doktors Bartolo – Jānis Kornets, Rozīna 

– Ada Benefelde, Bazilio – Jānis Niedra, bet pats Figaro – Emīls Mauriņš. 
III ainā fleites zolo – Jānis Neimans.
Diriģents: Teodors Reiters. Režisors: Erihs Lauberts. 
Arī šoreiz programmiņā, gan bez paraksta, ir pagarš paskaidrojuma teksts par 

operas autoru:  Džakino Antonio Rosini. 
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“Seviljas bārddziņa” režisoram ERIHAM LAUBERTAM tobrīd jau ir diezgan 
liela aktiera un režisora darba pieredze, arī viņš 1919. gada rudenī bija angažēts 
Nacionālajā teātrī, taču jau pēc dažiem gadiem diezgan regulāri strādā Operā, 
bet 1923. gadā aiziet no Rīgas – sākumā uz Liepāju, bet ar 1925. gadu sāk vadīt 
Daugavpils Latviešu dramatisko teātri, pēc tam, kad no turienes aizgājusi Otīlija 
Muceniece. 

Saglabājusies arī DAILES TEĀTRA programmiņa – “Sapnis vasaras naktī”, 
vienkārša lapiņa, taču centrā jau redzama pazīstamā, toreiz izveidotā emblēma ar 
liesmu stariem un burtiem D T. Tobrīd teātrim rit tikai otrā sezona.

Dailes teātrs. Romanova ielā 25. Tāļrunis 3-34.
II sezonas inscenējums. 
V. Šekspīra komēdija “Sapnis vasaras naktī”. 
Tulk. J. Esenbergs.  
Daudzo tēlotāju vidū ir vairāki aktieri, kuri vēl pirms gada, diviem, bija 

Nacionālā teātra trupā: Jānis Mārsietis, Paula Baltābola, Emīlija Viesture, Anta 
Klints, Alfrēds Amtmanis-Briedītis. No tiem – Baltābola, Klints, Amtmanis-
Briedītis drīz atgriežas.

Redzams, ka šai sezonā Dailes teātrī skatuves tēlus jau veidojuši Lilija Žvīgule, 
Emīls Mačs, Jānis Priede, Kārlis Veics, Lidija Keplere, Gustavs Žibalts,  pazīstamais 
komiķis Augusts Mitrēvics, tāpat komiķis un rakstnieks Arveds Mihelsons (Rutku 
tēvs), vēl citi.

Arfas pavadījumus izpilda Kopteva-Brūgān. Komēdiju inscenējis E. Smiļģis. 
Konsultanti: J. Muncis, F. Ertner un B. Sosārs. Direkcija. 

Jau šeit Eduards Smiļģis scenogrāfijas, režijas un muzikālā noformējuma darbu 
veicējus sācis dēvēt par konsultantiem. Bet Kopteva-Brūgān – vēlāk pazīstamā arfiste 
Ženija Brūgāne.

Programmiņas otrā pusē ir paskaidrojums par lugu un izrādi, gan bez teksta 
autora vārda: V. Šekspīra “Sapnis vasaras naktī” Dailes teātra inscenējumā.

Tā paša gada rudenī, uzsākot jau trešo sezonu, Dailes teātris izdevis nelielu 
baltu grāmatiņu, ar zelta burtiem uz vāka, kur paskaidroti arī Dailes teātra mākslas 
īpašie principi:

Dailes teātrs. Rīga. 1920. III sezona. 1922. 
Par izdevumu atbild: J. Muncis. Izdevējs: D. T. Direkcija.
Te redzami attēli no pirmās un otrās sezonas inscenējumiem, arī no trešās 

sezonas pirmā inscenējuma – Šekspīra “Otello”, tāpat Eduarda Smiļģa, Gustava 
Žibalta, Alfrēda Amtmaņa-Briedīša, Jāņa Munča, Emīlijas Viestures, Antas 
Klints, Felicitas Ertneres, Paulas Baltābolas, Burharda Sosāra fotoattēli. Lasāmas 
arī “Otello” un “Sapnis vasaras naktī” iestudējumu programmiņas un ziņas par 
turpmāko repertuāru. Teorētiskas apceres snieguši Jānis Sudrabkalns (“Dailes 
Teātrs”), Jānis Muncis (“Nacionālā teātra māksla”), Kārlis Egle (“Otello”), bet ir arī 




