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Vēlos nodot Latvijas Nacionālā teātra skatītājiem savu mīlestību un simpātijas, tāpat arī visiem rīdziniekiem! Sveicu Raiņa gadā! 
Kirils Serebreņņikovs
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eātra pedagoģija 
un teātris Skatu-
ve – tās ir manas 
galvenās asoci-
ācijas ar Annu 

Eižvertiņu. Viņas pedagoģiskie tandēmi 
ar Pēteri Krilovu un Edmundu Freibergu 
ielikuši kārtīgus aktiermeistarības pa-

matus vairākām Latvijas aktieru paau-
dzēm. 1991. gadā dibinātais un visus šos 
gadus Annas uzturētais neatkarīgais te-
ātris Skatuve bijis par mājvietu daudzu 
režisoru pirmajām izrādēm, iepazīstinā-
jis latviešu skatītāju ar pasaules drama-
turģijas pirmiestudējumiem un kalpojis 
par pašas Annas radošo platformu.

Bet pavisam personīgi – Anna 
Eižvertiņa – tā ir dziļa cilvēkmīlestība, 
kas pēc saskarsmes ar viņu sāk starot arī 
citos. Paldies Tev, Anna! 6

ZANE KREICBERGA

ANNA EIŽVERTIŅA
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No redakcijas

vaigžņotā debess 
man pāri un mūžī-
gais morāles prin-
cips manī… Šos 
Imanuela Kanta 

vārdus ebreju meitenei Valentīnai citē 
Doktors – viņas fiziskās un garīgās dzīvī-
bas sargātājs. Tā ir aina Artura Maskata 
pirmās operas Valentīna uzvedumā, ku-
ra mani skāra īpaši, liekot domāt par lie-
tām, kas pāriet, un tām – kas nepāriet 
nekad. Pārejošais – pat ja sākumā ir 
skaists un cēls, un derīgs – pēc laika 
kļūst par klišeju, savu laiku nokalpoju-
šu, bet ērtu paradumu domāt vai darīt. 
Taču vienlaikus klišeja ir kā tāds durvju 
rokturis: ieraugot to, kļūst skaidrs, ka te-
pat līdzās ir arī jauna telpa. Klišejām – 
ieradumam, tā rašanās mehānismam 
un iespējām to pārvarēt – veltīta žurnāla 
galvenā tēma.

Katra žurnāla tapšanā ir brīdis, kad 
ar pārsteigumu nākas konstatēt: atkal, 
ne meklēta, ne iecerēta, atklājusies kāda 
dziļāka nozīmes sasaiste starp pavisam 
dažādiem materiāliem vai tajos aplūko-
tajām parādībām. Kas varētu būt pret-

stats klišejai? Es teiktu: domāšanas vē-
riens.

Ar cilvēku zvaigžņotas debess centrā 
sākas arī Raiņa sapņi – dzejnieku Raiņa 
un Aspazijas jubilejas gada spēcīgā 
uvertīra. Pašā izrādes ieskaņā Kirils Se-
rebreņņikovs iedod tieši rokā atslēgu vi-
sam, kas sekos. Zvaigžņotā debess ir ģē-
nija mērogs, viņa pasaules aptvērumam 
nav robežu – tāpat kā Visumam, viņš 
domā bezgalības kategorijās un uz visu 
raugās no tās perspektīvas. Kas šajā mē-
rogā ir nieka trīssimt gadi, ko viņš gatavs 
nodzīvot, kas tās par virsotnēm – Nobe-
la prēmija un valsts prezidents? 

Skatoties izrādi, man ik pa brīdim 
uzzibsnīja doma: uz ko cerēja Rainis, 
«gribēdams mums vēl vairāk dot»? Uz 
ko vispār cer ģēnijs, nespēdams nedalī-
ties ar citiem savos redzējumos un at-
klājumos? Uz to, ka, ieraudzījuši, ar kā-
du vērienu ir iespējams domāt, cik plaši 
raudzīties uz pasauli, mēs – katrs, pats, 
ikviens, tauta – turpmāk tā arī domāsim, 
skatīsimies un dzīvosim? Vai ģēnijs cieš, 
ja viņa ieraudzītās bezgalības vietā pā-
rējie saskata tikai debesu malu, kur ka-

roti aizspraust? Un, ja ģēnijs – tas ir mē-
rogs, tad kas ir fiziskais cilvēks ar saviem 
diviem gadskaitļiem biogrāfijas galos?

Serebreņņikova izrāde izsit pamatu 
zem kājām, ļauj uz īsu mūžības zibsni 
ļauties brīva lidojuma sajūtai – plūst lī-
dzi izrādei starp divām metaforām: 
zvaigžņu miriādēm un pēdējo sauli. Vai 
komētu. Tālo uguni, kas izgaismo tiklab 
Visuma tumsu, tiklab katra un ikviena 
dzīvi. 

Taisnību sakot, priecājos, ka nav par 
šo izrādi jāraksta nekas vairāk par šīm 
impresijām. Jo ir tādi iespaidi – par tiem 
šajā numurā runā vācu teātra kritiķis Rī-
digers Šapers intervijā Margaritai Ziedai 
– kas piespiež domāt eksistenciālās kate-
gorijās, noskaidrot, lai cik patētiski tas 
skanētu, esības pamatus. Tie ir ļoti per-
soniski iespaidi, kuros negribas dalīties. 
Tāpat kā žēl sadalīt sastāvdaļās veselu-
mu, lai tad mēģinātu analizēt nozīmi 
zaudējušos fragmentus, jo bail nonākt – 
jā, pie jau ierastu secinājumu klišejām. 6
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Process

Dzejnieka 
noasa šķirsts

«raiņa sapņi» Latvijas nacionālajā teātrī

Maija svarinska

acionālā teātra 
izvēle Raiņa ju-
bilejas gadā uz-
aicināt krievu re-
žisoru no Mas-

kavas iestudēt izrādi par latvju ģēniju 
neapšaubāmi ir izcils mārketinga triks. 
Turklāt tas ir Kirils Serebreņņikovs, reži-
sors ar vārdu, izaicinājuma meistars, 
kas valdzina un provocē skatītājus gan 
Krievijā, gan Eiropā un, protams, arī 
Latvijā. Ne velti visi viņa uz NT skatuves 
veiktie darbi tiek nominēti Spēlmaņu 
nakts balvai, bet Nikolaja Gogoļa romā-
na–poēmas inscenējums Mirušās dvēse-
les ir arī laureāts (2010). Līdz ar to bums 
sākās krietnu laiku pirms jaunās izrādes 
tapšanas. Tādu preses uzmanību, ma-
nuprāt, sen nav piedzīvojusi neviena, 
pat Alvja Hermaņa pirmizrāde. Skaidrs, 
ka interesē: kas nu tagad būs? Taču ziņ-
kārība šoreiz palikusi bešā. Pateicoties 
Ievai Strukai, kas veidojusi izrādes dra-
maturģiju, atbilde ir sniegta citā līmenī, 
proti, dziļi un interesanti ir stāstīts par 
scenārija tapšanu, par atklāsmēm un 
pārdomām, kas pārsteidza, iedziļinoties 
Raiņa laikā un viņa paša personībā. Ci-
tiem vārdiem, laikrakstos un žurnālos 
nu ir materiālu kopa, kas ir pārlaicīga, 
proti, būtībā saistīta nevis ar izrādi, bet 
ar Raini. Vienlaikus tā ir bijusi savdabīga 
jaunās izrādes ekspozīcija: vēl nekas nav 
redzēts, bet jau var sākt kaut ko analizēt. 
Gudra, bet bīstama, jo skatītāja cerību 

latiņa tikusi pacelta ļoti augstu. Pirmiz-
rādes laikā tā noslīdēja. Vismaz manā 
skatījumā. Tāpēc ka gaidīju vieduma, 
nevis zemapziņas sapņus. Bet, kad, iz-
nākusi ārā, kārtējo reizi aplūkoju uz NT 
sienas lielo plakātu ar Raini peldkostī-
mā, nodomāju, ka teātra spēles noteiku-
mi taču brīdina: nav ko sapņot, jāskatās. 
Pēc dažām dienām to arī izdarīju.

Kirila Serebreņņikova izrāde par 
Raini ir ļoti personiska – gan attieksmē, 
gan izteiksmē. Režisora pakļāvības nav 
nekur un nekam. Sākot ar izrādes vizuā-
lo noformējumu. Varbūt cerējāt uz kā-
dām kalna aprisēm? Velti. Jūsu priekšā 
plašs un dziļš tukšums, to apriņķo tikai 
dēļu sienas. Šis režisors ar lielo skatuvi ir 
uz tu, viņš izjūt, ka tā patiesi ir Telpa, un 
tālab ļauj tai būt pa īstam. Ļauj uzrunāt, 
veidot asociatīvus tēlus. Teiksim, Raiņa 
vai mūsu dzīves skatuve, vai, piemēram, 
dzejnieka iekšējā pasaule, tā vieta, kur 
dzimst rindkopa, sapnis, murgs. Tas var 
būt arī kosmosa izplatījums – tumšs un 
zvaigžņots. Skaists kā mūžīgas ilgas. Re, 
viens jau sasniedzis tās debesis, priekā 
plivinās, tad lēnām slīd lejup. 

Zeme. Viss pliks, bet pēc minūtes tas 
ir pilsētas laukums, kurā dižojas liels 
Raiņa krūšutēls. Režisors azartiski ap-
spēlē šo parādību – pieminekli. Kāds pie 
tā ziedus noliek, cits to apčurā vai apka-
kā, šoreiz tas ir putns, vienam vajag fo-
tobildi, pārītim – skūpstīties, sētniekam 
– slaistīties, bet ekskursijas vadītājai nu-

dien nākas strādāt, proti, ik dienu un 
varbūt ne reizi vien līdz apnikumam 
stāstīt, kas tas ir. 

Tas ir dižgars. Universāls tips. Varētu 
būt Rainis, varētu būt Imants Ziedonis. 
Vai, teiksim, Johans Volfgangs fon Gēte 
vai Aleksandrs Puškins, ne velti viņu 
teksti arī skan izrādē. Var būt arī pats Ki-
rils Serebreņņikovs. Tieši tā, jo, domāju, 
visus vieno sāpju nasta – attīstības ap-
vārsnis. Par šauru, par tuvu, par zemu. 
Mērogs, protams, katram ir savs. Taču 
kopīga ir vēlme mainīt vai vismaz ietek-
mēt cilvēces dzīvi, līdzēt pašu tautai būt 
par «pasaules nākotni», rādīt indivīdam 
brīvības ceļu. Un šis dvēseles valdzino-
šais vaids kā skanīga stīga vijas cauri vi-
sai izrādei. Prieka tajā maz.

Jaunības stāsti gan valdzina ar reži-
sora rotaļīgumu. Nezinu, kad un ko K. 
Serebreņņikovs ir lasījis no Raiņa mīlas 
dzejas, taču viņa viedoklis mani pārlie-
cina. Atklāti sakot, mani mulsina, pat 
nepatīk tieši mīlestībai veltītie Raiņa 
dzejoļi. Manuprāt, tie ir smukiņi, salka-
ni, ko, kā man šķiet, režisors arī jauki ap-
spēlē. Mīla kā liela siena guba daiļojas 
skatuves centrā, no tās koķetīgi slejas 
kailas kājiņas un ar maigiem glāstiem 
aplaimo jaunā dzejnieka mutīti, ausu ļi-
piņas, rociņas, arī gurniņus. Tad pēkšņi 
puisis tiek ierauts gubā, un pēc kāda lai-
ciņa teju apdullis iznirst. Jaunības at-
klāsme. Izrādē diemžēl nav tā cita Rai-
ņa, vīrišķīgā un izprotošā, tā, kas rakstī-
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jis par Baibu un Uldi. Kaut gan daži sce-
nārija teksti atgādina šo dzejnieka patī-
bu, taču diez vai Rainis tos rakstīja peld-
kostīmā, līdz ar to nav ko sūroties.

Toties Raiņa un Aspazijas attiecības 
ir atveidotas ar nopietnu kaismi: no mī-
las līdz teju vai naidam un atpakaļ. Šajā 
duetā principiālā nozīme ir tam, ka abas 
lomas tēlo vairāki aktieri. Vispār izrādē 
visi spēlē visu. Tiesa, kā Serebreņņiko-
vam tas jau ir raksturīgi, vīriešu daudz, 
sieviešu maz. Lolita Cauka un Maija Do-
veika spēlē gan Aspaziju, gan epizodis-
kās lomas. Lolitas Caukas Aspazija ir tā, 
kas pusmūžā, Maijas Doveikas – jaunī-
bas gados. Tālab tēla attīstības būtībā 
nav. Ir portreti, un tas ir interesanti. Ak-
trises iedzīvojas kādā konkrētā savas va-
rones esības epizodē, kas ir jaušams 
dzejā vai ir fiksēts, teiksim, Raiņa die-
nasgrāmatā, aprakstīts vēstulē. Iznāku-
mā mūsu priekšā veidojas savdabīga ka-
leidoskopiskā dzejnieku attiecību bilde. 
Vai precīzā atmiņu stilā atdzīvojies 
stāsts. 

Nevar nepieminēt arī aktrišu smalko 
darbu. Neesot blakus, viņas tomēr it kā 
jūt savā starpā neredzamo saiti, jo, tikko 
mizanscēna viņas apvieno, piemēram, 
abas ar muguru pret skatītājiem stāv 
skatuves dziļumā, var redzēt vai sajust, 
ka tā ir viena un tā pati sieviete – mīlošā 
vientulība. Vienlaikus, kā jau teicu, kat-
rai aktrisei ir savs uzdevums. M. Dovei-
kas Aspazijai jaunībā ir daudz prieka, 

vēlāk viņu tracina greizsirdība, vīra ne-
pakļāvība. Bet L.Caukas varonei nākas 
daudz ko piedot, censties iedvesmot, 
tad aizkaitinājumā ciest, kamēr pēkšņi 
mīlestības lēnprātība uzveic pašas dus-
mas, un, skat, Iniņas seja staro maigu-
mā.

Raini spēlē gandrīz visi izrādē iesais-
tītie aktieri, taču lomas pamatu veido 
Ivars Puga, Gundars Grasbergs un Ai-
nārs Ančevskis. Rainis – jaunībā, Rainis 
– cerību pārņemts, Rainis – cīnītājs, šos 
dzejnieka dzīves posmus ataino lielāko-
ties Grasbergs un Ančevskis. Viņiem ir 
arī jāpārliecina mūs par sava varoņa 
tieksmi attālināties – te no Aspazijas, te 

no pasaules, arī no sevis. Pārliecina. It 
īpaši Gundara Grasberga Rainis ir meis-
tars aizlavīties no sievas, kad viņa vai 
pats sev esi apnicis.

Grūtāku uzdevumu izrādē veic Ivars 
Puga. Viņš atbild par, tā sakot, izskaņu 
vai par beigām. Par Raiņa ilgu un sap-

ņu, par visas jaunrades un rosības, par 
visu dzejnieka dzīves izskanējumu. Tie-
ši viņš izrādes sākumā nostumj malā 
koka slēģus, un tūdaļ skatuvē ieplūst 
virmojoša gaisma, iemirdzas de-
besjums (šeit nevar neuzsvērt, ka Igors 
Kapustins patiesi ir gaismu māksli-
nieks), un izrādes beigās tieši viņš visu 
ievieto atpakaļ. Šim Rainim pieder pē-
dējais punkts. Spēlēt kopsavilkumu nav 
viegli. Puga to dara bez jebkādām senti-
mentālām vaimanām. Es teiktu – skar-
bi. Līdz ar to var dziļi izjust to rūgtumu, 
kas savairojies Raiņa dvēsele un sirdī. 
Tāpēc arī sapņi Pugas sniegumā šķiet jo 
īpaši drūmi. Kaut gan, atklāti sakot, 

mani pārsteidz šī Raiņa tieksme pie-
rakstīt visus savus murgus. Piemēram, 
«smalki apģērbts, kāpju zemē, kauju zē-
nu, ēdu». Kā vārdā viņš to ir veicis? Vai 
tad ir vēlme ikvienu faktiņu nodot nā-
kamajai paaudzei? Jā, nemāku saprast 
dižgarus un droši vien arī negribu. Tā-

raiņa un asPazijas attiecības 
ir atveiDotas ar noPietnu 

kaisMi: no MīLas LīDz naiDaM

 raiņa vai mūsu dzīves skatuve var būt arī kosmosa izplatījums – tumšs un zvaigžņots. centrā - uldis siliņš.  Foto – kristaps kalns
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pēc it sevišķi bija interesanti vērot, cik 
daudz iztēles ir dāvājis režisors šiem 
sapņiem, kaut vai, teiksim, «plikiem vī-
riem ar uguns pagalēm», un cik paklau-
sīgi tos izsapņo aktieri.

Murgos un sapņos dienu un nakti 
dzejnieks loloja revolūcijas ideju. Izrā-
dē Latvijas nākotnes tēma ir izstrādāta 
dinamiski un izteiksmīgi. Tikai viena 
aina manī raisa mulsumu. Raiņa klāt-
būtnē ienes divus karogus – Latvijas 
valsts karmīnsarkano un sociālistu 
asinssarkano. Rainis, kā liecina vēsture, 
skūpsta to asinssarkano. Jā, protams, 
dzejnieks ir bijis kaismīgs sociālists, 
par ko varam lasīt arī Roalda Dombro-
venska grāmatā Rainis un viņa brāļi, 
kas arī izmantota dramaturģiskā darba 
veidošanā. Taču ļoti principiāls ir fakts, 
ka Rainis teicis arī šo: «Par daudz drau-
doša ir pārkrievināšana tapusi, kad vi-
ņu tagad pabalsta s.d. un demokrātu 
partija. Aizrāvušies cīņā pret vecajiem 
un nu apkaro pašu latvietību un savu 
pašu eksistenci, kā tautu.» Domāju, šī 
atziņa arī šodien ir aktuāla, diez vai to 
vajadzēja aizkrāsot.

Nemiers – droši vien tā pašlaik Se-
rebreņņikovam ir ļoti tuva tēma, vis-
maz režijas vēriens ļauj tā spriest. Re-
volūcijas kontekstā, piemēram, ir vie-
na burvīga aina – simbols. Cerību me-
tafora. Mūsu acu priekšā liela laiva, ta-
jā redzams nākotnes siluets, cilvēki tur 
laivu uz rokām, mēģina tajā iekāpt, lai-

va arvien tālāk un tālāk slīd uz priekšu 
un pēkšņi – gaita apstājas. Uz kurieni 
doties? Kas gaida tajā tālumā? Kas zina, 
kur ir tas cerību krasts? Jautājums vi-
siem laikiem. Tiem, kas bēg, tiem, kas 
ir izraidīti. Mūžīga tēma – Noasa 
šķirsts.

Šis bibliskais salīdzinājums manī 
dzima, pateicoties arī izrādes mūzikai. 
Jēkabs Nīmanis ir uzrakstījis sava veida 
oratoriju. Solistu un orķestra lomu tajā 
izpilda aktieru ansamblis un pats kom-
ponists (skaņu operatori Gints Rutks 

un Jānis Līde), bet koris ir īsts, proti, 
Emīla Dārziņa jauktais koris. Tas, kas 
unisonā tekstam skan mūzikā, saviļņo 
līdz dvēseles dziļumiem – himna un 
vaids vienlaikus. Zīmīgi, ka arī korim ir 
dota dramaturģiskā attīstība. Sākumā 
mūsu priekšā ir tāds kā iesācēju pulks, 
pēc izskata ļoti paviršs, katrs apģērbies, 
kā nu prot, arī stāv, kā nu māk. Bet dar-
bības gaitā kora tēls mainās. Tas kļūst 

arvien monolītāks, ārēji sakoptāks, di-
ženāks. No pašdarbības līdz profesio-
nālismam, no pūļa – līdz tautai. 

Vispār izrādes muzikālā daļa ir 
mentāli vistuvākā mūsu tautai. Finālā 
koris kopā ar aktieriem dzied liktenīgo 
Cīņā esam guvuši savu brīvu tēvuzemi, 
tādējādi beidzot ieskanas latvju izsau-
kuma zīme. Bet mazliet tālumā virs za-
ļās zemes parādās slaida sieviete ar 
mirdzošu kronīti galvā, un šī rota ir tik 
ļoti līdzīga tām, ko varam redzēt dau-
dzās baznīcās. Nu jā, Latgale, un no 

bērnības skan Dievmātes maigais sau-
ciens: «Jāni, Jāni...» Varbūt uz to vajag 
atbildēt ar jaunu stāstu par Jāni Pliek-
šānu. Uzmetums scenārijam ir, saucas 
Rainis, lasāms turpat izrādes program-
miņā, autore – Ieva Struka. Ja iestudēs, 
varbūt būs arī kalns. Ja ne stikla, tad 
vismaz video iemūžinātais Sansalvato-
res kalns pie Lugano ezera. Ir taču pie-
nācis laiks no jauna doties augšup. 6

Mūzika saviļņo LīDz sirDs 
DziļuMaM - hiMna un vaiDs 

vienLaikus

virs zaļās zemes parādās slaida sieviete ar mirdzošu kronīti galvā, un šī rota ir tik ļoti līdzīga tām, ko varam skatīt daudzās baznī-
cās. centrā – maija doveika. Foto – kristaps kalns



teātra vēstnesis 2015/i 5 

Process

tas, Par ko 
skoLā nestāsta

«raiņa sapņi» Latvijas nacionālajā teātrī

PauLs Daija

rūti nosaukt to, 
kas šim pirma-
jam teikumam 
sekos, par re-
cenziju. Galu 

galā – dalīties domās par izrādi Raiņa 
sapņi redakcija mani aicināja kā litera-
tūrzinātnieku. Uz izrādi devos, gatavs 
tikt provocēts. Iespējams, neapzināti 
gaidīju, ka ieraudzīšu jaunu, šokējošu 
versiju par Raini. Manas gaidas bija nai-
vas. Kirila Serebreņņikova tempera-
ments un Ievas Strukas smalkjūtība ir 
izveidojuši izrādi, kura vai nu gribēti, vai 
negribēti ilustrē neiespējamību iekļaut 
Raini vienā stāstā. Uzskatu par nepie-
ciešamu šajos ievada teikumos piemi-
nēt savas sajūtas tāpēc, ka jebkura pie-
vēršanās Raiņa arhīvam ir saistīta ar dis-
kreditācijas jēdzienu. Ne velti to Aspazi-
jai kā dienasgrāmatas pirmajai publicē-
tājai pārmeta pagrīdes sociālisti starp-
karu Latvijā. Otrs atslēgas jēdziens ir 
«ģēnijs» – ne jau viduvējības ir iespē-
jams vai nepieciešams diskreditēt, pat ja 
vairumam no mums ir zināma anestēzi-
ja pret ģēnija kultu. Taču šim diskreditā-
cijas patosam piemīt sava veida pusau-
dziska huligānisma degsme, ko būtu bi-
jis iespējams gaidīt no izrādes, kura sa-
gādā pārsteigumu un no tās izvairās. 

rainis ir latvieši
Mainoties astoņiem atslēgas vārdiem, 
ap kuriem uzbūvēts librets, izstādes vēs-

tījums sašķīst simbolu un tēlu virknē, 
kurā Rainis tiek fragmentēts tiktāl, ka 
kļūst par «ikvienu», kļūst anonīms. Šis 
iespaids man šķiet būtiskāks par režiso-
ra metafizisko žestikulēšanu ar simbo-
liem, ko es uztvēru vairāk kā skatuves 
valodu, mazāk – kā kaut ko, kas būtu jā-
šifrē. Līdzās tam pieķēru sevi pie nepa-
zīstamas sajūtas, proti, vēlmes šķirot 
pārējos skatītājus dažādās grupās un 
jautāt sev, kā uz skatuves notiekošo redz 
tie, kas Raini nav lasījuši, kā to redzētu 
skatītāji Maskavā, un tā joprojām. Šādai 
sajūtai droši vien ir zināms pamats: pro-
ti, Rainis nozīmē latviešus, tieši tāpat kā 
Dziesmu svētki, kapu svētki vai Dainu 
skapis. Būtu pārpratums, ja to pieņemtu 
kā kaut ko stabilu un fiksētu, drīzāk gan 
tas uzliek pienākumu apšaubīt un pa-
kļaut kritiskai refleksijai Raiņa kā ikonas 
tēlu. Serebreņņikova iestudējums manā 
skatījumā ir nevis Raiņa ikonas dekons-
trukcija, par kādu tas izliekas, bet gan 
mēģinājums pārvērst sarunu par Raini 
sarunā par ikonām un pieminekļiem. 

Negribas reducēt izrādes daudzno-
zīmību uz vienu naratīvu, tomēr uz mir-
kli ir vērts riskēt. Proti, ir rosinoši vērot, 
kā uz Nacionālā teātra skatuves Rainis 
kļūst par latviešu tautas likteņa iemieso-
jumu pats pret savu gribu. Blaumanis-
kais mētelis, revolūcijas laiva, kas šūpo-
jas, draudēdama apgāzt pati sevi (mēs 
jau zinām, ka apgāž, tas nekas, ka ne uz 
šīs skatuves), burti, no kuriem tik grūti 

salikt vārdu «Latvija» – un suņu vauk-
šķēšana, kas šķiet esam autentiskāka 
par saskrūvēto «Latvijas» vārdu – šie 
skatuves tēli atbrīvo nacionālās tēmas 
no ierastās pašsaprotamības, taču pie-
šķir Ivara Pugas sagurušajam Rainim 
stereotipiski latviski smagnējas intonā-
cijas. Kopumā skatuves tēlainība ir fas-
cinējoša, jo tā tiecas sapludināt robežas 
starp nacionālromantisko ikonogrāfiju 
un kiču, un plakātisku banalitāti. 

Raiņa recepcijas vēsture paralizē 
daudzas sarunas, kas par Raini tiek uz-
sāktas, citiem vārdiem sakot, aizvirza to 
fokusu uz latvisko identitāti. Paralizē ta-
jos mirkļos, kad Rainis kļūst par atbildi 
uz vēl neuzdotiem jautājumiem. Skepse 
pret Raiņa literāro mantojumu un vietu 
kultūras kanonā tādējādi tiek apsūdzēta 
kā mazohisms. Ar cildināšanu savukārt 
arī nav vienkārši, jo tā var saskarties ar 
pārmetumiem par celšanu uz pjedestā-
la. Tas, manuprāt, rada vienu no izrādes 
problēmām. Pēdējos gadu desmitos ir 
izveidojies noteikta veida formāts, kādā 
aktualizēt Raiņa piemiņu un nozīmi, un 
tas ir aprakstāms ar divām vārdkopām – 
«gāšana no pjedestāla» un «dzīvs cilvēks 
aiz pieminekļa». Šāda skatījuma spožā-
kie piemēri ir divi romāni – Jāņa Kalniņa 
Rainis (1977) un Roalda Dobrovenska 
Rainis un viņa brāļi (2001). Nav pārstei-
gums, ka atbrīvošanās no stereotipiem 
ar laiku pati kļūst par stereotipisku no-
darbi. Gāšana no pjedestāla ir riskanta 
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nodarbošanās: pārāk viegli ir vai nu dis-
kreditēt kādreizējo elku līdz galam, vai 
arī, iztirzājot cilvēciskās īpašības un 
likstas, nejauši uzstumt uz pjedestāla 
atpakaļ. 

Serebreņņikova un Strukas izrāde, 
manuprāt, ir nozīmīgs notikums lielā-
koties tā iemesla dēļ, ka neizdara ne vie-
nu, ne otru.

dienasgrāmatas kā literatūra
Vērojot izrādi, mani visvairāk interesēja, 
par ko šajā iestudējumā kļūst Raiņa die-
nasgrāmatas, kā režisora un ne mazākā 
mērā libretistes veikums pārvērš mums 
pieejamo, t.i., saglabājušos dienasgrā-
matu un vēstuļu materiālu. Raiņa die-
nasgrāmatas nav ne žurnāls, ne kartotē-
ka, kā šo žanru saprata vairums laika-
biedru, bet gan haotisks klāsts ar dažāda 
satura piezīmju lapiņām, kuras nebūt 
neveido vienotu, homogēnu veselumu, 
bet ir noderējušas nejauši prātā ienāku-
šu domu piefiksēšani «nenoskārstai va-
jadzībai». Šīs lapiņas Rainis grupēja da-
žādās mapēs, nodalot uzmetumus ide-
jām, ar kurām varētu strādāt, kad pie-
nāktu piemērots laiks, no terapeitiskiem 
ierakstiem galvenokārt jaunībā un no 
dienas hronikas, kas ir fascinējošs mate-
riāls, manuprāt, kā liecība 20. gadsimta 
pirmo desmitgažu ķermeņa kultam, vi-
dusšķiras individuālisma diktētās kaislī-
bas veidot un attīstīt sevi, iegūstot kon-
troli pār saviem dēmoniem un nodar-
bojoties ar tādu mūsdienās pavisam 
aizmirstu aktivitāti kā gribas audzināša-
na.

Ik dienu minētajā hronikā lasāmas 
piezīmes, kuru izklāsts atbilst noteiktai 
struktūrai: tas ietver miega kvalitāti, re-
dzētos sapņus, pastaigu maršrutus, at-
skaiti par ieturētajām maltītēm, īsas zi-
ņas par todien izlasīto un uzrakstīto, kā 
arī konspektīvu tāsdienas pārdomu, ga-
rastāvokļa un nākotnes ieceru piefiksē-
jumu. Varbūt, ka to ir svarīgi neignorēt 
diskusijā par Nacionālā teātra iestudē-
jumu – ka Raiņa sapņu pieraksts nav fo-
kusēts uz sapņiem kā centrālo asi, drī-
zāk gan sapņi ir tikai daļa no tā, kas ir 
uzskatīts par tā vērtu, lai iekļautu dienas 
hronikā. Būtu maldīgi pieļaut, ka dienas 
hronikas rakstīšana ir saistāma vienīgi 
ar terapeitisku ikdienas pašrefleksijas 
nepieciešamību nolūkā iegūt lielāku 
kontroli pār savu dzīvi. Virkne dienas-
grāmatas lasītāju ir piedāvājuši inter-
pretācijas par to, ka mūsu rīcībā ir izej-
materiāls kādam tālākam Raiņa dar-
bam. Varbūt es kļūdos, bet šķiet, ka mēs 
nevaram pilnīgi droši pateikt, ko Rainim 
nozīmēja viņa sapņu pieraksti. Daļēji – 
terapija; daļēji – mēģinājums sasniegt 
kontroli pār savu dzīvi, fiksēt to, ko no-
moda apziņa atstāj nepieejamu, citiem 
vārdiem sakot, saprast sevi. Taču šodie-
nas Raiņa «dienas hronikas» lasītājam 
vajadzētu spēt izvairīties no kļūšanas 
par dzejnieka advokātu vai psihotera-
peitu. Vēl jo mazāk jātaisnojas, ka lasām 
to, kas nav domāts svešām acīm.

To nedara arī izrāde, dodot priekšro-
ku sapņu rādīšanai, nevis interpretāci-
jai. Tādējādi iestudējums kaut kādā ziņā 
sasaucas ar paša dienasgrāmatas autora 
bezspēcību sevis uzrakstītā priekšā. Ma-
nuprāt, Raiņa dienasgrāmatas ir viens 
no intriģējošākajiem un visvairāk uzma-
nības vērtajiem 19. un 20. gadsimta mi-
jas tekstiem – gan saturiski, gan recepci-
jas aspektos. Tam ir vairāki iemesli, no 
kuriem galvenais – dienasgrāmatu poli-
foniskais, heterogēnais vēstījums, atšķi-
rīgās, savstarpēji konfliktējošās balsis, 
kas piešķir šim materiālam iekšēju 
spriedzi. Kultūras studijās un ar tām 
saistītajā attieksmju vēsturē nereti tieši 
marginālie teksti kļūst īpašas ievērības 
vērti, jo tieši tajos paveras nepateiktais, 
nejaušais, noklusētais un bieži vien ne-
pamatoti par pašsaprotamu uzskatītais. 

Divas noskaņas, kas raksturo manā 
izpratnē Raiņa piezīmes – «nervozs uz-
traukums» un alkas pēc «pestīšanas» 
(drīzāk sekulārā, ne reliģiskā nozīmē) – 
tiek izklāstītas haotiskā sapņu valodā un 
pamazām iegūst kolektīva vispārināju-
ma potenciālu .

Biogrāfiskā un dramatiskā aina ar iz-
vēli, kuru no karogiem skūpstīt, izrādē 
izskan kā replika par veidiem, kādos 
dzīves realitāte ielaužas abstraktā pret-
statu sintēzē. Rainis no saviem laika-
biedriem atšķīrās nevis ar savu «lielu-
mu» (tas vairāk piederīgs recepcijas vēs-
turei), bet gan ar vēlmi sintezēt pretsta-
tus, apvienot galējības. Tieši dienasgrā-
matas un vēstules var kļūt par atslēgu uz 
šo neirotiskai personībai raksturīgo ie-
virzi, kas jau citā līmenī caurvij Raiņa 
dzeju un dramaturģiju. Kad iekšējie 
konflikti kļūst pārāk mokoši, dažkārt 
mēs izvēlamies tos sublimēt, tā vietā sa-
konstruējot globālas problēmas, ko risi-
nāt. Izrāde šo jautājumu, manuprāt, ne 
tik daudz uzdod, kā izspēlē.

Tieši tāpēc Raiņa arhīvam ir nepie-
ciešams uzmanīgs lasītājs, un, manu-

prāt, Struka kā libreta veidotāja ir izrā-
des veiksme. Struka ir viena no mūsdie-
nu kompetentākajām paraliterāro teks-
tu lasītājām un pētniecēm, un viņai ir 
izdevies radīt libretu, kas ir nevis mehā-
niska Raiņa arhīva un daiļrades frag-
mentu kompilācija, bet gan jauns, oriģi-
nāls teksts. Taču, manuprāt, daudz sva-
rīgāks ir kas cits: librets ir uztvēris iezī-
mi, kas raksturīga Raiņa rakstītajam ko-
pumā, proti, to, ka ikdienišķais, sadzī-
viskais atrodas vienā līmenī ar globālo 

un vispārējo – tieši tas nereti mulsina 
Raiņa dienasgrāmatu lasītājus. 

dienasgrāmatas kā pašportrets
Iepriekš teiktais nenonāk pretrunā ar to, 
ka ar Strukas libretu man radās pa daļai 
grūti formulējams strīdīgs dialogs, kura 
rašanās lika atcerēties, ka uz skatuves 
notiekošais ir tikai viens no daudziem 
iespējamiem stāstiem. Kā laikmeta (ne 
biogrāfisks) dokuments Raiņa piezīmes 
atklāj aizraujošas pārdomas par latviešu 
identitāti starp Krieviju un Vāciju – pat 
ja šīs pārdomas fiksē mirkļa izjūtas, no 
kurām to autors vēlāk ir atteicies, tās ir 
ļoti nepieciešamas, lai aptvertu pretru-
nīgo, reizēm rusofilo atmosfēru 20. gad-
simta sākumā. Tieši tāpat kā fakts, ka 
lielu daļu dienasgrāmatas jaunības ga-
dos Rainis sarakstīja vācu valodā – šī ni-
anse neparādās valodām veltītajā izrā-
des segmentā (akadēmiskajā Kopoto 
rakstu dienasgrāmatā pieejams mūsdie-
nās veikts latviešu tulkojums). 

Apzināti nekomentēšu slavenos iz-
teikumus par Nobela prēmiju un 300 
gadiem – manuprāt, vislabāk tos uztvē-
ris un interpretējis Dobrovenskis. Šie iz-
teikumi nav tik svarīgi, kā cita nianse, 
varbūt pat reizumis Raiņa piezīmju 
caurviju motīvs – kauns, ko dažviet Rai-
nis apraksta arī eksplicīti un kas ir tikpat 
pašsaprotams, cik stigmatisks. Cilvēcis-
kās vājības un bērnišķīgais naivums, kas 
parādās Raiņa dienasgrāmatās, ir prob-
lemātiska tēma. 

Pirmā problēma ir grūti pamanāma. 
Proti, Raiņa arhīvā ir saglabājies tik 
daudz pierakstu un tie ir tik rūpīgi pub-
licēti, ka rodas ārkārtīgi bīstams ie-
spaids: viss, ko varēja pateikt, ir pateikts. 
Ja Raiņa dienasgrāmata par kaut ko 
sniedz priekšstatu, tad par atsevišķiem 
noskaņojumiem, taču diez vai tā ļauj iz-
veidot kaut ko portretam līdzīgu, lai cik 
lielu vilinājumu to darīt tā arī nepiedā-
vātu. Manuprāt, dienasgrāmatas ne-

sniedz Raiņa portretu, nedz arī pašpor-
tretu – tās apkopo tikai atsevišķus no-
skaņojumus. Rainis ir saglabājis tieši tik 
daudz un uzrakstījis tik daudz, lai nebū-
tu iespējams izveidot viengabalainu vi-
ņa portretu. Raiņa nogāšana no pjedes-
tāla, par kuru tik aktīvi runā režisors, ir 
problemātiska tieši tāpēc, ka ir tik vien-
kārša. Raiņa sadzīviskošana neizbrīna – 
atklāsmēm par viņa privāto dzīvi piemīt 
«mēs jau to sen nojautām» sazvērestības 
teoriju noskaņa. 

 Lai saPrastu raini kā MīkLu, 
Mēs esaM sPiesti atcerēties, 

ka ikviens no MuMs esaM 
MīkLa Paši sev
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Otrā problēma ir tā, ka viens un tas 
pats teikums, izlasāms vai nu dienasgrā-
matā, vai, piemēram, manifestā, iegūst 
pilnīgi atšķirīgu nozīmi. Daļēji tas ir ie-
mesls, kas veido pamatu Raiņa sapņu 
pierakstu valdzinājumam. Izceļot tos no 
strupā dienas hronikas teksta, šie teiku-
mi kļūst par spēcīgiem māksliniecis-
kiem tēliem, tuvāki dekadentu literāra-
jiem eksperimentiem nekā Raiņa publi-
cēšanai domātie sacerējumi. Citēšana ir 
radošs akts – konteksts var mainīt teksta 
fragmentus līdz nepazīšanai. Skatoties 
izrādi, apjuku, vienā mirklī vairs nesa-
prazdams, vai tas, ko dzirdu, ir frag-
ments no dienasgrāmatas, vai no lugas, 
dzejoļa. Tas lika (varbūt pārspīlēti) do-
māt, ka Ievas Strukas salikums ir provo-
katīvāks, nekā varētu šķist. Dzirdot pa-
ralēli dienasgrāmatas tekstu un Raiņa 
dzeju un lugas, teksts saplūst. Kļūst – 
varbūt ne redzamas, bet nojaušamas – 
paralēles starp neirozes uzspiestām uz-
mācīgām domām un globālu problēmu 
risināšanu; paralēles starp nespēju sa-
skarties ar reālo dzīvi un ideālismu. Ta-
ču negribas to brutāli interpretēt kā 
postmodernu citātu tīklojumu, kurā vie-
na frāze tulko nākamo, absolutizēt libre-
tu kā rizomātisku vēstījumu. Drīzāk lib-
rets, ejot režisora skatuviskās valodas 
pavadā, tiecas anonimizēt kā Raiņa tēlu, 
tā viņa rakstīto.

ikviens ir ģēnijs?
Jau pieminēju fragmentāciju, kas bur-

tiskā, uzskatāmā līmenī atklājas tēlu 
sistēmā, kurā saskaņā ar režisora kon-
cepciju ikviens ir Rainis. Cik nopro-
tams, tāda arī ir bijusi iecere – aicināt 
uz Raini raudzīties kā «ikvienu» no 
mums. Scenogrāfijas aizslēģotā telpa, 
kas pārvērš izrādi par vienu nakti, sā-
kot ar logu atvēršanu ekspozīcijā un 
beidzot ar gaismas ienākšanu eiforis-
kajā noslēgumā, piedāvā zemapziņas 
šķērsgriezumu, kurā par pusnomoda 
haosu pārvēršas gan ieceres, ko dzej-
nieks dēvēja par «projektiem», gan at-
tiecības ar sievietēm, gan nākotnes cil-
vēka projekcijas. Sapņi, kurus pēc izrā-
des pieteikuma (un nosaukuma) varētu 
sagaidīt kā centrālo motīvu, iejūk šajā 
tēlu un simbolu spēlē vairāk kā orna-
ments, mazāk – kā freidiska vai sirreāla 
interpretācija. Vairs nav svarīgi, kas ir 
«viņš» un «viņa», starp kuriem norisi-
nās dialogi, par kuras sievietes krūtīm 
Rainis fantazē utt. Ja vispār izrādē ir ak-
tuāls režisora maskavieša «ārpusnieka» 
skatījums, tad tas ir svarīgs tikai tiktāl, 
ciktāl tas par ārpusniekiem padara arī 
skatītājus. 

Kur tas atstāj Raini? Kultūras vēstu-
rē pastāv divas galējības attieksmē pret 
ģēnija fenomenu. Pirmā ir mēģināt re-
konstruēt ģēnija tapšanu, nodarboties 
ar viņa dvēseles dzīves arheoloģiju, tā-
dā veidā mēģinot izskaidrot ģenialitā-
tes cēloņus. Otrā – atbrīvoties no ģēnija 
mīta kā sociālas vai ideoloģiskas kons-
trukcijas, dekonstruēt to, pierādot šādi 

mīta mākslīgumu. Abās pieejās liecības 
par mākslinieka privāto dzīvi var iegūt 
ļoti svarīgu nozīmi – tās var atklāt eks-
centriskumu, kas ģēnijam ir ne vien 
piedodams, bet arī nepieciešams; tās 
var atklāt neglīto patiesību un noraut 
masku. Latviski tikai vīriešu dzimtē lie-
tojamo vārdu «ģēnijs» esmu aizguvis 
no izrādes Raiņa sapņi preses relīzes, 
tāpat kā šī raksta nosaukumu. Nepopu-
laritāte ir cena, kas jāmaksā par iekļū-
šanu kanonā; daudziem no mums «ģē-
nija» kults drīzāk traucē, nekā palīdz, 
taču būtu naivi mēģināt no tā aizbēgt 
vai to ignorēt – katra paaudze un katrs 
laikmets izjūt vēlmi pēc saviem ģēni-
jiem. Ja Raiņa «ģenialitāte» un «lie-
lums» patiešām likumsakarīgi izrietētu 
no viņa darbiem un viņa arhīva, tad ne-
būtu nepieciešams ne iestudēt te ap-
spriesto izrādi, ne rakstīt par to recen-
ziju. Taču izrāde aktualizē disonējošo 
un traucējošo. 

Tā ir izrāde nevis par Raini kā daļu 
no latviešu kolektīvās identitātes vai 
Raini kā ģēniju, bet gan izrāde par Rai-
ni kā mīklu. Atbilde var šķist negaidīta 
savā trivialitātē: lai saprastu Raini kā 
mīklu, mēs esam spiesti atcerēties, ka 
ikviens no mums esam mīkla paši sev. 
Nezinu, vai šī ir izcila izrāde, bet domā-
ju, ka tā ir viens no labākajiem veidiem, 
kā ievadīt Raiņa un Aspazijas gadu – ar 
to, ka tā atstāj brīvu, atvērtu telpu. Vis-
piemērotāko telpu, lai atgrieztos pie 
Raiņa sējumiem grāmatplauktā. 6

kopumā skatuves tēlainība ir fascinējoša, jo tā tiecas sapludināt robežas starp nacionālromantisko ikonogrāfiju un kiču, un 
plakātisku banalitāti. skats no izrādes. Foto – kristaps kalns
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Process

nosaukt 
vārDā 

Par operu «valentīna» sarunājas ingrida zemzare, 
nora ikstena, edīte tišheizere un Guntars Pupa

auna latviešu oriģi-
nālopera Valentīna, 
kas tapusi pēc Va-
lentīnas Freimanes 
grāmatas Ardievu, 

Atlantīda! motīviem, ir notikums ne ti-
kai mūzikas un teātra dzīvē, bet arī mū-
su attieksmē pret vēsturi. Tāpēc pasūtīt 
kādam autoram recenziju likās par maz, 
un redakcija aicināja uz sarunu par šo 
darbu un tā skatuvisko iemiesojumu 
vairākus ekspertus – muzikologus Ingri-
du Zemzari un Guntaru Pupu un rakst-
nieci Noru Ikstenu. Sarunā mēģinājām 
izsvērt gan to, kas šajā mūzikas un drā-
mas darbā un tā skatuviskajā iemiesoju-
mā ir vērtīgs un paliekošs, gan to, kāpēc 
rezultāts tomēr atstāj līdz galam nepa-
darīta darba iespaidu, kā arī to, vai un kā 
tas mainījis mūsu priekšstatu pašiem 
par sevi. Papildus intrigu, protams, pie-
šķir arī tas, ka operas titulvarone ir mū-
su laikabiedre, sabiedrībā zināma un 
augsti vērtēta personība.

iezīmējam kontekstu
Guntars Pupa. Ja man jautā, vai Valen-
tīna ir notikums, es atbildu – noteikti. 
Pēc ilgāka laika relatīvi īsā periodā tapu-
šas trīs latviešu oriģināloperas – Andra 
Dzenīša Dauka, Kristapa Pētersona Mi-
hails un Mihails spēlē šahu un tagad Ar-
tura Maskata Valentīna. Un visas pilnīgi 
atšķirīgas! Mihails un Mihails ir brīniš-
ķīga izrāde ar tādu mūziku, pie kuras 

mēs neesam pieraduši. Drīzāk tas ir ska-
ņu lauks, kurā ir liela iespēja atklāties re-
žijai, scenogrāfijai, tēlojumam – respek-
tīvi, rasties teatrālam notikumam. Mūzi-
kai gan pašvērtības nav – to nav iespē-
jams klausīties atsevišķi.

Ingrida Zemzare. Es domāju, ka tas 
tieši ir Mihaila un Mihaila pluss un 
mūsdienīgums – tā ir izrāde kā kopums, 
no turienes nekas nav izraujams. Kre-
merata Baltica mēģināja spēlēt gabaliņu 
no operas, Pētersons pat īpaši rakstīja 
klāt, bet tikpat iznāca tikai tāda past-
marka, jo komponists raksta ļoti īsi. Bet 
kopā tas ir tāds jaunu mākslinieku ma-
nifests – viņi ir jauni, viņiem nav aiz-
spriedumu un vēlēšanās kādam izpa-
tikt. Tieši šī jauneklīguma man pietrūkst 
Valentīnā.

G.P. Daukā savukārt ir daudz brīniš-
ķīgas mūzikas, bet ir arī brīži, kad pilnīgi 
pazūd zeme zem kājām. Postlūdija Le-
dus ir pilnīgi suverēns simfoniskās mū-
zikas darbs – tas ir viens no skaistāka-
jiem Dzenīša opusiem.

Edīte Tišheizere. Un kāda vieta šajā 
trijotnē ir Valentīnai?

G.P. Valentīna ir vistuvāk tradicio-
nālajai operai. Tā nelauž tradīcijas, neko 
radikāli nemaina, izņemot, protams, si-
žetu, kas ir viens no spēcīgākajiem iz-
teiksmes līdzekļiem šajā darbā un tajā 
pašā laikā viegli kritizējams un apšau-
bāms.

E.T. Vai pasaules operas vēsturē ir 

daudz gadījumu, kad operas pamatā ir 
reālas personības, nevis literāra varoņa 
biogrāfija? No jaunākā laika – Marka An-
tonija Tērnedža Anna Nikola – par 90. 
gadu supermodeli un Filipa Glāsa Ide-
ālais amerikānis par Voltu Disneju.

G. P. Andrē Šenjē. Tā paša Glāsa 
Einstein on the Beach! Bet tā, ka tiktu 
rakstīta opera par mūsu laikabiedreni – 
tas ir unikāls gadījums. Bet vispār es šajā 
operā saredzu citādas paralēles – ar Bo-
ba Fosa slaveno filmu Kabarē un Kristo-
fera Išervuda grāmatu Atvadas no Berlī-
nes, kas ir filmas pamatā. Tur ir visi tie 
motīvi. 

mūzika un nianses
G.P. Domāju, ka arī muzikālajā ziņā 
Maskats ir iespaidojies no kabarē stila – 
īpaši pirmā cēliena korporeļu korī un 
otrā cēliena groteskajā esesiešu balles 
ainā. Vispār Valentīnas muzikālais ma-
teriāls ir neparasti bagāts. Maskats citē 
pats sevi, tur dzirdamas sasauces ar 
Gustavu Māleru un daudz kas cits. Tas 
padara šo mūziku interesantu, liek klau-
sīties ar saasinātu uzmanību.

I.Z. Mūzika ir ļoti izteiksmīga, nian-
sēta un žanriski bagāta. Ja valodnieki 
apgalvo, ka vietvārdi dzīvo visilgāk un 
pēc tiem var spriest par tautu staigāša-
nu, tad mūzikas vēsturē žanrs ir tas, kas 
kā dzensiksna savieno laikus. Vienalga, 
vai valsis ir uzrakstīts pirms diviem gad-
simtiem vai šodien – tam ir sava atpazīs-
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tamība un zīme. Piemēram, krievu mū-
zikas vēsturē valsim ir nepiepildītas mī-
lestības zīme. Pavisam citāda – dzīves 
baudīšanas zīme – ir Johana Štrausa val-
šiem. Bet jebkurā gadījumā žanrs – val-
sis, maršs, uzreiz piešķir noteiktu iz-
teiksmes niansi. Maskats ir izmantojis 
savā operā ļoti dažādus žanrus ar to ne-
stajām zīmēm, tāpēc mūzika ir ļoti stās-
toša, runājoša. Valentīnu var noklausī-
ties pa radio, un mūzika iedos šā laik-
meta tēlu.

G.P. Bet – tu mūzikā dzirdi vienu, 
bet uz skatuves redzi kaut ko pavisam 
citu.

liBrets vai plakāts
I.Z. Te mēs esam nonākuši pie tā, ka 
mums gribas atrast un nosaukt vārdā to, 
kas mums īsti traucēja Valentīnā.

G. P. Man traucēja libreta plakanu-
ms. Librets, pretstatā mūzikai, ir meln-
balts.

I.Z. Bet kurai operai ir labs, literāri 
vērtīgs librets? Latviešu mūzikā es varu 
nosaukt pāris – Ojāra Vācieša libretu Ro-
mualda Kalsona Pazudušajam dēlam 
(pēc Blaumaņa) un Jāņa Mediņa Uguni 
un nakti. Tie tiešam ir libreti, kuriem var 
sekot un ticēt.

G.P. Bet tur jau Raiņa dramaturģija 
ir pamatā. Es vēl pieminētu Jāņa Kalni-
ņa Ugunī – tur ir Blaumanis, tāpat kā 
Pazudušajā dēlā.

I.Z. Un Imanta Ziedoņa librets 

Imanta Kalniņa operai Spēlēju, dancoju. 
Ilonas Breģes un Māras Zālītes Dzīvais 
ūdens bija veidots kā interesanta ideju 
drāma pēc Māras Zālītes lugas.

G. P. Valentīnā bija diezgan daudz 
stila nekonsekvences, un tas, manuprāt, 
bija ielikts jau libretā. Tajā ir gan dzejis-
kums, gan pēkšņi pilnīgi neizprotamas 
lekcijas – par zviedru valodu, piemēram. 
Ko tas dod? Tāpat angļu valodas mācīša-
na lauku bērniem.

I.Z. Bet vai gan varētu libretā ierak-
stīt, piemēram, «ebreji tajā laikā labi zi-
nāja svešvalodas»? Tas vismaz ir mēģi-
nājums šo informāciju pasniegt darbī-
bā.

G. P. Bet tomēr tur ir tik daudz vien-
kāršojumu! Tik daudz klišeju!

Nora Ikstena. Vairums operas Va-
lentīna vērtētāju un kritiķu, runājot par 
libretu, piemin vienīgi Liānas Langas 
vārdu. Bet ir taču skaidri norādīts, ka 
operas libretam ir divi autori – Arturs 
Maskats un Liāna Langa. Man to uzsvērt 
šķiet svarīgi. Skatoties operu, ir jūtams, 
ka šis skatuves stāsts ir neviendabīgs. 
Arī tekstos pa brīdim tik krasi atšķiras 
stilistika, ka ir skaidrs – tos rakstījuši da-
žādi cilvēki. Liānas Langas smalko dze-
jas, valodas un stila pasauli pazīstu ļoti 
labi. Piemēram, Valentīnas dziedājums 
par to, ka Dievam nav krīta, ar ko uzzī-
mēt durvis, pa kurām tikt laukā no šaus-
mu loka. Un iepretī samērā vienkāršoti 
ieviestais korporeļu koris, Alekseja un 

Valda mīlestības līnija, Čaka Rīga, kas 
Maskatam ir tuva, bet te stilistiski neie-
derīga, kā arī vairākas citas acīs krītošas 
lietas. Manuprāt, kolēģi, ir svarīgi pa-
teikt, ka šim libretam ir divi autori, nevis 
neveiksmes, kas tur parādās, uzkraut 
vienīgi uz dzejnieces pleciem. Viņa pa-
tiesībā nav šo neveiksmju cēlonis. 

E.T. Mani tomēr pārsteidza, ka, vei-
dojot šādu vērienīgu jaundarbu, kad ta-
ču visai radošajai grupai vajadzēja strā-
dāt kopā kā savilktai dūrei, tomēr paliek 
sajūta, ka nav izrunāti paši galvenie jau-
tājumi. Ka autori – te es domāju gan 
komponistu un libretisti, gan režisoru 
un scenogrāfi – nav vienojušies par to, 
kas īsti taps: kamerizrāde par konkrētu 
personību? Laikmeta panorāma?

G.P. Dvēseļu drāma? Valentīnas 
Freimanes grāmata Ardievu, Atlantīda! 
būtu labs materiāls. 

vēsture un priekšstati
E.T. Man Valentīnas Freimanes grāmatā 
zināms atklājums bija tas, ka multikul-
turālās Rīgas dažādie sabiedrības slāņi 
patiesībā bija tik norobežoti un pašpie-
tiekami. Toleranti pret pārējiem – bet 
pilnīgi noslēgti. Man likās, ka tieši šo at-
šķirtību libretam vajadzēja atspoguļot.

I.Z. Sākumā jau bija Lieldienu svinē-
šana dažādās valodās.

E.T. Liekas, ka, vēlēdamies izrauties 
no kādām vēstures attēlošanas klišejām, 
izrādes autori ir radījuši citas, vēl apla-

gājiens uz geto ir izrādes emocionālās kulminācijas punkts. valentīnas tēvs – armands siliņš, valentīnas māte – Ļubova sokolova, 
valentīna – inga kalna. Foto – gunārs janaitis
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mākas. Teiksim, es nesaprotu, kāpēc jā-
ņem par pamatu unikāls, multikulturālo 
Rīgu atklājošs darbs, lai interpretētu to 
no tik nacionālistiskām, urrāpatriotis-
kām pozīcijām. Tāda Ulmaņa slavināša-
na, kādu demonstrē korporeļu koris, ta-
ču nebija iespējama ne vien Valentīnas 
Freimanes vecāku, bet arī, teiksim, Oļ-
ģerta Krodera aprindās.

I.Z. Vispārēja eiforija tomēr bija, un 
vadonisms idejiski ir no tās pašas jomas 
kā nacionālsociālisms, tikai bez asinīm. 
Un Krievijā savukārt bija internacionāl-
sociālisms. Tā pati parādība, tā pati 
vienvirziena vardarbība.

N.I. Savā ziņā šī ir drosmīga opera, 
kas mums, latviešiem, ļauj paskatīties 
citām acīm arī uz sevi vēstures krust-
punktos. Arī man brīžiem bija sajūta, ka 
krāsas sabiezinātas – gan par korpore-
ļiem, gan par «tubrālībām» ar nacistu 
varu. Taču vēsturiskā atmiņa ir nežēlīga 
– manas omītes brālis Indulis Kalveks, 
talantīgs, gaišs puisis no Vietalvas, sa-
viem spēkiem ticis Universitātē, vēlēda-
mies izsisties, korporācijas Fraternica 
Letica fukšu ballē bija spiests dzert kor-
poreļu čuras no kausa, lai tiktu uzņemts 
brālībā. Omītes tēva kaimiņš Mārtiņš 
Zaprausks labprāt palīdzēja vest cilvē-
kus uz nošaušanu – gan latviešus, gan 
ebrejus. 

G.P. Es nezinu daudz piemēru, vai 
Rīgas ebreju aprindām ir saistība ar dzi-
ļiem Latvijas laukiem. Neesmu pārlieci-
nāts, ka viņus interesēja tāda lauku dzī-
ve.

I.Z. Arī ebreji bija ļoti dažādi. Es pa-
zīstu deviņdesmitgadīgu kungu no Līvā-
niem, kas Ziemassvētkos skaisti dzied 
latviešu tautas dziesmas, jo ir tās iemā-
cījies bērnībā skolā. Taču Valentīna Frei-
mane apraksta pavisam citu ebreju sa-
biedrisko slāni. Pie tā piederēja arī Gi-
dona Krēmera vecāki. Viņiem Parīze un 
Berlīne noteikti bija daudz tuvāka par 
Latvijas laukiem.

G.P. No vēsturiskās patiesības vie-
dokļa mani absolūti nepārliecināja ho-
moseksuālā līnija. Visa pasaule zina, ka 
Trešajā reihā homoseksuālisms bija 
viens no lielākajiem nāves grēkiem, bet 
libreta autori to «nezina».

I.Z. Tur nu gan es nepiekrītu – Va-
lentīnā homoseksuālisma tēmu uztvēru 
kā īpašu nodevu – gan mūsdienu aktua-
litātēm, gan vēlmei iezīmēt visas iespē-
jamās okupācijas laika «apspiešanas»: 
holokausts, homoseksuālisms, kolabo-
racionisms, nacionālisms…par čigā-
niem aizmirsa. Libretā autoriem ir gri-
bējies salikt visu par visu. Bet tas nekad 
neizdodas. Parādās tāds «grib, bet ne-
var» sindroms. Tur taču bija vesela polit-
informācija no skatuves par to, kas no-
tiek Eiropā!

G. P. Mani kaitināja arī Doktora tēls 
– tā taču ir reāla personība, Pauls Šīma-
nis, Rigascher Rundschau redaktors, 
četru Saeimu deputāts. Tieši viņš patie-
sībā izglāba Valentīnu. Vai tālab vajadzē-
ja šo tēlu izvest uz skatuves, lai viņš no-

skaitītu Kanta teicienu par zvaigžņoto 
debesi mums pāri un morāles likumu 
cilvēkā, un nomirtu?

E.T. Mani savukārt otrajā cēlienā uz-
runāja un ar daudz ko samierināja tieši 
šie individualizētie likteņi, arī  Doktors – 
Šīmanis. No vienas puses, man likās ļoti 
būtiski, ka tieši viņš pateica – mēs neva-
ram iet no šejienes prom. Bet, no otras 
puses – šī nepārtrauktā Latvijas piemi-
nēšana man likās pretrunā pašai Valen-
tīnas Freimanes personībai – jo opera 
taču tomēr ir par viņu. Mēs trīs ar viņu 
savulaik strādājām kopā Zinātņu akadē-
mijā, un viņa fascinēja tieši ar šo pasau-
les elpu. Tas, par ko runā Šīmanis – tas 
nav nekas, kas būtu saistīts tikai ar Lat-
viju, tās ir vispārcilvēciskas, humānas 
lietas!

I.Z. Jā, nevar no šī materiāla mēģināt 
uztaisīt Raiņa Daugavu. Rainis pats Jā-
zepā un viņa brāļos nekādu Leldi – Latvi 
iekšā nepina. Nevar visu mest vienā 
maisā!

N.I. Un tomēr Valentīnā ir ļoti 
skaidrs caurviju motīvs, ka viņa izdzīvo-
ja, pateicoties cilvēku labvēlībai, pat 
drosmei apstākļos, kur viss cilvēciskais 
tiek nīcināts un pazemots. 

izrāde un klišejas
N.I. Kas patiesi ir Valentīnas vājā puse – 
tā ir Viestura Kairiša režija kopā ar sce-
nogrāfiju un tērpiem. Brīžiem liekas, ka 
Kairišam ir bijis pilnīgi vienalga, un viņš 
pa roku galam izmantojis vienu klišeju 
pēc otras. Uzskatāmākais piemērs – sar-
kanā lupata, kas izduras cauri Rīgas 
melnbaltajam foto skatam, atainojot 
padomju okupāciju. Cilvēki uz skatuves 
nedarbojas kā dzīvi cilvēki. Viņi nemitīgi 
tiek ielikti tik sastingušās režisoriskās ai-
nās, ka pat gribēdami nevar iepūst tajās 
dzīvību.

I.Z. Nebiju domājusi, ka reiz kaut ko 
tādu teikšu, bet es pēkšņi pieķēru sevi 
pie atmiņām par padomju laika māksli-

nieciskajām padomēm, ko tolaik uztvē-
rām tikai kā mākslinieku individualitā-
tes apspiešanu. Bet tagad man jādomā: 
ja būtu kāds laikmetu pārzinošs, stila 
lietās kompetents cilvēks, kas to visu ap-
skatītu no malas un palīdzētu izlabot 
acīmredzamas kļūdas. Nav jau tā, ka ne-
varētu saglābt daudzus gaumes noslīdē-
jumus.

E.T. Tev ir ideja – kā?
I.Z. Es pat apspriedu ar Arturu Mas-

katu domu par operas teksta tulkojumu 
– ne jau visu, bet tieši atsevišķu tēlu dia-
logus. Piemēram, pirmajā ainā darbība 
risinās vāciski, dueti ar Dimu – krieviski, 
ainas ar lauku saimnieku – latviski un, 
sākot no otrā cēliena vidus, vairs tikai 

latviski. Lai būtu no mākslas darba iekš-
puses uztverama Valentīnas  ienākšana, 
ieaugšana daudzvalodīgās Rīgas latvis-
kajā vidē un latviskajā kultūrā, kurā tad  
viņa beigu beigās palika. Nav jau nekas 
neiespējams – mums taču ir sasnie-
dzams Matiass Knolls, Olga Pētersone… 

N. I. Īpaša klišeja ir sirmās Valentī-
nas klusējošais tēls ar kūjiņu, kas ik pa 
brīdim kā rēgs pāriet par skatuvi. Īpaši 
nevietā tas ir tādēļ, ka skatuves statiskā 
Valentīna radīta pēc Berlīnē dzīvojošās, 
joprojām savā cienījamā vecumā esošās 
grāmatas autores Valentīnas Freimanes 
ģīmja un līdzības.

I.Z. Tas Hamleta tēva gars bija vien-
kārši šausmīgs! Vai varbūt Dona Žuana 
Komandors. Valentīna Freimane ap-
teksnes uzsvārcī?! Viņa nemūžam tādā 
nestaigātu!

G.P. Es pieņemu, ka viņa varētu pa-
rādīties vienu brīdi – kad viņas abas ar 
jaunības Valentīnu sēž tā ekrāna priek-
šā. Tas galu galā sasaucas arī ar viņas 
slaveno kinolektoriju.

I.Z. Katrs to nēsājamo bildīti laikam 
uztvēra citādi. Man, piemēram, šķita, ka 
tur domātas  no ietvara izrautas gleznas 
uz ķīļrāmjiem. Bet ko pēc būtības nozī-
mēja apkārt klīstošais tēls – nesapratu 

E.T. Un pavisam absurdi bija tad, 
kad greizsirdīgā Elza kādā brīdī uzbruka 
šim spokam vai garam.

I.Z. Man neradās iespaids, ka uzve-
duma veidotājiem ir skaidrs, ko un kā 
viņi dara. Jo var jau taisīt arī pilnīgu 
postmodernu ķēmu, bet – apzinoties, 
ko dara, un izdarīt to labi. Dzefirelli arī 
nebija nekādas stila vienotības. Bet te ir 
sajūta, ka ir bijušas vēlmes, toties nav 
bijis ne spēka, ne laika tās realizēt līdz 
galam. Piemēram, pirmā cēliena korpo-
reļu koris un meitenes. Meitenes kustas 
glītās rindās, vienādos tērpos, izskatās 
stilīgi un nosacīti. Bet vīrieši turpat lī-
dzās brīžiem darbojas nosacīti, brīžiem 
naturālistiski spēlē piedzērušos. Vai tā 

bija vēlēšanās attēlot dzērājus vai radīt 
noteikta sabiedrības slāņa tēlu? Vai nu ir 
atsvešināts, vispārināts tēls vai reālistis-
ka dzēruma spēlēšana, bet ne abi kopā! 
Man liekas, ka opera vispār daudz būtu 
ieguvusi, ja tiktu risināta nosacītā stilā. 

G.P. Esesiešu ballītē ir nosacītas, at-
svešinātas kustības, un pēkšņi – reāla El-
za laistās no pudeles. Sievietēm vakar-
tērpi un galvā kaskas – kaut kādi Padega 
motīvi…

E.T. Diemžēl ļoti klišejiski darbojās 
daudzi mākslinieki. Šucmaņi, jaunie-
viestais greizsirdīgās Elzas tēls – tas bija 
vienas vienīgas sliktas aktiermākslas kli-
šejas. Vēl jo bīstamāk tas izrādei kopu-
mā bija tāpēc, ka to darīja, piemēram, 

«vaLentīnai» bija jākļūst Par 
ļoti Personisku stāstu



teātra vēstnesis 2015/i 11 

tāda enerģētiska un ar lielu skatuves 
pievilcību apveltīta dziedātāja kā Kristī-
ne Zadovska. Viņa uznesa uz skatuves 
dzīvību, taču tā bija galīgi šķērsām ko-
pējam vēstījumam. Nu nevar viens 
greizsirdīgs sievišķis aizēnot titulvaro-
nes tēlu, vienlaikus kļūstot par visu ne-
laimju cēloni. Tas, ka uzveduma veido-
tāji nav vienojušies par «iekšējo mēro-
gu», bija redzams arī scenogrāfijā – tā 
palika kaut kur pa vidu starp interjeru 
un pilsētas ārskatu.

I.Z. Man šī dekorācija radīja priekš-
statu par galīgi citu Rīgu – ne to, kurā 
dzīvoja Valentīnas Freimanes ģimene. 
Tieši tāpat bija arī Lindas Oltes filmā Ge-
to stāsti. Rīga, kur apkopotas holokaus-
tu pārdzīvojušo personu un aculiecinie-
ku atmiņas. Tur runā franču valodas 
skolotāja Riva Šefere, jurists Aleksandrs 
Bergmanis,  mūzikas skolotāja Gabriela 
Paraša, kinozinātniece un vēsturnieks,  
muzeja Ebreji Latvijā izveidotājs Mar-
ģers Vetermanis un arī mūsu varone Va-
lentīna Freimane. Viņi visi nāk no tās Rī-
gas, kas bija eleganta un mierīga Eiro-
pas pilsēta, kurā patvērumu rada gan 
Krievijas revolūcijas izdzītie aristokrāti 
un inteliģence, gan hitleriskās Vācijas 
vajātie ebreji. Taču uz skatuves tāpat kā 
filmā darbība vizuāli  notiek drīzāk Mas-
kavas forštates geto teritorijā. Turklāt iz-
mantota tikai trešdaļa skatuves, pārējā ir 
tukša un neizgaismota. Sēžot, teiksim, 
beletāžas kreisās puses ložās, darbība 
vispār nav redzama. 

G.P. No Kairiša pašcitātiem te jāmin 
karoga izgrūšana cauri ekrānam – Zigf-
rīdā tā jaunais varonis metās pa logu 
ārā. Savukārt par Valkīras kritušajiem 
cīnītājiem atgādināja pa visu skatuvi iz-
mētātie sieviešu ķermeņi.

I.Z. Rīgā nekas tāds nebija, nekādi lī-
ķi uz ielām nemētājās. Tieši tas bija tra-
ģiski, ka kara laikā ritēja ļoti aktīva dzīve, 
ka visšausmīgākās lietas notika ar labo 
cilvēku klusēšanu – viņi turpināja rīkot 
ballītes, lasīt grāmatas, iet uz teātri. Pro-
tams, viņi jau neko arī nespētu darīt. Bet 
tomēr arī centās neko neredzēt. Bet uz 
ielām jau arī nebija daudz ko redzēt.

paliekošais un nesasniegtais
E.T. Man tomēr liekas, ka uzvedumam 
bija ļoti noteikts kulminācijas punkts.

N.I. Iespaidīgs ir operas sākums un 
beigas, bet tas, protams, mūzikas un 
teksta dēļ. Ebreju Lieldienu dziesma sā-
kumā un ebreju gājiens, un Atlantīdas 
skats beigās. Tur cilvēki ir atdzīvojušies, 
izkāpuši no režisora rāmja, kas viņus tur 
saslēgtus operas lielāko daļu.

E.T. Arī mani ebreju gājiens uz geto 
ļoti skāra. Tāpat kā Ļubovas Sokolovas 
sniegums Valentīnas mātes lomā. Viņa 
viena pati iemiesoja to aristokrātisko, 
svešādo Rīgas sabiedrības slāni, par ko 
rakstīja Freimane. Es domāju, ka arī Ber-
līnē uzrunās šis dzelteno zvaigžņu gā-
jiens. Turklāt tas ir latviešu mākslinieku 
solidaritātes žests, ko nevar nenovērtēt.

I.Z. Je suis Charlie? Es esmu Šarlī?

E.T. Jā. Domāju, ka tas varētu būt 
tas, kas uzrunātu skatītājus Berlīnē.

I.Z. Šī gājiena izsauktais līdzpārdzī-
vojums itin kā simboliski seko pēc ope-
ras  titulvarones  pirmās lielās personis-
kās izšķiršanās – palikt dzīvai, kas tajos 
īpašajos apstākļos bija varbūt grūtāks 
ceļš, nekā aiziet ar visiem kopā.

Valentīnas māte aiziet, lai paliktu 
kopā ar vīru, Valentīna paliek, lai turpi-
nātu vecāku doto dzīvi, turpinātu vārdu. 
Jadvašem  memoriālā Jeruzālemē viena 
telpa ir veltīta nogalinātajiem bērniem. 
Tajā ir pilnīga tumsa, tikai zvaigžņu mi-
riādes augšā. Tu ej tajā tumsā cauri 
zvaigžņu gaismai, un visu laiku tiek 
saukti to  bērnu vārdi. Jo Vecās Derības  
kultūrā ļoti svarīgi ir neaizmirst vārdu – 
ne tikai to Vārdu, kas bija visa iesākums, 
bet katram vienam cilvēkam doto vārdu 
– vai atceraties, ko Raiņa Jāzeps pārdzī-
vo vissmagāk? Ka brāļi nemin vairs i vi-
ņa vārda.  Dažreiz domāju, vai šajā tra-
dīcijā neslēpjas mūsu civilizācijas īpašā 
individuālisma sakne? Arī opera saucas 
Valentīna. Valentīnai bija jākļūst par ļoti 
personisku stāstu, kas personificētu vi-
su to cilvēku likteni, kas tā vai citādi bija 
iesaistīti karā, holokaustā. Ja ir šī perso-
nifikācija, tad skatītājs/klausītājs tai dzī-
vo līdzi. Diemžēl uz skatuves Valentīna 
nekļuva par operas centrālo tēlu. Līdz ar 
to līdz galam nenotika tas, ko varētu de-
finēt kā konkrēta cilvēka likteņa nosauk-
šana vārdā. Liktenis, kas nosaukts vārdā, 
ir dzīvs un runā uz mums. 6

režijas klišeja ir sarkanā lupata, kas izduras cauri rīgas melnbaltajam foto skatam, atainojot padomju okupāciju. 
Foto – gunārs janaitis
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Process

varbūt es esMu 
LieLais brāLis? 

orvela «1984» Liepājas teātrī

Maija uzuLa–Petrovska

nterneta plašumos klejo kāds 
ironisks fotoattēls (iespējams, 
gan uzlabots ar fotošopa palī-
dzību) – līdzās piemiņas plāk-
snei, kas vēsta, ka šajā Londo-

nas namā dzīvojis rakstnieks Džordžs 
Orvels, uzstādīta novērošanas kamera 
ar uzrakstu, ka ieraksts tiek veikts augu 
diennakti. Lielais Brālis tevi vēro.

Droši var teikt, ka Orvela hrestomā-
tiskā antiutopija 1984 (sarakstīta uzreiz 
pēc Otrā pasaules kara, 1948. gadā) pār-
dzīvojusi nosaukumā minēto gadskaitli 
un mūsdienās ir uzmanības vērta ne ti-
kai romāna literāro kvalitāšu dēļ vai kā 
biedējošs 20. gadsimta totalitāro režīmu 
spogulis. Orvela vēstījums par Vinstona 
Smita dumpošanās mēģinājumiem Lie-
lā Brāļa un Partijas uzurpētajā Okeānijā 
ir visnotaļ aktuāls joprojām. Kaut Laura 
Groza–Ķibere, Liepājas teātrī iestudējot 
1984 Roberta Aika un Dankana Makmil-
lana dramatizējumā, akcentu nav tiešā 
veidā likusi uz mūsdienu politisko kon-
tekstu (piemērs nav tālu jāmeklē, Krievi-
jas propagandas mašinērija strādā ar 
apbrīnojamu vērienu), tas darbojas 
zemdegu līmenī. Tomēr uz Liepājas te-
ātra skatuves acis žilbinošā košumā at-
klāts globālās patērētājsabiedrības port-
rets, tādējādi iezīmējot mūsdienu ver-
dzības maldinoši pievilcīgos vaibstus, 
bet ne mazāk stingro tvērienu, kad jāiz-
nīcina indivīda centienus domāt, spriest 
un mīlēt patstāvīgi. Lielie jautājumi aiz-

ved no Lielā Brāļa, tur, ārā (kaimiņzemē, 
Saeimā, priekšniecībā, televizorā), uz 
Lielo Brāli katrā pašā. Kas nosaka mūsu 
domas un pārliecību? Cik neatkarīgi va-
ram būt savos uzskatos un centienos? 
Līdz kādai robežai esam uzticami paši 
sev un saviem tuvākajiem? Vai vienmēr 
ir izvēle starp diviem dzīves vadošajiem 
spēkiem – bailēm un mīlestību? 

jaunais pelēkais 
Neraugoties uz Aika un Makmillana 
dramatizējumā ik pa laikam uzpeldoša-
jām salkanajām didaktikas atraugām 
(īpaši pliekans ir lugas ievads, kurā tās 
varoņi kā nākotnes lasītāji apcer Vinsto-

na dienasgrāmatas vēstījumu, bārsto-
ties ar dažādām banalitātēm gan par li-
teratūras ietekmi uz cilvēku prātiem, 
gan rakstnieka misiju; prologs ir arī Lie-
pājas iestudējuma vājākais skats), māks-
linieciskajai komandai izdevies radīt iz-
rādi, kurā Orvela nedz vienkāršie, nedz 

didaktiskie jautājumi apbrīnojami labi 
sadzīvo ar negaidīti spilgtu, mākslinie-
ciski pārliecinoši izvēlētu un tehniski 
meistarīgi realizētu izrādes formu.

Iestudējuma vizualitāte, ritms, mū-
zika, horeogrāfija pirmajā brīdī šķiet pat 
pretēji Orvela romāna atmosfērai (..lai 
gan saule spīdēja un debess bija spilgti 
zila, šķita, ka krāsainību neredz nekur 
citur kā vienīgi malu malās izliktajos 
plakātos.). Ja grāmatu var salīdzināt ar 
dažādu toņu pelēku gravīru, kas papil-
dināta ar melnbaltiem avīžu, afišu, trak-
tātu izgriezumiem, tad izrāde ir kā košs 
plakāts, raibs, mirguļojošs reklāmka-
rogs, kas agresīvi lec acīs kādā interneta 

portālā. Taču raibais, apdullinoši košais 
izrādē funkcionē kā jaunais pelēkais. Tā-
dējādi ar teātra mākslas līdzekļiem uz 
skatuves iemiesota 1984 apcerētā du-
bultdomas ideja, kas izpaužas, piemē-
ram, tādos plaši zināmos romānā ap-
rakstītā režīma pamatpostulātos kā 

acis žiLbinošā košuMā 
atkLāts GLobāLās 

PatērētājsabieDrības 
Portrets
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«Karš ir miers. Brīvība ir verdzība. Nezi-
nāšana ir spēks.»

Scenogrāfa Mārtiņa Vilkārša un kos-
tīmu mākslinieces Ilzes Vītoliņas darbs 
rada pārliecinošu ansambli – vizuālo 
zīmju sistēmā risinātu dramaturģiju. 
Skatuves telpa iedalīta vairākos, savstar-
pēji kontrastējošu faktūru segmentos 
(ugunīgas magones, spilgti zaļš zālājs, 
baltu flīžu sterilais vēsums, sarkans bu-
duāra samts, senas kartes sēpija). Tie, 
pirmkārt, iezīmē dažādas darbības vi-
des (antikvariāts, iekšējās partijas bied-
ra O’Braiena apartamenti, Vinstona un 
Džūlijas tikšanās vieta zaļumos un 
pēcāk slepenajā istabā, Vinstona darba-
vietas, Patiesības ministrijas ēdnīca). 
Otrkārt, sakabē ar Vītoliņas kostīmiem, 
kuros izmantotas tās pašas scenogrāfi-
jas krāšņās faktūras un kurus, pieskaņo-
joties sienām, visi izrādes dalībnieki (iz-
ņemot Vinstonu, kas tērpies netīri zilā, 
raupjā kombinezonā) periodiski maina, 
tiek iedarbināta visaptveroša izspiego-
šanas un neuzticības atmosfēra. Aktieri 
ne tikai ieņem hameleonisku novērotā-
ju pozīcijas, bet arī runā Vinstona Smita 
dienasgrāmatas tekstus, tādējādi izpil-
dot visu redzošo un zinošo sienu funkci-
ju (Partija, no kuras neko nenoslēpsi). 
Bet, ja paturam prātā lugas sākuma uz-
stādījumu ar dienasgrāmatas lasītājiem 
nākotnē, vienlaikus veic arī idejiski pre-
tēju darbību – Vinstona individuālais 
pārdzīvojums šādā veidā tiek kopīgots, 

padarīts par manu, tavu, ikviena cilvēka 
dzīves jautājumu un izvēļu ceļu.

apokaliptiskais šovs 
Laura Groza–Ķibere lugas divus cēlie-
nus mērķtiecīgi apvienojusi vienā, tādē-
jādi panākot neatslābstošu kāpinājumu 
divu stundu un divdesmit minūšu garu-
mā. Lai arī bez mehāniska pārrāvuma, 

izrādei tomēr ir divas daļas: pirmajā pa-
saule tiek lēnām radīta, otrajā ar vērienu 
sagrauta. Pirmajā daļā skatītājs var se-
kot Okeānijas dzīves absurdajai dzīves 
kārtībai, tās iedzīvotāju bailēm un funk-
cionēšanai piedāvātā mehānisma robe-
žās, kā arī Vinstona Smita disidentisma 
mēģinājumiem un viņa mīlasstāstam ar 
Džūliju. Izrādē Liepājas teātris pārlieci-
na ar spēcīgu dažādu paaudžu aktieru 
ansambli. Egons Dombrovskis, Agnese 
Jēkabsone, Gatis Maliks, Leons Leščins-
kis, Anda Albuže, Viktors Ellers, Edgars 
Ozoliņš, Sandis Pēcis un debitante, pa-
visam jauniņā Terēze Laukšteina – katrs 
no viņiem gan tiešā, gan pārnestā nozī-

mē precīzi darbojas sev atvēlētajos krā-
su un faktūru segmentos. 

Pamatoti tiek slavēts izrādes galve-
nās lomas Vinstona Smita interprets 
Egons Dombrovskis. Vienlaikus jāatzīst, 
ka aktieris ļoti meistarīgi darbojas sev 
ierastā ampluā (kas gan ir plašs), šoreiz 
visciešākās paralēles var vilkt ar dzīves 
un sabiedrības opozicionāru Zilovu 

Aleksandra Vampilova Pīļu medību ie-
studējumā (2009). Līdzīgi arī citos ak-
tierdarbos mazāk var saskatīt kādas jau-
nas, negaidītas šķautnes, toties optimāli 
izmantoti jau iepriekšējās lomās attīstīti 
resursi. Agnesei Jēkabsonei Džūlijas lo-
mā izdevies radīt tēlu, kurā apvienojas 
trausla ārējā ledus kārtiņa ar versmainu 
kaislību. Aktrise pārliecina gan ar izstrā-
dātu tēla psiholoģiju, gan spēju radīt ve-
selu stāstu ar vienu darbību, lejot kafiju 
pāri tasītes malām. Pareizo robu šoreiz 
izdevies atrast Gata Malika specifiskajai, 
citās lomās nereti arī pašmērķīgi ek-
scentriskajai spēles manierei: Malika at-
veidotais O’Braiens ir līdzvērtīgs preti-

bērna tēLs izauDzis Par 
siMboLu nākotnes un cerības 

nāvei

liepājas teātris izrādē 1984 pārliecina ar spēcīgu dažādu paaudžu aktieru ansambli. džūlija – agnese jēkabsone, vinstons smits 
– egons dombrovskis. Foto – edgars pohevičs



14   teātra vēstnesis 2015/i

nieks Dombrovska Vinstonam Smitam. 
Īpaša idejiskā slodze iestudējumā ir 

Bērna tēlam – no Orvela aprakstītajiem 
bērniem, kas, partijas audzināti, bez kā-
diem jautājumiem gatavi nodot ikvienu, 
tostarp (un jo īpaši) savus vecākus, izrā-
dē Bērna tēls izaudzis par simbolu nā-
kotnes un cerības nāvei un pārtapšanai 
par iznīcību. Terēzes Laukšteinas Bērns 
– īsts mazas meitenes ķermenis un ļoti 
nopietna, koncentrēta skatuviskā darbī-
ba pelēkā kardināla un bendes palīga lo-
mā. Tieši šis kontrasts rada šermuļus, un 
to var salīdzināt, piemēram, ar beļģu 
sirreālista Renē Magrita gleznu Bauda 
(1927), kurā maza meitene ar zobiem 
plosa putnu, asinīm šķīstot uz baltās ap-
kaklītes.

Liela nozīme skatuves darbības or-
ganizācijā un izrādes idejiskajā at-
klāsmē ir Lienes Gravas asprātīgajai ho-
reogrāfijai – gan veidā, kā aktieri parā-
dās un pazūd uz sienām, gan masu 
raustē naida minūtēs, gan kaislīgi intī-
majā Vinstona un Džūlijas revolucionā-
rā seksa ainā (viena no gaumīgākajām 
un vienlaikus erotiskajām variācijām, 
kas par šo tēmu redzēta pēdējo gadu lai-
kā). Līdzīgi kā tandēmā darbojas sceno-
grāfija un kostīmi, viens otru papildina 
arī izrādes kustība un Kārļa Auzāna mū-
zika. 

Izrādes pirmajai daļai var sekot lī-
dzi kā veiksmīgai, taču, iespējams, arī 
mazliet naivai romāna interpretācijai. 

Toties izrādes otrā daļa pilnībā pārlieci-
na ar spēju tieši ar teātra mākslas lī-
dzekļiem piešķirt 1984 jaunu rakursu 
un nozīmi. Vinstona Smita spīdzināša-
na 101. istabā uz skatuves realizēta kā 
grandiozs izklaides šovs Gata Malika 
O’Braiena vadībā. Viktors Ellers, Edgars 
Ozoliņš un Sandis Pēcis spīdzinātāju 
lomās dejo žilbinoši. Bērns raiti klīrīgā 
solī pienes arvien jaunus moku rīkus, 
skan uzbudinoša mūzika, šķīst asinis, 
vienlaikus ir aizraujoši un nelabi. Vin-
stona iznīcināšana līdz Džūlijas nodo-
šanai un savas personības zaudēšanai 

notiek ļoti ilgi, skaļi, koši, izsmeļot šova 
potenciālu līdz pēdējam šķebinošajam 
pilienam. Jautājumi un atbildes nav 
viegli, var apmulst: O’Braiena mudinā-
jums Vinstonam pārvarēt sava ego ro-
bežas taču ir tik pamatots. Ar šo jautā-
jumu taču nodarbojas visas pasaules 
lielās garīgās prakses. Bet asinis šķīst, 
un biedējošie mežonīgo žurku purni ir 
pavisam tuvu. 

Kad pusaudžu gados pirmo reizi la-
sīju Orvela 1984, romāns uz mani atstā-
ja satriecošu iespaidu. Galvenokārt ar 
dziļi sāpīgo apzināšanos, ka nav un ne-
būs tādas mīlestības, kuru es pati galēji 
nelabvēlīgos apstākļos neiznīcinātu sa-
vu baiļu dēļ. Reti kad izdodas atkārtot 
agrā jaunībā piedzīvotus spilgtus ie-
spaidus, tagad Orvela romāns man ir 
vairs vienkārši laba, gudra lasāmviela. 
Liepājas iestudējums, ja ne satrieca, tad 
pārsteidza ar emocionālo kokteili, kādu 
var radīt mērķtiecīga un formā krāšņa 
cilvēka iznīcināšana uz skatuves: žē-

lums, ziņkārība, sadistisks gandarī-
jums, nosodījums pret slepkavām un 
vienlaikus arī pret upuri, estētisks bau-
dījums no slepkavu bandas prasmīgā 
šova. Ne velti runā, ka šis ir skatītāju, 
novērotāju laiks. Es vēroju, un man pie-
dāvā šovu, lai es skatītos vēl un vēl, ska-
tītos rūpīgāk un aizrautīgāk. Ja es esmu 
tā, kas skatās, varbūt es esmu Lielais 
Brālis? 6

bērni, Partijas auDzināti, 
Gatavi noDot ikvienu

raibais, apdullinoši košais izrādē funkcionē kā jaunais pelēkais. skats no izrādes. Foto – edgars pohevičs
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eizdibināmi ir 
mākslas un ie-
dvesmas ceļi. Ar 
mēneša starpību 
Rīgā divos teāt-
ros ar visai pretē-

ju virzienu un – vēl jo vairāk – skatītāju 
parādās izrādes, kurām no pirmā acu 
uzmetiena ir pārsteidzoši daudz kopīga. 
Indras Rogas režisētā Migela de Unamu-
no Migla Nacionālajā un Alvja Hermaņa 
iestudētie Iļjas Ilfa un Jevgeņija Petrova 
Divpadsmit krēsli Jaunajā Rīgas teātrī 
man izsauca gluži ģeķīgu fantāziju: kā 
mīļais Dievs, tāds, kādu to savulaik atļā-
vās zīmēt franču karikatūrists Žans Efels 
un uz skatuves uzvest izcilais leļļu meis-
tars Sergejs Obrazcovs, apmierināti at-
zveļas mākoņos, saberzē rokas un uz-
sauc tiem tur, lejā – rādiet nu, uz ko jūs 
iedvesmo vārdiņš «groteska»! Un vismaz 
divi, kuru vārdus jau nosaucu, šo saucie-
nu sadzirdējuši, ceļas, iet un rada. 

Abu izrāžu pamatā ir nevis drama-
turģija, bet pagājušā gadsimta sākuma 
gados (turklāt – diezgan saspringtos ga-
dos!) tapuši prozas darbi, ko skatuvei 
pārveidojuši režisori; aktieru spēle ba-
lansē uz groteska saasinājuma un mas-
kas šķautnes, viegli un rotaļīgi žonglējot 
ar eksistenciāliem jautājumiem. Jo intri-
ģējošāka tāpēc ir abu iestudējumu atšķi-
rība, liekot paraudzīties, cik dažādi ie-
spējams interpretēt groteskas jēdzienu, 
vēl vairāk – vai maz šis termins, kas tik 
viegli izsprucis ārēju izpausmju dēļ, 
abos gadījumos ir izmantojams.

Skaidrības labad vajadzētu definēt 

pašu groteskas jēdzienu. Man kopš stu-
diju gadiem atmiņā pasniedzēja teiktais 
– groteskas vārds nācis no seniem alu jeb 
grotu zīmējumiem, kuros flora pārauga 
faunas motīvos. Otra šā jēdziena nozīme 
– kaut kas dīvains, nedabisks, absurds 
vai fantastisks.

odesas argonauti
Alvja Hermaņa un viņa aktieru Divpad-
smit krēsli ir kristālskaidrs pirmās nozī-
mes piemērs. Jebkas var saaugt ar savu 
pretmetu, ikkatram tēlam spīd cauri 
kaut kas gluži citāds. 

Izrāde sākas ar īstu kosmogonijas ai-
nu. Kamēr pārējais personāžs kā tādi 
apustuļi vēl sēž uz divpadsmit krēsliem, 
domīgi zālē raudzīdamies, divi – Ilfs un 
Petrovs jeb Vilis Daudziņš un Jevgēnijs 
Isajevs, tērpušies padomju vīriešu uni-
formā – saburzītos un apstilpētos uzval-
ciņos, mēģina uzsākt līdzautoru valsi. 
Kurš vadīs, kurš kuram liks roku ap vidu, 
kurš graciozi atbalstīsies pret stipro ple-
cu? Tā viņi tur mīdās, līdz saaug kopējā 
dejā, dīvainā un drusku pretdabiskā du-
bultās radīšanas aktā. Un dzemdina kaut 
ko ārkārtīgi pazīstamu. Protams, Ostapu 
Benderu un Kisu Vorobjaņinovu, bet aiz 
viņu muguras pēkšņi iznirst vēl kaut kas 
zināmāks, kaut kas arhetipisks. Mīts! Di-
vu, pat trīs oportūnistu dzīšanās pēc 
krēslos iešūtajiem briljantiem taču ir tī-
rais argonautu ceļojums.

Uz romāna notikumiem teātris ska-
tās caur Odesas folkloras un Bābeļa pro-
zas prizmu – to fantastisko, nobīdīto pa-
saules izjūtu, kurā par bēdām drīkst 

smieties, bet līksmojot jāatceras par 
prieku drīzu galu, un kas aug no tām pa-
šām saknēm, kuru izcilās atvases ir arī 
Šolom-Aleihems un Marks Šagāls. Izrā-
dās, ka mīts kā tāds pūķis ar lunkanu 
mugurkaulu spēj ielīst jebkurā ādā, un 
kāpēc lai tā nebūtu šī viegli rūgtā, priecī-
gi smeldzīgā, traģiski nenopietnā odesī-
tu pasaules izjūta? 

Jaunā Rīgas teātra aktieru ansamblis 
(pēdējais vārds ir īpaši uzsverams) šajā 
atmosfērā eksistē ar acīmredzamu bau-
du un mīta episko nesteidzību. Ikvie-
nam tajā ir vieta, savs izlēciens, ļoti kon-
krēts un raksturīgs, bet vienlaikus arī no-
sacīts, mīta realitātei atbilstošs. Regīnas 
Razumas Vorobjova sievasmāte, pārkaļ-
ķojusies vecenīte noskrubinātu kauliņu 
baltumā, liktenīgo noslēpumu divkārt 
izpaudusi, ar pēdējo nopūtu atmetas 
augšpēdus kā nosprādzis kanārijput-
niņš. Vara Piņķa zārcinieks ar rudām cir-
tiņām ap pliko galvvirsu, falšs kā šķirsta 
garnitūras mežģīnes. Anda Stroda bailēs 
un sērās gandrīz ģībstošais monarhijas 
atbalstītājs. Edgara Samīša fanātiskais 
šahists, ar vienīgās acs starmeti Liel-
vasjuku gaišo nākotni jau izgaismojis.  
Ivara Krasta mežonīgi seksapīlais inže-
nieris, dvēselē trausls un tramīgs kā 
Smoļnija institūta jaunava. Janas Čivže-
les kā pieckapeika plakanais un nesarež-
ģītais padomju meitēns, pret ko paklūp 
Kisa. Sandras Kļaviņas Elločka Ščukina – 
iemiesota erotika, zeķturi un cisku pli-
kumi, nesalīdzināmi kārdinošāki par 
jebkura bikini peldkostīma atklātību vai 
zeķbikšu bezpersoniskumu. 

Process

aLu zīMējuMi, 
Puķes un zvēri

Groteskas izpausmes izrādēs 
«Divpadsmit krēsli» un «Migla»

eDīte tišheizere



16   teātra vēstnesis 2015/i

Tur tas skaistums, ka mītam kā galē-
jai vispārinājuma formai nav būtisks ne 
varoņu vecums, ne sociālā piederība, 
dziļākajā būtībā arī izskats ne, ja vien tā 
nav skaistā Helēna. Iz nebūtības iznirst 
sirmsprogaina Mēdeja (nu jā, neviena 
analoģija nav nevainojama, tomēr šajā 
salīdzinājumā tieši Kisam piedienas 
burves un slepkavas loma), portfelīti vi-
cinādama, drīz vien parādās arī mirdzo-
šais varonis Jāsons, un ceļojums pēc zel-
ta aunādas var sākties.

Abi galvenie varoņi ir tīras Šagāla in-
spirācijas. Gundara Āboliņa Kisa Vorob-
jaņinovs ar sīko tipināšanu un portfelīša 
vicināšanu noteiktā amplitūdā – kustās 
tikai plaukstiņa – ir tik uzpazīstams, ka 
acu priekšā parādās vai jebkura Šagāla 
glezna. Tāpat kā Andra Keiša Ostaps Ben-
ders. Aktiera stāvā, netverami izļodzīta-
jās kustībās ir tas brīdis pirms – vēl viens 
solis, un viņš aizlidos kā mīlētāji pāri Vi-

tebskas nameļu jumtiem. Varētu domāt, 
ka dzīslās šim bosikam (un ir jau arī bas-
kājis – zeķu tak nav) plūst nevis asinis, 
bet Hava Nagila. Pat abu varoņu frizūras 
ir izpūtis tālu ceļu vējš. Viņus gaida pie-
dzīvojumi un liktenīgas sievietes, ūdeņi 
un tikšanās arī ar īstu daudzgalvainu pū-
ķi – Vasjuku šahistu monolīto brigādi. Vi-
ņu ceļu iezīmēs uzšķērsti krēsli un 
daudzkārt zaudētas cerības, bet nopelnī-
to godalgu viņi neiegūs – ar slaidu loku 
mīts ieaugs 20. gadsimtā un zelta aunāda 
būs pārvērtusies stikla un betona kastē. 

Analoģija ar Ostapu kā Jāsonu un Ki-
su kā Mēdeju, protams, ir nosacīta. Šajā 
vietā iederas jebkura cita mīta varoņi – 
sabiedrotie un sāncenši reizē. Viņu attie-
cībām, tāpat kā it visam, kas notiek uz 
skatuves, Hermanis pieaudzē klāt vēl 
vienu jēdzienisku slāni. Kā nepārtraukts 
apakštonis izrādē skan opermūzika, īpa-
ša sasprindzinājuma brīžos eksplodējot 

kādā hrestomātiskā ārijā. Kisas un Osta-
pa daudznozīmīgās attiecības pavada 
gan Bizē Pērļu zvejnieka varoņu Zurgas 
un Nadīra sirdi plosošais duets, ieraugot 
savu (kā izrādās – kopējo) mīlas objektu, 
gan Verdi dona Karlosa un marķīza Po-
zas uzticības zvērests, bet katra jaun- 
atrastā krēsla uzšķēršanu – Pučini Tos-
kas ugunīgā mīlētāja Kavaradosi pirms-
nāves kliedziens – «Nekad, nekad tā ne-
mīlēju dzīvi!» 

Stāsta pavedienu vērpj, protams, trīs 
parces. Likteņdieves – Guna Zariņa, Elita 
Kļaviņa un Baiba Broka – eksistē vēl kā-
dā īpašā mīta un sadzīves sintēzē. Kat-
ram, kurš skatījies labas padomju filmas 
vai viesojies Maskavas vai Pēterburgas 
milzīgajos, aristokrātijai atņemtajos un 
par komunaļņikiem pārvērstajos dzī-
vokļos, ir zināmas vismaz pāris šādas in-
teliģentas, drusku nevīžīgas – ak, tās sa-
griezušās zeķes Gunai Zariņai kājās! – 

uz Divpadsmit krēslu notikumiem 
teātris skatās caur odesas folkloras un 
Bābeļa prozas prizmu – to fantastisko, 
nobīdīto pasaules izjūtu, kurā par 
bēdām drīkst smieties, bet līksmojot 
jāatceras par prieku drīzu galu.  
Foto – jānis deinats
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ebreju kundzes. Baiba Broka ar dziļo 
krūšu balsi un mūžīgo cigaretes iemuti, 
un sirmu copi – liekas, tūlīt pat vārds un 
tēvavārds uzausīs atmiņā, tik ļoti kon-
krēts ir šis tēls. Vai Elitas Kļaviņas stīvā, 
gadu saliektā balerīna – aiz tās plastikas 
taču ir vesela biogrāfija, katrs trešajā po-
zīcijā spertais solis liek iedomāties par 
dzīvi mākslā, un, visticamākais, kaut kur 
kordebaleta pēdējās rindās. Vai Gunas 
Zariņas Mūžīgā vecene – gandrīz vai 
simbols, ja ne zeķes un kaķis. Trīs parces 
ir tēli, kas manai paaudzei ir pazīstami 
līdz sīkumiem, ar pagātni, izteicieniem, 
naftalīna smaržu, kas sajaukusies ar 
Chanel Nr.5 vai Krasnaja Moskva. Patie-
sībā es nevaru iedomāties, ko šīs dāmas 
izsaka jauniem cilvēkiem. (Bet Alvis Her-
manis jau arī ir deklarējis, ka viņa teātris 
novecos kopā ar savu paaudzi.)

Tieši parcēm Hermanis uztic izrādes 
jēdzienisko centru – nesteidzīgo stāstu 

par vientuļnieku, kas, aizbēdzis no ofi-
ciera dzīves spožuma, dzīvo alā, guļ zār-
kā un pārtiek no medus un graudiem, 
līdz nejauši ieklīduši sarkanarmieši pie-
laiž viņam blusas. Nieze liek vientuļnie-
kam atgriezties laicīgajā dzīvē un laimīgi 
vadīt savas dienas, strādājot par tramva-
ja konduktoru. Kamēr viņas runā, skan 
un pieņemas spēkā Vāgnera Parsifāla 
mūzika. Tur vientiesis Parsifāls, apskaid-
rību sasniedzis, atgriežas pie svētā Grāla 
bruņiniekiem. Smieklīgs un arī patētisks 
ir šis groteskais savienojums starp Ilfa 
un Petrova laikmeta ironijas pilno prozu 
un Vāgnera svinīgo mūziku, bet ir tajā arī 
sava nepārejoša Odesas ebreju gudrība: 
nekur jau tava apskaidrība nepaliks, pat 
ja tu dzīvo normālu konduktora dzīvi.

Izrādes sistēmā nedaudz nomaļus 
eksistē Ģirta Krūmiņa svētais tēvs, gan-
drīz vai animācijas filmas tēls – matiem 
un stērbelēm plīvojot, viņš, šķiet, pārvie-

tojas visos virzienos vienlaicīgi, tepat uz 
vietas vien palikdams  Līdz mīta (un Kol-
hidas!) virsotnēm tomēr nokļūst arī viņš. 
Kad sajukušo popu sveicina cariene Ta-
māra Gunas Zariņas parces zemajā balsī 
– uzplaiksnās vēl viena multenes aina: 
govs smaragdzaļā kalnu pļavā, kas aiz-
domīgi mauj, trako mācītāju ieraudzīju-
si.

Opera palīdz vēlreiz: kad nodevīgā 
drauga nodurtais Ostaps jau aizmidzis 
mūža miegā, bet pats Kisa uzšķērdis pē-
dējo krēslu un uzzinājis liktenīgo vēsti 
par briljantu pārvērtībām, viņš pēdējo-
reiz izkliedz Kavaradosi sāpi, viņam līdzi 
vaimanā viss ansamblis, kamēr ar pēdē-
jām ārijas skaņām sabrūk zemē. Tikai 
operā ir dabiski mirt no nepiepildītām 
ilgām un lauztas sirds.

Divpadsmit krēslu groteska ir totāla 
un visaptveroša. Jo izaugusi no groteskas 
– šoreiz otrajā nozīmē, proti, absurdas 
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un nejēdzīgas, briesmīgas un gandrīz vai 
fantastiskas – dzīves. Grotesks bijis laiks, 
ko aprakstījuši Ilfs un Petrovs, izļodzīts 
un necilvēcīgs.

leĻĻu meistara mokas
Indras Rogas iestudējumā Nacionālajā 
teātrī jau recenzēts Teātra Vēstnesī, tā-
pēc šeit pakavēšos tikai pie groteskas iz-
pausmēm šajā izrādē. Kaut arī abām iz-
rādēm ir ārēja līdzība – tāpat kā Divpad-
smit krēslos, arī Miglā jauni cilvēki spēlē 
večus un vecenītes, slēpjas aiz grima un 
parūkām un eksistē uz skatuves palai-
kam nebūt ne reālistiskās izpausmēs – 
iemiesoti pilnīgi citi mākslas un arī dzī-
ves izpratnes principi.

Starp Indras Rogas režijas tēmām 
viena skan gandrīz nepārtraukti – radī-
tājs, gan ar lielo, gan mazo burtu, un vi-
ņa atbildība savu kreatūru priekšā. Izrā-
dē Migla groteska nav lietvārds, šis jē-
dziens drīzāk izmantojams kā apzīmē-
jums galvenā varoņa, Gundara Grasber-
ga spēlētā Autora jeb Viktora Goti mani-
pulācijām ar pārējiem – tēliem, ko radī-
jusi viņa iztēle. Gundara Grasberga spē-
les veids ir gluži tuvs klasiskam skatuves 
reālismam: rāms un pārliecinošs ir viņa 
rakstnieks garajos pārspriedumos par 
radīšanas būtību, sarunās ar paša izdo-
mātajiem cilvēkiem. Realitātes nobīde, 
groteskais pārspīlējums un fantastika 
rodas viņa smadzenēs. Kā marionešu va-
dītājs viņš manipulē ar savām lellēm, 
piešķir tām spilgtus vaibstus, bet apjūk, 
kad izdomājumi atdzīvojas un sāk rīko-
ties atbilstoši pašu vēlmēm.

Savas lelles Viktors Goti izdomā un 
izveido, piešķirot tām citu artistisku pa-
rādību vaibstus. Līdzko skatuves aizkaru 
spraugā parādās Ingas Misānes-Gras-
bergas Margaritas deguntelis, aubīte un 
pēc tam viss ziņkārē saspringtais stāvs, 
viņai līdzi ienāk – Vera Singajevska. Pie-
tiek aizvērt acis, un, teiksim, mazā Kate 
no Gaidīšanas svētkiem ataust atmiņā kā 
dzīva – balss noskaņās un intonācijās, 
dzīvelīgajā bērnišķīgumā. Aktrise uzvelk 
tēlu kā masku, ko rūpīgi, ar lielu pietāti 
un mīlestību izveidojusi, raugoties vi-
siem zināmas personas vaibstos. Līdzīgā 
portretiskā maskā darbojas Mārtiņa Eg-
liena prātvēders Domingo – Kārļa Sebra 
viedajā un humorīgajā intonācijā, atgā-
dinot Kihnu Jenu, Kolā Briņonu un vēl 
desmitiem omulīgu veču. Kaut kas no 
Lilitas Bērziņas intonācijām Spīdolas lo-
mā – «nevienam es Rīgas nedošu!» – ie-
skanas Maijas Doveikas Ermelindā. Dro-
ši vien arī pārējiem Miglas varoņiem ir 
šādi prototipi, bet mana vēsturiskā atmi-
ņa tomēr klusē. Dita Lūriņas-Eglienas 
dzīvais kārdinājums Liduvina veidota 
pēc cita artefakta – bīdermeijera laika 
porcelāna skulptūriņas parauga. 

Ciešāk paraugoties uz Viktora Goti 
iztēles augļiem, patiesībā aizvien mazāk 
gribas lietot jēdzienus «groteska» – tiklab 
kā lietvārdu, tiklab kā apzīmējumu. Tas 
ir cita veida aktierspēles saasinājums un 
paspilgtinājums, būtībā ļoti raksturīgs 
tieši Nacionālajam teātrim. Arī agrākos 
laikos tieši šajā teātrī varēja vērot, kā, pa-
matā paliekot skatuves reālisma ietva-
ros, ik pa brīdim kāds no režisoriem iz-

veidoja cita laika patiesības izpratnei at-
bilstošu aktieru eksistences veidu. Cit-
kārt šis process norisinājās spilgtuma 
virzienā. Pret Alekša Mierlauka stingri 
dzīvē balstīto reālismu tāds likās Dailes 
teātrī pie Smiļģa teatrālu izteiksmi sa-
smēlies Alfreds Amtmanis-Briedītis un 
viņa proponētais teātris. Tam par turpi-
nājumu kļuva Alfreda Jaunušana atkal 
jaunu scēnisko patiesību meklējošais te-
ātris – kur nu vēl tiem laikiem krāsaināk 
kā Liliomā! Sava laika garam atbilstoši 
no Jaunušana teātra izauga Mihaila 
Kublinska un Edmunda Freiberga uz 
jaunu patiesīgumu vērstās izrādes, kas, 
gluži otrādi, no spilgtuma gāja uz iekšē-
jas koncentrācijas pusi. Indrai Rogai ie-
nākot Nacionālajā teātrī, šis iekšup vērs-
tais virziens turpinājās. Bet nu tas ir mai-
nījies, un viņa kopā ar scenogrāfu Mārti-
ņu Vilkārsi un horeogrāfi Ingu Raudingu 
devusies tīrās spēles virzienā. Bet arī tā ir 
izaugusi no tieši šim teātrim raksturīgās 
nemainīgās izpratnes par skatuves pa-
tiesību kā galveno, un tās robežas arī ša-
jā izrādē netiek pārkāptas. 

Galēji paspilgtināts, piepūderēta, iz-
celta un hipertrofēta ir šī patiesība, bet 
ieskatoties, tajā nav deformācijas, nav 
saaudzējamo, pārplūstošo pretišķību, 
nav neglītuma vai absurda – groteskas 
neatņemamo īpašību. Drīzāk tiešām uz-
liekama un noņemama maska, pēc 
mākslas darbu līdzības veidota, bet tai 
apakšā – aktiera seja un patiesība. Ik pa 
brīdim režisore ļauj šo masku noņemt, 
un Viktora Goti iecerētie veči un večuki-
ņas izdejo savu īsto jaunību un spēku.6

Miglas sktieri uzvelk tēlu kā masku, ko rūpīgi, ar lielu pietāti un mīlestību izveidojuši. dons elonio – ivars kļavinskis, donja sinfo – 
līga zeļģe. Foto – kristaps kalns
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ieši tik sarežģīta 
un pretrunīga kā 
recenzijas nosau-
kums ir Valmie-
ras drāmas teātra 

izrāde Balle būs. Režisors un scenogrāfs 
Reinis Suhanovs, dramaturga Laura 
Gundara vadīts un atbalstīts, ķēries pie 
visai izaicinoša uzdevuma – vienā teātra 
izrādē ietilpināt simt gadus ilgu Latvijas 
vēsturi. Ne tikai izklāstot zīmīgus vēstu-
riskus faktus, bet cenšoties aptvert, kas 
ar mums šīs simtgades laikā ir noticis 
un kāpēc mēs esam tādi, kādi esam. Ja 
nu gadījumā ar šo vērienīgo uzdevumu 
vēl būtu par maz, autori izvēlējušies 
skatīties uz katru laikmetu caur stila, 
modes, mūzikas un dejas prizmu. Visa 
izrādes Balle būs darbība norisinās deju 
zālē Apollo, kura, laikam ejot, maina sa-
vu nosaukumu un saturisko piepildīju-
mu, bet turpina pulcēt cilvēkus, kas vie-
nojas dejā. Lielisku kustību partitūru iz-
rādei ir radījusi horeogrāfe Inga Raudin-
ga.

Izrādes veidotāju uzstādījums un ie-
cere savā būtībā ir tik plaša, ka a priori 
draud vai nu ar ļoti lielu aptuvenību un 
virspusējību, vai ļauj cerēt uz pilnīgi jau-
nu skatījumu uz labi zināmām patiesī-
bām. Tapušais rezultāts brīvi eksistē pil-
nā šīs skalas garumā. Izrāde pilnīgi ne-
gaidīti ir spējus apvienot sevī abas galē-
jības. Brīžiem draudoši slīd klišejiskumā 
ar Staļina bistes staipīšanu, karogu vici-
nāšanu vai problēmu vieglu nodejoša-
nu. Bet brīžiem esenciālā un koncentrē-
tā veidā spēj uzrādīt tādus dramatisma 

dziļumus, ko grūti aprakstīt, kā vīru gā-
jienu pāri skatuvei, atgriežoties no Sibī-
rijas. Tomēr galvenais – Balle būs spēj 
noturēt skatītāja uzmanību. Uz skatuves 
notiekošais veido ļoti spēcīgu dialogu ar 
zāli, uzrunā katra personisko pieredzi, 
izraisot gan atpazīšanas prieku, gan ie-
bildumus, gan noliegumu. Izrādē ir ļoti 
daudz veiksmju, bet arī krietns pulks 
neatrisinātu jautājumu. 

Četrpadsmit dzīves trīs 
cēlienos
Viena no lielākajām veiksmēm ir izrādes 
kompozicionālā uzbūve, ko ļoti precīzi 
izsaka izrādes apakšvirsraksts Četrpad-
smit dzīves trīs cēlienos. Tie sadala laiku 
trīs loģiskos nogriežņos. Pirmais cēliens 
– no 1905. gada līdz Otrajam pasaules 
karam jeb senā vēsture. Laiks, ar kuru 
izrādes veidotājus un skatītājus nesaista 

tiešas atmiņas un personiski piedzīvoti 
notikumi. Otrais cēliens – periods, kad 
Latvija ir viena no 15 draudzīgajām pa-
domju republikām jeb nesenā vēsture. 
Laiks, kuru daļa klātesošo ir personiski 
piedzīvojuši un izdzīvojuši, tātad gan iz-
rādes dalībniekiem, gan zālē sēdošajiem 

par to ir savas konkrētas atmiņas. Tre-
šais cēliens – šodienas neatkarīgās Lat-
vijas laiks jeb visjaunākā vēsture, ko pie-
dzīvojuši esam mēs visi. Atbilstoši šim 
dalījumam atšķiras arī vēstījums, vispā-
rinājuma pakāpe un skatītāju emocio-
nālā iesaiste izrādes norisēs. Jo vairāk 
atpazīstamā, jo lielāks ir skatītāju līdz-
pārdzīvojums un atsaucība. 

Visus šo laikus kopā saista četrpad-
smit raksturi vai tipāži. Lauris Gundars 
devis katram no šiem tēliem shematis-
ko zīmējumu, tālāk apaudzēt to ar mie-
su atlicis aktieriem pašiem. Rezultāti ir 
visai atšķirīgi. Iespējams, tas saistīts ar 
lielāku dzīves pieredzi, bet man intere-
santāk bija sekot pieredzējušo aktieru 
darbam. Ilze Pukinska pārliecinoši zī-
mē deju zāles saimnieci Ilzi Rozenber-
gu amplitūdā no nedrošas kundzes, kas 
visiem spēkiem mēģina noturēt uzsāk-

to veikalu, līdz padomju dzīves dubulto 
morāli apguvušai direktorei un jauna-
jos juku laikos izdzīvojošai, savu īpašu-
mu atpakaļ saņēmušai uzņēmējai. Inte-
resanti ir vērot, kā viņā mainās māte, 
kas dara visu, lai izceltu un atbalstītu 
savu talantīgo dēlu, un deju zāles saim-

izrāDe Par vēsturi 
ar nākotnes 
aPsoLījuMu

Process

«balle būs» valmieras drāmas teātrī

anDra rutkēviča

uz skatuves notiekošais 
veiDo ļoti sPēcīGu DiaLoGu 

ar zāLi
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niece, kam svarīgi viesi un ieņēmumi. 
Krietni daudz izspēlēšanās telpas un 
transformācijas iespēju ir dots Janusa 
Johansona cariskās un padomju Krievi-
jas ierēdnim, kam aktīvi jāvirza kā im-
pērijas, tā komunistiskās partijas ideāli 
un tik pat strauji jāspēj pielāgoties dzī-
vei neatkarīgās Latvijas apstākļos. Maz-
liet šaurāks, bet precīzām pielāgošanās 
iespējām bagāts ir Riharda Rudāka vāc-
baltieša tēls: sākot no pāriešanas latvie-
šu sievas uzvārdā, līdz mežabrāļu kustī-
bas organizatora un ārvalstu investora 
lomai otrās brīvvalsts laikā. Nevaru ap-
galvot, ka šim tēlam ļoti precīzi izdevies 
atrast vietu padomju režīmā, tas vairāk 
palicis ārēji raksturojošu zīmju līmenī. 
Ineses Ramutes atveidotā Johanna no-
iet ceļu no nedrošas biklas vācu barona 
iecerētās, kas īsti nejūtas iederīga šajā 
vidē, līdz ļoti pārliecinātai savas un vīra 
dzīves saimniecei. Amplitūdas ziņā 
daudz mazāk spēles telpas atvēlēts lat-
viešu saimniekpārim Dorei un Jēkabam 
Kalniņiem, ko atveido Dace Eversa un 
Arnolds Osis. Viņi darbojas kā rezonieri, 
vērojot lielos vēstures notikumus un sa-
va dēla dzīvi. Tomēr tieši viņi kļūst par 
izrādes ētisko imperatīvu – spēcīgā, sa-
vā vērtību sistēmā ļoti stabilā latviešu 
sieviete un iekļauties, pieskaņoties un 
piemēroties gatavais vīrietis. Ārēji sko-
piem izteiksmes līdzekļiem Dacei Ever-
sai izdodas radīt vienu no izrādes spēcī-
gākajiem un jēdzieniskajā ziņā vienga-
balainākajiem tēliem. Nozīmes ziņā lie-
la loma, īpaši pirmajā cēlienā, ir atvēlē-
ta Kalniņu dēlam Valdim (Rihards Jako-
vels). Pirmajā cēlienā jauns, iemīlējies 
kārtīgā latviešu meitenē, kalponē Aus-
trā (Rūta Dišlere), kas vēl kavējas vilkt 
pirkstā gredzenu un braukt dzīvot lau-
ku saimniecībā, bet drīzāk grib baudīt 
«bagātās» pilsētas dzīves vilinājumus, 
viņš gatavs savu dzīvību ziedot par Lat-
vijas valsti. Otrajā cēlienā Valdis ir no-
dzēries, stumdāms un grūstāms. Līdzī-
gu attīstības jeb drīzāk personīgās sa-
grāves ceļu veic arī Ilzes dēls, talantīgais 
mūziķis Emīls Rozenbergs (Kārlis Nei-
manis). Vēl izrādē darbojas meitu ģēģe-
ris Oskars Gauja (Oskars Morozovs), kas 
padraiskojies ar vienu meitu (Linda Mī-
ļā) un viņai uztaisījis bērnu, veikli jau 
dej ar citu, bārdāmu Vilmu (Ilze Liec-
kalniņa). Maz ko var pateikt par revolu-
cionāru Jāni (Jānis Znotiņš) un viņa 
draudzeni (Inga Apine), kā vien norādīt 
viņu funkciju vai lomu vēsturiskajos no-
tikumos, jo viņi neko vairāk par vienu 
spilgtu krāsu saviem tēliem nepiešķir. 

Māksliniece Anna Henihsone šiem 
tēliem izveidojusi īpašus, sociālo funk-
ciju un lomu raksturojošus kostīmus – 
no gadsimta sākuma dažādajām gara-
jām kleitām, cauri pēckara laika unificē-
ti vienādiem ziliem halātiem, baltām te-
nisčībām un rūtainiem krekliem, līdz 
milleniuma estrādiskajam krāšņumam. 

Kā vēl viens – piecpadsmitais tēls – 
pati savu mūžu izdzīvo arī deju zāle 
Apollo. 

Izrādes pilnīgai analīzei interesanti 
būtu izsekot līdzi katram no šiem tē-
liem, veidojot atsevišķu lomas portretu, 
lai saprastu, kas īsti ar viņiem notiek da-
žādos vēstures griežos. Tas lieliski arī uz-
rādītu vietas un situācijas, kur konkrē-
tais tēls darbojas kā izrādes notikumu 
virzītājs, un tās, kurās darbības loģika 
buksē. Tomēr šoreiz palikšu pie izrādes 
hronoloģiskās analīzes. 

pieņēmumi un patiesīBas
Deju zāle, cilvēku dzīve, laiks, mode, 
mūzika, deja… Autori nenoliedz, ka ie-
cere balstījusies uz izcilo Etores Skolas 
filmu Balle, kuras darbība gandrīz 50 
gadu garumā risinās kādā Parīzes deju 
zālē. Atcerēdamās vairākkārtējos latvie-
šu režisoru un dramaturgu solījumus 
radīt savu Latviešu ballīti, devos uz Val-
mieru labi apbruņojusies ar konkrētu 
priekšstatu par gaidāmo izrādi. Man bi-

ja liels pārsteigums, kad izrādei sāko-
ties, atskanēja teksts. Vēl krietnu brīdi 
pulējos visu notiekošo iestumt savā 
priekšstatu kastītē, līdz padevos un pie-
ņēmu, ka uz skatuves redzams patstā-
vīgs un unikāls mākslas darbs. Man lie-
kas, ka šis piemērs ļoti precīzi raksturo 
veidu, kādā izrāde Balle būs komunicē 
ar skatītāju. Tā uzjundī konkrētus, sa-
biedrībā zināmus tēlus, situācijas, noti-
kumus un ar tiem spēlējas. Savukārt 
mēs, zālē sēdošie, atpazīstam tos, pie-
ņemam un sekojam, vai arī iebilstam un 
noraidām. Izrāde ar mums veido ļoti 
spēcīgu emocionālu dialogu. Svarīgi, ka 
šīs emocionālās attiecības izrādes garu-
mā var būt visai pretējas, jo katra cēlie-
na intonācija un saturs būtiski atšķiras. 

senvēsture
Izrāde sākas spodrā, baltā deju zālē, kas 
vēl smaržo pēc celtniecības putekļiem, 
bet gaisā virmo apsolījumi un iespējas. 
Kārļa Neimaņa Emīls spēlē Melanholis-
ko valsi un es, zālē sēžot, mēģinu sa-
prast izrādes Emīla Rozenberga saistību 
ar Emīlu Dārziņu. Izrādes komponists 
un mūzikas aranžētajs, vēl viens Emīls – 
Zilberts – ir radījis lielisku skaņu parti-
tūru, kas precīzi iezīmē konkrēto laiku 
un situāciju. Taču galvenā izrādes tēma, 
kas caurvij visu darbību, ir Melanholis-
kais valsis. Dažādi laiki un notikumi ie-
tekmē tā skanējumu, tomēr pamattonis 
vienmēr ir dzirdams. Tas skan kā sirds-
puksti. 

Pirmajā cēlienā jūtams visblīvākais 

faktoloģisko notikumu izklāsts, kaut pa-
rēķinot laika nogrieznis ir līdzvērtīgs ot-
rajam cēlienam – aptuveni 40 gadi. Ie-
spējams, šo sadrumstalotības un sablī-
vētības efektu rada tas, ka daudzas epi-
zodes sākas ar konkrēta laika un notiku-
ma pieteikumu. Attiecīgi skatītāju apzi-
ņā katrs šāds uzskatījums nofiksējas kā 
vēsturiski svarīgs brīdis. Līdz ar to pir-
mais cēliens sabirst atsevišķo notikumu 
mozaīkā: stāstiņš, izspēlēta situācija vai 
attiecības un nobeigumā visi pāri grie-
žas kopīgā dejā. Deja reizēm kalpo arī kā 
paklājs, zem kura var noslēpt ne vienu 
vien neatrisinātu situāciju. Piemēram, 
ko darīt ar kara radītajām traumām? 
Emocionāli spēcīgs brīdis izrādē ir Valda 
atgriešanās no kara. Strēlniekos bija de-
vies jauns dedzīgs Latvijas patriots, mā-
jās pie līgavas pārnācis kara salauzts in-
valīds. Rihards Jakovels precīzi atklāj šo 
cilvēcisko traģiku. Šādam situācijas pa-

vērsienam nav gatava arī viņa līgava 
Austra. Tomēr šis cilvēciski sarežģītais 
mirklis no režisora puses netiek ne atri-
sināts, ne izmantots tālākā darbībā. Abi 
jaunieši lēnām iekļaujas kopīgā dejā, un 
jau pēc brīža nekas vairs neliecina par 
Valda Kalniņa karā zaudēto kāju. Zāle 
emocionāli atsaucas pazīstamām dzies-
mām un dejām, seko līdzi cilvēcisko at-
tiecību peripetijām un mīlas stāstiem, 
bet nopietna saruna šeit neveidojas. 

Dialogs drīzāk notiek starp drama-
turgu Lauri Gundaru un režisoru Reini 
Suhanovu. No izvēlēto faktu izklāsta un 
salikuma jūtams, ka dramaturgu intere-
sējusi notikumu neviennozīmība, viņš 
vēlējies noņemt situācijām vēsturisko 
heroiku, skeptiski un ironiski paraudzī-
ties uz cilvēku dabu, kas, laikam ejot, 
maz mainījusies. Režisors savukārt no 
piedāvātā klāsta ceļ laukā ideālus un re-
volucionāru dumpinieciskumu. Šāda 
attieksme ir cilvēciski patīkama, bet 
krietni liek piestrādāt, lai viss notieko-
šais neieslīgtu pozitīvā viennozīmībā.

nesenā vēsture
Izrādes otrajā cēlienā gaišā deju zāle ir 
pārtapusi smagām drapērijām klātā kul-
tūras namā. Nekas no ārpuses nav ne 
redzams, ne dzirdams. Sākas dzīve ar 
dubulto morāli. Pieņemot, ka viss notie-
košais ir daudz atpazīstamāks un publi-
kai saprotamāks, Suhanovs ir atteicies 
no vēsturisko faktu pieteikšanas vai pa-
skaidrošanas. Skatuviskā darbība sāk ri-
tēt vienotā plūdumā, daudz lielāka loma 

GaLvenā izrāDes tēMa, kas 
caurvij visu Darbību, ir 

MeLanhoLiskais vaLsis. tas 
skan kā sirDsPuksti
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ir cilvēcisku likteņu sarežģītībai. Reži-
sors tos vairs nepaslauka zem paklājiņa, 
bet būvē uz tiem visa cēliena dramatur-
ģiju: par kara un staļinisko represiju aiz-
lauztajiem vīriešiem un stiprajām sie-
vietēm, kas uz saviem pleciem izvelk 
padomju dzīves smagumu. Nosauktas 
vārdā, šīs attiecības izklausās shematis-
kas, bet izrādē tās atklātas ar teatrālu 
vieglumu un humoru. Absolūti precīza 
un lieliska ir aina, kurā sievietes sapul-
cējušās slēgtajā kultūras namā, lai vaka-
rētu, un, satikušas savus mežabrāļus vī-
rus, dzied Eduarda Rozenštrauha Zilo 
lakatiņu, bet partorga modrā acs un ne-
gaidītā ierašanās liek leģionāru dzies-
mai pārtapt Klaudijas Šuļženko Zilajā 
lakatiņā, savukārt neformālais saiets 
tiek nosaukts par gatavošanos māksli-
nieciskās pašdarbības skatei. Jēdzienis-
kās koncentrācijas ziņā visprecīzākā ir 
aina, kurā suitu sievas ņemas apdainot 
padomju dzīves jaukumus. Tā vienlai-
kus ir gan ļoti asprātīga, gan šausminoši 
baisa, jo svešās ideoloģijas kropļojums 
ir ielauzies pat nacionālā un slēgtā vērtī-
bu sistēmā. Tas, vai šo ainu vienkārši 
nosmiet, vai apjaust notiekošā drama-
tiskos apmērus, ir katra skatītāja ziņā. 
Viss otrais cēliens balansē uz «kapust-
ņika» un cilvēciski dramatisku attiecī-
bu robežas. Uz kuru pusi tas vairāk 
aizvilks – nosaka skatuves un zāles at-
tiecības. Katrā izrādē ir jāsāk no jauna 
cīņa par to, vai aktieriem izdosies aiz 
ārēji jautrās formas atklāt nežēlīgo, 

cilvēcisko pašcieņu sagraujošo sistē-
mu, vai arī tas paliks asprātīgu etīžu 
un nosmejamu ainu līmenī. Vai aktie-
riem atvēlētie īsie tēlu atklāsmes mir-
kļi būs tik jaudīgi, ka liks skatītājiem 
aizdomāties, vai arī prieks par situāci-
ju atpazīstamība aizvilks uz savu pusi. 
Man tas liekas vērtīgākais un dzīvākais 
izrādes dialogs, kuram es ar prieku 
ļaujos. 

visjaunākā vēsture
Izrādes pēdējais cēliens sākas ar sma-
go, noputējušo aizkaru un drapēriju 
novākšanu. Deju zāle atkal atguvusi 
savu caurspīdīgo trauslumu. Izrādes 
radošā komanda izvēlējusies ļoti spilg-

tas un precīzas laikmetu mijas zīmes. 
Kultūras nami vai deju zāles pārtop 
humpalu tirdzniecības vietās un šovu 
filmēšanas paviljonos. Viss tiek iztir-
gots vai izzagts. Kultūra ir vienādota ar 
šovu. Cilvēcisko attiecību vietā ir dažu 
minūšu prezentācija. Skatītājiem viss 
notiekošais ir labi saprotams un atpa-

zīstams. Zāle priecājas par precīzajām 
detaļām un asprātīgajām situācijām. 
Mazliet žēl, ka neko vairāk par šajā lai-
kā dzīvojošajiem cilvēkiem tās nepasa-
ka, bet iespējams, ka pie vainas ir tuvā 
laika distance. 

šodiena
Tālāk izrāde apmet pilnīgi negaidītu kū-
leni. No deju zāles pāri nav palicis gan-
drīz nekas – viss ir izvazāts vai pārdots. 
Uz tukšās skatuves viens pēc otra nāk 
aktieri un stāsta katrs savu personisko 
stāstu par vēsturi: savu ģimeni, savu da-
lību kādā vēsturiski nozīmīgā notiku-
mā, bērnības atmiņas… Tiešā saruna ar 
skatītāju zāli un patiesā intonācija at-

bruņo. Te vairs nedarbojas nekādi vēr-
tējuma kritēriji, jo šie stāsti nevar būt 
labi vai slikti. Tie vienkārši ir. Un vienī-
gais, kas tajā brīdī atliek, pārdomāt pa-
šam savu stāstu. Simt gadus garā Latvi-
jas vēsture ir izrādījies katra personis-
kais stāsts, kam saknes, protams, snie-
dzas pagātnē. 6

tiešā saruna ar skatītāju 
zāLi un Patiesā intonācija 

atbruņo

visa izrādes Balle būs darbība norisinās deju zālē Apollo, kura, laikam ejot, maina savu nosaukumu un saturisko piepildījumu, bet 
turpina pulcēt cilvēkus, kas vienojas dejā. vilma lučko – ilze lieckalniņa, jānis smiltēns – jānis znotiņš. Foto – matīss markovskis
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Process

Gorkijs ar 
baLtu aPkakLīti

«saules bērni» Dailes teātrī

vaLDa čakare

malki ļaudis rupju 
ļaužu ielenkumā. 
Tā varētu īsi rak-
sturot Gorkija 
1905.gadā tapušās 

lugas Saules bērni svarīgāko mizan-
scēnu. Spriežot pēc tīmeklī pieejamās 
informācijas, šāds sociālo slāņu izkārto-
jums 21.gadsimtā joprojām ir aktuāls, jo 
triloģijas Vasarnieki (1904), Saules bērni 
(1905) un Barbari (1905) otrā daļa tiek 
spēlēta visai bieži, turklāt prestižos Eiro-
pas teātros pat biežāk nekā pašā Krievi-
jā. 

akadēmiski un rātni
Atšķirībā no rietumu, sevišķi vācvalodī-
gā teātra interpretācijām, kur Gorkija 
luga lielākoties adaptēta, tās darbību 
pārceļot uz mūsdienu pasauli – rungas 
un bozes aizstātas ar revolveriem, dā-
mas valkā džinsus un minisvārkus, bet 
ķīmiķis autodidakts tā vietā, lai darbo-
tos ar kolbām un mēģenēm, pūš gaisā 
ziepju burbuļus – Dž.Dž.Džilindžers 
Saules bērnus iestudējis negaidīti aka-
dēmiski un pat rātni. Skatuves iekārto-
jums, kostīmi un rekvizīti, kaut stilizētā 
veidā un ar pretenziju uz simbolisku no-
zīmi, nekļūdīgi ļauj identificēt izrādes 
laiktelpu – tā ir 19. un 20. gadsimta mi-
jas Krievija. Arī aktieru spēles stilā vēro-
jama reālisma teātrim raksturīgā tiekša-
nās pēc harmonijas starp tēla iekšējo 
pārdzīvojumu un pārdzīvojuma vokālo 

un fizisko izpausmi, un dialogs ir vērsts 
uz to, lai atklātu darbības personu no-
skaņojumu un attiecības. Rietumu teāt-
ri Saules bērnus visbiežāk iestudē kā tra-
ģifarsu, Dailes teātra izrāde kvalificēja-
ma kā drāma ar traģikomiskiem akcen-
tiem. 

Gorkija lugas allaž ir sociālpolitiski 
tendētas, tās mēdz būt filozofiski drū-
mas un morāli ambivalentas – ticība ta-
jās jaucas ar cinismu. Niansēts psiholo-
ģiskums un stila izsmalcinātība nav 
rakstnieka stihija, sižeti viņa lugās ir 
konstruēti tā, lai maksimāli skaidri būtu 
nolasāmi konflikti un mokoši nepārva-
ramais atsvešinājums starp šķirām. Gor-
kijam patīk moralizēt un sprediķot, tā-
lab valoda bieži ir retoriska, pieblīvēta 
ar ideoloģiskām tirādēm, kuru mērķis – 
izglītot publiku. Vislielākais mākslinie-
ciskās iedarbības spēks piemīt grupu 
portretiem, ne tik labi Gorkijam izdodas 
indivīdi, ja vien tie nav viņa naida vai sa-
jūsmas iedvesmoti. Visas šīs iezīmes 
raksturīgas arī Saules bērniem, ko Krie-
vijas kritiķi dēvē par visčehoviskāko no 
Gorkija lugām. 

Tāpat kā lugā arī Dailes teātra iestu-
dējumā radīts panorāmisks skatījums 
uz tādu sabiedrību, kura šūpojas pirms 
sabrukšanas. Tās centrā ir ķīmiķis paš-
darbnieks Pāvels Protasovs un viņa tu-
vējā apkārtne – visi noslēgtā, iekšup vēr-
stā sabiedrībā dzīvojoši inteliģenti, kuri 
ir aizņemti ar mākslu un zinātni. Viņi 

nemitīgi strīdas par to, kā pasauli pada-
rīt labāku, un grib darīt visu cilvēci lai-
mīgu. Bet – tālāk par runāšanu netiek, 
jo, cīnoties katrs ar savām mīlas likstām, 
nespēj darīt neko labu cilvēkiem, kuri ir 
ap viņiem. 

gaismas ēdēji
Šķiet, ka Džilindžera iestudējumam pie-
stāvētu ungāru dramaturģes Annamari-
jas Radnaji veidotās Gorkija lugas adap-
tācijas nosaukums Gaismas ēdēji. Gor-
kija izmantotā metafora «saules bērni» 
raisa asociācijas ar piedzimšanu, jaunas 
pasaules radīšanu, turpretī «gaismas 
ēdēji» ir piezemēts, ar patērēšanu un 
mūsdienu globalizēto masu sabiedrību 
saistīts tēls. Protasovs un viņam līdzīgie 
tic, ka atšķirībā no citiem viņi var pārtikt 
no gaismas. Šie cilvēki propagandē garī-
gās barības pārākumu, bet – diez, vai 
tiem, kuri labāk ēstu maizi, tas kaut ko 
nozīmē. Džilindžera izrādē cilvēki, kuri 
pārtiek no gaismas, savā ziņā ir līdzīgi 
aklajiem, jo neredz, kas notiek tepat bla-
kus, – viņi skatās ar iekšējo garīgo redzi, 
bet viņiem dramatiski trūkst ārējās, kas 
ļautu novērtēt lietu patieso stāvokli. 

Ārējās redzes trūkumu scenogrāfs 
Kristiāns Brekte padarījis ieraugāmu, 
uzbūvējot Dailes teātra plašās skatuves 
centrā izolētu brūnu koka dēļu namiņu 
ar terasi, uz kuras notiek lielākā daļa 
darbības. Izveidojas tāda kā maza ska-
tuvīte uz skatuves. Teātris teātrī, kur tiek 
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«plēstas» kaislības, filozofēts, sapņots 
par nākotni. Otra uzstājīga asociācija ir 
ar plostu, kurš peld bez enkura: visas 
piesaistes, kas varētu tam garantēt sta-
bilitāti, šķiet apcirstas, tikai no ārpasau-
les ik palaikam ierodas kādi vēstneši – 
satrakojušies vai viltīgu plānu pārņemti 
cilvēki; sliktas ziņas; holēra, ko var uz-
tvert gan kā slimību, gan kā simbolu so-
ciālajiem nemieriem. Šīs zīmes signali-
zē, ka pasaule ir draudīga, emocionāli 
varmācīga un ļauna. 

Ekscentrisks un daiļrunīgs sceno-
grāfijas elements ir kāpnes, kuras no te-
rases ved nevis uz māju, bet prom no 
tās, uz augšu, pretī debesīm, apraujoties 
nekurienē. Pa šīm kāpnēm nekāpj ne-
viens, izņemot Čepurnoju, kurš lugas 
un izrādes beigās padara sev galu. Kāp-
nes savieno gaismas ēdējus... jā, ar ko īs-
ti? Ar kosmosu, nebūtību, brīvību? Vi-
zuāli vēsts šķiet noformulēta skaidri – 
plosta pasažieriem ir tikai divas iespējas 
– kāpt no terases uz leju un nonākt bru-
tālajā, naidīgajā ikdienā vai pārcelties uz 
augstākām sfērām, meklējot atpestīša-
nu nāvē.

Cilvēki uz šī Medūzas plosta cenšas 
dzīvot garīgu, piepildītu dzīvi un paralē-
li risina savas mīlestības problēmas. Ju-
ra Žagara Protasovs tā iegrimis ķīmijas 
eksperimentos, ka viņa sieva Jeļena, ko 
spēlē Kristīne Nevarauska, spiesta īsināt 
laiku, koķetējot ar Ģirta Ķestera māksli-
nieku Vaginu un mētāties neziņā par to, 

vai vīrs viņu mīl, vai nē. Vitas Vārpiņas 
kolorītā tirgotāja Melānija savukārt sli-
mīgā ekstāzē pielūdz Protasovu, kurpre-
tī tam nav ne jausmas par viņas jūtām. 
Protasova māsa Liza – Ērika Eglija, pie-
dzīvojusi garīgu traumu pēc Asiņainās 
svētdienas notikumiem, pravieto pa-
saules iznīcību, kamēr Arta Robežnieka 

veterinārārsts Čepurnojs viņu bezcerīgi 
mīl. Katrs kādu mīl – mīl bez atbildes, 
mīl ne to cilvēku. Pasvītrojot tēlu iz-
pausmēs čehoviskās «nepareizi» adresē-
tās ilgas, Džilindžers trāpīgi akcentē to, 
ka šī mīlestība patiesībā ir vērsta uz sevi. 
Katrs no izrādes varoņiem vairāk nekā 
mīlestības objektu mīl pats savu mīlestī-
bu pret šo objektu.

stikla lode saules staros 
Kā pret ideoloģisku sludinātāju režisors 
pret Gorkiju izturas distancēti, kā pret 
sadzīves žanra ainu gleznotāju un rak-
sturu pētnieku – ieinteresēti. Kopā ar 

asistenti Ingu Krasovsku un aktieriem 
viņš katru darbības personu groza kā 
stikla lodi saules staros un vēro gaismu 
un ēnu saspēli uz slīpētās virsmas. Šķiet, 
visvairāk negaidītu uzplaiksnījumu iz-
devies ieraudzīt Protasovā.

Ar nākotnes nozari ķīmiju apsēstais 
Jura Žagara Protasovs ir smalks aktiera 

darbs, kurš balansē uz intrigu uzturošās 
robežas starp nopietnību un komismu. 
Žagars steidzīgā riksī pārnēsā traukus 
un dažādas ierīces, radot iespaidu, ka 
dzīve ir tikai intermēdiju virkne starp ķī-
miskām reakcijām. Būdams ne tikai 
bezgala aizņemts, bet arī bezgala deli-
kāts, viņš vērīgi ielūkojas cilvēkiem acīs, 
taču redz tur vien pats savu atspulgu. 
Tēla komisko dimensiju aktieris visko-
šāk atklāj Protasova egoistiskajās attie-
cībās ar sievietēm – gan atbruņojoši ne-
viltota pārsteiguma un neizpratnes 
caurstrāvotā intonācijā uzdodot mīlas 
kaisles pārņemtajai Melānijai jautāju-

katrs no izrāDes varoņieM 
vairāk nekā MīLestības 
objektu MīL Pats savu 

MīLestību Pret šo objektu

vitas vārpiņas kolorītā tirgotāja melānija slimīgā ekstāzē pielūdz jura Žagara protasovu, kurpretī tam nav ne jausmas par viņas 
jūtām. Foto – gunārs janaitis
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mu «Kāpēc jūs man bučojat bikses?», 
gan enerģiski, trauksmainu žestu pava-
dītā monologā skaidrojot Jeļenai, ka vi-
ņas tuvums obligāti nepieciešams, lai 
varētu turpināt Dievs zin kam vajadzī-
gos eksperimentus. 

Tomēr Žagara Protasovs nav tikai 
stalta, braši noaugusi vīriešu dzimuma 
dievgosniņa, kuras klātbūtne uz skatu-
ves liek skatītājiem atdzīvoties un izrai-
sa smieklu uzplūdus. Aktieris viņā ļauj 
nojaust arī moderno individuālistu, ku-
ra darbošanās ir pašvērtīga, pašpietie-
kama, sociālās dzīves un ikdienišķa de-
rīguma nesakompromitēta. Kaut Pro-
tasova aicinājums ir zinātne, viņu iespē-
jams uzlūkot arī kā mākslinieku moder-
nistu, kuram svarīga mākslas autonomi-
ja un augsti mērķi. Kad no ziepju fabri-
kas iniciatoriem Nazara un Mišas nāk 
piedāvājums viņa zināšanas izmantot 
praksē, Žagara Protasovs šo iespēju no-
raida ar sev citkārt neraksturīgu asu žes-
tu un aristokrāta nicinājumu, kas drīz 
vien pārvēršas bezpalīdzībā un izmisu-
ma pilnā neizpratnē, sastopoties ar pa-
šu zemāko sabiedrības slāņu naidu un 
dūres rupjo spēku.

Ģirta Ķestera gleznotājs Vagins Pro-
tasovam nav konkurents cīņā par Jeļe-
nas sirdi ne tikai tāpēc, ka Gorkijs viņam 
paredzējis rezoniera lomu, kuru aktieris 
izpilda eleganti, taču bez īpaša entuzi-
asma, bet arī tāpēc, ka Kristīnes Neva-
rauskas apburoši ēteriskā un vienlaikus 
lietišķā Jeļena, tērpta pelēkzilam tīmek-
lim līdzīgā kleitā, ir tik nevainojami, 
bezmiesīgi pareiza un saprātīgi laba, ka 
diez vai būtu spējīga ļauties «neparei-
zām» jūtām. Šajā tēlā pietrūkst dzīvino-
šās neatbilstības starp objektīvi komis-
kiem un subjektīvi sāpīgiem dzīves as-
pektiem, un režisoram, kā šķiet, nav iz-
devies nodibināt apstākļus, kas aktrisei 
palīdzētu Jeļenas nevainojamo rīcību 
padarīt ticamu. 

Vispār Džilindžera plaši un rūpīgi iz-
vērstās raksturu studijas ne gluži visā iz-
rādes garumā vērojamas ar neatslābsto-
šu interesi – pirmais cēliens dažbrīd at-
gādina pārāk ievilkušos ekspozīciju, bet, 
kad tēlu dzīvēs uzmutuļo kaislības, se-
višķi otrajā cēlienā, izrāde uzņem ap-
griezienus. 

Par to parūpējas Vitas Vārpiņas kup-
ciene Melānija, ko kostīmu māksliniece 
Ilze Vītoliņa ietērpusi elegantā zaļganā 
kleitā. Viņa dedzīgi raujas piepildīt savu 
tukšo dzīvi, varbūt arī izpirkt grēkus – 
kādreizējo aprēķina laulību kompensēt 
ar ziedošanos cilvēkam, kuru nesaprot, 
bet neprātīgi mīl un idealizē. Vita Vārpi-
ņa līdz šim sevi apliecinājusi kā formā 
allaž precīzu, racionāli izsvērtas rīcības 
aktrisi, kura šoreiz ne tikai ar smalku tu-
šas spalvu izzīmē visus kāpumus un kri-
tumus Melānijas mīlas jūtās, bet piešķir 
to izpausmēm teju vai reibinošu sulīgu-
mu. Zemojas, lej asaras, krīt ceļos, grem-
dējas nožēlā un tajā pašā laikā ar dzel-
žainu tvērienu noliek pie vietas visus, 
kuri nepieder pie dievinātā Protasova 

apkārtnes. Melānijas eksplozīvais tem-
peraments laužas uz āru visplašākajā 
emociju un fizisko darbību amplitūdā, 
taču viņas krasi kontrastainajai, bieži 
neprognozējamai uzvedībai iespējams 
atrast pamatojumu gan lugā, gan cilvē-
ka dabā.

Fin de siècle noskaņas
Šķiet, citādi ir ar Protasova māsu Lizu, 
kura izturas ne tikai neprognozējami, 
bet pat neloģiski: bezcerība viņas iz-
pausmēs sadzīvo ar pacilātību, mīlestī-
ba pret Čepurnoju – ar kategorisku ne-
vēlēšanos kļūt par viņa sievu un bērnu 
māti. No reālisma skatupunkta Liza tik 

tiešām nav sevišķi loģisks tēls, pat ja 
ņem vērā, ka viņa ir garīgi traumēta un 
uzmācīgajos depresīva noskaņojuma 
un nemotivētas jūsmas uzbangojumos 
atbalsojas viņas psihiskā nelīdzsvarotī-
ba. Bet varbūt Liza nav jāuzlūko no reā-
lisma skatupunkta? Varbūt viņā atbalso-
jas fin de siècle noskaņas? Tad Lizas pra-
vietojumi apvienojumā ar šķietami ne-
loģisko attieksmi pret Čepurnoju iegūst 
jēgu. 

19. un 20.gadsimta mijas dekaden-
tiskajos strāvojumos nāves priekšnojau-
tas saplūst ar utopiskiem sapņiem, ku-
ros erotiska atturēšanās tiek uzlūkota kā 
nepieciešams priekšnoteikums, lai iznī-
cinātu nāvi un sasniegtu ķermeņa ne-
mirstību. Varbūt Lizas apgalvojumi, ka 
viņa nevēlas precēties un negrib bērnus, 
sakņoti uzskatā, ka bērna dzimšana ap-
draud nemirstību, jo tieši nepiepildīta 
seksuālā tieksme ir neizsmeļams enerģi-
jas avots jaunas pasaules radīšanai.1 In-
tuitīvi vai apzināti, režisors šķiet rīkojies 
gudri, necenšoties Lizas dīvainās uzve-
dības cēloņus reducēt līdz vienam ne-
pārprotamam skaidrojumam kā, pie-
mēram, Bavārijas Fīrtas pilsētas teātra 
uzvedumā, kur Lizas galvā virmojošās 
atmiņas par Asiņainās svētdienas noti-
kumiem tiek rādītas uz ekrāna.

Ērika Eglija nepadara Lizu par trako-
jošu neirastēniķi (Cīrihes iestudējumā 
uz skatuves plosās tieši tāda neprātīga 
būtne), tikai iezīmē viņas sakāpināto jū-
tīgumu attiecībā pret apkārtējo pasauli, 
straujās garastāvokļa maiņas un bailes 
no dzīves, ar to saprotot ne tikai sociālās 
pretrunas, bet arī mīlestību. Liza ir apjo-
mīgs tēls, turklāt atšķirīgs no aktrises re-
pertuārā dominējošiem dziedošajiem 
vai kolorīti groteskajiem raksturiem.

Starp citu. Saskatīt parūkās manifes-
tu varbūt ir pārlieku tendenciozi, bet ro-

das iespaids, ka dāmu matu sakārtoju-
mos iecerēts atklāt ne tikai viņu rakstura 
īpatnību, bet arī attiecības ar apkārtējo 
pasauli. Jeļenas mezglā savītās cirtas 
akurāti un simetriski viļņojas pāri ausīm 
pat tad, kad viņa atgriežas no holēras 
piemeklētā nama. Melānijas galvu, sig-
nalizējot par stihisku, nevaldāmu tem-
peramentu, rotā pinkaina matu kodeļa. 
Savukārt Lizas uz vienu pusi, kā liekas, 
līdz sāpēm cieši saglaustie mati, iespē-
jams, ne tikai norāda uz viņas noslēgša-
nos sevī, bet neveiksmīgā kārtā arī at-
sauc prātā saukli no matu kopšanas lī-
dzekļu reklāmas: «Nost ar frizūrām, kas 
atgādina ķiveri!». 

Neapšaubāmi simboliska nozīme 
gan lugā, gan izrādē ir arī Lizas vīzijai 
par došanos tuksnesī kopā ar mīļoto cil-
vēku. Fiziskā nozīmē tuksnesis ir pla-
šums bez robežām, paralizējošs kar-
stums un aukstums, mirāžas, eksotiski 
putni un reptiļi. Savukārt tuksnesis kā 
psihes ainava ir metafora ilgiem atsveši-
nājuma periodiem, garīgām slāpēm, 
šķīstīšanai un iniciācijai. Arī tukšumam, 
izmisumam un apsolījuma gaidām. Ne-
atkarīgi no tā, vai tuksnesis ir reāls vai 
iztēlots, cilvēks tajā dodas sevi pazaudēt 
vai atrast. Tur var aiziet bojā. Bet tur var 
arī ieraudzīt līdz šim nepamanītas dzī-
ves zīmes. 

Arta Robežnieka Čepurnojs aiziet 
bojā. Varbūt tāpēc, ka starp «saules bēr-
niem» ir visredzīgākais un nelolo cerī-
bas par visas cilvēces glābšanu. Aktiera 
stalto stāju apēno tāds kā gurdenums, 
sejā ievilkusies ironiska vīpsna, pāri 
acīm pie straujākas pakustēšanās pār-
krīt matu šķipsna. Mizanscēnas veido-
tas tā, ka Čepurnojs turas nomaļus, uz-
manības un līdz ar to arī spēles laukuma 
centrā nonākot vien tad, kad tērgāšanas 
vietā nepieciešama rīcība. Artis Robež-
nieks aiz skopajām, ironiski izmestajām 
frāzēm un dīkās slaistīšanās pa terasi 
ļauj nojaust nopietnu un dziļu personī-
bu. Īstenībā aktieris šajā lomā nospēlē 
Hamletu. Epizodei, kurā veterinārs prā-
to – bija man lietussargs vai nebija – va-
rētu pārslīdēt pāri kā nevainīgai spēlei 
ar alūzijām, taču Robežnieks pie tās aiz-
kavējas, liekot saprast, ka Čepurnojs ša-
jā brīdī pats sev uzdod eksistenciālo jau-
tājumu – būt vai nebūt.

divas pasaules 
Abi uzņēmēji – Jura Kalniņa Nazars Av-
dejevičs un viņa dēls Miša, ko spēlē 
Edijs Zalaks, ir tādi kā savienotājele-

kaD tēLu Dzīvēs uzMutuļo 
kaisLības, izrāDe uzņeM 

aPGriezienus
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menti starp abām pasaulēm – to, kas 
Protasova namā, un to, kas ārpusē. Prak-
tiskā, lietišķā prāta cilvēki, kuriem ķīmi-
jas zināšanas un eksperimenti šķiet ne-
pieciešami vien tāpēc, lai tos varētu likt 
lietā ziepju ražošanā. Tā arī aktieri viņus 
spēlē – spilgti, konkrēti, ne tikai neslēp-
jot, bet tieši pretēji – padarot viņu nolū-
kus caurspīdīgi redzamus. 

Kad Miša uzrunā kalponi Fimu sev 
par pērkamu mīļāko, ar gurnu uz galda 
laiski uzmeties, viņš uzskaita ieguvu-
mus – dzīvoklis, nauda –, kamēr Sarmī-
tes Rubules Fima, smalku ļaužu namā 
smalkas manieres saskatījusies, smaidī-
ga, augstu paceltu galvu viņa priekšā vī-
zējas par tēmu «es esmu godīga meite-
ne, gribu, lai maksā vairāk». 

No Gorkija radītā tēla varbūt visvai-
rāk atšķiras Lidijas Pupures Antonovna. 
Aukle, kuru «saules bērni» lamā par 
muļķi un uzskata par apnicīgu veceni, 
izrādē drīzāk atgādina nama kundzi – 
pavarda uzturētāju, kura atceras, ka Li-
zai pilieni jādzer, ka ar ķīmijas vielām 
nedrīkstētu piecūkot māju, ka sētnie-
kus, atslēdzniekus un istabenes stingri 
jāsaņem grožos. Lidijai Pupurei visās lo-
mās piemīt noteiktība, spēja reljefi iezī-
mēt tēla attieksmi pret apkārtējo pasau-
li, pret citiem cilvēkiem. Tālab Saules 
bērnos aukles vaimanājošie teksti iz-
klausās disciplinēti un pat valdonīgi. Vi-
ņas personā Protasova namā jaušama 
veselā saprāta klātbūtne, realitātes 
skaidra novērtēšana un apziņa, ka tieši 

kārtība notur pasauli orbītā. Šī apziņa 
nolasāma gan Antonovnas staltajā stājā, 
gan izlēmīgajās kustībās. 

Starp tiem, kuriem Protasovam ne-
izdodas izpatikt un kurus nekādi neiz-
dodas apgaismot, centrālā figūra ir Lau-
ra Dzelzīša Jegors – dūšīgs sievas sitējs 
un labs atslēdznieka aroda pratējs. Inte-

lekta neapgrūtināti varoņi, kuriem dvē-
sele kā vārti vaļā, ir Dzelzīša ampluā. 
Aktierim nav iekšējas barjeras, kas ne-
ļautu ātri pārslēgties no naida uz mīles-
tību, no rokas pacelšanas pret savu tu-
vāku uz ceļos krišanu viņa priekšā. 

Džilindžers «neapgaismotos» slāņus 
pat tā kā centies individualizēt pretēji 
tendencei visus ieģērbt vienādos strād-
nieku apģērbos kā, piemēram, Vīnes 
Tautas teātra uzvedumā. Arī pārējie 
«tumšās masas» reprezentanti iespēju 
robežās ieguvuši izpausmju konkrētību. 
Aija Dzērve divās nelielās lomās stilizē 
krievu bābas klaigājošo izpausmes vei-

du. Savukārt Aldis Siliņš Jegora atbalstī-
tāja Trošina un Dainis Gaidelis sētnieka 
Romāna lomā – viens nikni, otrs ar 
vieglprātīgu ironiju – iezīmē aprises epi-
zodiskajiem darbaļaužu raksturiem. 
Mūsdienu pasaulei tik raksturīgais indi-
viduālisms un izkliedētais egoisms šķiru 
pretrunām atņem asumu. 

Džilindžera izrāde ir nopietns lugas 
lasījums, ko krievi varētu apzīmēt ar 
vārdu добротный (skan trāpīgāk nekā 
bezpersoniskā vārdkopa «laba kvalitā-
te»). Gorkiju tajā var pazīt. Mati gludi sa-
glausti, varenās ūsas rūpīgi izķemmētas, 
kaut krievu krekla vietā – žakete, zem 
kuras vīd balta apkaklīte. 6 

1 Par to plaši raksta Olga Matiča savā pētījumā 
Erotiskā utopija. Ольга Матич. Эротическая 
утопия: новое религиозное сознание и fin 
de siècle в России. Новое литературное 
oбозрение, Москва, 2008, сс.5–30

 Gorkiju var Pazīt. Mati GLuDi 
saGLausti, varenās ūsas 
rūPīGi izķeMMētas, kaut 

krievu krekLa vietā – žakete

artis robežnieks aiz skopajām frāzēm ļauj nojaust nopietnu un dziļu personību. īstenībā aktieris Čepurnoja lomā nospēlē Hamletu. 
liza – ērika eglija. Foto – gunārs janaitis
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Process

krievu kLasika – 
intriģē 

«vaņa» ģit un «jaunā ārsta piezīmes» 
nacionālajā teātrī

siLvija raDzobe

eikt, ka Andrejs 
Jarovojs Ģertrū-
des ielas teātrī 
izrādi Vaņa ie-
studējis pēc An-

tona Čehova lugas Tēvocis Vaņa motī-
viem, nebūtu precīzi. Nekādu motīvu 
(šis jēdziens ietver jēgas un formas 
transformāciju) nav, tā vietā – maksi-
māli saīsināta luga, no visa darbojošos 
personu plašā loka atstājot vien četrus – 
Vaņu, Soņu, Astrovu, Jeļenu. Protams, 
līdz ar to būtiski mainījies arī teksta un 
sižeta apjoms – izrāde tiek spēlēta vienā 
cēlienā stundu un divdesmit minūtes. 
Šāda postdramatiskajam teātrim rak-
sturīga lugu «operēšana» Latvijā noti-
kusi arī iepriekš – pie spilgtākajiem pie-
mēriem pieder Gaļinas Poliščukas ek-
sperimenti ar Raiņa Pūt, vējiņi! un Alek-
sandra Ostrovska Negaisu, iestudējot 
šos darbus Nacionālajā teātrī. Gan Jaro-
voja, gan arī Poliščukas gadījumā viņu 
interpretēto dramatisko darbu pamat-
jēga principiāli nemainās, ja salīdzina 
ar hrestomātisko uztveri, tiek atklātas 
vien jaunas, svaigas nianses, kuras ir 
saistoši vērot. (Protams, paradoksāls 
var šķist secinājums, ka īstenībā tātad 
Čehovam būtu pieticis tikai ar četriem 
tēliem, lai viņš paustu savu ieceri.) 

Fiziskā teātra paradoksi   
Programmā lasāma informācija, ka izrā-
de iestudēta «fiziskā teātra estētikā», 

Andrejam Jarovojam sadarbojoties ar 
igauņu horeogrāfu Karlu Saksu. Arī vai-
rāki iepriekšējie Jarovoja darbi, piemē-
ram, Heavy metal un mūsdienu dejas iz-
rāde Pietiekami labs bijuši saistīti ar in-
teresi par cilvēka, respektīvi, aktiera fi-
ziskā ķermeņa iespējām paust saturu 
ārpus verbalizēta teksta vai papildinot 
to. Jēdziens «fiziskais teātris» ir relatīvi 
jauns teātra termins. Kā raksta Tomass 
Lebharts (Thomas Leabhart)1, 21.gad-
simta sākumā fiziskais teātris ir hibrīda 
mākslas forma, kas kombinē Rietumu 
tradīcijas fizisko meistarību ar Āzijas 
formu precīzo fizisko trenētību, lai radī-
tu kaut ko, kas vienlaikus ir jauns un 
vecs. Pētnieks atzīmē, ka mūsdienu fi-
ziskais teātris atjaunotā veidolā turpina 
tradīciju, ko 20.gadsimta pirmajās des-
mitgadēs izstrādā Rietumu teātra nova-
tori (Gordons Krēgs, Ādolfs Apia, Anto-
nens Arto, Bertolts Brehts, Žaks Kopo, 
Vsevolods Meierholds, Aleksandrs Tai-
rovs) un ko tālāk attīsta 60.–70. gadu re-
žisori, kuri meklē jaunu teātra valodu 
(Ježijs Grotovskis, Ariana Mnuškina, Ro-
berts Vilsons, Robērs Lepāžs). Minētie 
un vēl citi režisori aizņemas no Austru-
miem uzskatu, ka laikmetīgam aktierim 
vienlaikus jābūt dejotājam, dziedātā-
jam, akrobātam, pantomīmas māksli-
niekam, bet spēles telpai – plašai un 
simboliskai, kas dotu iespēju izteiksmī-
gai aktieru ķermeņu kustību partitūrai 
un raisītu skatītāju fantāziju. Fiziskā te-

ātra struktūrā kustības un žesti nepapil-
dina un neizskaidro tekstu. Tie kļūst par 
patstāvīgu, rakstītajam tekstam līdzvēr-
tīgu kustību tekstu, kas var to arī daļēji 
vai pilnīgi aizstāt. Kustību teksts kopā ar 
fizisko tekstu kļūst par skatuves tekstu. 

Vaņa tiek spēlēts Ģertrūdes ielas te-
ātra lielās zāles centrā, skatītāju rindām 
no trim pusēm iekļaujot spēles lauku-
mu, kurš pārklāts ar īpašu, laikmetīgās 
dejas izrādēm piemērotu pārklājumu. 
Andreja Jarovoja iekārtotā spēles lauku-
ma četros stūros atrodas stāvlampas, 
kuru pulsējošā iedegšanās un izdzišana 
rada dažkārt mājīgu, dažkārt vientulīgu 
atmosfēru. Pusizārdītās klavieres, uz 
kurām Antas Aizupes Jeļena spēlē dom-
pilnus akordus, kā raksta Atis Rozentāls 
savā recenzijā (kroders.lv), var raisīt 
asociācijas ar sašķeltu, vientuļu dvēseli. 
Izrādes sākumā aktieri pārnēsā un sa-
krauj kartona kastes vienā, bet izrādes 
finālā – otrā telpas galā. Iespējams, ne-
pārprotami tukšās kastes simbolizē klāt 
neesošā Serebrjakova veltīgo mūža dar-
bu, bet varbūt viņa ģimenes dzīves fik-
ciju. 

Vaņas galvenā estētiskā problemāti-
ka saistās ar izrādes struktūru, respektī-
vi, veidu un mērķi, kā savienoti izrādes 
verbālie un fizisko kustību elementi. 
Pozitīvi vērtējams fakts, ka pantomī-
miski dejiskie fiziskās kustību partitū-
ras iešķēlumi šķietami reālistiskajos 
dialogos nedublē, respektīvi, neilustrē 
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tekstu, bet sniedz jaunu, citu māksli-
niecisko informāciju, pildot tādas kā 
paplašināta zemteksta vai komentāra 
funkcijas. Pie tam šīs kustību ainas, kas 
iestudētas nevainojamā profesionālā lī-
menī, jēdzieniski var tulkot pilnīgi at-
šķirīgi, bet tas netraucē uztveri, tieši ot-
rādi. Piemēram, viens varoņu pāris no-
stājas aiz otra un saskaņotā ritmā dejis-
ki soļo. Tikpat labi, redzot šo ne–reālis-
tisko pārvietošanos, varam secināt, ka 
tie ir cilvēki, kuru soļi iet vienā rakstā, 
tik savstarpēji saprotoši un saskaņoti tie 
ir, kā arī varam šo ainu uztvert kā dzīves 
rutīnas mehānismu, kas visu un visus 
novienādo, atņemot personības savda-
bību un oriģinalitāti. Vai – viens no iz-
teiksmīgākajiem un ekstravagantāka-
jiem skatiem: Aizupes Jeļena iet blakus 
Ivara Krasta Astrovam, kurš nemitīgi ru-
nā, neskatīdamies uz savu ceļa biedreni 
un neklausīdamies tajā. Līdz vienā brīdī 
sieviete palecas, aptver ar kājām vīrieša 
stāvu, bet ar rokām tā kaklu, pati pie-
kļaudamās, taču Astrovs turpina gaitu 
uz priekšu, it kā nekas nebūtu noticis. 
Aktrise šo triku veic apbrīnojami virtuo-
zi; kentauriskā figūra, kas izveidojas, 
precīzi atgādina franču priekšsimbolis-
ma izcilā pārstāvja Gistava Moro slave-
nās gleznas Edips un Sfinksa kompozī-
ciju, kur vīrietis un pussieviete–pus-
dzīvnieks sakļāvušies neatšķetināmā 
apskāvienā, kas vienlaikus ir pievilkša-
nās un atgrūšanās spēku radīts. Ja ainu 

uztver sadzīviskā līmenī, tai piemīt liels 
komisma potenciāls: vīrietis ir vai nu 
slimīgi kautrīgs, vai bezcerīgi impo-
tents, ja nekādi nereaģē uz tik intensīvu 
un nepārprotamu sievietes erotisko iz-
aicinājumu. Bet simboliski poētiskā lī-
menī ainu var lasīt kā vizualizētu sievie-
tes, tas ir, Jeļenas sapni – erotisku vilkmi 
piederēt Astrovam, ko nekad nebūs 
lemts realizēt, jo viņš gluži vienkārši ir 
akls pret apkārtējo pasauli, tai skaitā vi-

ņu, tādēļ ka tik dziļi iegrimis pašžēlojo-
šās vaimanās par grūto dzīvi. Pēc ma-
nām domām, kustību valodā sacerētas 
ainas varēja būt skaitliski vairāk, kā arī 
tās varēja būt vēl izaicinošākas, jo patla-
ban neuzmanīgāks skatītājs var pat pa-
laist garām šo ainu principiālo nozīmi 
izrādes struktūrā.

Īstenībā izrādi drīzāk vajadzētu dē-
vēt nevis par Vaņu, bet par Jeļenu, jo tās 

centrā nepārprotami izvirzās Antas Aiz-
upes varone – skaista, neatkarīga, ar 
pašapziņu apveltīta, dedzīga, jūtām ba-
gāta sieviete. Viņas drāma ir būt ieslo-
dzītai vienā telplaikā ar gļēviem, neizlē-
mīgiem, egoistiskiem pļāpām vīriešiem 
– Krasta Astrovu un Anda Stroda tēvoci 
Vaņu. Aktrise radījusi lielisku darbu un 
kārtējo reizi apliecinājusi sevi kā intere-
santu personību un talantīgu māksli-
nieci, kuras klātbūtne varētu greznot 

jebkuru teātri. Madaras Botmanes So-
ņa, kurai atšķirībā no Jeļenas nav pare-
dzēti kādi īpaši kustību solo divertisi-
menti, atbilst tradicionāliem priekšsta-
tiem par šo tēlu un varētu labi iederē-
ties jebkurā šīs lugas klasiskā iestudēju-
mā. Viņa ir čaklās, citus žēlojošās un 
nepretenciozās bārenītes tips, kura pati 
sev par pārsteigumu uzdrošinājusies 
pacelt acis uz «pirmo puisi ciemā» – As-

vīrietis ir sLiMīGi kautrīGs, ja 
nekāDi nereaģē uz tik 

intensīvu sievietes erotisko 
izaicinājuMu

izrādi drīzāk vajadzētu dēvēt nevis par Vaņu, bet par Jeļenu, jo tās centrā nepārprotami izvirzās antas aizupes varone. 
andis strods - vaņa, ivars krasts - astrovs. Foto – ieva kauliņa
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trovu, bet, nesaņēmusi atbildes skatie-
nu, ātri un rūgti sašļūk. Tas ir neapšau-
bāmi profesionāls, lai arī mazāk intere-
sants darbs nekā Aizupes Jeļena, par ko 
prasīt atbildību vienīgi no aktrises, do-
māju, nebūtu taisnīgi. 

Izrādes ievainojamākā vieta negai-
dītā kārtā saistās nevis ar mūsu platu-
ma grādos relatīvi novatoriskā fiziskā 
teātra estētikas elementiem, bet ar 
Krasta un jo īpaši Stroda mazpārlieci-
nošo veikumu tādā šķietami tradicionā-
lā darbā kā rakstura psiholoģiskās da-
bas izstrāde. Varbūt maldos, bet man 
šķita, ka elementāri kļūdās abi aktieri – 
viņi tiecās spēlēt galarezultātu, apejot 
procesu ar pakāpenisku pāreju no vie-
na uzdevuma uz otru. Gan Vaņa, gan 
Astrovs šai izrādē ir vienmuļās dzīves 
un pašu bezdarbības nomocīti cilvēki, 
kas vainu par neizdevušos dzīvi uzveļ 
citiem, savu īgnumu izgāžot, kā šķita, 
pārmēru garos monologos. Kaut arī tek-
sta reāli ir mazāk nekā Čehova lugas pil-
nā variantā, radās iespaids, ka tā tik un 
tā ir nomācoši par daudz. Kaut arī Ivars 
Krasts vairākās lomās ir parādījis tādas 
īpašības kā lielisku humora izjūtu un vī-
rišķīgu šarmu, šoreiz viņa Astrovs bija 
galēji inerts un pat apbrīnojami asek-
suāls. Savukārt Anda Stroda vīrišķīgās 
pretenzijas uz Jeļenu labākajā gadījumā 
bija nolasāmas kā vēlēšanās viņu drus-
ku pamīcīt tuvākajos krūmos. 

Kopumā Andreja Jarovoja Vaņa ir 
saistošs fiziskā teātra pieteikums, kuru 
zināmā mērā iegāž nepietiekams darbs 
teātra tradicionālā sfērā – reālistiska 
rakstura veidošanā. 

atsakos slīcināt
Vaņam netrūkst skatītāju – publikai pa-
redzētās vietas ir allaž aizpildītas, taču 
uz citu krievu klasikas izrādi – Mihaila 
Bulgakova Jaunā ārsta piezīmēm, kas 
šosezon tapušas Nacionālā teātra Jau-
najā zālē, biļetes ir gandrīz neiespējami 
dabūt. Uzveduma noskatīšanās, nepie-
sakoties mēnesi iepriekš, ir apdraudēta 
pat kritiķiem. Acīmredzot šai gadījumā 
maģiskā pievilcība piemīt Bulgakova 
vārdam, kurš latviešu lasītājiem un teāt-
ra skatītājiem ir labi zināms.

Izrādi iestudējuši aktieri Jānis Vim-
ba un Kaspars Zvīgulis, kuriem tā ir pir-
mā pieredze režijas darbā. Uzveduma 
scenāriju sarakstījusi dramaturģe Rasa 
Bugavičute, izmantojot cikla Jaunā ārs-
ta piezīmes stāstus, kā arī garstāstu 
Morfijs. Stāstiem, kurus Bulgakovs sa-
raksta un publicē dažādos Maskavas 
žurnālos laikā no 1925. līdz 1927.ga-
dam, ir autobiogrāfisks pamats. Pēc Ki-
jevas Universitātes Medicīnas fakultā-
tes pilna kursa beigšanas, vēl nesaņē-
mis ārsta diplomu, Bulgakovs 1916.ga-
dā tiek nosūtīts darbā par zemstes ārstu 
uz Smoļenskas guberņas vientuļo Ni-
koļskas ciematu. Rit Pirmā pasaules ka-
ra otrais gads, un, kaut arī jaunais ārsts 
ir atbrīvots no došanās uz fronti, atteik-
ties no nosūtījuma uz provinci viņš ne-

var, jo tas formāli tiek pielīdzināts kara-
dienestam. Šajā nostūrī, tālu no pieras-
tajām civilizācijas ērtībām un galvaspil-
sētas kultūras dzīves, kas 25 gadus ve-
cajam jauneklim šķiet ellei līdzīgs, viņš 
pavada apmēram gadu, viens pats veik-
dams universālus ārsta pienākumus, 
operējot, pieņemot dzemdības, identi-
ficējot infekcijas slimības un saduroties 
šai procesā ar vietējo iedzīvotāju tum-
sonību un elementāru zināšanu trūku-
mu ne tikai par slimībām, bet arī par 
personisko higiēnu. Šajā laikā Mihails 
Bulgakovs kļūst atkarīgs no narkotikām. 

Oficiālā versija ir tāda, ka viņam, veicot 
traheotomiju ar difteriju slimam bēr-
nam, acī iesprāgst strutas un, lai pasar-
gātu ārstu no infekcijas, viņam tiek inji-
cēta pretpote, kurai notecējis lietošanas 
termiņš. Rezultātā viņu moka sāpīga 
nieze, no kuras glābt var vienīgi regulāri 
morfija iešļircinājumi. Taču nesen klajā 
nākušās rakstnieka pirmās sievas Tatja-
nas atmiņas, kas ilgu laiku tika noklusē-
tas, mums atklāj vēl citu morfija drāmas 
aspektu: pēc viņas domām, Bulgakovs 
meklējis glābiņu morfijā ne tikai no fi-
ziskām ciešanām, bet arī no garīgās no-
māktības, ko radījusi skarbā, pat mežo-
nīgā vide, kā arī neziņa, cik ilgs būs die-
nesta laiks Nikoļskā. 

Jaunā ārsta piezīmes un jo īpaši gar-
stāsts Morfijs ir nozīmīgāki darbi izcilā 
rakstnieka daiļrades kontekstā, nekā 
pirmajā brīdī varētu šķist. Tā kā stāsti 
top, kad uzrakstīts jau pirmais romāns 
Baltā gvarde un Maskavas Dailes teātrī 
iestudēta luga Turbinu dienas, tad au-
toru vairs nevar uzskatīt par iesācēju. 
Stāstos, salīdzinot ar romānu, stils un 
izteiksmes veids jau kļuvis tuvāks no-
briedušā rakstnieka izteiksmei – kāpi-
nājušās tādas kvalitātes kā ironija un 
groteska, bez kā nav iedomājams Meis-
tars un Margarita. Groteska rodas, sa-
duroties tādiem pretmetiem kā jau-
nam, dzīvi maz pazīstošam pilsētas in-
teliģentam ar sādžas zemniekiem, kuru 
priekšstati par dzīvi un cilvēku attiecī-
bām viņam liekas neiedomājama me-
žonība. Bulgakovs zīmē spilgtus zem-
nieku, dīvaiņu, tēlus, kā arī netaupa iro-
niju, attēlodams «pilsētas kundziņa» iz-
smalcinātību, kas cieminieku un vietējā 
medicīniskā personāla acīs savukārt ir 
grūti noslēpjamas uzjautrināšanās 
avots. Taču stāstu humānismu rada sa-
prašanās, kas pamazām nodibinās 
starp šķirtajām pasaulēm, kad ārsta 

profesionālais talants ņem virsroku pār 
viņa cilvēcisko mazdūšību. Savukārt 
stāstā Morfijs rakstnieks izmanto paņē-
mienu «teksts tekstā»: galvenais varonis 
Bomgards izlasa viņam adresētu miru-
šā daktera Poļakova dienasgrāmatu, ku-
rā tas apraksta savu morfīnismu kā paš-
nāvības cēloni. «Teksts tekstā» kļūst par 
ļoti aktuālu formālo paņēmienu vairā-
kos rakstnieka darbos, tai skaitā Teātra 
romānā. (Viens no šī paņēmiena mēr-
ķiem – atsvešināt autora ļoti personīgus 
pārdzīvojumus, pāradresējot tos citam, 
izdomātam personāžam.) Bez tam Mor-

fijs apliecina, ka autors tiešām pasaules 
transformācijas, ko piedzīvo narko-
māns, pazinis ne no citu nostāstiem. 
Tas ļauj Meistara un Margaritas, kā arī 
citu brieduma darbu fantasmagorisko 
izteiksmi saistīt ne tikai ar autora vers-
maino fantāziju, bet arī ar viņa piedzī-
votajām, morfija raisītajām vīzijām. 

Rasas Bugavičutes scenārijs, kā tas 
nosaukts programmā, ir stāsts par jau-
nu ārstu, kam ir neapšaubāms mediķa 
talants un kuram izveidojas aizkusti-
nošs mīlas stāsts ar medmāsu Annu. Ta-
ču personisko laimi, autoritāti ciemi-
nieku acīs, kā arī personības pamatus 
sagrauj atkarība no morfija. Sižetam 
par jauna cilvēka degradāciju narkotiku 
ietekmē mūsdienu situācijā, protams, 
piemīt ne tikai literāra nozīme, tas ir asi 
aktuāls. Ja stāstā Morfijs galvenais varo-
nis lasa morfīnista daktera Poļakova 
dienasgrāmatu pēc tā pašnāvības, tad 
scenārijā Poļakova liktenis tēlots tiešā 
darbībā, bagātinot viņa biogrāfiju ar 
notikumiem no citiem stāstiem. 

Grūti viennozīmīgi pateikt, vai izrā-
des iestudētāji nav īsti apzinājušies ie-
cerētā darba sarežģītību, vai arī viņu ra-
došie spēki un pieredze režijā izrādīju-
šies nepietiekami, bet rezultātā radies 
pretrunīgs darbs, kurā skolnieciskuma, 
manuprāt, ir drusku vairāk, nekā pie-
klātos profesionālā teātrī. 

Scenogrāfe Kristīne Abika sadalījusi 
Jaunās zāles spēles telpu ar tukšām 
durvju ailēm, lielāko daļu atvēlot am-
bulancei ar nestuvēm, kas kalpo arī par 
operācijas galdu, izlietnei un galdiņam 
ar medicīnas instrumentiem. Pa kreisi 
ierīkota ārsta privātā telpa ar grāmatu 
plauktu, gleznu, gramofonu un ādas dī-
vāniņu. Kristapa Ķeseļa jaunais ārsts 
Poļakovs pārvietojas no vienas telpas uz 
otru, neveikli atvērdams un aizvērdams 
caurspīdīgās «durvis». 

kaut arī teksta reāLi ir 
Mazāk nekā čehova LuGā, 

raDās iesPaiDs, ka tā tik un tā 
ir noMācoši Par DauDz
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Problēmas, kas nav pārvarētas vai 
pārvarētas tikai daļēji, ir vairākas. Pirm-
kārt. Izrādē piedalās seši aktieri. Kris-
taps Ķeselis (Poļakovs) un Liene Sebre 
(medmāsa Anna) uzvedumā katrs spēlē 
vienu lomu, turpretī pārējie – vairākas. 
Piemēram, Indra Burkovska un Kris-
tiāns Kareļins iemiesojas gan medicī-
niskā personāla, gan zemnieku – pa-
cientu vai viņu tuvinieku – tēlos. Sanita 
Pušpure ir gan slimniece, gan galvaspil-
sētas operas dīva, Ivars Kļavinskis – 
zemnieks un provinces kungs uzdzīves 
ainā. Taču lieta tāda, ka izrāde pretendē 
uz reālistisku vēstījumu, nevis episka-
jam teātrim atbilstošu neslēptu spēli, 
kur viens aktieris var atveidot kaut vai 
desmit dažādas lomas, izejot no tēla un 
atkal ieejot tajā pašā vai citā tēlā. Izrā-
dē, kas tiecas atveidot dzīvi pašas dzīves 
formās, šāds aktieru izmantojums ne ti-
kai rada jēdzieniskus pārpratumus, bet 
atgādina pašdarbnieku trupu, kurā 
vienkārši pietrūcis izpildītāju visām lo-
mām. Otrkārt, problemātisks ir aktieru 
spēles stils. Manuprāt, vispārliecinošā-
ko tēlu radījusi Liene Sebre, kura vis-
caur spēlē reālpsiholoģiskā manierē, ra-
dot fiziski skaistas un garīgi smalkas, 
bet stipras sievietes tēlu. Aktrise nevai-
nojami atveido mīlestības dzimšanas, 
bet pēc tam – arī tās sabrukuma proce-
su, kas līdzi nes iztukšotību un izmisu-
mu. Annas tēls jaunajai aktrisei ļauj iz-
teiksmīgi izcelties vairāku Nacionālā te-
ātra jauno, pagaidām diezgan bezper-
sonisko aktrišu pulkā. Indra Burkovska 

un Kristiāns Kareļins ārsta palīgus spēlē 
kā normālus cilvēkus ar dažkārt ekstra-
vagantām, bet pamatotām reakcijām, 
kas viņu tēlojumam liek sekot ar intere-
si. Turpretī atveidojot zemniekus, abi 
(diemžēl tas jāsaka arī par Ivaru Kļa-
vinski) pārvēršas līdz nepazīšanai – ska-
ļi kliedz, mētā rokas, šķoba sejas... Jāse-
cina, ka tie (labākajā gadījumā) ir viņu 
un vispirms jau režisoru dīvainie 
priekšstati par grotesku, kas vienādota 
ar ākstīšanos uz nebēdu. 

Taču vissāpīgāk skatīties, kā Kris-
taps Ķeselis spēlē, respektīvi, nenospēlē 
ārsta Poļakova lomu. Ja es nebūtu re-
dzējusi aktieri teātrī TT Laura Gundara 

iestudētajā Rūdolfa Minga lugā Minga 
rēgi, tad secinātu, ka viņam trūkst zinā-
šanu par aktiermākslas pamatiem, nav 
talanta, un jājautā, ko gan viņš dara 
profesionālā teātrī. Taču es Gundara iz-
rādi noskatījos, un tā man lika secināt, 
ka Ķeselis ir talantīgs, ar skatuvisko pie-
vilcību apveltīts jauns, daudzsološs ak-
tieris. Kas tad noticis? Acīmredzot Kris-

taps Ķeselis pieder aktieriem (un tas nu 
gan nav nekāds grēks), kuriem lomas 
tapšanas laikā varbūt vairāk nekā da-
žam labam citam nepieciešama režiso-
ra palīdzība, kuras šoreiz pietrūcis. Tā-
dējādi Jānis Vimba un Kaspars Zvīgulis 
nepelnīti «palikuši zem sitiena» jauna 
mākslinieka labo vārdu un droši vien 
arī pašsajūtu lomā. Nervoza, saspringti 
krampjaina mētāšanās raksturo nevis 
tēlu, bet pašu aktieri spēles laukumā. 
Bet morfija iespaidā notiekošā personī-
bas deģenerācija tiek atveidota vienīgi 
ar dažām sadzīves līmeņa nekaunībām. 
Protams, ka noticēt Poļakova pašnāvī-
bai ir neiespējami. 

Būtu pieklājīgi, bet kaut kā negribas 
izrādes Jaunā ārsta piezīmes apskatu no-
beigt ar kādu triviāli samierinošu plāk-
steri, piemēram, «pirmie kucēni jāslīci-
na» vai ko tam līdzīgu. Jo likmes, kuras ir 
totāli zaudētas, bija pārāk augstas.  6

1The Oxford companion to 
Theatre&Performance. – NY, 2010

jānis viMba un kasPars 
zvīGuLis nePeLnīti «PaLikuši 

zeM sitiena» jauna 
MāksLinieka Labo vārDu

morfija iespaidā notiekošā personības deģenerācija tiek atveidota vienīgi ar dažām sadzīves līmeņa nekaunībām.  
kristaps Ķeselis – poļakovs. Foto – agnese zeltiņa
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kartona taksis, 
īsta sirDs 

«emīls un berlīnes zēni» Latvijas Leļļu teātrī 

unDīne aDaMaite

tāsts Emīls un 
Berlīnes zēni (ori-
ģinālā – Emīls un 
detektīvi) ir retais 
Ēriha Kestnera 

darbs, kurš nacistu sarīkotajā 1933. gada 
kampaņā paglābjas no sadedzināšanas. 
«Pārāk nevāciskas» ir viņa grāmatas. Var 
jau būt, ka «nevāciskas», un tomēr teju 
gadsimtu, pasaule nevar iztikt bez Kest-
nera Emīla Tišbeina, divām Lotiņām, 
Punktiņas un Antona. Pārāk vienkārši, 
cilvēciski silti un dēkaini, lai atteiktos no 
šīm bērnu literatūras zelta vērtībām. Ne 
tik bieži rodas jaunas līdzvērtīgas. 

Emīls un Berlīnes zēni Latvijas Leļļu 
teātrī režisora Ģirta Šoļa interpretācijā ir 
vēl viens mēģinājums minēt Kestnera 
bērnu literatūras ilgmūžības noslēpu-
mu. Režisors jau Spēlmaņu nakts nomi-
nācijas cienīgi Leļļu teātrī ir iestudējis 
Divas Lotiņas. Jāsaka uzreiz, ka Šoļa jau-
nā Kestnera versija arī ir ļoti veiksmīga. 
Tāpēc mulsina teātra repertuāra plāno-
šana. Gada sākumā izrāde repertuārā 
bija atrodama vien pāris reizes mēnesī, 
dažkārt – pat vienu. Un tas – nākamajos 
mēnešos pēc skatītāju un kritikas ar 
simpātijām uzņemtas izrādes, uz kuru, 
bērnības atmiņu un labo atsauksmju 
vadīti, savus bērnus gribētu atvest dau-
dzi vecāki!

 Pieļauju, ka izrāde varētu būt teh-
niski sarežģītāka pieaicinātā dzīvā mū-
ziķu ansambļa dēļ, un tomēr tas nedrīk-

stētu būt šķērslis biežākai tās rādīšanai. 
Praktiski visu izrādi skan Kārļa Kazāka 
mūzika lustīgas pašpuiku blices izpildī-
jumā (kontrabass, ģitāra, bungu vietā 
dažbrīd tiek izmantota kartona kaste). 
Mūziķi  Vladimirs Svoboda, Normans 
Bārbals un Druvis Anusāns dabiski ie-
plūst izrādes darbībā – kļūst par Emīla 
draugiem un piedalās zagļa ķeršanas 
operācijā. Mammu un tētu paaudze šajā 
brīdī kā vienu no bērnības spilgtākajiem 
iespaidiem atcerēsies savu Emīlu, un 
tam ir Edmunda Freiberga vaibsti, bal-
tas pusgaras zeķes, milzīgā mīlestība un 
rūpes par savu mammu. Valda Lūriņa 
1979. gadā iestudētajai izrādei bija to-
laik izcili novatoriska un «interaktīva» 
forma. Spēles telpa bija paplašināta ār-
pus skatuves. Nacionālā teātra foajē va-
rēja nopirkt izrādes programmiņu avī-
zes formā ar zīmējumiem, kas bija kā no 
Valtera Trīra ilustrācijām izkāpuši, bet 
zagļu ķeršanā cauri visam teātrim tika 
iesaistīti visi brīvprātīgie bērni no publi-
kas. Savukārt jaunākiem vecākiem mīļš 
ir Veras Singajevskas iestudējums radio 
1986. gadā. 

Kazāks nav radījis nevienu hītu, ko 
varētu iedomāties diskā Dziesmas no te-
ātra izrādēm. Tāds arī nav bijis uzde-
vums. Drīzāk viņa mūzika kalpo izrādes 
iekšējam pulsam, kas ir visai straujš un 
kaleidoskopisks. Ģirta Šoļa versija ir as-
prātīga, atjautīga un modīga vārda labā-
kajā nozīmē. Pēc ritma un stila. Stāsts ir 

kompakts un lakonisks (izrāde ir stundu 
un 50 minūtes gara, ieskaitot starpbrī-
di). Bet tas nebūt nenozīmē, ka oriģi-
nālstāsts būtu noplicināts. Varbūt var 
teikt, ka tas ir tvitera ēras Emīls un Berlī-
nes zēni, rikšiem kā aizraujošā spēlē, bet 
neko būtisku nepazaudējot. 

Lai tā nebūtu, režisors ir atradis labu 
atslēgu, un tas ir izrādei piesaistītais lie-
liskais mākslinieks Reinis Pētersons, 
kurš savu talanta daudzveidību līdz šim 
apliecinājis izdevniecības liels un mazs 
izdotajās grāmatās un starptautiski god-
algotajā animācijas filmā Ursus. Šoļa – 
Pētersona Emīla un Berlīnes zēnu galve-
nā estētiskā intriga ir izvēle veidot stāstu 
– parafrāzi par komiksu saspēlē ar «dzī-
vajiem aktieriem». Pētersons dekorāci-
jās un lellēs apspēlē gan Valtera Trīra 
oriģinālos zīmējumus, gan pagājušā 
gadsimta 70. un 80. gados populāro ro-
taļlietu – izgriežamās papīra lellītes ar 
kustināmām rokām un kājām. Bēši pe-
lēcīgie toņi un koši baltās līnijas atgādi-
na arī bērnu zīmējumus uz asfalta to-
laik, kad bērni dauzījās pagalmos, jo tas 
vēl neskaitījās tik bīstami, un lasīja Zen-
tas Ērgles detektīvus Mūsu sētas bērni 
un Noslēpumainais atradums.

 Jauno skatītāju priekam izrādē pie-
augušie ir plakanas kartona lelles cilvē-
ku augumā, bet bērni – trīsdimensionāli 
īsti aktieri, kas dabiski kontaktējas ar 
šīm lellēm. Kompliments par to, ka tik 
riskantā pretnostatījumā morāle tomēr 
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nav plakana. Bērniem, protams, ir atvē-
lēta teritorija, kur viņi var paši lemt un 
uzņemties atbildību, labi iztiekot bez 
pieaugušo padomiem (obligāta nepie-
ciešamība labam bērnu stāstam), tomēr 
pieaugušie nav padarīti arī par bezsma-
dzeņu dumiķiem – radošās brīvības cie-
tumsargiem. Aktieri, vadot lelli, īsajās 
atvēlētajās epizodēs spēj iekrāsot katras 
raksturu. Danas Lāces Emīla māmiņa ir 
pārstrādājusies, mazliet nogurusi, bet 
ļoti maiga un rūpju pilna pret savu dēlē-
nu, Santas Didžus Vecmāmiņa – īsts zi-
beņzellis, aušīga un nevaldāmi līksma, 
lai kādi zagļi un pazuduši mazdēli gadī-
tos pa kājām. Poniju Cepurīti laikam ne-
maz nav iespējams nospēlēt negaršīgi. 
Arī Baibas Nejas Ponija ir tikpat kā kār-
dinoša kā vecmāmiņas mandeļu cepu-
mi. Visus šarmējošais puikskuķis attiecī-
gā brīdī lietas labad spēj izvilināt no se-
vis arī īstu Bonda meitenes seksapīlu – 
kairi izlaiž un izpurina garos matus, kas 
izveļas no mazās apaļās dāmas cepurī-
tes. 

Kostīmos Reinis Pētersons apspēlē-
jis 30. gadu retro noskaņas ar raksturī-
giem mūsdienīgiem akcentiem. Piemē-
ram, Ponijai Cepurītei ir koši dzeltenes 
zeķubikses. Obigātais vīru aksesuārs – 
dažādās cepures, izmantots arī kā tīri 
tehnisks paņēmiens, piemēram, lai at-
šķirtu Edgara Kaufelda spēlēto ļauno 
zagli Grundeisu no visnotaļ labā Mazā 
Otrdieņa, kuru aktieris komiski atveido 

kā pīkstīgu surikātu, ļoti pašaizliedzīgu 
un drosmīgu. Vienā gadījumā aktierim 
galvā ir katliņš, otrā – naģene. Pēterim 
Galviņam Emīla lomā praktiski vienā at-
vēlētā dialogā, ar jauniegūto draugu 
ēdot pusdienu maizi, izdodas silti un 
vienkārši, neiekrītot liekā patētikā, at-
klāt savas maiguma un pieķeršanās pil-
nās attiecības ar mammu. Šķiet, zāle pat 
pieklust, tik ļoti pa īstam tas ir. Jo nav 
jau tā, ka arī hiperaktīvie negribētu vai 
nespētu sadzirdēt sirdi otra un paša krū-

tīs. Kā zobratiņi vienotā mehānismā 
darbojas arī pārējie, Miķeļa Žideļūna, 
Rodiona Kuzmina un Artūra Putniņa 
spēlētie puikas. 

Stāstu par mazo provinces zēnu, 
kam Berlīnes vilcienā aizmigušam zaglis 
izzog uzvalka kabatā piesprausto vec-
māmiņai domāto naudu, Kestners raks-
tīja laikā, kad pilsēta vēl tika uzlūkota kā 
drauds – lielas, kustīgas lamatas. Pro-
tams, ka 2015. gadā Ģirts Šolis un Reinis 

Pētersons mums nerāda pilsētu, piemē-
ram, Friča Langa filmas Metropole 
(1927) ekspresionisma garā. Šajā izrādē 
pilsēta pirmkārt ir mūžīgs ņudzeklis un 
kustība. Bet priecīgs ņudzeklis. Pa ielām 
brauc kartona takši, kurā sēž «īsti» aktie-
ri, fonā – dokumentāli arhīvu kadri ar 
autentisko Berlīni un ielas satiksmi. 

Vietas, kas šodienas bērnus varētu 
mulsināt – kurš tad vispār tā pārvadā 
kabatā skaidru naudu? to tak dod ban-
komāts! – režisors ir izkāpinājis līdz tī-

šam komiskam efektam. Nauda Tišbei-
na uzvalkā tiek piesprausta ar milzīgu 
kartona spraužamadatu. Māmiņa vi-
ņam rokās iespiež kartona puķu pušķi 
vecmāmiņai, bet neviens zālē neapšau-
ba, ka tas smaržo, tikai uztraucas, kā 
Emīls to nenovītušu aizgādās līdz vec-
māmiņai. Jo šī izrāde ir dzīva. Un tad jau 
pēc trakajiem burlakpiedzīvojumiem 
nāk kakao tase, māmiņas glāsts un man-
deļu cepumiņi. 6

izrādē pieaugušie ir plakanas kartona lelles cilvēku augumā, bet bērni – īsti aktieri. emīls – pēteris galviņš, gustavs ar tauri – 
miķelis Žideļūns. Foto – oļegs zernovs

koMPLiMents Par to, ka tik 
riskantā PretnostatījuMā 

MorāLe toMēr nav PLakana



32   teātra vēstnesis 2015/i

Process

Lēnas 
ieDarbības inDe

«nāves deja» valmieras drāmas teātrī

Mārīte GuLbe

ad Augusts 
Strindbergs 
gadsimtu mijā 
pabeidz Nāves 
deju, viņam ir 

51 gads. Pēc gada viņš apprecēs trešo 
sievu (divas no Strindberga sievām ir 
aktrises, mūža pēdējā draudzene tāpat), 
viņš ir ticis (?) pāri «inferno» periodam 
(1894–1897) – reliģiskai un mentālai krī-
zei, atgriezies Zviedrijā pēc dzīves Berlī-
nē un Parīzē. Strindbergs glezno, galve-
nokārt dabas ainavas un Zviedrijas arhi-
pelāgus, ar laiku viņa audekli kļūst tum-
šāki un drūmāki, bieži atkārtojas atklā-
tas jūras tēls. Neapvaldīta jūra ielauzu-
sies arī Andra Freiberga VDT afišā, 
mākslinieka skats to apstādinājis mirkli 
pirms smagā ūdens masa bezkaislīgi 
noslīcina šauro telpu.

Ziņkārības pēc apskatot ārzemju ie-
studējumu recenzijas, starp kurām pa-
vīd arī uzvedums ar latviešu izcelsmes 
aktrisi  Lailu Robiņu Red Bull Theater 
Company un Brodvejas izrāde ar slave-
nībām Īanu Makellenu un Helēnu Mire-
nu, uzmanību piesaista recenzentu 
rakstītais, ka aktieri instinktīvi izvairās 
no Strindberga saindētajiem dziļu-
miem, dodot priekšroku rādīt Edgaru 
un Alisi, kas spēlē agoniju, nevis patiesi 
cieš no tās. Vai teātris no Strindberga tu-
ras drošajā formas attālumā?  Bet varbūt 
tas raksturīgs tikai Amerikas iestudēju-
miem, kurā vienkārši nesaprot neirotis-

ki drūmo skandināvu? Ne naturālisma, 
ne reālpsiholoģisma nav arī Elmāra Seņ-
kova izrādē, taču te nav arī  agonijas at-
rādīšanas, valmierieši rāda garīgas un 
emocionālas krīzes stāvokli, naida pato-
loģisko dabu, neatgriezenisko iedarbību 
un lipīgumu. Izrādei ir kluss, bet baigs 
iespaids, kas gaist lēni un negribīgi.

Izrāde sākas tumsā ar draudīgu, spē-
kā pieaugošu skaņu – kā pirms zemes-
trīces, nogruvuma vai milzu viļņa tuvo-
šanās. Tad ar pēkšņu sprakšķi atdzīvojas 
telegrāfs – mehāniskais aparāts kaut ko 
aizgūtnēm vēsta, taustiņi satraukti klab. 
Kad bez maigām pārejām iedegas ne-
saudzīgi spilgta gaisma, krēslos nekustī-
gi un atstatus cits no cita kā salas arhi-
pelāgā sēž trīs varoņi. Kurts izklaidīgi 
svilpo. Alise un Edgars klusināti sarunā-
jas un vienojas par rīcības plānu. 

Andra Freiberga scenogrāfija ir kon-
ceptuāla, tā gan režisē, gan arī ierobežo. 
Zāle pārdalīta divās daļās, skatītāji spo-
guļattēlā redz teātra imitāciju ar skatītā-
ju krēsliem un skatuves podestu. Sceno-
grāfijas piedāvājums ir principiāls – Ali-
se un Edgars ir aktieri, viņi kaut ko tēlo. 
Ik pa laikam viens otru vēro, fokusē ska-
tienu – kurš kuru pārspēlēs? Atsvešinātī-
bas efekts ir izkāpināts – cilvēki kļuvuši 
viens otram objekti. Tas ir mazs, mērogā 
sīks teātrītis – vienam pret otru un 
abiem kopā pret saliniekiem, kurus, ie-
spējams, iemiesojam mēs, skatītāji. 

Viņi dzīvo vecā cietumā. Pelēkas sie-

nas, pelēki krēsli, telpa bez durvīm. Aiz-
putējušais logs neielaiž gaismu. Divdes-
mit piecus gadus sadzīvota telpa, kurā 
drīz vairs nebūs skābekļa. Dažādās tel-
pas scenogrāfs iezīmē skopi, ar vienu 
priekšmetu. No skatītājiem pa labi ir gu-
ļamistaba ar metāla gultu, zilsvītrainu 
un nolietotu matraci bez palagiem. Pa 
kreisi viesistabu iezīmē harmonijs 
(strindberdziski velnišķīga humora izjū-
ta – «saskaņas» instruments šajā vidē), 
kuru spēlē Alise. Otrā cēliena sākumā 
skatītāju krēsli būs apsegti ar pārklāju, it 
kā Alise jau plānotu pārcelšanos, vēl ne-
sagaidot Edgara nāvi. Pārklāju Edgars 
apņems sev apkārt kā milzu apmetni, ti-
kai galvu atstājot laukā. Viņš vienmēr 
paliek grotesks situācijas karalis. Abi va-
roņi – Alise un Edgars – ir panīkuši, no-
laidušies. Alises rudais, īsi apcirptais 
matu ērkulis pakausī sagulēts, drēbes 
mazliet ieburzītas, Edgara mati ataugu-
ši. Viņu miteklis ir militāri askētisks, ap-
ģērbs – nedaudz teatrāls: Edgars nēsā 
smieklīgu, butaforisku metāla ķiveri un 
zobenu, Alise kā čūska nomet apģērba 
kārtas un izceļ noputējušu grima kom-
plektu no savas agrākās aktrises dzīves. 

Elmāra Seņkova izrādes varoņi atro-
das ārpus konkrēta laika un vietas. Ed-
gars (Aigars Apinis) un Alise (Ieva Puķe) 
darbojas ārpus psiholoģiskām koordi-
nātām, viņu dzīve norit atšķirīgā tempā 
un temperatūrā, arī viņu sejas ir laika 
nesagrumbotas. Šie cilvēki drīzāk atgā-
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dina čaulu. Intonācijas ir sadzīviskas, 
bet kustības, pozas, mīmika – sastindzi-
nāta. Viņi pārvietojas bez skaņas un dzī-
vo pusbadā – mājās nav pat maizes do-
niņas, toties ir vīns un pagrabā šampa-
nietis... Uzsvērti aseksuālajā iestudēju-
mā režisors pieļāvis tikai divas juteklis-
kas izpausmes: pirmajā cēlienā Edgars 
sažņaudz Alises kaklu, un viņas pirksti 
uz harmonija taustiņiem spēlē pulsa rit-
mu, otrajā cēlienā Kurts (Ivo Martin-
sons) sagrābj Alisi aiz kakla un satraci-
nāts grasās tajā kost. Edgars un Alise ir 
pasīvi, bet dominē. Kā NY Magazine ki-
no kritiķis raksta par Ingmāra Bergmana  
filmu Persona: «Klusums beigu beigās ir 
vampīrisms: vakuums, kurā otra cilvēka, 
runātāja dzīves asinis atplūst, it kā būtu 
izsūktas.» Līdzīgi šajā izrādē notiek ar 
Kurtu. Ivo Martinsona Kurts, normāls 
cilvēks, kas nonācis šai Nosferatu namā, 
sākumā ar ieinteresētu līdzjūtību cenšas 
saprast savādos radiniekus, tad dzīvīgo 
izteiksmi nomaina apjukums, neticība, 
neizpratne, atriebība. Ar–visiem–pa–la-
bam–Kurts zaudē šajā spēlē, viņa vērtī-
bu orientieri pamazām izšķīst. Finālā 
tas ir cilvēks, kurš vairs nav pats.  

Šis ir iestudējums, kurš iet pret pie-
ņēmumu, ka Strindbergs – tas ir tempe-
ramentīgs dzimumu karš, ekspresīvas 
formas teātris. Seņkova izrādei ir uz-
svērti lēns, it kā pārlaicīgs ritms, klusi-
nāta, apvaldīta intonācija. Tāpēc klie-
dziens, kad tas atskan, atstāj stindzino-

šu iespaidu. Pirmā daļa ir īpaši gausa, 
un it kā nekas nenotiek, bet režisors ir 
radījis sajūtu, ka te norisinās nere-
dzams, bet neatgriezenisks process, it 
kā dzīvu cilvēku pārņemtu sūbējums, 
rūsa vai pelējums. Un tas ir iedarbīgāks 
par Edgara ārišķīgajām katatoniskajām 
uzbudinājuma vai sastinguma lēkmēm, 
kurās viņš ar grabošo zobenu un vidus-
laiku stila bruņucepuri sakņūp nedabis-
kās pozās kā ļauni komiska lelle. Nāves 
konvulsijas plosa ne tikai viņa ķermeni. 
Naids izplūst pa asinsvadiem, saindē vi-

su telpu. Tā ir Edgara un Alises elle, ku-
ras iespaidu aktieri panāk, nespēlējot 
attiecības, bet garīgo stāvokli. Aigaram 
Apinim Edgara sarežģītais raksturs, ie-
spējams, ir pārāk tāls no aktiera paša 
būtības, lomas čaulai cauri pavīd aktiera 
harmoniskie vaibsti.

Ievas Puķes rudmatainā, nekrāsotā 
Alise kā hameleons maina ādu atkarībā 

no situācijas. Upuris, kas meklē sabied-
roto un aizstāvi Kurtā, un pārvēršas 
pretmetā, līdzko to ieguvis. Bet vienlai-
cīgi Alise un Edgars ir divi sazvērnieki, 
partneri spēlē pret Kurtu. Negaidīti 
maigs un mierinošs ir Alises pieskāriens 
Edgara plecam, kad viņa palīdz tam no-
ģērbties pēc lēkmes. Kad Edgars nonāk 
līdz galējai naida robežai, abi aprimst kā 
pēc katarses un spēj atrast mirklīgu sa-
skaņu. Savā ellē viņi ir pamanījušies no-
zagt arī kādu daļu baudas. Kurtam no-
spēlētais teātris ir kā rituāls, kuru viņi iz-

spēlē ik reizi, kad viņu lokā iemaldās 
kāds cilvēks no ārpasaules.

Kad noputējušie lodziņi beidzot iz-
gaismojas, Kurts dodas prom no salas. 
Taču viņa svilpošana izklausās ļaunu 
vēstoša. Kurts aizbrauc ar indes bacili, 
iemantotā sērga izplatīsies citur. Izrāde 
nemierina: no savas iekšējās elles nekā-
da izglābšanās nav iespējama. 6

tas ir Mazs, MēroGā sīks 
teātrītis – vienaM Pret otru 

un abieM koPā Pret 
saLiniekieM

nāves konvulsijas plosa ne tikai edgara (aigars apinis) ķermeni. naids izplūst pa asinsvadiem, saindē visu telpu.  
Foto – matīss markovskis
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Process

PanDoras 
LāDei nevar 

aizsPiest vāku 
Mārtiņa eihes «ugunsgrēki» Dailes teātra Mazajā zālē 

unDīne aDaMaite

gunsgrēki ir tā 
dīvainā izrāde, 
kas, neraugoties 
ne uz kādiem es-
tētiskiem trūku-

miem vai neviengabalainību, tomēr 
spēcīgi ietekmē. Tā nāk līdzi un atgādina 
par sevi, pat ja pašam skatītājam šķiet, 
ka par to vairs nedomā. Recenziju raks-
tīju gan Londonā, kur, izejot uz ielas vai 
nolaižoties metro pazemē, neierasti 
konkrēti apzinājos, ka arī es varu trāpī-
ties pa kājām kādam teroraktam, (un tie 
varētu būt Navālas bērni), gan Marka 
Rotko centra rezidences harmoniskajā 
oāzē pēc spēcīgās Zariņu ģimenes izstā-
des noskatīšanās, kas liek no jauna pār-
vērtēt, cik esam īsti, stāstot mūsu stās-
tus – iestudējot izrādes, rakstot recenzi-
jas utt. 

Personīgi vai nemaz – tāds, šķiet, ir 
bijis Mārtiņa Eihes un radošās grupas 
moto. Ugunsgrēki notiek Dailes teātra 
Mazajā zālē. Priekškaram atveroties, ie-
raugām visus izrādes dalībniekus rindā 
– aci pret aci ar skatītāju. Džinsos, T-
krekliņos, krāsainās kedās. Skatoties 
skatītājiem acīs, aktieri ietērpjas aus-
trumnieciska kolorīta brīvi krītošās drā-
nās ar kapucēm, kuras ir tikpat vispārī-
gas un «stilizētas», cik vidējā zālē sēdošā 
priekšstati par notikumiem, teiksim, Li-
bānā, kas ir dramaturga Važdi Muavada 
dzimtene. Parasti šādu brehtisku atsve-
šinājuma principu izmanto studentu iz-

rādēs. Arī šī izrāde savos izteiksmes lī-
dzekļos ir teatrāli viegla un rotaļīga un 
asociācijās aizved pie Māras Ķimeles ie-
studējumiem – Rutes grāmatas vai ar 
studentiem Rēziju Kalniņu, Uldi Anži, 
Daigu Gaismiņu un citiem iestudētā Ka-
raļa Līra (abas 1994), kur, rotaļājoties kā 
smilšukastē, beigās skatītāju acu priekšā 
sakrita liela līķu kaudze. 

Ugunsgrēki Dailes teātra Mazajā zā-
lē ir personiski. To var just no ansambļa 
kopējās saliedētības un katra atsevišķā 
izrādes dalībnieka izaicinošā spīduma 
acīs – mēs esam mākslinieki un negri-
bam rādīt kārtējo melodramatisko stās-
tiņu, bet kliegt par lielākiem jautāju-
miem. Šo izrādi noskaņās var salīdzināt 
ar Lūcijas Garūtas Dievs, Tava zeme deg! 
Protams, citā vēsturiskajā kontekstā. Bet 
Mārtiņa Eihes un Dailes teātra aktieru 
vēstījumā var nolasīt ļoti lielu klātbūtnī-
gumu un līdzatbildību, mēģinot dzēst 
pasaules ugunsgrēkus. Aktieru zālē rai-
dītajos skatienos bija kaut kas no Ēzopa 
valodas laikiem, kad zemtekstā gruzdēja 
visai nācijai svarīgi jautājumi. Uguns-
grēku gadījumā šis «zemteksts» ved 
prom no nacionālā egocentrisma vis-
pārcilvēcības virzienā. Izrāde pārbauda 
mūsu empātijas spējas, nojaucot jebkā-
das ģeogrāfiskas, nacionālas vai reliģis-
kas robežas. Šādā ziņā Ugunsgrēki ir ne-
tipisks iestudējums Mārtiņam Eihem, 
kurš līdz šim teātrī bijis drīzāk filozofs 
nekā publicists. Viņu interesējušas vai-

rāk eksistenciālas absurda estētikai pie-
tuvinātas noskaņas, nereti impresionis-
tiskās izpausmēs. Ugunsgrēki Latvijas 
teātrī šobrīd ir savdabīga un uzmanības 
vērta politiskā teātra variācija. Salīdzi-
nājumā ar Valtera Sīļa un Jāņa Baloža ie-
to virzienu, kur dominē ironija, paširo-
nija, parodija, pašparodija, ceturtās sie-
nas nojaukšana un provokatīva skatītāja 
iesaistīšana dažādos veidos un izteikti 
īss izrādes – lekcijas formāts (Nacionā-
lās attīstības plāns, Visi mani prezidenti 
u.c.), Mārtiņa Eihe izrāde ir nopietna un 
salīdzinājumā – epohāli gara, saglabājot 
ar skatītāju klasiskas attieksmes: vēro-
jums plus potenciāls katarses apsolī-
jums. Katrā ziņā, neraugoties uz dažām 
tīši teatrālām un mazliet komiskām at-
kāpēm, kas publikai ļauj mazliet atpūs-
ties un paspurgt (piemēram, tūristu ba-
riņa stereotipiskas uzvedības parodēša-
na bijušajā cietumā), izrāde neiziet ār-
pus mūsdienu traģēdijas telpas. 

Ugunsgrēku iestudējums līdz ar 
Šekspīra Romeo un Džuljetas interpretā-
ciju Valmieras drāmas teātrī, kas sākas 
ar dārdošu šāvienu kaskādi, visiem izrā-
des dalībiniekiem stāvot ar muguru pret 
skatītājiem, šķiet, iezīmē arī pavērsienu 
paša Mārtiņa Eihes režisora rokrakstā. 
Izklausās, ka režisors vēlas runāt skaļāk 
un tiešāk. 

Ugunsgrēku pirmizrāde Dailes teātrī 
notika 8. janvārī. Tieši nākamajā dienā 
pēc slaktiņa Parīzē, kad plānošanas sa-
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pulces laikā nogalināja gandrīz visu sa-
tīriskā žurnāla Charie Hebdo redakciju. 
Izrādē arī izskan vārdi par kādas avīzes 
redakcijas noslaktēšanu. Protams, ka Ei-
he nevarēja palūgt dienas laikā drama-
turgam ierakstīt atsauci uz aktuālajiem 
notikumiem. Lai met pirmais akmeni, 
kurš to uzdrošināsies saukt par kon-
junktūru. 

starp «ziepju operu» un 
traģēdiju 
 «Važdi Muavads pieder jaunākās paau-
dzes teātra paaudzei, kura frankofonajā 
teātra skatuvē paveikusi īstu apvērsu-
mu, pateicoties savas iztēles spēkam un 
tekstu kvalitātei,» tā par libāņu izcel-
smes kanādiešu dramaturgu raksta žur-
nāls Label France. Dzimis 1968. gadā 
pilsoņa kara plosītajā Libānā, viņš asto-
ņu gadu vecumā ar vecākiem bēg uz Pa-

rīzi, vēlāk pārceļas uz Kvebeku, kur ie-
gūst teātra izglītību. Spēlē un izrādes ie-
studē franču valodā, ko iemācījies jau 
pieaugušā vecumā. Personīgā pieredze 
tekstos veidojusi saasinātu jūtīgumu. 
Autoram raksturīga īpatnēja, oriģināla 
poēzija, kas tiek konfrontēta ar naturā-
listiskām detaļām. Luga ir uzrakstīta blī-
vā, ļoti tēlainā valodā, bet vienlaikus sa-
glabājot dialogu konkrētību. 

Luga Ugunsgrēki, kas ir triloģijas 
otrā daļa, 2004. gadā saņēmusi ikgadējo 
Kanādas kritiķu, kā arī frankofono val-
stu balvu. Pilnās skatītāju zālēs tā tiek 
rādīta Francijā un Kanādā. Tā ir laikme-
tīga leģenda, kurā nav grūti saskatīt Ķē-
niņa Edipa traģēdijas noskaņas, bet tik-
pat lielā mērā arī meksikāņu seriālu un 
«ziepju operu» klātbūtni un mūsdienu 
mediju ziņas. Ugunsgrēku sižets atsau-
cas uz gadījumu, kas noticis 1970. gadu 

beigās kādā Libānas cietumā, kur kauji-
nieki spīdzināja, izvaroja un nogalināja 
māti viņas bērnu acu priekšā. Tajā pašā 
laikā Muavada lugās nejūt ne mazāko 
konjunktūras piesitiena. 

Franču kritiķe Katrīna Rišona lugu 
salīdzina ar «vilcienu, kas nesas ar ātru-
mu 300 km stundā». Ja tu tajā esi iesē-
dies, no tā nav iespējams izlekt. Tev ko-
pā ar varoņiem jāveic šis šaušalīgais 
ceļš, kurā «krasi mijas klusuma zonas ar 
skaudriem atzīšanās brīžiem». Ceļš ved 
no nezināšanas uz zināšanu, no akluma 
uz redzīgumu, izmantojot arī klasisku 
detektīvsižeta piegrieztni. 

Interesanti, ka 2007. gadā šo mīlas, 
naida un izlīdzinājuma meklējumu 
stāstu Maskavā teātrī Et Cetera iestudē-
jis pats Muavads. Kritiķi iestudējumu 
uzņēmuši visai rezignēti, intensīvajā vi-
deoinstalāciju izmantošanā, kas palī-
dzējis atklāt varoņa apziņā notiekošo, 
saskatot Robēra Lepāža ietekmi, pārme-
tuši skaļo kliegšanu («izrāde saucas 
Ugunsgrēki, nevis Kliedziens,» ironizēja 
Marina Raikina izdevumā Komersant. 
17.03.2007.) Toties skatītāji bijuši vien-
kārši emocionāli satriekti. «Kā kaut ko 
tādu vispār var pārdzīvot…,» komentā-
ros nopūšas kāda skatītāja. Dvīņi no no-
tāra saņem mātes rakstītu sarkanu burt-
nīciņu, zaļu jaku ar numuru un tēvam 
un brālim adresētas pirmsnāves vēstu-
les. Katrs no šiem priekšmetiem, kā trā-
pīgi salīdzina kritiķi, veras vaļā kā Pan-
dora lāde. Žannai un Simonam ir jāat-
klāj baisa patiesība, ka viņu tēvs ir arī vi-
ņu brālis, kurš spīdzinājis un izvarojis 
savu un viņu māti. 

pasaule un reizrēĶins ar kĻūdu 
Dailes teātra izrādē māksliniece Ieva 
Kauliņa radījusi estētisku, tīru, harmo-
nisku vidi. Aktieri sēž uz mūsdienīgiem 
matračiem, attiecīgajā brīdī «iestājoties» 
savā lomā un pārējā laikā mēmi sēžot kā 
senči no aizlaikiem vai cilvēku dzi-
mums, kas dzīvos «pēc simt, tūkstoš ga-
diem» (Čehovs). Šī mizanscēna rezonē 
ar Muavada savdabīgo žonglēšanu ar 
laiku. Darbība sākas tagadnē, virzās uz 
pagātni caur nākotni, bet brīžam, šķiet, 
darbība notiek visos trijos laikos vienlai-
kus. Fonā – dabas skati lielformāta foto-
grāfijās – tuksneša smilšu viļņu harmo-
nija zeltaini oranžos toņos. Kā no Natio-
nal Geographic lappusēm vai kādas 
mūsdienu bankas uzgaidāmās telpas. 
Tajā nav nekāda kara, haosa vai agresi-
jas. Režisors stāstu stāsta, izejot no pre-
tējā. Izteiksmes līdzekļu askētisms un 
lakonisms ir asā kontrastā ar satura na-
turālistisko, miesisko nežēlību. Asinis 
Eihes izrādē ir ieslodzītas spainīti. Pat 
tad, kad aktieri tajā iegrūž rokas līdz el-
koņiem un tašķa asinīs viens otra augu-
mus un sejas, tām tomēr ir piešķirts te-
atrāla trika, rekvizīta loma. Šis atsveši-
nājuma efekts ir nepieciešams gan tā-
dēļ, lai izrādes skatīšanos nepārvērstu 
par psiholoģisku spīdzināšanu, gan arī 
tāpēc, ka režisors, šķiet, apzinās, ka būtu 

asinis eihes izrādē ir ieslodzītas spainītī. pat tad, kad aktieri tajās iegrūž rokas līdz 
elkoņiem, tām tomēr ir teatrāla trika loma. skolas pārvaldnieks – dainis grūbe, 
Žanna – ieva segliņa. Foto – jānis deinats
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gan naivi, gan morāli nepiedienīgi «pa 
īstam» atainot to, ko nav iespējams pa-
rādīt un ko visticamāk (jācer) nav pie-
dzīvojis neviens no zālē sēdošajiem. Šā-
dā uzstādījumā mulsinoša ir estētiska 
paklupšana otrajā cēlienā, liekot (vai 
ļaujot?) Ginta Grāveļa Antuānam, Navā-
las dēlam un izvarotājam, plosīties kā 
pasaku velnam ar teju «spēka un ekstā-
zes aktiera» izteiksmes līdzekļiem. Ne-
varu estētiski un cilvēciski iet līdzi reži-
soram un aktierim arī ainā, kas būvēta 
kā peļu slazds skatītāja sirdsapziņai. 
Skatītājam acīs vārda tiešā un pārnestā 
nozīmē tiek mesti lielformāta uzņēmu-
mi ar nošautiem cilvēkiem. Es šaubos, 
ka zālē sēdētu kaut viens, kurš būt jāat-
modina tik tiešiem līdzekļiem. Varbūt, 
ka tas būtu piemēroti Putina mājas teāt-
rim, bet zālē jau tā šobrīd sēž satraukti, 
dziļi empātiski, kara noskaņu uzbudinā-
ti un pārsvarā pacifistiski noskaņoti cil-
vēki. Par ko viņus vēl kaunināt…

kopā ir laBāk
Aizkustinošs un gudri būvēts tēls ir Ie-
vas Segliņas Žanna, manuprāt, jauna 
pakāpe aktrises profesionālajā meistarī-
bā. Ja Prāta vētra dzied «pasauli vairs tur 
tikai divi vaļi», tad pēc Ugunsgrēku no-
skatīšanās gribas piebilst: un vēl Ievas 
Segliņas Žanna. Viņas ceļš – šausminošo 
patiesību pieņemt caur noskaidrošanu, 
kur ir kļūda. Smalciņa, hipsterīga jau-
nietīte uz tāfelēm, kas rodas, apgriežot 
otrādi tuksnešu skatus, izmisīgā, dru-
džainā mērķtiecībā ar krītu zīmē algorit-
mus, kas pierāda, ka arī visloģiskākās 

matemātiskās formulas paredz kļūdu. 
Žanna laiku pa laikam uzstumj ar pirk-
stu brilles augstāk uz deguna, koncen-
trējusies vienā punktā: saglabāt veselo 
(humāno, šeit – racionālo, matemātis-
ko) saprātu un neizvirst pašai atriebībā, 
lai neturpinātu šausmu un ārprāta vie-
nādojumus. Viņas psihofizikā ir skaidri 
jūtams, ka viņa visiem spēkiem cīnās 
noturēties cilvēka stājā, savākt pasauli 
pēc kaut kādas matemātiskas vai Dieva 
līdzības, vienalga kā. Žannas dvīņubrāļa 
Simona iekšējais kodols un rīcības līnija 
Ginta Andžāna spēlē ir vienkāršāka – 
viņš ir pulsējošs, cauri pieri lūrošs Aiz-
vainojums un Apjukums. Paslēpies aiz 
sava boksera statusa, brutalitātē un ag-
resijā maskētām ilgām pēc mātes un 
māsas maiguma. 

Kā spilgta raksturotāja epizodiskā 
kucēna lomā izceļas Dārta Daneviča, 
apaļajā pierītē tikai mīlestība un nekā 
cita pret to dīvaino divkājaino radījumu 
sev virs galvas. Un tā nebūt nav mana 
ironija, kā varētu šķist, zinot, ka Uguns-
grēkos aktrisei ir daudz lielākas lomas – 
Sauda un Elhame. Taču tās aktrise slēdz 
ar lirisku sievišķību, tomēr pārāk vien-
krāsainu un nekonkrētu. Līdzīgi rakstu-
rojami Elīnas Dzelmes iemiesotie sie-
viešu raksturi. 

Izrādes dvēsele ir Ilzes Ķuzules-
Skrastiņas Navāla. Apjomīgs un spēcīgs 
aktierdarbs, no kura brīžam uzmetas zo-
sāda. Aktrise bez kādiem palīglīdzekļiem 
nospēlē Navālas mūžu – pusaugu meite-
ne, gandrīz bērns, tad jauniņa sieviete, 
kurai atņem pirmdzimto dēliņu, tad pie-

augusi, pēc tam veca sieviete, kura tiesā 
piedzīvo baiso atkalsatikšanās/atpazīša-
nas brīdi ar savu dēlu – spīdzinātāju un 
izvarotāju, sadistu ar fotogrāfa dvēseli. 
Mārtiņš Eihe aktieriem ir piedāvājis ve-
cināt savus varoņus ar atklātu paņēmie-
nu, skatītāju acu priekšā iekaisot matos 
miltus. Pirmais izrādes sākumā devīgi 
«nosirmo» Intara Rešetina notārs Her-
mils Lebels, kurš dvīņiem nodod mātes 
pirmsnāves vēstuli. Turklāt viņam uz-
dots arī klibot, stumjot pa priekšu krāģīti 
– staiguli. Šķiet, aktieris jūtas par daudz 
iesprostots šajā tīšajā vecuma nevarības 
čaulas rādīšanā. Nav šaubu, ka viņš ar fi-
zisko uzdevumu tiek galā pat ļoti labi, 
tomēr daudz interesantāk ir sekot tam, 
kas notiek viņa Hermila dvēselē. Tam 
neredzamajam stāstam, kas viņu kād-
reiz saistījis ar Navālu. Nav šaubu – sais-
ta joprojām, arī pēc viņas nāves. 

Ilze Ķuzule-Skrastiņa jau kā Antigo-
ne apliecināja traģēdijas aktrises poten-
ciālu. Navāla ir kā turpinājums. Viņas iz-
pausmes ir galēji lakoniskas, bezkaislī-
gas, balss – melodiska, dziedoša, gandrīz 
rečitējoša, tomēr vienlaikus nelokāma 
un stingra. Aktrise nespēlē postu, bet tas 
izrādes laikā arvien sabiezē ap viņu. 
Daudzi kritiķi Muavada darbus sauc par 
episkiem. Ugunsgrēku izrādei episkumu 
piešķir Ilzes Ķuzules-Skrastiņas Navāla. 
Viņas mutē bieži nodeldētais teiciens, ka 
mātes mīlestībai nav robežu un tā iet pā-
ri visam, iegūst jaunu, burtisku un baisu 
jēgu. Tikpat skaistu, cik – stindzinošu. 
Tiešām visam. «Es tevi vienalga vienmēr 
mīlēšu, un kopā ir labāk…» 6

ilze Ķuzule-skrastiņa navālas lomā nespēlē postu, bet tas izrādes laikā arvien sabiezē ap viņu. simons – gints andžāns. 
Foto – jānis deinats
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Process

nekāDa saruna
atvadu vārdi Maijas apines izrādei 

«Mīļais melis. ne šovs»

ieva struka

aksta virsrakstā 
un turpmāk būs 
atsauces uz Rī-
gas Laika šā ga-
da 2. numurā 

publicēto Arņa Rītupa sarunu ar trans-
personālo psihologu un ģenētiķi Tenu 
Soidlu (1939). «Nekāda saruna» nozīmē 
to, ka nevar iznākt nekāda saruna ar 
tiem, kas Soidlas un viņa domubiedru 
pētīto iespēju paplašināt cilvēka apzi-
ņas uztveres robežas uzskata par «tuk-
šām pasaciņām» un «tic» tikai pirmska-
ra fizikas sasniegumiem. 

Kamēr Teātra Vēstneša iepriekšējais 
numurs, kurā sagatavoju apjomīgu saru-
nu ar JRT aktrisi un režisori Maiju Apini, 
kā impulsu izmantojot viņas jaunāko iz-
rādi Mīļais melis. Ne Šovs, iespiešanai 
nepieciešamo laiku pavadīja tipogrāfijā, 
izrāde no teātra repertuāra klusi pazuda 
pēc trim izrādīšanas reizēm. Teātra 
mākslinieciskais vadītājs neapstrīdami ir 
tiesīgs pieņemt vienpersonisku lēmumu 
par izrāžu nonākšanu un palikšanu re-
pertuārā, tāpēc arī šoreiz nekas ārkārtējs 
nav noticis. Ja izrāde neatbilst JRT līme-
nim, tad neatbilst. Toties ārkārtēji jūtos 
es kā šīs intervijas veidotāja, jo, noskatī-
jusies izrādi un devusies uz sarunu ar 
Maiju Apini, es neapšaubīju to, ka tapis 
pat ja izteiksmes līdzekļu ziņā nenostrā-
dāts, tad saturiski vērtīgs darbs gan, jo 
runā par mākslai būtisku tēmu – par cil-
vēka apziņas ceļu, par Dievu kā Augstā-
ko Apziņu, mistisko spēku, kas veido un 
ietekmē pasaules gaitu un... to, ka visi šie 
vārdi ir nepilnīgi, ka tie «melo», ka tie ne-
ļauj pateikt, tie ļauj tikai iezīmēt ceļu jeb 
virzienu mūsu domām. Ja aktrise un re-
žisore (un es) būtu zinājusi, ka izrādes 
liktenis ir izlemts, gan saruna, gan ievad-
daļa būtu veidota citādi. Tagad sajūta, ka 
avīzē esi ievietojis apsveikumu jaundzi-
mušajam, kurš drukāšanas laikā pēkšņi 
nomiris.

Kas tad šai izrādē tāds bija, ko tā-
du savā saturā tā skāra, kas tik nepa-
beigts tur bija, kas likas nelabojams 

un kaitīgs JRT repertuāram? 
Pirmkārt, pēc savas formas tā bija iz-

rāde–lekcija un notika teātra Mēģināju-
mu zālē ar 40 vietām. Tieši šādā pašā 
formā un pat šai pašā ar baltu tillu no-
formētajā telpā bija veidota Maijas Api-
nes pirmā izrāde Boms pret Boru. Izrā-
des–lekcijas Latvijas teātrī veidojis arī 
Valters Sīlis kopā ar Jāni Balodi, Viesturs 
Meikšāns, Inga Gaile. Izrādē–lekcijā ko-
pā ar Maiju Apini šoreiz piedalījās arī  
  Ivars Krasts, kurš papildināja režisores 
runāto, spēlēja ģitāru, palīdzēja izspēlēt 
dialogu fragmentus no lugām Fausts un 
Pērs Gints. Izvēlētās muzikālās intermē-
dijas bardu manierē iedeva atelpu in-
tensīvai līdzdomāšanai, jo tēmas, par ko 
runā Maija Apine, nav sadzīviska rak-
stura un, domāju, reti tiek apspriestas 
pat draugu vai ģimenes lokā. Parasti pie 
jautājumiem par cilvēka apziņas attīstī-
bas iespējamiem scenārijiem, par racio-
nālās pasaules iluzoro dabu, par fizikas 
kā zinātnes nopietnajām pārvērtībām 
pēdējo 50 gadu laikā, par vārdiem pie-
mītošo spēju ne tikai atsegt, bet arī aiz-
klāt kādas parādības būtību, par to, ko 
attiecībā uz Laiku mēs varam atklāt pa-
saules literatūras nozīmīgākos parau-
gos, tostarp Svētajos rakstos, ja meklē-
jam atbildes, nevis lineāru sižetu, cil-
vēks nonāk – ja nonāk – vienatnē.

Maija Apine daudzu gadu garumā lī-
dzās darbam teātrī ir domājusi par šiem 
jautājumiem, par ko lasāms mūsu saru-
nā, tālab abu izrāžu saturs var šķist ska-
tītājam sarežģīts, bet ne neaptverams. 
Turklāt, izrādes forma pieļāva iespēju 
skatītājam pat izrādes laikā uzdot jautā-
jumu un precizēt atbildi. Izrādē iekļautā 
Fausta un Pēra Ginta analīze savukārt 
bija iespēja jaunā aspektā paraudzīties 
uz šķietami labi zināmu darbu vēl pazīs-
tamākām epizodēm – uz «mirkli tu esi 
skaists, jel kavējies» un brīdi, kad Pērs 
Gints ļauj Pogu Lējējam sevi izkausēt un 
«ierauga» visu mūžu viņu gaidījušo Sol-
veigu, kura, visticamāk, bijusi turpat lī-
dzās vienmēr. Pievērst uzmanību tam, 

kas slēpjas aiz vārdiem, likt domāt par 
to, ka vārdi ar savu gadsimtos nostipri-
nāto jēgu mūs aizved tikai pa vienu iz-
pratnes ceļu, liedzot ieraudzīt iespēju 
meklēt «aiz tiem», manuprāt, ir jeb, pre-
cīzāk, bija šīs izrādes mērķis, kas pēc tās 
ļauj kritiskāk vai varbūt vērīgāk palūko-
ties uz citiem tekstiem. Arī mākslā. Arī 
JRT. Soidla piebilst «Vārdi bieži vien ir kā 
svaru bumbas./../ Daudzo kontekstu 
dēļ, kādos cilvēki vārdu lietojuši, tas ap-
aug ar tik biezu asociāciju slāni, ar tik 
lielu smagumu, ka gandrīz neizbēgami 
jānotiek kaut kam sliktam.» 

Kas nebija nostrādāts līdz perfekcijai 
no profesionālā viedokļa? Tramīgā into-
nācija un vairākkārtējā atvainošanās iz-
rādes sākumā, iekams tika «sataustīta» 
konkrētā vakara publika. Latvijas teātros 
netrūkst izrāžu, par kurām režisoram va-
jadzētu izjust vainas apziņu un atvaino-
ties publikai, ka eksperiments nav izde-
vies. Vēl vairāk ir izrāžu, kas no estētiskā 
viedokļa ir pat nevainojamas, tajās ir 
burvīgi aktierdarbi, pat kritika tās uzteic, 
taču tās nesniedz nekādu atbildi, kāpēc 
tieši šodien un šeit nonākušas uz teātru 
skatuvēm. Maijas Apines biklums, ner-
vozie smiekli un atvainošanās varēja 
šķist pārlieka, ņemot vērā, ka cilvēku, 
kas samaksājis par biļeti, neinteresē lai-
ka trūkums vai izrādes tapšanas procesa 
sastāvdaļu nolikšana apskatei. Bet var-
būt, ņemot vērā JRT pieredzi ar atvērta-
jiem mēģinājumiem, precīzi bija jādefi-
nē, ka izrāde nav izrāde, bet ir ģenerāl-
mēģinājums ar publiku? Bet – tas jau ir 
akmens administrācijas dārziņā. Izrādes 
otrajā trešdaļā spriedze izzuda, un noti-
ka saruna ar skatītāju, kas iedvesmoja 
gan pārdomām, gan intervijai. Eksprezi-
denta Zatlera neveiksmīgā intonācijā 
uzdotais jautājums «Kas es esmu?» pa-
tiesībā ir vienīgais svarīgais. To mēs, 
līdzskrejot žurnālistu nežēlīgajam azar-
tam izraut no konteksta jebkuru apzelē-
šanai pateicīgu frāzi, esam aizmirsuši. 
Maijas Apines nenospēlētā izrāde Mīļais 
melis. Ne Šovs to mēģināja atgādināt. 6
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Pāršķirot 
LaPas biLžu 

GrāMatā
izrāde «zelta pods» Liepājas teātrī

vaLDa čakare

ārdam «ro-
mantisks» ir 
plašs nozīmju 
lauks. To var 
attiecināt 

tiklab uz mīlas stāstu, kā uz jauki pava-
dītu vakaru, idillisku dabas ainavu vai 
Lancôme smaržām. Bet šim vārdam ir 
arī bagāta vēsture, kas ietver ne vien 
savdabīgas literatūras un mākslas iz-
pausmes, bet arī filozofisko domu, zi-
nātnes principus, psiholoģiskos un reli-
ģiskos priekšstatus. Astoņpadsmitā un 
deviņpadsmitā gadsimta mijas rakstnie-
cībā tas nozīmē viduslaicīgu vai ērmotu 
gleznieciskumu, kam dažkārt piemīt cil-
denība, bet biežāk gan sentimentalitāte. 
Savās labākajās izpausmēs vārds «ro-
mantisks» asociējas ar noslēpumaini 
krāšņu iztēli, intensīvām emocijām un 
simboliskumu, ko rada mākslinieka 
subjektīvais skatījums uz pasauli un cil-
vēku.

tikšanās ar romantiĶi 
Izvēloties savai debijai Liepājas teātrī 
E.T.A.Hofmaņa pasaku Zelta pods, britu 
viesrežisors Jans Villems van den Boss 
skatītājiem noorganizē tikšanos ar īstu 
romantiķi: no visikdienišķākās, vispro-
zaiskākās dzīves mēs pēkšņi tiekam pār-
celti deformētā pasaulē, kura ir pārpilna 
ar dažāda veida brīnumiem un trikiem – 
tik mulsinošiem, ka nevienas attiecības, 
neviena dzīves izpausme, neviena per-

sonība nešķiet noteikta un drošticama. 
Visu laiku ir jāšaubās, vai mums ir darī-
šana ar reālu personu, ar rēgu vai ar šīs 
personas būtību, ietērptu citā veidolā. 

Savos līdzšinējos, Dailes teātrī tapu-
šajos iestudējumos (Spilvencilvēks, 
Amadejs, Slazds un Vējiem līdzi) van 
den Boss izmanto lineāru uzbūvi, ko 
raksturo cēloņsakarīgi izkārtotas nori-
ses, psiholoģiski motivēta darbības per-
sonu rīcība un attiecības, pat ja motivā-
cija ietverta netiešos mājienos un «iz-
kaisīta» pa visu izrādi kā Spilvencilvēkā 
vai pakļauta viena cilvēka subjektīva-
jam skatījumam kā Amadejā. Realitāte 
šajos uzvedumos ir atpazīstama, un ar 
to katram skatītājam ir iespējams iden-
tificēties, ja ne citādi, tad vismaz ikdie-
nas pieredzes līmenī. Pasakas Zelta 
pods iestudējumā režisors piedāvā ko 
principiāli atšķirīgu, virs vai ārpus ik-
dienas realitātes eksistējošu un meklē 
veidu, kā padarīt ieraugāmas Hofmaņa 
brīžam gluži neprātīgās, vīna un perso-
niskās iztēles iedvesmotās vīzijas un 
fantāzijas. 

E.T.A.Hofmanis ir pārsteidzoši 
daudzpusīgs vīrs, kurš spēj rakstīt grā-
matas, improvizēt uz klavierēm, kom-
ponēt operas, zīmēt karikatūras un 
bārstīt dzirkstošas asprātības. Viņš ir arī 
sabiedrības lauva un cītīgs krogu ap-
meklētājs. Turklāt lielu daļu enerģijas un 
talanta Hofmanis veltīja sava noskaņo-
juma vērošanai un cītīgi dienu no die-

nas šos vērojumus pierakstīja.

kas risinās leĻĻu meistara galvā  
Tālab van den Bosa ideja par to, ka visi 
pasakas Zelta pods brīnumainie notiku-
mi piedzimst un risinās leļļu meistara 
galvā, šķiet ļoti auglīga. Hofmaņa Stāst-
nieks no teicēja tādējādi pārvēršas par 
teātra darbības radītāju, kurš savām fan-
tāzijām piešķir konkrētu, dinamisku ap-
veidu, turklāt Hofmaņa daiļradē ir atro-
dami arī citi leļļu meistari, kuru darinā-
jumi ar savu pārsteidzošo līdzību cilvē-
ciskām būtnēm spēj tiklab valdzināt, kā 
sagādāt visdziļāko vilšanos. Visbeidzot – 
nav mazsvarīgi arī tas, ka, padarot spēles 
laukumu par leļļu meistara iztēles valstī-
bu, iespējams pamatot visfantastiskākos 
tēlus un visneticamākos notikumus, kā 
arī īstenot romantiķiem tik raksturīgo 
spēli ar daudzpakāpju ilūzijām. 

Kaspara Kārkliņa Stāstnieks, savam 
sarežģītajam uzdevumam rūpīgi kon-
centrējies, gandrīz visu izrādes laiku pa-
vada orķestra bedrē, kura kalpo kā spē-
les telpas paplašinājums. Tajā atrodas 
dažādas sviras, rati un konstrukcijas – 
visas nepieciešamās tehniskās ierīces, 
lai varētu vadīt leļļu izrādi.

Bet uz skatuves scenogrāfs un video 
mākslinieks Māris Kalve iekārtojis vēl 
vienu mazu skatuvīti, kas izskatās kā no 
pasaku grāmatas bilžu lapām izgriezts 
zīmējums. Tās dibenplānā mainās ob-
jektu un cilvēku figūru izkārtojums, kas 
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norāda uz darbības vides maiņu: viesis-
taba, dārzs vai darba kabinets, vēju iz-
pūsts klajums vai Elba, pa kuru slīd at-
pūtnieku laivas. Aktieri darbojas gan 
mazās skatuvītes kārbas iekšpusē, gan 
iznāk no tās ārā uz lielās skatuves.

Kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa vi-
ņus ieģērbusi lielākoties sarkanā, bet arī 
melnā un pelēkā krāsā, ko iztraucē zaļ-
gani zeltains mirdzums vai košs puķu 
un lapu raksts, piešķirot izrādes drūmi 
rēgainajai pasaulei priecīgu spilgtumu. 
Bet aktieru vizuālajā tēlā, šķiet, visinte-
resantākais ir Maijas Gundares grims: 
aktieru krīta bālajās sejās ietonēti sārti 
vaigi un acu plaksti, sejas rievas reljefi 
iezīmētas ar melnu krāsu, bet lūpas sa-
vilktas sarkanā sirsniņā. Aktieru skatu-
ves uzvedībā horeogrāfe Inga Raudinga 
iestrādājusi lelles lauzīto kokainību un 
vienlaikus ekspresiju, kāda raksturīga 
delartiskās komēdijas tēliem, kur attie-
cības un emocionāli stāvokļi tiek iz-
pausti ar žesta, pozas un dejai līdzīgas 
kustības starpniecību. 

Atsauce neapšaubāmi motivēta, ja 
atceramies, ka Hofmanis iedvesmojies 
ne tikai no savas krāsainās dzīves un 
personiskās vīna uzbudinātās iztēles, 
bet arī no Karlo Goci fiaba teatrale – te-
ātra pasakas ar tās fantastiskumu, stili-
zāciju un no delartiskās komēdijas aiz-
gūtu artistiskumu. Pasakas sižets, ja lu-
ga ir izveicīgi uzbūvēta, darbība pareizi 
attīstīta un stils harmonisks, var kalpot 

par pamatu nopietnai izrādei, kura ie-
ved skatītāju apburtā pasaulē – tādā kā 
spoguļu istabā, kur katrs atspulgs ietver 
sevī citu atspulgu un kur zūd realitātes 
robežas. Šķiet, tieši šī iemesla dēļ īsos 
vārdos ietērpt Zelta poda norišu kopsa-
vilkumu ir gluži vai neiespējami. Bet – 
jāmēģina vien ir.

paralēlo realitāšu savaldīšana    
Brīnumainajiem notikumiem Hofmanis 
liek savērpties ap neveiklo studentu An-
selmu, kuru piemeklē gan ikdienišķas 
ķibeles – kā netīši apgāzts ābolu sievas 
grozs, gan savādas vīzijas – kā plūškoka 
zaros dziedošas čūsku meitenes, no ku-
rām vienā – Serpentīnā – viņš uz līdze-
nas vietas iemīlas. Kad Anselms beidzot 
dabū manuskriptu pārrakstītāja darbu 
pie arhivāra Lindhorsta, izrādās, ka ar-
hivārs ir uguns gars Salamandrs, kuru 
no dvēseles poētiskā patvēruma – Atlan-
tīdas – izraidījis garu valdnieks Fosfors, 
liekot viņam dzīvot cilvēka dzīvi uz ze-
mes, līdz Salamandrs savām trim mei-
tām čūskām, tostarp arī Serpentīnai, 
būs atradis dzīvesdraugus ar poētiskām 
dvēselēm. Taču konrektora Paulmaņa 
meita Veronika grib Anselmu paturēt 
sev un no ābolu sievas, kura ir arī raga-
na, dabū burvju spoguli. Tajā ieskato-
ties, studentam liekas, ka viņš patiesībā 
mīl Veroniku. 

Ar to vēl piedzīvojumi nebeidzas – 
nākamajā reizē, pārrakstot Lindhorsta 

manuskriptu, Anselms uz tā uzmet tin-
tes traipu, un arhivārs par sodu iespros-
to viņu kristāla pudelē. Tad ierodas ra-
gana un grib nozagt Serpentīnas pūru – 
zelta podu, bet arhivārs un viņa papa-
gailis veceni un viņas melno kaķi uzveic. 
Kad Lindhorsts saprot, ka Anselms bija 
nonācis vecenes burvju varā, viņš stu-
dentu atbrīvo, ļauj viņam apprecēt Ser-
pentīnu un dzīvot Atlantīdā. Zelta podā 
izaug lilija kā laimes, mīlestības un pie-
pildījuma zīme, bet zemes meitene Ve-
ronika pieņem tieslietu padomnieka 
Hērbranda bildinājumu.

Savaldīt un «ievietot» vienā satvarā 
daudzās realitātes, ar kurām Hofmanis 
spēlējas, nav viegls uzdevums. Režiso-
ram to veikt līdzējis dramatizējuma un 
Andra Vilcāna komponēto dziesmu 
tekstu autors Andris Akmentiņš. 

Hofmaņa pasaka ir iegremdēta ik-
dienas dzīvē. Bet šai ikdienas dzīvei pie-
mīt groteska daba, ko izrādes veidotāji ir 
uzsvēruši vizuālajās norisēs. Fantāzija 
tajās kontrastējoši savijas ar realitāti, 
nopietnība – ar humoru. Dažas no izrā-
des «dzīvajām bildēm» izdevušās patiesi 
asprātīgi. Piemēram, šalcošais un ska-
nošais plūškoks, kurā vijas un zaigo 
dziedošās čūskiņas – slēpts spēks, kas 
vienlaikus gan tumšs un auksts, gan silts 
un starojošs. 

Plūškoku izrādē veido aktieru ķer-
meņi, kuri, sakļaujoties un atkal attāli-
noties, rada iespaidu par vēja kustinātas 

rolanda Beķera studentu anselmu piemeklē gan ikdienišķas ķibeles, gan savādas vīzijas. Foto – ziedonis safronovs
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koka lapotnes viļņošanos. Vēl viens as-
prātīgs risinājums ir laiva, kas slīd pāri 
Elbas ūdeņiem. Aktieri, «sakāpuši» zī-
mētā, no kartona izgrieztā laivā, cilā ai-
rus un šūpojas viļņu ritmā, slīdēdami 
pāri skatuvei. Vai arī – neparastais arhi-
vāra Lindhorsta dārzs, kurā aktieru figū-
ras atgādina lielus melnus putnus ar 
milzīgiem baltiem knābjiem, kas pēc 
mirkļa iegaismojas kā balti galvaskausi 
vai maskas. Skopiem līdzekļiem iezīmē-
tie, bet precīzie un viegli nolasāmie tēli 
atstāj telpu arī skatītāja fantāzijai. 

Bet turpat blakus atrodas un izdo-
mas bagāto tēlu plūsmu iztraucē mulsi-
nošas butaforijas: zem galda pabāztais 
«zelta pods», pārlieku acīmredzami iz-
gatavots no papjēmašē; kristāla pudele 
ar tajā ieslodzīto Anselmu izskatās tāda 
kā «saburzīta», jo gaisma, ar kuru pude-
le tiek «gleznota», krīt uz saburzītas dra-
pērijas, bet mīlestības un laimes sim-
bols – lilija – iedzīvināts, aktrisei kā zied-
lapiņas plivinot marles bruncīšus. 

ciets rieksts
Aktieriem Hofmaņa ekstravagances un 
kaprīzes ir ciets rieksts, jo jānospēlē ne 
tikai tipizēts raksturs, bet arī tā fantastis-
kās pārvērtības un atšķirīgā reakcija uz 
savstarpēji kontrastējošām realitātēm. 
Īpaši grūts uzdevums ir Anselma tēlotā-
jam, jo students gandrīz nenoiet no ska-
tuves, visu laiku balansējot uz robežas 
starp skaidru prātu un ārprātu. Arī citi 
viņu visu laiku tur aizdomās par «nojūg-
šanos». Rolands Beķeris Anselma lomā 
ir kustīgs un artistisks, viss ķermenis vi-
ņam darbojas smalki un jūtīgi kā sejas 
mīmika. Taču dedzīgo ilgu intonāciju 
aktieris jau pašā izrādes sākumā uzņem 

tik augstā reģistrā, ka līdz izrādes bei-
gām vairs īsti nav, kur tālāk audzēt An-
selma pārsteigumu, sastopoties ar reali-
tātes brīnumainajām transformācijām.

Visspilgtāk atmiņā iespiežas Ineses 
Kučinskas radītie tēli, sākot ar kolorīto 
ābolu sievu, kuras grozu Anselms tik ne-
veiksmīgi apgāž. Hofmaņa pasakā ābolu 
sieva vienlaikus ir arī... bronzas durvju 
klauvēklis pie arhivāra Lindhorsta dur-
vīm. Klauvēkļa metāla seja reizēm sa-
krunkojas īgnā vecenes smaidā un, it kā 
ar to vēl nebūtu gana, pārvēršas par ra-
ganu – nākotnes pareģotāju un pēc tam 
par Veronikas kādreizējo aukli – veco 
kalponi Līzi. Viņa var pēkšņi mainīt ap-
ģērbu, veidolu, sejas vaibstus. Kad tiek 
noskaidrota viņas izcelsme, mēs uzzi-

nām, ka viņas tēvs bijis noplucis spalvu 
kušķis no pūķa spārna, bet māte – nožē-
lojama lopbarības biete. Inese Kučinska 
lieliski pārvalda masku maiņas princi-
pu, no sakumpušas ābolu tirgotājas vai 
labsirdīgas nostalģiskās atmiņās grims-
tošas aukles zibenīgi un ar garšu pārvēr-
šoties ņirdzīgi vīpsnājošā raganā, pie 
kam mainās ne tikai aktrises mīmika un 
ķermeņa plastika, bet arī balss tembrs 
un intonācija.     

Tikpat krāšņu pārvērtību buķeti  
Hofmanis piešķīris daiļās Serpentīnas 
tēvam Lindhorstam. Egons Dombrovs-
kis liek skatītājam noticēt, ka cienīgais 
arhivārs, kurš nekad nešķiet jūtamies kā 
mājās, izņemot, kad sēž bibliotēkā savā 
puķainajā rītassvārkā vecu manuskriptu 
ielenkumā, arī ir liels burvis. Parastas 
sarunas vidū viņš pēkšņi sāk atsaukties 
uz visārprātīgākajiem notikumiem tā, it 
kā tie būtu pilnīgi pašsaprotami. Piemē-
ram, stāsta, ka bijis neredzamā veidā 
klāt viesībās – paslēpies punša traukā. 
Citā reizē viņš novelk puķainos rīta svār-
kus, iekāpj degoša araka glāzē, pazūd 
liesmās un ļaujas izdzerties. Vai arī – ne-
zaudējot pašcieņu, pārvēršas putnā un 
aizlaižas. Egonam Dombrovskim visās 
situācijās, lai cik ērmīgas būtu, izdodas 
saglabāt humora izjūtu un radīt priekš-
statu par cilvēku, kurš dzīvo divas dzīves 
– parasto, visiem acu priekšā esošo, un 
to otro – ikdienā neredzamo. 

Rādot šādas dubultas eksistences 
piemēru – cilvēku, kurš dienā ir arhivārs 
un naktī salamandra, Hofmanis vistica-
māk domā par dīvaino kontrastu starp 
savu oficiālo apzinīga, lietišķa jurista ik-
dienu un brīvo nakts dzīvi, kuru viņš va-
dīja kā neierobežotas iztēles valstības 

karalis un kurā realitātei kā tādai nebija 
nekādas nozīmes. 

Hofmanis bija pārliecināts – ja ar cil-
vēku notiek kas labs, viņam tajā pašā 
laikā uzglūn arī ļauni spēki, kas tiecas 
paralizēt labo. Velns visur iebāž savu as-
ti. Nav pārsteidzoši, ka Hofmani vajāja 
bailes no mistiskām šausmām un šīs 
bailes viņš centās piedēvēt raksturiem, 
ko radīja, uzburot baisākās ārprāta ai-
nas vai dīvainākās karikatūras.      

Van den Bosa izrādē karikatūriskas, 
marionetiskas izpausmes piešķirtas tieši 
ikdienas dzīves formām, šādi uzsverot 
poētiskās, radošās pasaules pārākumu 
pār ikdienas rutīnu un piezemētajiem 
mērķiem – kļūt par tieslietu padomnie-
ku kā Armanda Kaušeļa solīdajam un 

pašapmierinātajam Hērbrandam vai 
padomnieka kundzi kā Anetes Berķes 
apņēmīgajai un dedzīgajai Veronikai. Jā-
piebilst, ka Veronikai izrādē ir vairāk tel-
pas izpausmju daudzveidībai nekā poē-
tiskās pasaules būtnei – Everitas Pjatas 
Serpentīnai, kurai ļauts vien demonstrēt 
auguma vijīgās kustības un vīterot kā 
putniņam, ko aktrise dara visai piemīlī-
gi. Vizuāli kolorītu akcentu izrādē ienes 
Veronikas tēva Ģirta Lukevica klātbūtne. 
Aktiera garais, kalsnais augums un seja 
ar iekritušiem vaigiem tik tiešām atgādi-
na delartiskās komēdijas tēlus no Žaka 
Kalo gravīrām. 

Čaula un kodols 
Jans Villems van den Boss programmas 
lapiņā apgalvo, ka viņa fantāzija šajā iz-
rādē laužas ārā no visiem rāmjiem. Savā 
ziņā tam var piekrist. Fantāzija, īsteno-
jot Hofmaņa aprakstītās dīvainās nori-
ses, kur tumsu pēkšņi pāršķeļ fosfores-
cējoša gaisma, no grīdas izlien dīvaina 
būtne vai varoni ielenc spoki un baisas 
figūras, kuras izzūd un parādās dažādos 
groteskos veidos, patiešām ir raisījusies. 
Taču – galvenokārt meklējot veidu, kā 
vizualizēt to, ko Hofmanis aprakstījis, 
proti, virsmu, čaulu, nevis zem čaulas 
paslēpto kodolu – dziļāko jēgu, kurai va-
rētu piekļūt, padarot redzamas dīvaino 
tēlu un norišu radītās asociācijas.

Nedomāju, protams, ka tāpēc Ser-
pentīnas lomas tēlotājai pa mūsdienu 
pilsētas dzīvokļa istabu vajadzētu staipīt 
dzīvu pitonu, kā tas, piemēram, tiek da-
rīts Drēzdenes Pilsētas teātra iestudēju-
mā, tomēr zaļgani mirdzošā triko tērp-
tas aktrises centieni imitēt čūskas vijīgu-
mu liepājnieku izrādē arī neko nepasaka 
par tēla saistību ar radoša piepildījuma 
apsolījumu. Tāpat kā pudelē iesprostotā 
studenta vizualizēšana neko nepasaka 
par ikdienas rutīnas un sociālo normu 
nomācošo un noplicinošo iedarbību uz 
cilvēka garu. Liepājnieki izrādes prog-
rammā izveidojuši sadaļu Fantāzijas tē-
lu simbolu skaidrojums. Vai šim skaidro-
jumam nevajadzētu būt izrādē ieraugā-
mam, nevis pievienotam kā lietošanas 
instrukcijai? Rezultātā pārāk daudz tiek 
stāstīts un ilustrēts, un pārāk maz radīts 
no jauna. Pieaugušie, kā liekas, nav šīs 
izrādes īstais adresāts. Bērni, šķiet, arī 
nē – tā kā par garu, tā kā par sarežģītu.

Bet pati literārā materiāla izvēle ir 
labāka par labu. Pirms divdesmit trim 
gadiem divu Hofmaņa noveļu Smilšu 
cilvēks un Bruņinieks Gluks iestudēju-
mu Daugavpils teātrī izveidoja Pēteris 
Krilovs, ievedot aktierus un skatītājus 
Hofmaņa rēgainā romantisma gaisotnē 
un atklājot aizraujoši noslēpumainu, 
daudzslāņainu un ļoti sarežģītu pasauli. 
Liepājnieki Hofmaņa pasaku grāmatā 
uzdrīkstējušies atšķirt nākamo lapu. Pat 
ja tā šoreiz ir bilžu grāmata, nevis ro-
mantiķa domu un jūtu mākslinieciska 
izpēte, rodas apjausma par dzīvi Atlantī-
dā, ko Hofmanis saprot kā radošu pašiz-
pausmi. 6

aktieru fiGūras atGāDina 
LieLus MeLnus Putnus ar 

MiLzīGieM baLtieM knābjieM, 
kas Pēc Mirkļa ieGaisMojas 

kā GaLvaskausi
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tēMa

avos 66 gados es-
mu redzējis ne-
skaitāmas ļoti da-
žādu mākslas vei-
du prezentācijas, 

atvēršanas svētkus, izstāžu atklāšanas, 
pirmatskaņojumus, filmu vai teātra izrā-
žu pirmizrādes. Es no pieredzes zinu, ko 
nozīmē atnest savas filmas bundžas vai 
disku uz kinoteātri pirms pirmā seansa, 
nojaušu, ko jūt rakstnieks vai dzejnieks, 
vai dramaturgs, šķirstot vēl neatlipušas 
jaunās grāmatas lapas, kā savu darbu 
vērtē gleznotājs, pieliekot to pie īpaši sa-
gatavotas izstāžu zāles sienas. Viņi visi 
domā: «Nu, re, tagad tas tā arī būs. Darbs 
ir pabeigts, un citi to vērtēs. Mans darbs 
ir tāds, kāds tas ir. Esmu gatavs saņemt 
laurus vai samazgas. Es tur neko mainīt 
vairs nevaru. (Un arī negribu!)» 

No visām mākslām tieši  teātris – arī 
mūzika, bet citādā veidā – katrā nāka-
majā spēlēšanas (vai atskaņošanas) rei-
zē sāk visu gandrīz no jauna. Es pats es-
mu kādreiz pēc veiksmīgas teātra pirm-
izrādes, pēc aplausiem, puķēm, bučām, 
smaidiem, šampaniešiem un neveik-
liem, bet sirsnīgā čalā izteiktiem vērtē-
jumiem pamazām brucis kopā uz kāda 
krēsla kaktā ar apziņu, ka tagad (ak, 
Dievs!) viss jāsāk no gala, jānotur līme-
nis, jāuzlabo vājās vietas, jānogludina 
neveiklības un – pats galvenais! – jābrī-
dina no paviršas vieglprātības, no slin-
kuma, no klišejām, no štampiem.

Es kādreiz esmu saviem audzēkņiem 
teicis: aktieris ir tāds pats slinks pilsonis 
kā visi citi. Ja nav aizliegumu vai norobe-
žojuma zīmju, aktieris savā spēlē ies «pa 

taisno», tieši, – kā ikdienā cilvēki «dur» 
taisni pāri zālājam uz autobusa pieturu. 
Un tikai nemitīga sevis audzināšana, 
prasīgums turēt līmeni tikpat augstu kā 
labākajā no pirmizrādes reizēm, arī at-
bildība partneru priekšā liek patiešām 
profesionālam aktierim nekur «nedurt» 
pa taisno. Iziet katru lomas līkumiņu, 
grumbulīti, klupšanas oli uz taciņas.  

Klišejas nerodas tāpat vien. Tā ir sa-
režģīta parādība teātra aktieru un arī re-
žisoru meistarībā. Tur ir arī kaut kas no 
augstprātības. Kā dežūrbuča, kā banali-
tāte apsveikumu kartītē, kā rokasspie-

diens bez skatīšanās acīs. Tā parasti dara 
cilvēks, kurš pats sevi augstu vērtē, bet 
dozēti atdod citiem. Tāds cilvēks zina, 
cik daudz jāpasmaida, jāpaspiež roka, 
jāatbild. Tāds saka citiem, partnerim, 
publikai: «Nu, jūs taču saprotat, ko es 
gribēju teikt? Nav taču jāpaskaidro! Es-
mu runājis, vai tad nav gana?» 

Bet teātrī nav gana nekad. Kādi svēt-
ki redzēt, ka izrādes partneri kopā do-
mā, jūt, satiekas uz skatuves tik konkrēti 
un nenogludināti, ka, pat nedzirdot vi-
sus vārdus, skatītājs saprot: tā dzīve uz 
skatuves, ko aktieri dzīvo, ir bezgala in-

teresanta. Tur visu laiku kaut kas notiek, 
gan tas, ko var ar sižetu izskaidrot, gan 
vēl kaut kas – iracionāls, nepasakāms. 
Un ziniet, tādam skatītājam arī uz viņa 
paša dzīvi tad ir cerības paskatīties ci-
tām acīm. Cieņa un skrupulozā precizi-
tāte uz skatuves skatītājam parāda, ka 
ikviena dzīve ir cienījama, nebanāla un 
neikdienišķa. Ka arī  par viņu kāds var 
pateikt: «Cepuri nost!»

Redz, kā sanāca. Sāku par klišejām, it 
kā par aktiera amatprasmi un amatnieka 
godaprātu, bet sanāca par cieņu pret cil-
vēka dzīvi un varbūt arī likteni. Tātad, kli-

šeja nav tikai paviršība, paslinkošana, 
nekonkrētība. Tai ir tīri vai filozofiska 
odere – cilvēka mērogs. Personības sil-
tums katrā detaļā. Tad jau sanāk, ka kliše-
jas bezgalīgs pagarinājums, pastiprinā-
jums, hipertrofija ir  piktogramma uz sie-
nas, cilvēka grafiskais simbols. Nevis lo-
ma – Romeo, bet piktogramma – «trepes 
uz balkonu ar baltu vīrieša figūru uz 
tām». Vai vēl precīzāk: ar baltu krāsu ap-
vilkts nozieguma fiksācijas siluets – «šeit 
bija cilvēks; viņa vairs nav». Žēl !

2015. gada 6. martā pulksten 02.55 
no rīta. 6

šeit bija ciLvēks. 
viņa vairs nav

klišejas kā tēma 

Pēteris kriLovs

 kLišeja nav tikai Paviršība, 
PasLinkošana, nekonkrētība. 

tai ir tīri vai fiLozofiska 
oDere
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tēMa. klišejas

sPēLe bez 
jūtāM

klišejas aktieru darbā. Pēteris krilovs sarunājas ar 
uldi Dumpi, vili Daudziņu un baibu broku

askaidrojumam. 
Vārds cliché cē-
lies no franču va-
lodas. Tas apzīmē 
metāla skaņu, kas 

rodas, nospiežot sagatavotu drukas plati 
ar salikto tekstu. Pašu burtu plati sauc 
arī par stereotipu. Par klišejām sauc arī 
daudzos drukas novilkumus no vienas 
plates.

katram ir savas Blusas
Kas ir klišeja, štamps – kā tu to saproti?

Uldis Dumpis. Nu redzi. Es to sa-
protu tā: tas ir tāds kā paņēmiens, kas ar 
gadiem tev vienkārši pielīp. Tādi jau 
mums katram izveidojas. Kaut vai slave-
nā Elzas Radziņas galvas atmešana – tas 
ir pirmais, kas man ienāk prātā. Viņa pie 
tā bija pieradusi, es nezinu, vai viņa to 
darīja tāpēc, ka tajā brīdī nezināja ko ci-
tu darīt, vai tā viņa kaut ko mālēja ciet. 
Es domāju, ka mums katram ir tādas 
blusas. Ne jau velti ir tas vecais teiciens: 
labam aktierim simt štampu, sliktākam 
– septiņdesmit. Jo cilvēciski aktieris, sa-
vu lomu veidojot, vienmēr cenšas iet pa 
vieglāko ceļu. Režisors ir tas, kas neļauj 
viņam to darīt un liek meklēt citus ceļus.

Staņislavskis esot izteicies, ka kli-
šeja teātrī – tas nozīmē spēlēt bez jū-
tām.

U. D. Jā, tā varētu būt! Kad tu atrodi 
tādu paņēmienu vai paņēmienu virkni, 
ar kuru to patieso pārdzīvojumu aizmā-

lē ciet. Sirms joks ir pauzes taisīšana 
pirms īpaši svarīga vārda. Faktiski loģi-
kas tai pauzei nav nekādas! Ja jau es tev 
gribu kaut ko pateikt, tad man galvā sen 
tas ir, bet nē – taisa pauzi un tikai tad sa-
ka to vārdu. Gan jau es arī tā esmu grē-
kojis. Bet nav tā, ka es, jau tekstu mācī-
damies, zinātu, ka tajā vietā tā darīšu. Tā 
nav. Bet darba procesā tā notiek.

Vai ir bijis tā, ka tev režisors liek 
spēlēt klišejiski?

U. D. Alfreds Jaunušans jau ļoti spie-
da, ka tev ir jātaisa tieši tā, ka viņš bija 
iedomājies. Viņš pats, būdams fantas-
tisks aktieris, to pilnīgi attaisnoja, bet 
mēs, viņam pakaļ taisīdami, lai viņš bū-
tu apmierināts, bieži vien darījām to tīri 
tehniski. Kaut gan – ja tu viņu spēji pār-
liecināt, kā to darīja Astrīda Kairiša… Vi-
ņa ir spilgtākais piemērs. Astrīda nekad 
necentās darīt tā, kā viņš lika. Sākumā 
viņš rājās, tad it kā atmeta ar roku un 
nelikās ne zinis, bet faktiski ļāva darīt tā, 
kā viņa jūt. No režisora jau arī nevar pra-
sīt visu. Viņam jāredz viss kopā, viņš ne-
var par katru aktieri sīkākās nianses iz-
domāt. 

Bet tu esi kādreiz tam pretojies? 
Kad tev ir bijis skaidrs lomas redzē-
jums un tev liek darīt kaut ko nepieņe-
mamu, ko tas personāžs kā cilvēks ne-
kad nedarītu?

U. D. Jā, ir bijis. Ir bijis pat tā, ka fi-
ziskā sajūta ir kā uz slidena ledus, kad tu 
nezini, kur liec kāju un vai neiztaisīsi tū-

līt stulbu špagatu. Tu gribētu darīt savā-
dāk, bet tā tu malies un nekur netiec... 
Tu izlasi kritiku, tev kaut kas kļūst skaid-
rāks, jo kritiķim ir taisnība, bet izlabot 
iestudētā izrādē, esmu svēti pārlieci-
nāts, neko vairs nevar. Tā viņa ies, kamēr 
noņems no repertuāra. Pat sīkumos: tev 
uz kādas frāzes pēkšņi aizsmok balss, un 
tā būs arī 50. izrādē. Tātad tur kaut kas 
nav kārtībā.

Vai tu vari sevi pieķert, ka tu pats 
dari kaut ko štampainu? Vai tikai ci-
tus?

U. D. Varu gan! Tie ir tie brīži, par ku-
riem es teicu, kad es nezinu, kā savādāk 
darīt, jūtos kā sapīts… Protams, ka tu to 
jūti. Lomā ir veiklas vietas un ir ne-
veiklas vietas. Kad tu vel akmeni pret 
kalnu.

Un ko tu tad dari?
U. D. Ko? Esi laimīgs, ka tā vieta ir 

garām!
Bet ko tu dari, ja partneris tevī ska-

tās tukšām acīm?
U. D. Sliktākais ir nevis, kad skatās 

tukšām acīm, bet kad skatās garām. Tā 
arī ir gadījies. Nezinu, iespējams, aiz kā-
das iekšējas kautrības.

Kā tu domā, kāpēc ir tā, ka skaties 
vecus ierakstus un redzi – kaut kas no-
veco, kaut kas ne? Vai toreiz likās labi, 
bet šodien ne? Vai tomēr mainās uz-
tvere?

U. D. Laikam jau mainās uztvere. 
Sāksim kaut vai ar grimu. Es teātrī esmu 
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50 gadus, kad es tikko sāku, kā mēs gri-
mējāmies! Ģenerālmēģinājumos bijām 
tā nomālējušies, ka cits citu nepazinām. 
Vai, piemēram, mēs sakām: dižā Eleo-
nora Dūze! Paldies Dievam, ka televīzija 
nav neko fiksējusi, citādi mēs varbūt ne-
maz tā neteiktu! Katram laikam jau ir 
kaut kas savādāks. 

Bet no taviem slavenajiem kolē-
ģiem, kas jau ir viņā saulē, kāds ir pār-
laicīgi labi spēlējis?

U. D. Pirmais, kas nāk prātā, ir Jānis 
Osis. Viņš bija nenormāli organisks. Var-
būt bija tiem laikiem kāda uzspēle, jo te-
ātris bija drusku piepacelts, bet arī tajā 
visā viņš bija organisks. Viņš varēja pa-
teikt jebkuru tekstu. Ir tas slavenais 
stāsts, ka viņš lugas beigās ir pāraudzis 
un pasaka: lai dzīvo komunisms! Un 
pieņemšanas izrādes laikā viņš pasaka: 

lai dzīvo kapitālisms! Baļuna nokrīt 
beigta! – centrālkomitejas komisijas 
priekšā. Es viņā skatījos kā brīnumā. 
Viņš varēja pateikt jebkuru tekstu orga-
niski. Bija tāda izrāde Dienas kārtībā – 
mīlestība, un viņam bija jāsaka: kurā ga-
dā, biedri, mēs dzīvojam? – 1948.? Nē, 
1967.! Kad nāca tā vieta, mēs jau visi bi-
jām stīvi: kurā gadsimtā viņš trāpīs. Viņš 
varēja pateikt arī 1867. Bet viņš bija ne-
normāli organisks! Domāju, tas viņam 
bija dabas dots. Nezinu, vai viņam bija 
tāda skola. Viena lieta, ko stāstīja par 
Osi, – ka viņa eksemplāros bijuši ķeburu 
ķeburi, zīmes, neviens nesaprata, ko 
viņš tur ir rakstījis, ko viņš tur ir zīmē-
jis…

Kā tāda partitūra!
U. D. Jā! Bet tas absolūti neizpaudās 

viņa spēlē. Viņš ir pirmais, kas nāk prā-

tā, kad es domāju par tiem pilāriem.
Bet Līne?
U. D. Līne, manuprāt, lūst tā kā di-

vās daļās. Kā visiem, kas spēlējuši lielās 
traģiskās lomas, viņai laiku pa laikam 
bija baigais prieks uzspēlēt kaut ko sa-
dzīvisku. Kad Velta spēlēja tās sadzīvis-
kās vecenes, viņa tur veldzējās, tās bija 
ar foršu humoru. Tās traģiskās lomas es 
vairs tā neatceros.

Vai tās tomēr nebija klišejiskākas?
U. D. Jā. Bet tā bija pieņemts spēlēt – 

cēli. Man tuvākas bija tās, kur viņa velnu 
dzina.

Tu esi spēlējis pie jaunajiem režiso-
riem, kopā ar jaunajiem aktieriem. Kā 
ir ar viņiem? Arī pa īsāko ceļu iet?

U. D. Tā vispārināti es nevaru pa-
teikt. Pamatiespaids man ir ļoti labs. Tā 
paaudze, kas pēdējos divdesmit gadus 
nāk iekšā teātrī, ir ļoti talantīga. Tās kli-
šejas… Gadiem ejot, jau mēs ar visu ko 
aplīpam. Bet lai tie viņu režisori būtu re-
dzīgi un laikus sistu pa pirkstiem! Vienī-
gais, kas mani mazlietiņ uztrauc – vi-
ņiem vairāk jādomā par tehniskām lie-
tām. Jaunie aktieri ļoti labi kustās, ļoti 
labi dzied un dejo, bet viņiem klibo ska-
tuves runa. Tā ir tehniska lieta, kas ir 
katram pašam jāsaprot: tevi ir jādzird. 
Patiesību meklējot, tu nevari burbulēt 
sev zem deguna, tā patiesība kādam ir 
jāsadzird. Man ļoti patīk teiciens: ne-
viens diriģents neturēs orķestrī vijolnie-
ku, kas nevar izspēlēt visas notis, jo da-
žas viņam liekas mazsvarīgākas. Nevar 
prasīt no režisora, lai viņš ikvienam kat-
ru dienu to atgādinātu! Tā ir katra paša 
atbildība, lai tavus mīlas vārdus, ko tu 
saki, iebāzis galvu mīļotajam cilvēkam 
padusē, varētu sadzirdēt. Jo citādi tu 
zaudē uzmanību!

Ko tu dari, ja tev jāspēlē sarežģīts 
cilvēks, par kuru tu neko nezini? Kā tu 
tiec pie tās lomas klāt? 

U. D. Man lielākoties svarīgs pirmais 
iespaids. Man nekad nepatīk lasīt lugu, 
kur man būs jāspēlē, man gribas to pir-
moreiz dzirdēt tīram un svaigam, kad 
režisors nolasa priekšā. Un lielākoties 
man rodas savs priekšstats. Par to cilvē-
ku. Tas ir tas pamats. 

Ir divu veidu režisori: konstruktori 
un tādi «dzīvdzemdētāji». Kas tev ir 
vairāk pieņemams?

U. D. Man liekas, ka visforšākais ir 
tad, kad tie abi stili ir apvienoti. Jo kād-
reiz tas konstruktors baigi palīdz. Tā tas 
ir ar Arkādiju Kacu. Tu diezgan droši kā 
aktieris jūties, jo viņš visu zina perfekti, 
un tev tikai jāmēģina tikt iekšā tajā viņa 
redzējumā. Bet ideāli, kad tur ir kaut kas 
arī no otra. Kad režisors pēkšņi saka: ve-
či, tas viss ir dēlī, darām pilnīgi savādāk! 
Tu nekad nevari zināt, kas tur sanāks, 
bet arī tas ir forši.

īstajā laikā daBūt pa pirkstiem
Kad saka «klišeja», tev paliek nelabi 
vai…? Varbūt tas ir kaifs – spēlēt ar kli-
šejām ?

Vilis Daudziņš. Pēc kuras reizes – 

Baiba Broka: «šosezon daži skatītāji, pirmo reizi atnākuši uz jrt, trāpīja tieši uz 
Peldošiem – ceļojošiem. viņi bija ļoti apmulsuši.» no labās – sandra kļaviņa.  
Foto – ansis starks

vilis daudziņš: «Tautas ienaidniekā galvenajam varonim, kad viņš saka runu, sāk 
trīcēt roka, kurā viņš tur lapiņu.» pēteris stokmanis – andris keišs. Foto – gints 
mālderis
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desmitās, divdesmitās vai divsimtās – 
mans darba paņēmiens vai veids, kā es 
spēlēju, kļūst par klišeju? Es laimīgā kār-
tā piederu pie tiem aktieriem, kuri ļoti 
daudz strādā, ļoti daudz spēlē, un tātad, 
rūpējoties par savu garīgo veselību, 
man ir jāizstrādā kaut kādi paņēmieni, 
kā uz skatuves atrasties dažādos nestan-
darta emocionālajos stāvokļos, un tas 
būs jādara vēl rīt, parīt, aizparīt un, ce-
rams, pēc pāris gadiem.

Un tad tu atvieglo savu spriedzi?
V. D. Bez šaubām, ķermenis atceras 

to veidu – darbības, kustību, kāda tev bi-
ja tad, kad emocionālais pieslēgums 
darbojās vislabāk, un automātiski mēģi-
na nākamajā reizē to atkārtot – un tas ir 
slikti. Bet par klišeju mēs varam runāt 
tad, ja tu šo paņēmienu, kas ir nostrādā-
jis vienā gadījumā, mēģini pārcelt uz ci-
tu tēlu citā izrādē. 

Staņislavskis esot izteicies, ka kli-
šeja teātrī – tas ir spēlēt bez jūtām.

V. D. Jā, tā ir, noteikti. Tāpēc, ka tas ir 
kaut kas novecojis, tās ir sastingušas, ve-
cas jūtas, vecs laiks, kas ir beidzies un ko 
tu replicē formāli, cerībā, ka uz cilvē-
kiem iedarbosies poza, balss intonāci-
ja... Stāvēšana uz ceļiem ir ekstraordi-
nārs pasākums. Es nekad dzīvē neesmu 
stāvējis uz ceļiem. Nē, laikam vienreiz... 
Dažas reizes baznīcā. Bet tagad katru ot-
ro izrādi, lai parādītu ārkārtīgi dziļu jūs-
mu un emociju augsto stāvokli, es krītu 
ceļos. 

Tātad ir tādas lietas, kas visiem no-
zīmē vienu un to pašu.

V. D. Protams. Kad mācītājs baznīcā 
kādam pārmet krustu vai svētī, mēs jau 
nezinām, ko viņš domā tajā brīdī, bet 
krusts – tas strādā. 

Bet kurā brīdī zīme pārvēršas par 
klišeju? Kāda vaina teātrim, kur viss 
jau ir paredzēts, kurā režisors saka ak-
tierim: šeit tu patricini roku, šajā vietā 
pakrati galvu?

V. D. Ir arī tāda pieeja teātrim. Ir. Bet 
tad patiešām režisoram jāizdomā, kā-
pēc tas tā ir, un aktierim ļoti jātic, ka tas 
iedarbosies. Provinces anekdotēs, pie-
mēram, tā strādāja Boriss Frumins. To-
mēr tā nav klišeja, drīzāk – paņēmiens. 

Cilvēkus, kad viņi nāk uz teātri, inte-
resē pirmreizīgums, individualitāte. Tas 
nav kino, tās ir dzīvas emocijas, tas ir cil-
vēks, kuram tepat uz vietas atnes vēstu-
li, kurā rakstīts, ka karā nošauts viņa 
bērns. Un skatītājs redz, kā viņš to vēsti 
izlasa. Bet aktierim tas ir jādara divsimt 
reizes pēc kārtas, vairākus gadus. 

Tu to saki, it kā tas būtu attaisno-
jums. 

V. D. Es saku, ka tas nav viegli. Skatī-
tājs nāk pirmo reizi, mēs to darām nez 
kuro reizi. Bet viņš maksā par biļeti. 

Tu attaisno, kā tas rodas?
V. D. Nevar iztikt bez klišejām. Jācī-

nās. Tāpat kā vajaga cīnīties ar rutīnu. 
Situācijā, kad ir kaut kas savādāks vai 
jauns režisors ar pilnīgi citu pieredzi un 
skatuves dzīves piedāvājumu, aktieri 
ņem savu. Pirmais, pie kā tu glābies, kas 

tev ienāk prātā – tās ir skatuves klišejas. 
Kāpēc?
V. D. Tāpēc, ka ķermenis pirmais no-

strādā. Mums ir «kermeņa atmiņa». Ķer-
menis mēģina reproducēt emociju.

Kāpēc teātrī viņš tā slinko? Ja tev, 
Dievs nedod, ir īstas emocijas, kāds 
nomiris vai nokļuvis šausmīgās nepa-
tikšanās, tu taču nedomā, kā tu tur stā-
vi pie ārsta vai morgā.

V. D. Protams, ka nedomā. Bet zini, 
kā es esmu nožēlojis dažas sekundes 
pēc tam, ka neesmu mēģinājis saprast, 
kā tad es tur stāvēju. Jo šaušalīgāks ir 
notikums, jo vairāk tas tevi skar, jo ma-
zāk tu mēģināsi atcerēties, kā stāvēji un 
runāji ar ārstu par bērna operāciju. Bet 
pēc tam ir žēl… 

Baiba Broka. Es ticu, ka dažiem mū-
su kolektīvā piemīt tāds barometrs, ka 
mēs varam norādīt gan kolēģim, gan re-
žisoram, ka te nu iet kaut kas no kliše-
jām. 

Es klišeju uztveru tikai kā negatīvu 
parādību. Tajā nav nekā pozitīva, lai va-
rētu teikt: šī ir tāda jauka klišeja, kas pa-
tīk visiem. Klišeja ir vislielākais bieds 
gan aktierim, gan jebkuram radošam 
cilvēkam. Tā viņu iesprosto.

Man klišejas rodas no tā, ka es mek-
lēju tēlu, bet tādā ātrumā, ka gaida reži-
sors, nevaru atrast. Ja tu izlasi lugu, tas 
nenozīmē, ka tev jau pirmajā mēģināju-
mā uzreiz ir ko parādīt. Un tad jāpaņem 
tas sliktā aktiera mētelītis, jo – nu, nebūs 
uzreiz! Jāpieņem, ka es neesmu laba, 
vispusīga aktrise, es nevaru uzreiz parā-
dīt. Es meklēju, kamēr atrodu, bet tas 
prasa laiku... Bieži vien klišejas iznāk 
neapzināti, no noguruma vai slinkuma, 
vai vienaldzības, kas, iespējams, arī ir 
radusies noguruma rezultātā. Tu lieto 
kādu paņēmienu un nemaz nepamani. 
Uz to var norādīt, bet par to nevar sodīt. 
Tā nav apzināta ļaunprātība. 

Bet, ja režisors kādreiz tieši piepra-
sa, lai tu tā spēlē: man vajag, lai tu stāvi 
un drebi šajā brīdī. 

B. B. Es laikam esmu lutināta. Man 
sen nav bijis jādara tas, ko es iekšēji ne-

spēju pieņemt.
Bet, ja izrādē, ko kritiķi ir augstu 

novērtējuši, tu redzi, ka aktieri pārtiek 
no klišejām vien, un un visi to akceptē?

B. B. Jā, tā mēdz būt, piekrītu.
Kāpēc?
B. B. Nepietiek prāta. 
Bet skatītāji to pieņem...
B. B. Nu, ja mēs ietu skatītāju pava-

dā... Tad ātri varētu katrs izstrādāt savu 

piegājienu arsenālu. Ir tādas lomas, ku-
rās es jau iepriekš zinu, ka nekādas lielās 
skatītāju mīlestības nebūs: nav skaisti, 
nav patīkami, bet es to uzskatu par lielā-
ku vērtību, nekā tādu, kas visiem patīk.

Teātrim vajadzētu audzināt skatī-
tājus, atklāt emocijas neparastāk un 
negaidītāk, nekā viņš ir pieradis re-
dzēt?

B. B. Bet to var izdarīt, tikai skatoties 
un iegūstot pieredzi. Šosezon daži skatī-
tāji, pirmo reizi atnākuši uz JRT, trāpīja 
tieši uz Peldošiem – ceļojošiem. Viņi bija 
ļoti apmulsuši. Tāds neizprotošs klu-
sums zālē. Bet ja atnāks vienreiz, otrreiz, 
viņi sāks arī saprast. Un nekādas citas 
iespējas nav, kā piedāvāt to, ko mēs at-
zīstam par labu.

V. D. Klišejas ir „iekšas slinkums«. Jo 
tu jau, strādājot profesijā, agri vai vēlu 
iegūsti kaut kādu pieredzi un sāc redzēt 
pats sevi no malas. Un, ja pieķer sevi, 
darot tādas lietas, ko tu esi darījis vienā, 
otrā, trešā izrādē, tad nekas cits neatliek, 
kā sist sev pa pirkstiem. Bet, ja tu nesit 
pa pirkstiem, tad tas nozīmē tikai to, ka 
vieglā veidā gribi patikt skatītājiem. Tas 
arī viss. Viņiem patiks, īpaši, ja viņi to re-
dzēs pirmo reizi. Bet būs arī daļa jūtīgu 
un smalku cilvēku, kuri teiks, ka tā ir 
šmaukšanās. 

B. B. Tas gan skaidrs, ka piemānīt 
skatītāju var ļoti viegli. Tādu nav daudz, 
kuriem ir tas barometrs, toties tiem ir 
šausmīgi sāpīgi, ja strādā ar štampiem 
un klišejām. 

Vai tu pati redzi sevi izrādē no ma-
las? Vari sevi kontrolēt?

B. B. Es varu sevi no iekšpuses sa-
just. Es varu arī no ārpuses kaut kā no-
vērtēt, bet ne pilnīgi, dažreiz es pavisam 
pazaudēju sevi, nezinu, vai bija labi vai 
slikti. Tad jāuzticas kolēģiem. Bet princi-
pā tas viss tiek sajusts tā kā no iekšpu-
ses, es pat negribu redzēt no ārpuses. 
Un ja es ieraugu, tad man nojūk visi val-
dziņi. 

V. D. Es skatījos uz tevi Tumsas varā, 
un sākumā, kad tu paņēmi to balsi, man 
likās, ka tukšāk jau vairs nav iespējams, 

nekas nebūs, tīrā forma, jocīgā balss. 
Nu, tāpēc, ka kaut kas ir jāizdara, jāizdo-
mā, lai nav tā – vienkārši. Bet kad sākās 
izrādes, kaut kā viss pieslēdzās klāt, un 
tagad tas, ko Baiba dara tajā dīvainajā 
tēlā, ir ticami un man baigi patīk. Sapro-
ti? Bet sākumā jau arī nebija tās iekšējās 
darbības. 

B. B. Es to atceros, jo to ir ļoti grūti 
darīt. Cilvēki nezina, no kurienes man tā 

es nekaD Dzīvē neesMu 
stāvējis uz ceļieM. Dažas 
reizes baznīcā. bet taGaD 

katru otro izrāDi
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balss nāk. Tā ir forma, bet es uzreiz taisu 
savienojumu. Revidentā, kad Guna [Za-
riņa] spēlēja pilsētas priekšnieka sievu, 
arī es līdz pēdējam domāju – tā ir šaus-
mīga uzspēle, to nevar skatīties, tas griež 
ausīs. Alvis visu laiku teica: ņem nost! Tā 
bija īsta cīņa. Bet Guna neapstājās, viņa 
zina labāk, kā tādus tēlus spēlēt – tā ir 
cita skola, viņa to perfekti pārvalda, cits 
radīšanas process. Neglīts, nepatīkams 
pārējiem – oi! Un tikai rezultātā, kad Gu-
na ņem un visu piepilda, lūdzu – meis-
tardarbs! Absolūti attālināts no Gunas 
kā cilvēka.

Tas nozīmē, ka, pirms izrāde nonāk 
publikas priekšā, neko nevar pateikt?

B. B. Īstenībā, jā. Pareizi Staņislavs-
kis teica, ka klišeja ir tēlošana bez jūtām. 
Jūtas vai tavs «pieslēgums», bet bez tā 
nevar. Brīžiem liekas, cik tad ilgi pietiks 
jaunu risinājumu? Bet kas traucē? Ej un 
taisi novērojumus, skaties uz cilvēkiem 
– tur nekad nebūs štampu!

Bet ir tādi žesti, kuri jau ir ieprog-
ramēti, lai izteiktu ļoti konkrētas zī-
mes.

B. B. Protams, bet tie ir dzīvāki, ja 
aktieris pats tos atklāj. Paņēmienu ko-
pums ir vajadzīgs, kad mācās, bet es ne-
zinu, vai tas ir labi.

Tev nav tāds katalodziņš ar emo-
cionālu reakciju nosaukumiem, pie-
mēram, «nāve», «mīla»?

B. B. Nē nav, diemžēl nav. Varbūt va-
jadzētu... Nedod, Dievs! Nē!

V. D. Katrai lomai ir kaut kas, ko tu 
esi lietojis un lieto. Var jau atkārtot, cik 
gribi, bet, kā saka Staņislavskis: ar jū-
tām. Piemēram, mans Vectēvs. Es tur sē-
žu un runāju ar publiku, es saprotu, ka 
viņi tur ir, viņi saprot, ka es zinu, ka viņi 
tur ir. Tā ir saruna, un var runāt, izman-
tojot tehniku - pauzes, valodas ritma 
maiņu, tembra maiņu. To es racionāli 
lietoju.

Sarežģītā lomā, kurā ir montāžas 
pārlēcieni, aktieris jau nevar nelietot 
tehniku un visu laiku tikai just!

V. D. Turklāt tieši noteiktajā laikā. 
Septiņos sākas, desmitos beidzas. Kas tā 
ir? Tehnika vai klišeja?

Tā drīzāk ir tehnika. Cliché ir tas, 
kas tiek tiražēts. 

V. D. Bet teātrī ir vilinājums tiražēt. 
Ir vilinājums saņemt to gandarījumu no 
tā, ka tevi saprot. No tā, ka tevi tikpat la-
bi saprot, kā tai vienīgajā, lieliskajā rei-
zē. Un to tu gribi atkārtot – sevis dēļ, vi-
ņu dēļ, notikuma dēļ. Un tu sāc kaut ko 
tiražēt. Piemēram, Tautas ienaidniekā 
es biju atklājis, ka galvenajam varonim, 
kad viņš saka savu runu un norāda uz 
negācijām pilsētiņā, sāk trīcēt roka. Trīc 
roka, kurā viņš tur lapiņu. Un es mokos, 
ka tas ir redzams. Tikai, nedod Dievs, ka 
es to rādu – ka roka trīc it kā no uztrau-
kuma. Ja uztraukuma nav, tad nav – roka 
nevar trīcēt. To nedrīkst darīt tehniski, 
tad tā ir klišeja. Tad ir vakars. Tā ir repro-
ducēšana.

B. B. Man tā ķēdīte ir ļoti īsa, līdz es 
dabūju pa pirkstiem. Piemēram, es zi-
nu, ka tuvojas vieta, kurā zāle smejas. 
Smiekli ir reakcija, ko visātrāk var iz-
saukt. Un, ja es kaut nedaudz padomā-
šu, ka man tur nāk tā vieta un es to tā 
smuki pateikšu – viss! Nenostrādās. 

Kāpēc?
B. B. Kaut kāda nianse tur pazūd. 

Kaut kāda enerģija vairs neiet kā ie-
priekš, un rodas tāds pārsitiens. Publika 
to sajūt. Kad nav tā pieslēguma vai ener-
ģijas, vai gribas, vai intereses un vēlēša-
nās būt iekšā, tad neaiziet. Vienā Revi-
dentā man likās, es tā veikli, viegli izgā-
ju, bet atsauksmēs bija ierakstīts: Baiba 
Broka nebija formā. Ieraudzīja!

Bet, ja tu aiz kreņķiem vai kāda cita 
iemesla dēļ spēlē citādāk, bet iznāk vēl 
labāk? Vai nav labāk, ja tu neievēro tos 
likumus?

V. D. Jā, bet tu nevari būt nediscipli-
nēts attiecībā pret partneriem. Es pie-
krītu, katra negaidīta, neparedzēta lieta, 
protams, ietekmē, un, ja to var izdarīt, 
neizjaucot jēgu un partnerību vai zīmē-
jumu, tad tas ir jāizmanto. Tas palīdz ra-
dīt pirmreizības efektu.

B. B. Tas, diemžēl, nav iespējams. 
Normālā izrādē, kurā tu esi ansamblī, un 
partneris pēkšņi spēlē citādā attiecībā… 

Bet cīnīties par partnerību, kā cil-
vēki dzīvē cīnās – nevar?

B. B. Ja tas notiek saslēgumā, tad jā, 
bet nevar to darīt viens pats. 6

uldis dumpis: «es teātrī esmu 50 gadus, kad es tikko sāku, kā mēs grimējāmies! ģenerālmēģinājumos bijām tā nomālējušies, ka 
cits citu nepazinām.»  šeiloka lomā izrādē Venēcijas tirgotājs nt. Foto – kristaps kalns
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uzMini 
MeLoDiju!

klišejiskas skaņas no izkapts strīķa līdz operas ārijai

ieva struka

lišeju jeb ie-
priekšparedza-
mā būtību savā 
ievadā apcerē-
jis jau Pēteris 

Krilovs, tāpēc šai rakstā ieskicēšu tikai 
dzirdes receptoriem pazīstamo skaņu 
slazdu kontūras.

Vispirms jāmin, ka mūzikas un ska-
ņu partitūra ir viens no izrādes izteiks-
mes pamatlīdzekļiem, kas attiecīgi spēlē 
būtisku lomu un parasti pilda vairākas 
funkcijas – rada atmosfēru, veido režiso-
ra komentāru par notiekošo (gluži kā 
transformējies antīkā teātra koris), atklāj 
varoņu emocionālo pašsajūtu, ļauj parā-
dīt aktieru/varoņu muzikalitāti, kas galu 
galā arī raksturo cilvēka psihofizisko un 
garīgo attīstību, kā arī veido (ne)atkarīgu 
muzikālo dramaturģiju. Kaut kritiķis arī 
var būt aizrautīgs melomāns, jēdziens 
«emocionālie kruķi», kas nereti tiek lie-
tots recenzijās un jau a priori nav ar glu-
ži pozitīvu nokrāsu, liecina, ka vislab-
prātāk (bet varbūt vienkārši ērtāk) viņš 
dramatiskā teātra izrādi vērtētu bez mū-
zikas, tomēr tā nu ir iegājies, ka mūzika 
skan, suņi rej un rati piebrauc, neļaujot 
skatītāja ausīm to visu sadzirdēt savā iz-
tēlē. Savā rakstā aplūkošu trīs vaļus, uz 
kuriem balstās muzikālā partitūra teātrī 
un no kuriem tikai viens pirmajā brīdī 
liekas tīrs no potenciālām klišejām.

citēt sevi
Varētu domāt, ka ātrākais ceļš, kā izkļūt 
no muzikālo klišeju lietošanas, ir oriģi-
nālmūzikas sacerēšana konkrētās izrā-
des vajadzībām, un vienīgais šķērslis, 

kas to Latvijas teātrī liedz darīt regulāri, 
ir naudas trūkums. Daļēji tā arī ir, tomēr 
nedrīkst aizmirst, ka arī pieaicinātais 
komponists, uzklausot režisora vēlmes, 
kā arī balstoties savos priekšstatos par 
teātra mūzikas specifiku, var nemaldīgi 
doties pa iemītu taku, mēģinādams uz-
runāt maksimāli plašu auditoriju. Vēl-
mei izdarīt atšķirīgi, iepriekš nepieņem-
ti un gatavībai riskēt ar to, ka tas disonēs 
ar skatītāju dzirdes paradumiem, jāpie-
mīt ne tikai potenciālajam komponis-
tam (starp citu, par to ne bez jauneklīga 
lecīguma šā numura lielajā divu profe-
sionāļu sarunā spriež Jēkabs Nīmanis 
un Edgars Mākens), bet arī režisoram, 
kurš galu galā pasūta mūziku. Citādi var 
iznākt kā jau pieminētajiem autoriem, 
kas pat no pazīstama teātra kritiķa bija 
dabūjuši, lūk, kādu vērtējumu – šīs me-
lodijas nav melodiskas... Respektīvi, ne-
atbilst priekšstatam par to, kas ir melo-
dija. Respektīvi, neatbilst klišejai. Diem-
žēl Latvijas teātrī netrūkst piemēru, kad 
arī oriģinālmūzika neglābj no pielāgo-
šanās abstraktam vidējam skatītājam, 
ko visvieglāk noraksturot kā šlāgermūzi-
kas cienītāju. Viņa muzikālā gaume pa-
tiesībā nozīmē pieradumu pie vienkārša 
taktsmēra, skaidri nošķiramas centrālās 
tēmas, «citātus» no populārām melodi-
jām un, ja tā ir dziesma, vienkāršām, ie-
priekšparedzamām atskaņām un citiem 
poētiskās izteiksmes līdzekļiem. Atšķirī-
bā no savulaik rakstītajām Raimonda 
Paula, Imanta Kalniņa, Ivara Vīgnera, 
Jāņa Lūsēna, Mārtiņa Brauna, Zigmara 
Liepiņa «melodiskajām» melodijām, lie-
la daļa šodien tapušo teātra dziesmu 

prātā nepaliek, jo to meldiņi saplūst ar 
citiem līdzīgiem, toties ir labi līdzdzie-
dami pie karaokes aparatūras vai CD at-
skaņotājiem, vai kur nu mēs kā dziedā-
tājtauta mēdzam līdzdziedāt. Apdomā-
jot spilgtākos piemērus, tie visbiežāk 
saistīti ar tautas melodiju apstrādi lugas 
personāžu nacionālās un sociālās pie-
derības raksturošanai – gan brašie kalpi 
Draudzes bazārā (Raimonds Pauls, Na-
cionālajā teātrī), gan čigāni Oņeginā 
(Kārlis Lācis, Dailes teātrī), gan pseido 
augstākā Latvijas sabiedrība Agrajā rūsā 
(Jānis Lūsēns, ARS NOVA), gan Alpu 
sportiskie iemītnieki Trīs vīros kūrortā 
un labsirdīgie zemnieki Latgolā.lv 
(abām Valdis Zilveris, Nacionālajā teāt-
rī), gan čehu krodziņa apmeklētāji Švei-
kā (Emīls Zilberts, Valmieras teātrī). Un 
tomēr, kaut arī raksts aplūko klišejas, es 
balsoju par oriģinālmūzikas rakstīšanu 
katrai izrādei, jo tikai tā paveras iespēja 
tapt arī darbiem, kas eksperimentē ar 
klausītāja dzirdi, un vienkārši jaunām 
(šī vārda burtiskā nozīmē) melodijām, 
un arī daļā no šeit pieminētajām izrā-
dēm tādas var atrast. 

casta diva
Otrs lielais klišeju loks aptver jau gatavu, 
reiz uzrakstītu un lielākoties populāru 
melodiju izmantošanu. Un, lai cik nepa-
rasti tas šķistu, Latvijas teātrī populārā-
kas par akadēmiskās instrumentālās 
mūzikas fragmentiem ir operas, to uver-
tīras un ārijas. Pirms pieskarties operai, 
īsi par potenciālu, ko piedāvā akadēmis-
kā mūzika – proti, teātra apmeklētājus, 
kas ne vienmēr ir čakli koncertdzīves se-
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kotāji, režisori var iepazīstināt ar izcilu 
pasaules mūziku, jo veiksmīgs kāda 
skaņdarba izmantojums teātra izrādē ar 
papildus emocionālo slodzi pievērš uz-
manību pirmavotam. Pie mūzikas «gur-
māniem» Latvijas teātra pasaulē es vis-
pirms pieskaitītu Feliksu Deiču un tikai 
pēc tam Māru Ķimeli, Mihailu Gruzdo-
vu un Indru Rogu. Ščedrins, Rahmaņi-
novs, Orfs, Pērts (un ne tikai vairākas 
Latvijas teātra izrādes apceļojušais Spo-
gulis spogulī), Dženkinss – visi šie kom-
ponisti saistās ar noteiktām izrādēm 
Latvijā, protams, dažkārt arī šo režisoru 
darbos mūzikai ir bijusi ilustratīva loma.

Tomēr visdiskutablāko lomu drama-
tiskā teātra repertuārā ieguvusi populā-
ra opermūzika – turklāt ne jau tikai itā-
liešu opermelodijas, pa teātru izrādēm 
klīst arī Vāgnera gars, Mocarts un Hen-
delis, Čaikovskis un citi. Tā kā Alvis Her-
manis Cīrihē šobrīd iestudē populāro 
operu sižetu liktenīgos pavērsienus dra-
matiskas izrādes formātā, par ko nāka-
majā Teātra Vēstneša numurā detalizēti 
vēstīs Edīte Tišheizere, tad jāsāk, pro-
tams, ar Hermaņa operomāniju – viņa 
izrāžu varoņi klausās operas un pazīst 
tās. Operu ārijas atskan liktenīgos brī-

žos, pārvēršot tos traģikomiskos pagrie-
zienos, jo kurš gan 21. gadsimtā noticēs 
cēlajiem motīviem, kas ir opervaroņu rī-
cības pamatā un viņu iekšējās pasaules 
balsts. Tā Hermaņa izrādēs opera biežāk 
kļūst par savdabīgu komentāru, nevis 
«emocionāliem kruķiem», tomēr arī re-
gularitāte, ar kādu opermūzika atskan 
viņa jaunākajos režijas darbos (Oblo-
movs, Oņegins. Komentāri u.c.) un 

acīmredzami ir saistīta ar pievēršanos 
operu režijai Eiropā, var kļūt par klišeju, 
tāpēc, izdzirdot to arī viņa jaunākajā 
darbā – Divpadsmit krēslos, iestājas zi-
nāms apmierinājums – jā, ir! Ir arī šo-
reiz! Bet kur tad to nav... 

Opermūzika skan NT Skolā, Zemē 
un mīlestībā, Arī gudrinieks pārskatās 
un Vīnes meža stāstos, skan DT Bovarī 

kundzē, skan VDT Zojkas dzīvoklī, Apju-
kumā un Aprēķina laulībās, skan Liepā-
jas CV (Tēvocī Vaņā), Laimesciema pod-
niekdarbnīcā, Trīs draugos. Kāpēc – 
droši vien būtu jājautā režisoriem. Nere-
ti operu klausīšanos paredzējuši jau pa-
ši dramaturgi kā zīmi varoņu piederībai 
pie inteliģentu un izglītotu cilvēku gru-
pas. Tomēr populārāko melodiju īpat-
svars draud šo zīmi pārvērst pretējā. Jo, 
lai cik skaista būtu Bellīni Casta diva, tā 
ir jau tik populāra, ka vairs neliecina ne 
par kādu orientēšanos augstajās māks-
lās. Un, protams, arī režisori saredz tās 
ambivalento dabu – ja Rolands Atko-
čūns izrādē CV (Tēvocis Vaņa) ļāva varo-
ņiem sadzirdēt Marijas Kallasas balsi kā 
zīmi no debesīm, ko dzird vien izredzē-
tie, tad Lienas Šmukstes varone Oblo-
movā pati trallināja Casta diva ar pre-
tenziju uz savas dvēseles smalkumu.

dzeguzes Balss
Un visbeidzot trešā nopietni iecienītā 
skaņu partitūras sastāvdaļa – dažāda 
rakstura sadzīves trokšņi un dabas bal-
sis. Suņi rej, kaķi ņaud, putni dzied, go-
vis mauj, durvis aizcērtas, vējš auro, 
pērkons grand, meža zvēri rēc, jūra 
šalc, lietus pil – pilns spektrs, ne velti iz-
dotas pat ciešripas ar teātra ikdienas 
vajadzībām nepieciešamām skaņām. 
Daba pati klišejas nepazīst, bet cilvēki 
gan, tāpēc tikai režisors spēj pārvērst 
klišejā dzeguzes balsi vai lietus pilēša-
nu. Liela daļa šo skaņu teātra izrādēs 
nav nepieciešama, jo ilustrē darbības 
vidi, un, kaut arī mūsu reālajā dzīvē gan 
telpa, gan notikumi mēdz būt negaidīti, 
teātrī tie nez kāpēc ir viegli prognozēja-
mi – it kā aiz daudzdzīvokļu mājas loga 
vienmēr būtu jāatskan bērnu klaigām, 
bumbas atsitieniem un mašīnu riepu 
švīkstoņai, bet tur nekādā ziņā nevarētu 
būt svētdienas rīta klusums. Tomēr pē-
dējo gadu oriģinālākā ceļojošā klišeja 
man šķiet apskaņota cilvēka kustība – 
ierakstā skan zābaku klaudzieni uz as-
falta vai sniega gurkstoņa, kad pa to 
kāds soļo, un aktieris uz skatuves mēģi-
na ietrāpīt šo soļu ritmā; ierakstā skan 
zupas strebšana vai palēnināta alkoho-
la ieliešana glāzē un aktieris uz skatu-

ves imitē ēšanu vai uzmana glāzi, lai lē-
jējs nepārlej pāri. Un kur nu vēl precīza 
paskatīšanās pār plecu, kad aizkrīt kā-
das durvis, vai palēkšanās gaisā, kad 
bikšu stērbelē ieklupis suns. Turklāt šim 
patiesībā asprātīgajam paņēmienam ir 
nopietns arguments – nost ar realitātes 
imitāciju teātra mākslā, lai dzīvo spēles 
teātris! 6

lienas šmukstes varone Oblomovā pati trallināja casta diva ar pretenziju uz savas 
dvēseles smalkumu. oblomovs – ģirts krūmiņš. jrt, 2011. Foto – gints mālderis

tikai režisors sPēj Pārvērst 
kLišejā DzeGuzes baLsi vai 

Lietus PiLēšanu
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butaforiskuMs 
Provocē 

sabrukuMu
vizuālās klišejas pretstats ir precizitāte

Pēteris kriLovs

ūsu skatuves 
mākslai ir 
raksturīga 
ļoti spēcīga 
un koncep-

tuāli pat graujoši stipra scenogrāfija, ku-
ras tradīcija ir izveidojusies kopš Ilmāra 
Blumberga un Andra Freiberga izpaus-
mēm. Viss ir ļoti atkarīgs no tā vizuālā ri-
sinājuma, ko piedāvā/uzliek scenogrāfs. 
Faktiski, pateicoties šo divu gigantu 
jaunradei un vēlāk jau viņu pēcteču dar-
biem, ir izveidojies scenogrāfiskais teāt-
ris: atveras priekškars, vēl nekas neno-
tiek, bet tu jau zini, par ko būs izrāde. 
Scenogrāfiskais, vizuālais risinājums jau 
tev saka priekšā kaut kādu kodu. Pie-
ņemsim – haoss vai sterilitāte, un tu jūti, 
ka viss, kas notiks, būs zem šīs markas. 
Tā arī nav laba prakse, jo skatītājiem tiek 
atņemts līdzpārdzīvojums, darbības vir-
ziena uzminēšana, idejas koda atšifrēša-
na. 

Tur jau ir tas burvīgums, ka labos 
darbos – labās izrādēs un filmās – nevar 
uzminēt procesa gaitu un ir ļoti liels 
pārsteigums, ka personāžs, pret kuru bi-
ja visi iemesli attiekties negatīvi, uztvert 
kā pagrimušu un ļaunu, pēkšņi atklājas 
citā gaismā, un kļūst skaidrs, ka tieši 
viņš ir tas labuma centrs šajā mākslas 
darbā, ka viņš ir tas pozitīvisma nesējs. 
Tāpēc es arī pēc Dž. Selindžera garstāsta 
Frenija un Zūijs veidoto izrādi Nacionā-
lajā teātrī (2011) nosaucu Lūgšana res-

najai tantei, jo, kā Zūijs saka, katru cil-
vēku vajag uztvert kā Kristu, arī resno 
tanti. Tur jau ir tas paradokss: katrā no 
mums ir Jēzus Kristus.

lai priekšstats neapsteidz tēlu 
Tas attiecas arī uz tērpiem. Ja tu jau pašā 
sākumā, ieraugot kostīmus, vari konsta-
tēt, ka šie, lūk, ir sliktie, šie ir nabagi, bet 
tie ir labie bagātie, tad visi ir atmaskoti 
un būtībā ir jātaisa priekškars ciet un jā-
iet mājās, jo viss jau ir uzminēts. Viss ir 
izstāstīts. Tā ir nopietna kļūda, ja tērps 
diktē attieksmi. Tā ir klišeja, kas rodas 
tieši tāpēc, ka skrien pa priekšu un diktē 
uzminējumu skatītājiem. Es caur tērpu 
izteikšu cilvēku. Bet dzīvē jau tā nav – 
nevar taču ieiet telpā un pateikt, kurš ir 
intrigants, kurš ir zaglis, kurš – nodevējs.

Pelēkā lauku darbaļaužu dzīve – šo 
vizuālo ideju ļoti kultivēja padomju lai-
kos. Arī Rīgas kinostudijā, piemēram, 
bija bagāta kostīmu noliktava, kurā va-
rēja atrast veselu latviešu kostīmu izlasi. 
Apģērbs ar caurumiem un lāpījumiem, 
tādi zilpelēki sieviešu lakati un brūni 
drūmie mētelīši. Taču šīs klišejas, ma-
nuprāt, rodas ne tikai ideoloģisko ap-
stākļu dēļ. Bieži vien arī tāpēc, ka mums 
ir diezgan stereotipiska izpratne par sa-
vu vēsturi. Kā jau teicu: tēlam pa priekšu 
nāk priekšstats par to. Mans vectēvs, 
piemēram, bija ļoti spilgta personība, 
krāšņu izskatu, stalts augumā, skaļš un 
vitāls. Viņš man stāstīja par savu bērnī-

bu laukos. Zemnieki gājuši siena darbos 
un dziedājuši korus no Džuzepes Verdi 
operām. Bet, ja to parādītu filmā vai uz 
skatuves, tad būtu reakcija – kas tad tas? 
Bet tā bija!  

Kostīmi ir ļoti atkarīgi no režisora un 
mākslinieka skatījuma. Jo mākslinieki, 
arī režisors, rada uz skatuves to pasauli, 
ko viņi redz un grib parādīt. Bet šāds at-
tēlojuma veids var būt ļoti dažāds. Teik-
sim, var izmantot fotogrāfiju realitāti, 
kad kostīmi ir veidoti precīzi viens pret 
vienu kā konkrētajā laikā, ar visu šuvu-
mu un apdari. Tad aktrise var būt uz 
skatuves četru metru attālumā, bet būs 
redzams, ka katra faltīte ir nošūta, apvī-
lēta, viss ir apdarināts, un tu tai drēbei 
notici. Parasti tieši sliktās izrādēs vai na-
badzīgās izrādēs ir pārmērības. Jo deko-
ratīvajā spilgtumā grib noslēpt nabadzī-
bu. Labās, bagātās izrādēs tērpi mēdz 
būt ļoti atturīgi, bet precīzi. Precizitāte ir 
dārga.

Stāsts jau var būt arī ļoti pietuvināts 
aktuālajai uztverei. Piemēram, izrāde 
radīta sadzīves realitātes formā, kad tu 
nejūti atšķirību starp savu un varoņu ik-
dienu. 

Kino studentiem es izdomāju termi-
nu «realitātes aģenti». Piemēram, precī-
zi laikam atbilstoša bļoda ir realitātes 
aģents. Jo vairāk tādu aģentu ir filmā vai 
uz skatuves, jo ciešāk tas pielīdzina uz-
tveri – es to zinu, man ir tāpat. Bieži es-
mu redzējis izrādes, kur tāds vizuālais 
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vēstījums ir spēcīgāks par sižetu. Ir sva-
rīgi, ka varoņi uz skatuves dzīvo tā, kā es 
to pazīstu. Bet, protams, līdz ar to uzreiz 
jau iedarbojas citi likumi, ir jābūt bezga-
līgai precizitātei. Ja, piemēram, darbība 
notiek 20. gadsimta 50. gadu vidū, bet 
sieviešu kostīms ir šūts no drēbes, kas 
parādījās pēdējos desmit gados, tad ļoti 
daudzas dāmas teiks: ko man te grib ie-
stāstīt? Un tas būs svarīgāk par intrigu. 
Vai vismaz ļoti traucēs stāstam. 

Jau sen esmu iemīļojis krievu kino-
režisoru Alekseju Germanu, vecāko. 
Germans mani satrieca ar dažām stipri 
sen padomju laikos taisītām filmām 
Divdesmit dienas  bez kara un Mans 
draugs Ivans Lapšins, kur rādīja drūmus 
padomju gadus, Staļina laikus. Sižeti ne-
bija nekādi iepriecinošie, bija diezgan 
precīzi kostīmi, bet viņš pilnīgi pārvarē-
ja to stereotipiski pelēko. Tie cilvēki 
vienkārši dzīvoja, tie bija dzīvi cilvēki ar 
savām bēdām un priekiem. Un bija 
vienalga, kā viņi ir apģērbti. Ir tāds maz-
liet aiz matiem pievilkts, biežāk par ki-
no, tomēr arī par teātri pausts atzinums: 
bija ļoti labi kostīmi, jo es tos neatceros. 
Tas ir paradoksāli precīzi, jo, ja neatce-
ras, kā kleita bija uzšūta vai kāda bija 
apdare, tas nozīmē, ka tas cilvēks, per-
sonāžs ir nācis pa priekšu. Kostīms ir bi-
jis tikai apģērbs, kā tas dzīvē arī ir.

pārlaicīgums un izlikšanās par 
vēsturi
Taču var iet citu ceļu. Kad tu saproti, jau 
zemapziņā uztver – vienalga, kādi ir 
kostīmi, pats stāsts ir pārlaicīgs. Teik-
sim, Džoakīno Rosini operā visi varoņi 
staigā džinsos un rūtainos kreklos, un ir 
skaidrs, ka tādi ir spēles noteikumi, ka 
šodienas īstenība tiek pietuvināta darbī-
bas laikam, kurā personāži dzīvo savu 
klasisko dzīvi. Tu saproti sižetisko sim-

boliku. Piemēram, Kroders Dailes teātrī 
(1998) Pūt, vējiņi! klasiskajā sižetā ietvē-
ra savu jauno lasījumu, kurš varēja iz-
pausties eklektiskā noformējumā – puiši 
staigāja melnās ādas biksēs.

Savukārt LKA diplomdarba izrādē 
Brāļi Karamazovi, ko spēlējām Zirgu 
pastā (1997), man kā režisoram ļoti palī-
dzēja kino kostīmu māksliniece Sandra 
Sila. Viņa neko speciāli nešuva, pielasīja 
kostīmus. Aktieri tika apģērbti vecmodī-
gi, bet tas nebija arī Dostojevska laiks. 
Tas bija kaut kas tāds netverams pa vi-
du. Zēniem krekli, dažiem šlipses, da-
žiem mundierīši. Puikas kostīmos Zirgu 
pasta sētā spēlēja futbolu. Tas bija izrā-
des sākums – Karamazovu brāļi spēlēja 

futbolu pret citu komandu, un, kad ska-
tītāji nāca iekšā, viņi domāja, ka aktieri 
vienkārši iesildās, kamēr izrāde nav sā-
kusies. Un pēc tam tikai apjauta, ka tā ir 
pirmā aina. Mēs speciāli meklējām tā-
dus kostīmus, kas «nekož acīs». Kur nav 
nevienas vēsturiski uzkrītošas detaļas, 
kas apzīmētu 19. gadsimta beigu vai 20. 
gadsimta sākuma laiku. Vienīgais kritē-
rijs, ka tas nav šodien. Drusku citā laikā, 
un viss.

Man ir ļoti liela ignorance pret kla-
siskiem, teatrāli butaforiskiem kostī-
miem. Tie izliekas esam vēsturiski. Tieši 

izliekas. Lūk, tas aptuveni ir renesanses 
posms vai, teiksim, viduslaiki. Bet vai 
būtībā tas ir svarīgi? Vai vajag tajā ies-
trēgt?

Faktiski varētu par kostīmiem ne-
teikt nevienu sliktu vārdu, lai tie ir, kādi 
ir. Bet tie maldina aktierus. Jebkurš cil-
vēks, uzvelkot kādu vēsturisku kostīmu, 
jutīsies citādi. Aizejot tādā tērpā kārtot 
ikdienas darīšanas, viņš visu darīs savā-
dāk. Un te slēpjas tas, ko šie kostīmi var-
darbīgi dara ar aktieri, kad tērpa risinā-
jums nav saskaņots ar tēlotāja cilvēcisko 
dabu, ar viņa gribu un māku izpausties 
tieši tādā ārējā veidolā. Nu labi, aktieris 
varbūt negrib šajā kostīmā «iejusties» 
aiz slinkuma. Bet vai vajag, lai viņš jūtas 
nekomfortabli savā ādā, jūtas kā kaut 
kāds svešķermenis, kuram viņš vēl nav 
pat pietuvojies? Tas ir paradokss.

Man ir kāds kritērijs, ko esmu ar ak-
tieriem pārbaudījis. Dažkārt lūdzu ak-
tieriem uz mēģinājumu uzvilkt kaut ko, 
lai ir vieglāk spēlēt. Lai izdara piemēro-
šanās darbu. Tad es pēkšņi redzu, ka vi-
ņiem seja izmainās. It kā ir tā pati aktri-
se, bet tomēr nav tā pati – viņā kaut kas 
tāds vecišķs parādījies, ko tai lomai va-
jadzēja. Un es domāju, redz, beidzot tas 
cilvēks ir sapratis, kas jāspēlē. Kā jāspē-
lē. Sejas izteiksmi. Tas ir tas, pie kā jā-
strādā. Pie emocionālā. No emocionālā 
satvara rodas kostīms. Nevis no kostīma 
rodas emocionālais satvars. 

Kaut gan, piemēram, ja jāspēlē Kva-
zimodo, ir vajadzīgs kupris. Ir kaut kā-
das fiziskas lietas, kas orientē lomā. Ak-
tierim ir jāiet un jāmeklē, jāskatās, jāie-
dzīvojas. Nevar jau iztikt ar to, ka uzšuj 
milzīgu spilvenu uz muguras, no tā jau 
nekļūsi par kuprīti, vienkārši būsi jocīgs 
cilvēks, kas uzvilcis šķību apģērbu. Cil-
vēki teātra zālē, ieraugot to kupri, se-
mantiski saprot – uz skatuves ir kuprītis. 
Bet mentāli viņu uztver kā jocīgu cilvē-

ku, kas par kaut ko izliekas. Viņš to uz-
tver tikai kā zīmi, bet netic. Slikts ap-
ģērbs ir kā piktogramma – ietver zīmi, 
bet nepauž tēlu. Nedzīvo. Un vissliktāk, 
ja kostīms ir tāds, kāds tas ir 90 procen-
tos teātra kostīmu noliktavās: butafo-
risks pēc visa – pēc laika, pēc izpildīju-
ma, vēl pēc kaut kā. Tāds nevar neko 
paust. Tāds kostīms ir bezcerīgs. Velciet 
to virsū, kam gribat. Tas vienmēr būs tē-
la sabrukums. Tāds kolapss. Tēls tur iek-
šā nonīkst.  6

Uzklausīja Ieva Anševica

MuMs ir DiezGan 
stereotiPiska izPratne Par 

savu vēsturi. tēLaM Pa 
Priekšu nāk Priekšstats 

Par to

pēteris krilovs: «zūijs saka, katru cilvēku vajag uztvert kā kristu, arī resno tanti.»  
Frenija – madara saldovere, leins – jānis vimba. Lūgšana resnajai tantei, nacionālais 
teātris, 2011
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tēMa. klišejas

skaties. Pa 
īstaM. skaties

Par uztveres klišejām un atteikšanos no tām

PauLs rauDsePs

aži desmiti pie-
augušu cilvēku 
sēž pie galdi-
ņiem, kas, salikti 
trijās rindās, ļoti 

atgādina pamatskolas solus. Kādi pie 
galdiem sēdošie ir saliekušies uz priekšu 
un koncentrēti risina uzdevumu, citi, 
nedaudz atliekušies atpakaļ, to domīgi 
pārcilā prātā. 

Es lēni eju starp galdiem. Uz katra 
atrodas balta papīra lapa, dzeltens zī-
mulis, un pāris riekšavu palsu rīsu un 
zaļganu lēcu. 

Kāds ir šī eksāmena uzdevums? Tas 
jāizdomā katram pašam. 

Pagājušajā vasarā Londonas Serpen-
tīna galerijā Marinas Abramovičas per-
formances 512 stundas apmeklētājiem 
varēja gadīties tā: kāds pieklājīgs, melnā 
tērpts jauns cilvēks maigi paņēma aiz 
rokas, apsēdināja pie kāda nesen atbrī-
vota galda, ar vienkāršu rokas kustību 
parādīja uz tur atstātiem priekšmetiem 
un tad atkāpās. 

Katrs varēja darīt, ko grib. Viens sāka 
rūpīgi ar zīmuli atdalīt lēcas no rīsiem. 
Otrs kārtoja rīsus strīpiņas pa desmit un 
atzīmēja to skaitu uz papīra lapas. Tre-
šais rotāja galdu ar puķītēm, kuru zied-
lapas bija no rīsiem, bet vidiņš no zaļa-
jām lēcām. Ceturtais pāri plakanajai 
galda virsmai no graudiem bruģēja līku-
mainus ceļus. Piektais...

Apstaigājis istabu, es sev par izbrīnu 
sapratu, ka katrs no istabā esošajiem ar 
sakoncentrētu uzmanību un atdevi šo 
neuzdoto uzdevumu risināja pilnīgi at-

šķirīgi. 
Pēc daudziem gadiem atgriezušies 

tādā kā pamatskolas klases telpā, viņi 
gribēja spēlēties un darīja to tikpat in-
tensīvi un individuāli, kā to mēdz darīt 
bērni, un katram rezultāts bija pavisam 
atšķirīgs. Uz ielas vai metro vagonā, vai 
teātrī skatītāju rindās šie cilvēki saplūs-
tu nediferencētā masā, kurai es ļauju slī-
dēt gar acīm, kamēr domās esmu kaut 
kur citur, – bet šeit es viņus redzu pa vie-
nam, un ne tikai viņu ārējo izskatu, bet 
viņu iekšējās dzīves materializāciju. At-
stāti brīvībā ar dažiem vienkāršiem 
priekšmetiem, lai darītu (vai arī nedarī-
tu), ko vien vēlas, viņi katrs meklē, kā iz-
veidot kaut ko savu.

Galerijā klusums palīdz redzēt. 
Pirms ienākšanas mobilie telefoni jāat-
stāj ārpusē. Lai padarītu klusumu vēl 
pilnīgāku, var paņemt lielus melnus uz-
aušus, kas izslēdz pat blakus esošo ap-
meklētāju soļu skaņu. 

Visa uzmanība tiek atdota skatam. 
Galerijas vidējā istabā pieklājīgie 

melnā tērptie jaunieši uzved cilvēkus uz 
paaugstinājuma, ar atturīgu pieklājību 
pārvelk plaukstu pār viņu acīm kā zīmi, 
ka tās jāaizver, un tad atstāj viņus tur 
stāvam, cik vien ilgi viņi tur vēlas būt. 
Dažkārt tur ir tikai daži, citkārt pat līdz 
desmit cilvēku. Ap paaugstinājumu no-
liktajos krēslos sēdošie vai pret baltajām 
sienām atspiedušies izstādes apmeklē-
tāji viņus vēro un atskārst, ka arī vien-
kārši stāvēt nozīmē risināt kādu garīgu 
uzdevumu, kuru katrs dara citādi. Var 
redzēt, kā viens apzināti cenšas nomie-

rināties, cits pēc vairākām minūtēm vēl 
aizvien jūtas sasprindzis, trešam aiz 
plakstiņiem kustas acis, it kā viņš sap-
ņotu, ceturtais līgojas līdzi iekšējai mū-
zikai. It kā nekas nenotiek, tomēr katrs 
mirklis nāk ar kādu pārsteigumu, ar mi-
nējumiem un pārdomām.

Trešajā istabā pati māksliniece Abra-
moviča ar aizvērtām acīm lēnā solī iet 
pāri garai telpai, turot pie rokas kādu 
sievieti. Līdzīgi dara citi pāri un trijot-
nes. Viens ceļ kāju augstāk, otrs to slidi-
na gar zemi, Marina iet nedaudz sakum-
pusi, citi izriež krūtis. 

Katrs ir citāds, un telpas lēnajā klu-
sumā tu vari to pamanīt. Vēl vairāk, tu 
vari to redzēt. Pa īstam redzēt.

Abramoviča ir performance māksli-
niece, viņas darbi parasti netiek uzskatī-
ti par teātri, tomēr pats modernās māks-
las virziena nosaukums liecina, ka teāt-
ris tas tomēr ir. Mēs skatāmies uz cilvē-
ku telpā. Un ja tas ir labs teātris, ja tā ir 
laba māksla, mēs ieraugam kaut ko tā-
du, ko agrāk nekad neesam redzējuši.

Cita starpā, Abramovičas saiknes ar 
teātri ir ne tikai idejiskas. Viens no viņas 
tuvākajiem draugiem mākslas pasaulē ir 
mūsdienu avangarda teātra metrs Ro-
berts Vilsons, kurš par Abramoviču pat 
uztaisījis izrādi Marinas Abramovičas 
dzīve un nāve. 

Abu mākslinieku estētiku vieno vēl-
me pēc iespējas atbrīvot skatītāju no 
traucēkļiem, kuri kavē viņam uztvert un 
izprast to, kas atrodas viņa priekšā, to, 
kuru ikdienas steigā un paviršībā viņš 
vai nu vispār nepamanītu, vai arī, pavir-
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ši apskatījis, iešķirotu jau sen sagatavotā 
klišejisku reakciju kastītē. Pirms dau-
dziem gadiem man bija iespēja piedalī-
ties vienā no Vilsona izrādēm. 1985.ga-
dā Kembridžā, Masačūsetsā, ASV, uzve-
da tā saucamo Ķelnes daļu no viņa dar-
ba Pilsoņu kari (Civil Wars). Viņš mēģi-
nājumos ļoti daudz runāja par savu ne-
vēlēšanos uzspiest skatītājiem vienu uz 
skatuves redzētā interpretāciju. Vizuāli 
vienkārši, bet vienlaikus ļoti spēcīgi ska-
ti, kuru lēnā attīstība varēja ilgt divdes-
mit, trīsdesmit un pat vairāk minūtes, 
ļāva skatītājiem atraisīties no ierasta-
jiem emocionālajiem un intelektuāla-
jiem refleksiem. 

Viens piemērs. Uz ekrāna skatuves 
aizmugurē atkal un atkal sāk rādīt citu 
pēc citas dažu dzīvokļu māju uzspridzi-
nāšanu. Kā kara bungas skan skaļa, rit-
miska, uzbudinoša Filipa Glasa mūzika. 
Uz skatuves cits pēc cita uznāk kādi 
padsmit vīrieši un nostājas uz koka grī-
das kvadrāta. Nonākušiem savā vietā, 
viņiem visiem vienlaikus mutes sāk vei-
dot smaidu. 

Skan ritmiskā mūzika. Mājas sabrūk. 
Paiet laiks. Pēkšņi filma beidzas, mūzika 
pārtrūkst, izspīlētie smaidi pazūd, iestā-
jas klusums, un vīrieši ātri pazūd no 
skatuves. Visa aina ilgst kādas piecpad-
smit minūtes. 

Savu reakciju uz šo skatu ar izbrīna 

un aizrautības sajaukumu man vēlāk at-
stāstīja kāds draugs. Sākumā viņš jutās 
pacilāts, enerģizēts – bungas dārd, mā-
jas sprāgst! Super! Bet, kad tas viss jau 
kādu laiku bija turpinājies, viņš sāka ne-
daudz garlaikoties. Atkal un atkal sa-
brūk tā pati māja. Cik tad ilgi var? Tik il-
gi, kamēr ainas vienveidība ļāva viņam 
sākt ieskatīties pašam savās reakcijās. 
Kāpēc viņš tā sajūsminājās par grūsto-
šām celtnēm un bungu rīboņu? Ko tas 
pasaka par viņu? Ko domā citi viņam 
apkārt sēdošie? Vai tas nav veids, kā uz-
kurināt pūli? Un kādas tam ir sekas?

Līdz tādām pārdomām mans draugs 
nebūtu nonācis ne pēc vienas, ne pēc 
piecām minūtēm. Pat zināma garlaiko-
šanās droši vien bija nepieciešama, lai 
viņš beigās nonāktu pie pašu nedaudz 
pārsteidzošās atklāsmes. Turklāt viņš to 
atrada pats, tā netika viņam pateikta 
priekšā, un citi skatītāji, visticamāk, uz 
šo ainu reaģēja citādāk, katrs savā vei-
dā. 

Klišejas un štampi nav tikai māksli-
nieku problēma. Arī mēs, skatītāji, bieži 
vien reaģējam ar atstrādātiem, pavlovis-
kiem refleksiem, jo arī mums tā ir vien-
kāršāk, un tad, kā tādā brīvā estētiskā 
tirgus ekonomikā, tipveida pieprasī-
jums rada tipveida piedāvājumu. Abra-
moviča un Vilsons rada cita veida piedā-
vājumu un atbrīvo «mākslas patērētā-

jam» ceļu, pa kuru viņš pats var izrauties 
no saviem štampiem. 

Tiesa, ir jābūt jau zināmai gatavības 
pakāpei, lai skatītājs varētu izmantot šo 
netradicionālo iespēju. Tāpēc daudzi re-
žisori cenšas ierastākas teātra valodas 
rāmjos pārvarēt rutīnu ar «šoka terapi-
ju» – ar kailumu un vardarbību. Diemžēl 
šie paņēmieni ir kļuvuši par tādām pa-
šām klišejām kā visas citas. Līdzīgi Vilso-
na spridzinātajām ēkām vienā nebei-
dzamā filmu rullītī, to iedarbība ar katru 
atkārtošanas reizi mazinās, līdz beidzot 
mums kļūst garlaicīgi.

Šķiet, ka 21.gadsimtā, kad nervus no-
trulina un uzmanību sašķaida neatslāb-
stošais audiovizuālais uzbrukums, kas 
tēmē uz mūsu apziņu no viedtālruņiem, 
datoriem un televizoru ekrāniem, spēcī-
gākie teatrālie redzējumi ir pavisam 
vienkārši un cilvēcīgi. Pilnīgi pietiek ar 
lielisku tekstu lieliskā izpildījumā kā Mā-
ras Ķimeles Dzejā vai Elmāra Seņkova 
Ezeriņā, vai arī Alvja Hermaņa izrādē Ka-
balas noslēpumos, kura stāstu spēkā iz-
šķīst vēl viens no iesīkstējušākajiem teat-
rālajiem štampiem – kariķētā ebreja tēls. 

Mūsdienas patiesi redzēt, dzirdēt un 
saprast nozīmē attīrīties no visa liekā un 
atstrādātā. Mācīsimies būt vienkārši. At-
vēlēsim tam laiku. Var izrādīties, ka tur, 
kur šķietami nav ko redzēt, mēs pēkšņi 
ieraugam sevi un citus. Pa īstam. 6 

marinas abramovičas vēlme ir atbrīvot skatītāju no traucēkļiem, kuri kavē uztvert un izprast to, kas atrodas viņa priekšā.  
Foto – marko anelli
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tēMa. klišejas

sPrunGuļMuižā 
GaDatirGus

eskicēt klišejas politikā aicināju 
Eduardu Liniņu, viņa plašā re-
dzesloka un aizraujošo vēsturei 
veltīto radio raidījumu dēļ. Sa-
runas laikā secinājām, ka 
priekšstats par politiku kā teātri 

pats ir īsta klišeja un izdevīgs gan tā vei-
dotājiem, gan skatītājiem abpusēji iz-
mantotās un atpazīstamās leksikas dēļ.

Kāpēc politiku sauc par teātri? 
Šekspīrs par teātri nosaucis visu pa-
sauli. 

Senajās Atēnās sākotnēji teātri rādīja 
turpat, kur lēma par valsts lietām – ago-
rā. Kad kādā brīdī publikas pieplūdums 
izrādījās par lielu, uzbūvēja stacionāru 
amfiteātri Akropolei otrā pusē. Turklāt 
atceries, ka savā laikā Atēnu trūcīgajiem 
pilsoņiem teātra apmeklējums pienācās 
par velti, tātad savā ziņā teātris tika do-
tēts tāpat kā mūsu laikos. Un katra apzi-
nīga pilsoņa pienākums bija apmeklēt 
ne tikai agoru un lemt par politiku, bet 
apmeklēt arī teātri. Ja tu to nedarīji, tad 
visdrīzāk nonāci tajā kategorijā, kuru to-
brīd dēvēja par idiotēs. Tie ir…

«Nepilsoņi».
Nē, neapzinīgi pilsoņi. Respektīvi, 

politiski impotenti pilsoņi. Idiotēs to-
reiz, atšķirībā no šodienas, nebija nedz 
lamuvārds, nedz psihiskas diagnozes 
apzīmējums. Tā bija politiska diagnoze – 
cilvēks, kuram nav intereses par savas 
valsts likteni un kurš, tādējādi, nav īsti 
pilnvērtīgs. Un, ja mēs lasām Aristoteļa 
Poētiku un to, ko Aristotelis rakstījis par 
identificēšanos ar varoni uz skatuves – 
to, kāpēc cilvēks iet uz teātri, – tad līdzī-
gus psiholoģiskus mehānismus mēs va-
ram saskatīt arī tajā, kā cilvēki reaģē uz 

politiskajiem procesiem.
Tu piesauc antīkos laikus, bet, ja 

pajautātu mūsu simts tautas kalpiem 
par antīkās Grieķijas teātri... Līdz ar to 
– cik tas ir apzināts process? Vai lomas 
politikā var spēlēt arī neapzināti?

Protams, ka vairums politiķu to dara 
intuitīvi. Bet ir politiķi, kuri ir uzskatījuši 
par vajadzīgu kaut kādā veidā gatavoties 
savam amatam un izmantojuši politteh-
nologus –  speciālistus, kas mazliet sa-
gatavo politiķi, lai viņš adekvāti izturē-
tos saskarsmē ar saviem vēlētājiem gan 
tieši, gan netieši caur medijiem. Tas ne-
vienam par ļaunu nenāk, un tā nav nedz 
krāpšana, nedz melošana. Tāpat kā mēs 
neprasām, lai aktieris ietu uz skatuves 
un būtu gatavs spēlēt savu lomu bez iz-
glītības un sagatavošanās – ar dabas do-
to talantu.

Tad tu domā, ka polittehnologs ir 
režisors?

Viņš [polittehnologs] ir aktiermeis-
tarības pasniedzējs, pilnīgi noteikti. Bet 
vai režisors? Es domāju, ka režisori… 
man gribētos domāt, ka tie tomēr vairāk 
ir partiju un politisko kustību līderi. Bet 
aktiermeistarības pedagogs – jā. Bet, at-
bildot uz iepriekšējo jautājumu, jo labā-
ka sagatavotība, jo labāks rezultāts. Tā-
pat kā uz skatuves.

Kā tev kā skatītājam liekas – vai uz 
Saeimas skatuves ir vairāk labu vai 
sliktu «aktieru»? Kas atšķir labu no 
slikta aktiera?

Es domāju, tā ir skatītāju gatavība 
arī politiskajā teātrī ar šo tēlotāju identi-
ficēties. Vai skatītājs identificējas ar savu 
tēlotāju, vai ne, to mēs varam noskaid-
rot, paskatoties Saeimas un politisko 

partiju reitingus un to, cik daudz krusti-
ņu vai svītrojumu ir attiecīgajos vēlēša-
nu biļetenos. Droši vien par mūsu poli-
tiskā teātra tēlotājiem varam teikt, ka 
varētu vēlēties krietni labāku sniegumu.

Vai reitingi nav kā vēl viens cēliens 
kādā mums īsti nesaprotamā izrādē? 
Es, skatītājs, varu kā gladiatoram parā-
dīt īkšķi uz augšu vai uz leju. Šī ir tā 
mana vara, kas iedota uz mirkli un var-
būt nemaz neatspoguļo manu viedok-
li, vienkārši man patīk pateikt – “tu 
strādā slikti»!

Ļoti precīzi! Tieši pēdējās Saeimas 
vēlēšanās man bija izjūta, ka publikā ir 
vēlme pēc gladiatoru cīņas un, tātad, sa-
vas varas izjūtas. Protams – tāpēc jau vē-
lēšanas ir domātas, lai vēlētājs tajās īste-
notu savu varu. Tikai, ja mēs to izjūtam 
kā izrādi un viņus kā gladiatorus, tad 
mēs sevi mānām. Vēlēšanas nav jāuztver 
kā senās Romas cirka izrāde ar gladiato-
riem, bet gan kā akcionāru kopsapulce. 
Tajā brīdī, kad mēs ejam pie vēlēšanu 
urnām, mēs esam SIA «Latvijas valsts» 
akciju turētāji, kuri ievēl nākamo šī uz-
ņēmuma valdi, – tā mums būtu par to 
jādomā. Un, ja mēs tā nedomājam, 
mums nav ko vainot tajā, ka uzņēmums 
slikti strādā, nevienu citu, kā vien sevi 
pašus. Un man ir aizdomas, ka mums kā 
sabiedrībai gribas tieši to izrādi. Jo, pro-
tams, mēs šādā veidā varam iegūt ilūziju 
par savu varu bez ar to nepieciešami 
saistītās atbildības. Tas ir tas būtiskais, 
kas atšķir vienu no otra – akcionāru 
kopsapulci no gladiatoru cirka izrādes. 
Mūsu līdzatbildība. Un tas ir arī tas, kas 
atšķir politiķus demokrātiskā un politi-
ķus totalitārā sistēmā. Jo vairāk šova ele-

klišejas Latvijas politikā

ieva struka
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mentu, jo nekvalitatīvāka demokrātija. 
Varas leģitimācijas mehānismi nepie-
ciešami jebkurā sistēmā. Demokrātijā 
tas ir likumiski noregulēts, aprobēts – 
un garlaicīgs! – vēlēšanu process. Savu-
kārt totalitāra sistēma, kurā vēlēšanas ir 
formālas, to rezultāts iepriekš nolemts 
un manipulējams (līdz ar to ļoti ātri zūd 
jebkāda jēgas izjūta par šo notikumu), 
leģitimācijai kalpo masu aizrautību un 
sajūsmu uzjundījoši teatralizēti pasāku-
mi – visādi marši, «antimaidani», varai 
lojālas rokeru bandas; aktieris, kurš īstā 
frontē šauj ar īstu ložmetēju, pie tam 
pilnīgi nesaprotot, kāpēc uz viņa kostī-
ma ķiveres rakstīts «press». 

Tad jau mēs varam runāt pat par 
divām skatuvēm. Viena ir simboliskā 
skatuve, kas ir visa valsts, bet otra –
ēka, kurā politiķi strādā – teiksim, 
Krievijas Valsts domē, kur visi tikai pa-
ceļ roku.

Es domāju, ka viens ir otra nepiecie-
šams turpinājums, tās ir diezgan orga-
niski saistītas lietas. Jo politika nevar ne-
būt publiska. Pat tajos laikos, kur mums 
šķiet, ka par politiku vispār nevar īsti ru-
nāt, kā, piemēram, viduslaiku Eiropā, 
kur cilvēka atbildības joma sabiedrībā 
bija absolūti strikti definēta un lielum 
lielajam vairumam ļoti šaura. Arī tur bi-
ja varas leģitimācijas nepieciešamība 
sabiedrības acīs, kas tika iegūta, pirm-
kārt, ar baznīcas akceptu. Ķeizars vai ka-
ralis no Dieva žēlastības. Un, otrkārt, ar 
nepieciešamiem rituāliem, kas rādīja 
tautai, ka karalis ir īstens un nav – kails.

Žurnāla tēma ir par klišejām. Tu 
saki, ka ideālā variantā mums būtu 
valsts jāuztver kā akciju sabiedrība un 
Saeima kā tās valde, bet sanāk, ka arī 
mums, kas balsojam, ir ļoti ērti izman-
tot klišejas par teātri, nevis domāt 
tautsaimniecības kategorijās?

Te mēs nonākam pie būtiskākā de-
mokrātijas posta. Demokrātija, kas ne-
pārtraukti paģērē ikviena pilsoņa līdzat-
bildību par procesu, ir psiholoģiski un 
morāli ļoti apgrūtinoša. Mēs nepār-
traukti jūtamies psiholoģiskā diskom-
fortā no tā, ka mums nav neviena, uz 
kuru norakstīt šo atbildību. Bet totalitā-
ra sistēma mums šo iespēju dod. Un, 
protams, mums ir jārēķinās ar to, ka 
mums kā normāliem cilvēkiem, kuri 
cenšas atbrīvoties no jebkura psiholo-
ģiska diskomforta, vienmēr būs vēlme 
vilkt šova elementus politikā, tieši tāpēc, 
ka tie atšķaida un nomaskē mūsu poli-
tiskās atbildības nepieciešamību. Runa 
ir par to, kāds ir lugas fināls. Demokrāti-
jā mēs diemžēl nevaram sagaidīt, ka 
kāds komiskajā variantā samaksās, bet 
traģiskajā – nomirs mūsu vietā. Autori-
tārā sistēmā mēs to varam. Runājot par 
katarsi – autoritāra sistēma mums tādu 
piedāvā, katrā ziņā daudz dāsnāk nekā 
demokrātija.

Vai nav arī tā, ka autoritāra sistēma 
mums piedāvā lugas beigas, kamēr de-
mokrātija mums to nepiedāvā?

Te ir runa par sabiedrības politisko 

briedumu. Mums gribas domāt šais 
aristoteliskajās kategorijās. Lugai būs 
beigas, tādas vai citādas, bet – beigas. 
Būs katarse, visticamāk, līs asinis. Un tā 
tam ir jābūt. Kā viens krievu dzejnieks 
aizpagājušajā gadsimtā teica: «…lieta 
droša, kad zem tās asins straume rit». 
Tās ir briesmas, kas mūs visu laiku virza 
prom no normālas demokrātijas pilsoņa 
apziņas.

Un tev šķiet, ka Rietumeiropā, kur 
šīs demokrātijas tradīcijas ir senākas, 
pilsoņi uzskata sevi par savas valsts ak-
cionāriem?

Es domāju, ka, jā. Ar niansēm, bet – 
jā.

Tātad mums tomēr ir uz ko tiek-
ties?

Laika gaitā šī politiskā kārtība, ko 
mēs saucam par moderno demokrātiju, 
ir attīstījusies virzienā no Rietumiem uz 
Austrumiem. Kā zināms, pirmos mo-
dernā parlamentārisma asnus varam re-
dzēt Lielbritānijā, Skandināvijā; arī Poli-
jā, starp citu. 18. gadsimta beigās, 19. 
gadsimta sākumā tas attīstās Francijā, 
tad ļoti mokošā un visai Eiropā smagā 
veidā 20. gadsimta laikā tas aizvirzās 
līdz Elbai, līdz Varšavas bloka rietumu 
robežai. Un šobrīd mēs izmisīgi cīnā-
mies, lai noturētu šo robežu pie Zilupes. 
Mēs esam priekšējā līnijā. 

Kādi ir politikas teātra štampi?
Varētu teikt, ka tā ir nekritiska runā-

šana kādas sabiedrības grupas vai visas 
sabiedrības vārdā. «Mēs – latvieši!» «Mēs 
– nepilsoņi!» Protams, politiķis jau pa-
tiešām runā kādas sabiedrības daļas 
vārdā, pārstāv tās intereses, pārstāv zi-
nāmu principu un vērtību komplektu. 
Taču bieži viņam aizmirstas, ka ilgstoša 
politiska darbība ir tā, kas apliecina, vai 
viņš un viņa partija tiešām ir visīstenāk 
latviskā, visīstenākā darba ņēmēju aiz-
stāve, viskulturālākā, visintelektuālākā, 
viskompetentākā. Man tad nāk prātā 
kaut kas no Kronenberga Sprunguļmui-

žā gadatirgus: «Katrs slavē savu preci,/ 
ko zem pūra turēt sveci./ Un pie tam ne 
visai kaunas,/ nopelt to, kas otram pau-
nās. (…) Tikai – kur viņš viņu rāvis?/ 
Kam tie lopi, ko viņš kāvis?/ Pats ar lop-
kopību tas/ taču nenodarbojas.»

Mēs varētu teikt, ka tie ir partiju 
štampi, bet kādi varētu būt atsevišķā 
politiķa?

No mana diezgan distancētā skat-
punkta spriežot, tas droši vien saistās ar 
kaut kādas savas pieredzes, biogrāfijas 

vai rakstura motīva akcentēšanu. «Es – 
neizkustināmais garants.» «Es – jūsu vi-
su nesaprastais.» «Es zinu, bet jums at-
klāt to nav vēlēts.» Viņam pašam esot 
skaidrs teju vai no bērnības, vai būtu jā-
brauc uz Maskavu ar Putinu vienā tribī-
nē sēdēt, vai nebūtu. Bet mums to teikt 
varēs vien tad, kad ļaus īpašie apstākļi. 

Vai politiķi pēc savas iniciatīvas uz-
ņemas šīs lomas vai tās tiek piešķirtas?

Latvijas gadījumā, lielum lielajam 
vairumam tīri materiālā ziņā pietrūkst 
resursu, lai nolīgtu attiecīgā līmeņa spe-
ciālistus, kas varētu pietiekami kvalitatī-
vi izstrādāt viņu «skatuviskos» tēlus. To 
var atļauties mūsu elites, es teiktu, pir-
mais trīsdesmitnieks. No otras puses, šī 
vajadzība jau arī nav tāda kā manis pie-
minētajās nedemokrātiskajās sistēmās. 
Tāpēc es domāju, ka lielākoties šīs lo-
mas tiek izvēlētas intuitīvi. Saeima, paš-
valdības, un arī tikai lielākās, – tas ir tāds 
laba tautas teātra līmenis, kur bieži vien 
kolektīvs kopīgi izdomā, kā tad interpre-
tēsim to vai citu raksturu. Profesionāls 
«teātris» sākas valdības, Eiropas Parla-
menta, partiju līderu līmenī. 

Ja mēs pieņemam, ka ideālā vari-
antā politika ir akcionāru sapulce, tad 
kādā attīstības stadijā mūsu SIA atro-
das?

Kā jau es iepriekš minēju, mēs esam 
eiropeiskās demokrātijas perifērijā, tu-
vu robežai. Un robežšķirtne iet ne tikai 
pa Zilupi, bet arī cauri mūsu sabiedrībai 
un mūsu politiskajai domāšanai. Tad nu 
tā ir tāda SIA, kur mēs droši vien katrs 
ieguldām ar zināmu atturību un ne-
esam īsti līdz galam pārliecināti, ka mū-
su ieguldījums atpelnīsies. Mūsu valstis-
kuma izjūta un apziņa ir joprojām traus-
la vai, pareizāk sakot, irdena. Tā veidojas 
un nostiprinās lēnām, kas ir tikai dabis-
ki, zinot vēsturi. 

Mums trūkst ilgtermiņa plānoša-
nas?

Manuprāt, problēma ir politiķu izjū-

ta, ka priekškars aizvērsies un viss – izrā-
de galā, es atgriežos publikā vai kulisēs. 
Pietrūkst valstiskās ilgstamības izjūtas. 
Šeit mēs – gan politiķi, gan elektorāts – 
joprojām izjūtam to priekškara efektu. 
Un drīzāk ir vērts padomāt, kā mēs izjū-
tam šo priekškaru. Ja tas ir – domāšana 
no vēlēšanām līdz vēlēšanām, tas vēl nav 
tas ļaunākais. Bet ļoti iespējams, ka tur 
jaucas klāt izjūta – ja nu tomēr šis priekš-
kars atkal aizveras no mums uz rietumu 
pusi? Ja nu atkal – dzelzs priekškars? 6

kaD Mēs ejaM Pie vēLēšanu 
urnāM, Mēs esaM  

sia «Latvijas vaLsts» akciju 
turētāji
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intervija

es kāDu intervēju 
PirMo reizi

ar jēkabu nīmani sarunājas edgars Mākens

ēkabs Nīmanis: Es 
gan esmu intervējis. 
cilvēkus maģistra 
darbam, pasāku-
miem, bet ne publi-

citātei, jo pēc tam neatstāstu to inter-
viju. Ar dažiem cilvēkiem tu satiecies 
īsi pirms nāves. Ar kādu leģendu, pie-
mēram. Bija tāds Ivars Mazurs, kas tai-
sīja džeza raidījumus. Sanāca viņu no-
intervēt, un pēc dažiem mēnešiem 
viņš nomira. 

Edgars Mākens. Man ļoti patīk Lat-
vijas radio raidījumi, ko taisa Ansis Pa-
vasaris. Tur ir tāds ļoti patīkams «ol-
dskūls».

Jā, bet tas ir tiešs mantojums no Ma-
zura. Ivars bija pirmais, kas Latvijā sāka 
to visu. Pilnīgs entuziasts. Ansis Pavasa-
ris pārņēma. «Ir pienācis laiks džezam». 
Pusdivpdsmitos vakarā.

Un kā ar Raiņa sapņu džezu? Kā tu 
taisīji to visu? Jo man bija sajūta, ka tā-
du mūziku nevar uzrakstīt, sēžot pie 
rakstāmgalda. 

Es parasti gribu taisīt mūziku kopā 
ar aktieriem un režisoru, kad es redzu, 
kā top, bet šajā gadījumā arī Kirils gribē-
ja, lai mūzika ir ātrāk. Es pretojos, pat 
apzināti atliku, jo kamēr man nav acu 
priekšā skices, kas tas par gabalu... Ja 
man pasaka «uztaisi koncertu» ar pad-
smit gabaliem, tas nav teātris, tas ir kaut 
kas cits. Es rakstu salīdzinoši ātri, un arī 
šajā gadījumā es gaidīju no režisora pu-
ses kādus impulsus, taču tie nenāca. Bet 
paralēli tam mēs apmeklējām Raiņa 
bērnības vietas Latgalē. Un palīdzēja 
tas, ka ar Raini mani saista ģimenes sai-

tes – mana vectēva brālis, kam par godu 
es esmu nosaukts, dzīvoja Rainim un 
Aspazijai kaimiņos un abus ārstēja. Viņš 
ir pierakstījis atmiņas par Raini un As-
paziju, tāpēc var teikt, ka es viņus sāku-
mā iepazinu vairāk no cilvēciskās puses, 
jo tas mūsu priekšstats par Raini... Pro-
tams, ka mēs zinām un skolā esam kaut 
ko apgrābstījuši, bet es pagaidām nees-
mu ļoti bieži saticis cilvēkus, kuri ar paš-
iniciatīvu kaislīgi tajā ienirst. 

Ienirst?
Šajā tēmā. Raiņa personība, māksla 

un dzeja. Man arī agrāk ir bijis ar Raiņa 
tekstiem darbs. Bet pats pirmais bija da-
torspēle par Ave Sol tēmu, ko taisīja Di-
gitālā darbnīca pirms kādiem septiņiem 
gadiem.

Un projekts Strāvoklis?
Strāvoklis arī, jā, protams. Es tur pa-

rūpējos par divām kompozīcijām, no 
kurām viena tika publicēta, bet par otro 
klīst baumas, ka būs vien jāspēlē. Jo tā 
kompozīcija saucas Lauztās priedes 
(smejas). Tas ir tāds intriģējošs fakts. 
Džeks ar ģitāru dzied Lauztās priedes. Es 
tam piegāju ļoti tieši – kā sajutu, tā uz-
taisīju to gabalu, bet viņu nekur pagai-
dām nevar dzirdēt. Mums šogad pare-
dzēts uztaisīt audio ierakstu, bet nav bi-
jis laika, taču būs vien jāatrod, jo man ir 
vēl viens albums, kas gaida un kam ir 
pat finansējums. Tas ir bērnu mūzika 
par Lupatiņu tēmu. Tur viss cehs jau 
strādā, «multenes» taisa lēnāk, bet dis-
kam jābūt ātrāk. Nu, un izdot Raiņa 
sapņus arī vajadzētu. 

Ieraksts ir gatavs?
Nē, nē. Vienkārši vajag izpildīt to, kas 

ir jau izstrādāts. Visa faktūra ir izstrādāta 
diezgan pamatīgi, jo šim mēs veltījām 
daudz laika. 

Vai tev visās izrādēs gribas dzīvo 
mūziku?

Man tā vislabāk patīk, it sevišķi, ja es 
esmu tuvumā, jo ieraksts padara pasā-
kumu atkārtojamu. Bet mēs tomēr tie-
camies uz kaut ko neatkārtojamu. Kaut 
ko, kas tajā brīdī rodas. Ieraksts šo latiņu 
vienmēr pazemina. Protams, tas ir risks, 
bet risks attaisnojas ar to, ka mēs iegūs-
tam emocionāli citu kvalitāti. Un pilnīgi 
savādāk spēlē aktieri. 

Kā tev pašam šķiet – vai tev ir ten-
dence iet aizvien sarežģītākas mūzikas 
virzienā? Jautāju tāpēc, ka es par cilvē-
ku, vārdā Jēkabs Nīmanis uzzināju no 
Latviešu mīlestības demo.

Tas ir tāds pamanāmākais. Tam ir ļo-
ti daudz kopijas, jo cilvēki grib to patu-
rēt. Izrāde JRT iet kopš 2004. gada un vi-
su laiku ir labi apmeklēta.

Tu vēl tur spēlē?
Jā. It kā liekas vienkāršs žanrs, bet 

nekā. Ir izveidojies konkrēts muzikāls 
priekšstats, un spēles maniere izrādās 
tik specifiska, ka nav tik viegli nodot kā-
dam citam. Kad nācās to darīt, Andrim 
Keišam bija diezgan liels stress, viņš ne-
jutās komfortabli, ka ir cilvēks, kas dara 
kaut ko savādāk. Tas man ir pārstei-
gums, kad it kā vienkārša lieta tik lielā 
mērā ir kļuvusi subjektīva. 

Droši vien izšķiroša ir skaņas vei-
došana kā tāda. 

Raiņa sapņos es Kasparam Aniņam, 
kurš ir labs ģitārists, arī mācīju savas 
dziesmas. Notis ir, akcenti salikti, bet vi-
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ņam vienalga nebija viegli. Tāpat gribas 
būt blakus un diriģēt, lai būtu tieši tā sa-
jūta, ko es gribu tajā dziesmā. 

Arī ar dziedāšanu – es kā instrumen-
tālists esmu ļoti distancēts pret vokālo 
mūziku. Nav runa par akadēmisku dzie-
dāšanu, bet to, kā cilvēks dzied uz ska-
tuves.

Es klausījos Dailes teātra jubilejas 
albumu Spēlēju, dancoju. Un tur bija 
visai daudz um–pa–pā gabalu. Vai tu 
esi domājis, kāpēc tāda tendence bijusi 
un joprojām ir?

Es varu tikai minēt, jo es pats kaut 
ko tādu... Es pat esmu mēģinājis saprast 
šo žanru un mašīnā klausījies LR2, mē-
ģinot identificēties ar cilvēkiem, kas 
raksta tieši šos vārdus un šādu mūziku. 
Pirmām kārtām, tās ir citas vērtības, otr-
kārt, cilvēku fascinē, ka viņš ar minimā-
lu mūzikas izglītību spēj panākt rezultā-
tu, kas ir atbilstošs tam, ko viņš grib. Šai 
pieejamībā, šai ātrumā viņi saražo mū-
ziku, bet nevelta pārāk daudz laika pētī-
jumiem, kā vēl var rakstīt. Es pieļauju, 
ka viņu klausīšanās pieredze ir salīdzi-
noši mazāka. Es negribu neko sliktu 
teikt. Viņi ir mūzikas mīļotāji, klausītāji 
un publika, kas iet uz koncertiem un te-
ātri, un tas ir cienījami. Bet tas līmenis, 
ko iegūst, ja žanrā interesējas par nezi-
nāmo, nevis tikai smeļ kaut ko no radio-
stacijām un klausās to, kas ir viegli pie-
ejams – tas līmenis prasa piepūli, un šo 
darbību lielākā daļa cilvēku negrib veikt. 
Tas nav viņu gēnos. Cilvēks vispār ir ten-
dēts būt slinks un nepiepūlēties. 

Nav runa tikai par teātra nozari, 
bet par šlāgeriem. Es mēģināju no-
skaidrot, kas ir tas, kāpēc es, dzirdot 
kādu gabalu, ielieku konkrētā plauktā. 
Es noklausījos viena gada TOP20 šlā-
gerus un secināju, ka to raksturīgākā 
īpašība ir stabilitāte. Tie sākas vienā 
skaļumā un tā arī turpinās. 

Tu esi ļoti precīzi uztvēris. Nesen LR2 
ēterā uz interviju bija Sus dungo meite-
nes, kas piedalās arī Nacionālā teātra 
Kabarē, un stāstīja, ka radio studijā esot 
plakāts, uz kura ir LR2 moto – trīs vārdi, 
no kuriem viens ir «paredzamība». Iedo-
mājies?! Tas, no kā lielākā daļa māksli-
nieku mēģina izvairīties, viņiem ir kā pa-
matprincips. Viņi grib šo stabilitāti, šo 
drošību, paredzamību cilvēkiem, kas 
brauc pie stūres. Ja tu man pirms 5 –10 
gadiem būtu uzdevis šo jautājumu – es 
gānītos. Tagad es mēģinu audzināt tole-
ranci pret cilvēkiem, kuriem ir cita klau-
sīšanās pieredze, un saprotu, ka viņi kā 
cilvēki ne ar ko nav sliktāki. Man to ir in-
teresanti saprast no antropoloģiskā vie-
dokļa. Es šobrīd pasniedzu lekcijas par 
mūziku RISEBA un mēģinu tiem cilvē-
kiem, kuri atnāk uz lekcijām un preten-
dē uz mākslinieka statusu, likt interesē-
ties ārpus tā, ko viņi var nosmelt uzreiz. 
Es viņiem stāstu lietas, ko viņi nekad nav 
dzirdējuši. Brīžiem viņi protestē, ka es 
stāstu pārāk sarežģīti, man pašam liekas, 
ka es stāstu primitīvi, bet viņi iebilst: 
«Jūs jau runājat tā, ka es nevienu vārdu 
nesaprotu» Es: «Ļoti labi. Tev būs priekš-
stats, cik maz tu zini. Un tev būs impulss 

mācīties tālāk.» Mans uzdevums ir parā-
dīt, ka pasaulē ir ļoti daudz lietu, par ko 
mums nav ne jausmas. Tas nekas, ja jau-
nībā trūkst zināšanu. Cilvēks, kuram ir 
interese par mākslu un ceļa sākumā sa-
jūta, ka pasaulē ir daudz kas ļoti intriģē-
jošs, sāk pats visu atrast un nonāk līdz 
kaut kam oriģinālam. Sākumā es nožēlo-
ju, ka piekritu lasīt lekcijas – tas prasa 
darbu, resursus un laiku, un nervus. Bet 
tad, kad viņi man iesniedza savus dar-
bus, tie bija oriģināli. Man bija tāds gan-
darījums! Tas man likās iedvesmojoši, 
un es drusku noticēju nākotnei. Jā, man 
likās, ka no mūsu paaudzes, kas 90. ga-
dos piedzīvoja laiku maiņas, daudzi ne-
ko nezina, bet šitie maziņie, kas šodien 
ir divdesmitgadnieki – viņiem vispār nav 
nekādas kultūras bagāžas. Viņi neko ne-
zina. Vis–pār. Viņiem nav atsauces ne uz 
ko. Ir grūti viņiem lasīt lekcijas. Viņi ne-
zina, kas ir baroks, klasicisms, renesan-
se. Vispār vēsturi kā tādu. Roma. Senā 
Grieķija. Viss. Pilnīgs tuksnesis.

Ko viņi vidusskolā darīja?
Bet viņi nedarīja. Tagad ir kaut kā... 

Es nezinu.
Kas tevi aizvirzīja uz mūziku?
Gadījums. Es vienkārši konstatēju, 

ka pēkšņi esmu kļuvis par mūziķi. Un ik 
pa laikam konstatēju, ka esmu kompo-
nists. Ilgus gadus es izvairījos no šī sta-
tusa, un man bija diezgan svarīgi dabūt 
diplomu, jo man likās, ka neesmu tik iz-
glītots, lai varētu līdzvērtīgā līmenī ko-
municēt ar tiem, kas pasniedz akadēmi-
jā. Es nejutos komfortabli. Bet tas ir sub-

jēkabs nīmanis: «es mēģinu audzināt toleranci pret cilvēkiem, kuriem ir cita klausīšanās pieredze, un saprotu, ka viņi kā cilvēki ne 
ar ko nav sliktāki.» no labās – edgars mākens. Foto – kristaps kalns
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jektīvi. Es nemēģinu nevienu pārlieci-
nāt, ka jāstājas Mūzikas akadēmijā. Man 
tas «nostrādāja», un tas, ka man cilvēki 
pasūta skaņdarbus, mani īstenībā ļoti 
iedvesmo. Ja man nepasūtītu, es arī ne-
rakstītu. Vai arī rakstītu ļoti maz un mū-
ziku, kas paredzēta šauram lokam. Var-
būt ballītēs uzspēlētu. Bet es nevaru ie-
domāties, ka es rakstītu simfoniskajam 
orķestrim vai korim. Es ticu, ka tas ir citu 
dāsnums, ka par mani vispār interesē-
jas. Mistiskā veidā es esmu spējis kaut 
ko radīt. Es ik pa laikam esmu prasījis 
cilvēkiem, kas būtiski ietekmējuši to, kā-
pēc es vispār komponēju: «Kāpēc? Tev 
taču nebija nekāds iemesla man uzticē-
ties.» – «Nu, man bija tāda sajūta.» Varu 
pateikt – tie bija Alvis Hermanis un Sig-
vards Kļava. Citi neaicina ambiciozos 
projektos aizdomīgus tipus, par kuriem 
nekas nav zināms. Visi grib kaut kādu 
garantiju. It īpaši cilvēki, kas ir savā ceļa 
sākumā. Jaunie režisori uzticas saviem 

draugiem. Tas ir prātīgi. Un tas ir sapro-
tami. Bet Alvis un Sigvards lielā mēra ir 
vainīgi pie tā, ka es šobrīd sēžu un runā-
jos un cilvēki par mani interesējas un 
piedāvā kaut ko radīt. Es neesmu nekad 
jutis, ka gribu kļūt par komponistu, un 
to gājis studēt.  Kompozīciju kā izvēles 
priekšmetu es paņēmu bakalauros jau 
uz beigām. Es pabeidzu klarneti, tad ka-
meransambli, paralēli mācoties kompo-
zīciju, un tikai tad es pabeidzu arī kom-
pozīciju. Es studēju trīs reizes, jo šīs trīs 
specialitātes man likās tās interesantā-
kās. Bet es biju domājis kompozīciju ie-
pazīt, lai kļūtu par labāku izpildītāju. Un 
tad man tas palika pārāk interesanti, un 
bija pedagogi, kas mani atbalstīja. Pal-
dies Andrim Vecumniekam, kurš mani 
saprata tiešām kā domubiedrs, jo ar 
kompozīcijas katedru attiecības nebija 
viennozīmīgas. Brīžiem es jutos diezgan 
nesaprasts. Pirmajā eksāmenā man daži 
vecmeistari gribēja likt nulli. Es biju 

diezgan pārsteigts, cik ļoti tālu mēs atro-
damies viens no otra. Bet vienmēr ir ie-
spēja, ka viņiem arī savā ziņā ir taisnība 
un es kaut ko esmu stipri pārpratis, bet 
tas ir atkarīgs no kritērijiem, no mēroga.

Bet tieši par to mēs runājām pirms 
tam – ir cilvēki, kuriem ir viens skatī-
jums.

Nu, teiksim – viņiem ir sava kultūrvi-
de. Vienkāršiem vārdiem runājot, viņi 
neapmeklē, piemēram, Skaņu mežu. 
Mēs, kas esam bijuši abās pusēs, to pa-
manām, un mums liekas – nu, kā, viņi 
nesaprot, bet pat starp intelektuālām 
kopienām ir izolētība. Ir tāda cilvēcīga 
īpatnība kā žanra pašpietiekamība. Bie-
ži cilvēks ir tik ļoti iekšā savā žanrā, ka 
«sānsoļi» ir ļoti vārgi. Viņa perspektīva, 
zināšanas un gaume patiesībā veidojas 
ļoti šaurā lokā. Tāpēc es esmu laimīgs, 
ka man dzīvē ir bijusi rokmūzikas un arī 
tautas mūzikas pieredze. 

Tev tas spektrs ir nāvīgi plašs – no 

jēkabs nīmanis: «Raiņa sapņi  
patiesībā ir koncerts, bet mēs 
sauksim to par teātri.»  
Foto – kristaps kalns
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klezmera spēles mazā piebāztā kafej-
nīcā līdz Nacionālajam teātrim vai Ra-
dio korim. Kas nosaka tavu izvēli? 

Arī tukšās kafejnīcās, ja kas. Es izvē-
los lietas, kas man pietrūkst, un kom-
pensēju disbalansu, kas rodas koncert-
dzīves žanriskumā. Ir bijis arī tā, ka man 
kaut kas ļoti patīk un es gribu to izman-
tot izrādē. Bet tas kļūst par pašmērķi, un 
tu vairs nesasniedz mērķi. Tu nevari lie-
tot efektus tikai tāpēc, ka esi tos atklājis. 
Tev jāpiesaista kaut kam klāt. Man tagad 
jautājums tev: kā tu jūti – kad mūzika ir 
papildinājums un kad teātris faktiski 
piespēlē mūzikai? Jo šīs attiecības patie-
sībā nav konstantas, tās mēdz balansēt.

Es nezinu. Man liekas, tādu robežu 
ir grūti novilkt.

Vai tas tomēr nav ļoti subjektīvi? Vai 
izvēlēties šīs proporcijas nav baigais 
risks un atbildība?

To dara režisors.
Režisors ir pēdējais, kurš tev pateiks: 

«Eu, šito nedari.» Piedāvāt materiālu ir 
tava atbildība. Dot viņam iespēju vērtēt. 
Un ir režisori, kas neko no tā visa nesa-
prot un tev uzticas. 

Esmu pārsvarā strādājis ar Elmāru 
[Seņkovu], līdz ar to mēs esam panā-
kuši labu sapratni. Bet par tām attiecī-
bām – es tiešām nezinu. Man nav gata-
vas atbildes. Bet man ir pretjautājums: 
kā tev šķiet – vai atšķiras kamerzāles 
un lielās zāles piegājiens? 

Kaut kas ir ļoti, ļoti atšķirīgs, kaut 
kas – ļoti tas pats. Īstenībā viss, ko mēs 
gribam panākt, ir personīga emocionāla 
iedarbība. Distance ir fizisks aspekts. 
Skaņas pastiprinājums vai akustiska 
skaņa. Skaņas iedarbība un amplitūda. 
Tā ir tīra fizika, kā skaņa iedarbojas. Tel-
pas aspekts ir viens no būtiskākajiem 
interpretācijas izvēlē. Vispār materiāli 
telpiskais aspekts. Patiesībā būtu jā-
komponē skaņdarbs konkrētai telpai, 
un teātris šai ziņā ir ideāla vieta, jo mēs 
zinām, kurā zālē būs izrāde. Un varam 
sākt komponēt telpai. Nevis komponēt 
tikai mūziku.

Man ir arī lasītāju jautājumi. Ansis 
no Rīgas jautā: gribētos zināt, kad bei-
dzot taps koncerts tubai ar orķestri?

Es pat zinu – Ansis Nikolovskis. 
Tā varētu gadīties, jā. Bija solīts?
Nē. Ansis taču vienmēr saka, ka tā 

nav mūzika, kur nav tubas. Tā taču ir 
dievu kokle. Mocarts nemācēja neko uz-
rakstīt – tur jau tubas nav.

Mocartam nav tubas, ja?
Jā. Viņam ir visādi tromboni. Tajā 

žanrā klasisko tubu neizmantoja vispār. 
Romantismā sāka parādīties. Vāgneram 
bija. Viņam jau tur bija nez cik izvēles. Es 
domāju, šis jautājums interesē tikai Ansi. 

Rozenbauma kundze no Rīgas jau-
tā: man vienmēr ir bijušas aizdomas, 
ka viņš ir ebrejs. Vai tā ir tiesa?

Viņš – tas ir es? 
Jā.
Varbūt viņa labāk zina. Es nezinu. 

Man teica, ka ir saknes no zviedriem, no 
vāciešiem, no krieviem kaut kur, bet 
man visi radi ir latvieši. Kā jau pārējiem 
latviešiem, kas saradušies tautu staigā-
šanā. 

Pēdējais – Austra jautā: Kas tev ir 
mīļāks – diezi vai bemoli?

Laikam tomēr diezi. Tautas mūzikā 
pamatā viss iet uz diezu tonalitātēm. Arī 
rokmūzikā pārsvarā spēlē diezos, jo ir 
mi mažors, la mažors, re mažors, sol 
mažors. Bet bemoli atkal ir vieglāki dzie-
dāšanai. Man kā instrumentālistam uz 
klarnetes nav ērti spēlēt diezos, bet die-
zu skanējums, kas ir tautas mūzikā un 
rokmūzikā, man ir ļoti tuvs. Un, lai pa-
nāktu zināmu efektu, es pat speciāli iz-
vēlos šīs tonalitātes. Es izvēlos bemolus 
vai diezus, jo zinu, ka tam ir nozīme. Lai 
gan tas ir relatīvi, bet tas balstās kaut kā-
dā mistiskā tradīcijā. Es nemāku to iz-
skaidrot psihofiziski, fizikāli vai ezotē-
riski, bet ir liela atšķirība tonalitātē. Reā-
li iedarbojas uz smadzenēm. Man nav 
tādas dzirdes, bet tie, kuriem ir, – uzreiz 

pateiks. Skaņdarbs iegūst citu skanēju-
mu. Nu, man tuvāki ir diezi. Konkrēta 
atbilde.

Scenogrāfs Andris Freibergs kādā 
intervijā teica, ka viņam ir svarīgi pa-
sargāt sevi no režisora versijas, proti, 
ka viņš grib materiālam radīt savu ver-
siju. Un vismaz sākotnēji norobežoties 
no režisora. Kā ir tev?

Man ir savādāk – tā vienalga ir mana 
versija, jo režisori nekad nedod ļoti, ļoti 
konkrētus uzdevumus. Dažreiz iedod 
žanru. Man patīk, ja man iedod spēles 
telpu, es izlasu lugu, eju uz mēģināju-
miem, jau tiek liktas mizanscēnas vai arī 
ir gandrīz pabeigta filma. Tas patiesībā 
ir vislabākais, jo tu ļoti pieslēdzies. Rai-
ņa gadījumā es spurojos tāpēc, ka tas 
draudēja pārvērsties par manu koncer-
tu. Es negribēju vēl vienu Latviešu mī-
lestības variantu, kad man ir uztaisīts 
vesels albums un mēs atlasām piemēro-
tākās dziesmas. Es gribu dzīvot tajā, kas 
notiek, es gribu piedalīties, un man pa-
tīk, ja ir komunikācija, nevis es tā atnā-
ku ar partitūru un, lūdzu, piezvaniet, 
kad ir pirmizrāde. Man gribas būt klāt, 
es jūtu atbildību par to, kas ar mūziku 
pēc tam notiks. Tāpēc arī svarīga klāt-
būtne, ja ir iespēja pašam piedalīties iz-
rādē, centies to izmantot, jo tad tu vien-
mēr kontrolē situāciju. Kamēr tu esi 
dzīvs, tu paraksties zem tā visa. Pro-
tams, ka es kolosāli labi nespēlēju bun-
gas, bet aktieri jau arī nav nekādi super-
kolosālie dziedātāji, mums visiem ir trū-
kumi, bet, ja mēs visi izpildām uzdevu-
mu, tas sasniedz zināmu māksliniecisku 
efektu. Mana klātbūtne dod vairāk, nekā 
ja mēs noalgotu vēl cilvēkus. Viņi jau īs-
tenībā ir svešķermeņi. Tu vari pieaicināt 
svešus mūziķus, kuri ļoti labi izpilda 
skaņdarbu, bet viņi ir atsvešināti, viņi 
nav dzīvojuši mēnešiem ilgi tajā mate-
riālā. Dažreiz aktieri ir mocījušies ar sa-
vām vokālajām partijām kā tādu krustu. 
Viņu attieksme pret materiālu būs pa-
tiesa un nenormāli godīga, un uz mani 
tas iedarbojas daudz emocionālāk nekā 
precīzi, perfekti profesionāļi, kas ir at-
nākuši uz diviem mēģinājumiem. Tāpēc 
es esmu par to, ka ir vērts upurēt preci-
zitāti patiesuma izpildījumā labā. Man 
tas ir tuvs arī neakadēmiskajā žanrā. 

Es paklausījos tavu kameroperu Li-
sistrate. Tiesa, radio ieraksts neskanē-
ja ļoti labi.

Bet ir televīzijas ieraksts. Man gan tā 
bilde traucē, es labāk klausos bez tās, jo 
es to dzirdu savādāk, nekā redzu. Man 
tur ir konflikts.

Kas tevi iesaistīja operas žanrā?
Iesaistīja vai piesaistīja?
Iesaistīja.
Iesaistīja Antra Dreģe. Es īstenībā bi-

ju glābējs. Vai «korķis». Bija paredzēts 
Juris Ābols, bet viņš pusceļā atteicās no 
projekta, un tad pasauca mani. Tas bija 
sadarbības projekts ar otru komponistu 
Kasparu Evaldu no Šveices un izvērtās 
skaistā Latvijas – Šveices koncerttūrē. 
Viena izrāde bija Cīrihē, vairākas Bāzelē. 
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Tu pats arī spēlē?
Es mēģinu spēlēt, cik varu, bet man 

tomēr ir citi darbi. Bet man gribas sagla-
bāt to instrumentālistu sevī un spēlēt. 

Tu mani nomierināji, sakot, ka iz-
mēģini citus instrumentus, teiksim, 
bungas šajā izrādē. Man bija vainas sa-
jūta, kad es sāku mācīties klarneti Sar-
kangalvītes vajadzībām, jo skaidrs, ka 
es nekad nebūšu klarnetists.

Nē, ja tu spēlē – tu esi. Kurā brīdī tad 
tu kļūsti?

Nu, es nevaru nospēlēt nevienu 
klarnetes koncertu.

Tas nav rādītājs. Ja tu radi kompozī-
ciju, kura cilvēkiem neliek domāt, ka tu 
nemāki spēlēt, tad tu esi klarnetists. 
Mums jau tas žanrs ir «teātris un...» Es 
tikai priecājos par katru radošu cilvēku, 
man nav nekad bijusi konkurences sajū-
ta, jo katram ir savs skatījums. Un ir 
šausmīgi interesanti – ko Emīls Zilberts 
domā par vienu vai otru izrādi, ko tu do-
mā. Diemžēl laika trūkuma dēļ mēs reti 
apmeklējam cits cita izrādes. Es, piemē-
ram, nenormāli gribu redzēt to tavu iz-
rādi, jo es zinu, ka ir forša un ka tur ar 
mūziku viss ir kārtībā.

Ezeriņu, ja?
Jā. Ezeriņu. Piemēram, pēc Pētersona 

operas (K. Pētersona Mihails un Mihails 
spēlē šahu – red.) es biju pilnīgā sajūsmā. 
Pietrūkst komunikācijas starp tiem, kas 
darbojas savā žanrā, katrs atkal aiziet 
pašpietiekamībā. Man nepietrūkst, ka 
man saka «baigi labi», man gribas pietu-
voties citu cilvēku darbam – es zinu, ka 
tie ir oriģināli un interesanti. Piemēram, 
man ļoti interesētu, ko dara Platons Bu-
ravickis, Linda Leimane. Jaunie kompo-
nisti. Man liekas, ka vispār vajadzētu ak-
tivizēt sarunu starp žanra celmlaužiem, 
darboņiem. Mēs ar Goran Goru satieka-
mies kādās balvu ceremonijās un kaut ko 
pārspriežam, bet gribētos, lai mēs komu-
nicētu tā, ka viens parāda vienu izrādi, 

otrs – otru, trešais atbild ar trešo izrādi. 
Tas man liekas nenormāli smalki. Un pēc 
tam mēs satiekamies, un mums ir par ko 
parunāt. Es domāju, ka darba iespējas ir 
lielas, ir, ko interpretēt, un vispār – mums 
ir latvieša nemiera gēns, kas grib kāpt uz 
skatuves un radīt kaut ko nebijušu vai arī 
pretoties kaut kam, kas agrāk ir bijis. 
Man liekas, ka visa mākslas attīstība bals-
tās iepriekšējo sasniegumu vai principu 
izjaukšanā vai pārvērtēšanā. Mums ir ko 
likt pretī šai ērtajai mūzikai, gatavajiem 

sintezatora priekšnesumiem ar pareiza-
jām melodijām. Mēs varam protestēt. Un 
vienlaikus tā ir ļoti forša saruna bez ap-
vainojumiem. 

Tas būtu brīnišķīgi, bet aizņemtība 
uzliek tam visam savu zīmogu. 

Nav laika, nav laika. Patiesībā tas no-
zīmē: «nav prioritāte, nav prioritāte». 
Tas arī viss.

Es personīgi cenšos iet uz izrādēm. 
It īpaši uz tām, kur ir oriģinālmūzika. 

Vispār, ja tu teātra vidē sāc strādāt 
un tev tā lieta tiešām patīk, tad, pro-
tams, ir jāiet uz teātri. Ej tak uz izrādēm, 
par kurām vispār nekas nav zināms. 
Man liekas, ka mums arī mūzikas kultū-
rā pietrūkst uzdrīkstēšanās apmeklēt 
pasākumu, kuru kāds nav ieteicis. Bet šo 
tradīciju ir vēlams lauzt un iet uz pilnīgi 
jocīgiem pasākumiem, kur, iespējams, 
būs vilšanās, bet ir iespēja arī kaut ko at-
klāt. Un tādēļ ir vērts riskēt. Mēs nodar-
bojamies ar azartspēlēm. Mēs riskējam 
visu laiku. Un ceram, ka varbūt sanāks. 

Man šodien, skatoties Raiņa sap-
ņus, par mūzikas priekšnesumu bija 
sajūta – nu, kā kaut ko tādu varēja iz-
domāt?

Bet man arī tā bija. Šo Raiņa projektu 
es rakstīju ar tādu pārliecību, ka brīdī, 
kad notis bija uzrakstītas, es nevarēju sa-
gaidīt pirmizrādi. Nav bieži tā, starp citu. 
Piemēram, Straumēniem (VDT izrāde 
Plūdi un saulgrieži Straumēnu skaņās – 
red.) – viss bija tik sarežģīts un tik ekspe-
rimentāls. Tāds trausls. Visu laiku ir šau-
bas.

Šaubas jau tāds mūžīgs, kluss pava-
donis.

Nu, jā, bet šajā Raiņa projektā man 
uzreiz bija atbildes reakcija. Lai gan tas 
bija ambiciozs un atbildīgs, un īstenībā 
tur bija, par ko nobīties. Bet varbūt tāpēc, 
ka man bija Raiņa studijas fonā, ģimenes 
saikne, un es jau biju kaut ko rakstījis ar 
viņa tekstiem. Es lasu dzeju, un man uz-

reiz ir atbildes reakcija. Un es savā ziņā 
uzrakstīju šo mūziku kā koncertu. To var 
dzirdēt. Man bija mazliet cita secība, Ki-
rils salika citādi, bet salikts ir tā, ka cil-
vēks, kuram viss pārējais riebjas, vienalga 
var to klausīties vienkārši kā koncertu. 
Tas ir Kirila koncepcijā, un arī es uzreiz 
strādāju tā. Tas ir koncerts, bet mēs sauk-
sim to par teātri. Parasti mūziku pakārto 
teātrim, bet šajā gadījumā ir divas para-
lēlas dramaturģijas, un man ir prieks, ka 
tās nekonfliktē savā starpā. Kirils ir gudrs 

režisors, viņš māk pielāgot, uztaisīt pa-
reizās intermēdijas starp skaņdarbiem. 
Es apbrīnoju, kā viņš spēja to manu ma-
teriālu, kas patiesībā, teikšu godīgi, ir 
pašpietiekams, padarīt par notikumu, 
kas ir savā ziņā nekonvenciāls koncerts. 
Pat ja citi to sauc par teātra izrādi. Bet 
viņš nav izjaucis manu muzikālo stāstu.

Kāds ir tavs muzikālais stāsts?
Jau izlasot dzejoļus un pārējos teks-

tus, kas tika atlasīti, veidojās zināms dra-
maturģisks stāsts. Tāpat kā skaņā ir dažā-
das amplitūdas, arī dzejā ir gan abstrak-
cijas pakāpe, gan atkal kaut kas ilustratīvi 
konkrēts. Un cilvēku nevar turēt ilgstoši 
vienā stāvoklī un cerēt, ka viņš spēs uz-
tvert ļoti daudz nianses, tāpēc ir jāstrādā 
ar kontrastiem un tā dramaturģija jāvei-
do. Koncertos es speciāli dažreiz izvēlos 
secību pretēji saviem iepriekš izvirzītiem 
principiem – provocēju pats sevi. Daž-
reiz nospēlēju sākumā tos gabalus, kurus 
vispār nedrīkst pirmos spēlēt. Man ir ļoti 
interesanti uzzināt, kā tas noskan. Tas ir 
arī eksperiments. Un tas pats ir ar kon-
certu. Tas ir izteiksmes līdzeklis, ar kuru 
tu vari nestandarta veidā panākt zināmu 
efektu, bet, lai tu to zinātu, tev ir jāmēģi-
na. Jāeksperimentē. Nevajag baidīties iz-
darīt kaut ko nepareizi. Piemēram, Rai-
ņa sapņi beidzas tieši ar to, ko es tur vis-
pār neredzēju. Man bija pilnīgi cita kon-
cepcija. Es gribēju beigt ar Maijas dzies-
mu Kas reiz uzliesmo. Man likās, ka tur 
viss uzlido kosmosā un nevajag neko pa-
skaidrot. Tur ir absolūti daudznozīmīgas 
un arī konkrētas beigas. Kirils uztaisīja 
citu secību un ielika beigās «septiņnie-
ku» Tas, kas redzējis ir nakti. Un tur tā ir 
mazliet tā kā piedeva. Jo patiesībā izrā-
de beidzas ar Gundara dzejoli Vēl saule 
dus. Un tas, kas notiek pēc tam, jau fak-
tiski ir «varat iet ģērbties, bet varat vēl 
noklausīties vienu skaņdarbu». Izrādē tā 
ir «titru mūzika», bet vārdi ir ļoti konkrē-
ti, tur ir drāma un spriedze. Tur nav ne-
kāds pēdējā hīta tradicionālais pacēlājs 
iekšā. Es biju domājis viņu likt kaut kur 
pa vidu, ja vispār kāds to izpildītu, jo 
dziesma ir sarežģīta. Un es biju ļoti pār-
steigts, ka tā ir pēdējā.

Es tikko Antigones ansamlim iede-
vu notis, un tur ir trīs aktieri no Raiņa 
sapņiem. Gundars Grasbergs paskatās 
un saka: «Atkal septiņi»...

Viss, es esmu izdzinis aktierus. Ir tak 
komponisti, kas raksta kaut ko vienkār-
šu.

Varbūt ir mūzika, kas iedarbojas uz 
ļoti daudziem cilvēkiem, un mūzika, kas 
iedarbojas tikai uz dažiem. Bet tas ne-
nosaka kvalitāti. Kā tev liekas? 

Nu, kā var pateikt mūzika laba vai 
slikta? Nevar.

Nu jā. Ne tikai es uzskatu, ka māksla 
ir subjektīva. Bet tai pašā laikā ir tāds 
objektīvais kritērijs kā laika distance, 
pēc kuras, vērtējot kontekstu vai šī laik-
meta liecību, saproti, vai tas ir kaut kas. 
No otras puses – mūzika ir laba vai slikta 
tev. Tu. Viss. Protams, kritiķiem ir savs 
viedoklis. 6

aLvis herManis un siGvarDs 
kļava – citi neaicina 

aMbiciozos Projektos 
aizDoMīGus tiPus, Par kurieM 

nekas nav zināMs
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intervija

PieDerēt 
PaauDzes 
stāstaM

Mārīte Gulbe sarunājas ar valmieras drāmas teātra 
aktieri Mārtiņu Meieru

ārtiņš ir 
smalkjūtīgs, 
atklāts un 
koncentrē-
jies. Dažreiz 
pasmejas un 

aprauj sevi, kad viņam šķiet, ka aizrunā-
jies kā pašgudrs aktieris no «simtgadī-
gas imperatoriskās skatuves». Tagad 
man žēl, ka neiedziļinos, neatsaucos 
Mārtiņa teiktajam par domubiedriem 
un paaudzes dialogu: par ko viņi strīdas, 
kas viņus vieno, pēc kā viņi ilgojas. In-
tervija notiek laikā, kad Mārtiņš gatavo 
Jāņa Cimzes lomu Laura Gundara lugā 
Lattia.

Mārtiņš Meiers. Jo tālāk mežā, jo 
vairāk koku. Man par Cimzi nav priekš-
stata. Un ko teātrī par viņu varētu stās-
tīt? Akadēmiskā dzīve viņam ir intere-
santa, bet akadēmiskā veidā interesan-
ta, un cilvēkam, kas nav saistīts ar kora 
mūziku, grūti identificēties ar viņa dzīvi. 
Bet, jo dziļāk es rokos iekšā, jo vairāk sa-
protu, ka tādi cilvēki kā viņš ir pēc iespē-
jas vairāk vajadzīgi: ar ideju aizdegušies, 
bet ne revolucionāri; romantiski, dedzī-
gi. Sākumā es to lomu redzu, sāku gata-
voties – ļoti piesardzīgi un nedaudz aiz-
domīgi, un tad notiek nolaupīšana, kad 
loma mani «paņem». 

Mārīte Gulbe. Vai tu arī teātrī no-
nāci, ejot līdzi kādam draugam?

Nē, nē. Plakātiski varētu teikt, ka tas 
man ir bijis mērķtiecīgi. Bērnībā galvā 
izspēlēti visādi stāsti, personāži, un ska-
tīšanās uz cilvēkiem caur kādu tēlu ir tas 

veids, kā pētu sevi un citus. Vienkārši tas 
ir mans ceļš, neko citu negribu. Ka tas ir 
teātris, laikam ir sakritība. Varēju tikpat 
labi aiziet arī citā virzienā, kļūt, piemē-
ram, par psihologu. 

Esi teātrī astoņus gadus. Joprojām 
ir interesanti?

Es ņemu to, ko man dod, un tas, ka 
man iedod konkrētu lomu, ļoti labi iero-
bežo un koncentrē domāšanu uz viena 
cilvēka pētīšanu. Tagad modē teikt, ka 
tas ir tikai darbs, tā piesardzīgi, – ka vi-
sas kārtis nav liktas uz šo profesiju, lai 
kaut kā sevi pasargātu. Bet, vaļsirdīgi sa-
kot, bez fatālisma nemaz nevar strādāt 
un bez emocionālas urdīšanas... Citi no-
teikti var, es zinu, ka pēc gadiem profe-
sionālā varēšana ir spēcīgāka, atsperša-
nās no personīgā nav tik ļoti nepiecieša-
ma. 

Tēlu var izveidot arī intelektuāli, ar 
fantāzijas palīdzību. 

Fantāzija ir jātrenē, bet, ja balstās ti-
kai uz fantāzijas un prāta pamata, tad 
tās klišejas arī rodas. Nekas neatsver 
pieredzi. Ticu, ka talantīgi to var izdarīt, 
bet līdz robežai. Skaties, apdāvināti bēr-
ni dzied Leonarda Koena Hallelujah vai 
Paula Dāvāja Māriņa, skaisti dzied, bet 
smilšpapīrs, tas viens slānis, kas ir mūsu 
dzīve, tur apakšā nav. 

Kas tev izveidoja estētiskos stan-
dartus, ļāva saprast, kas teātris ir?

(Ilgi klusē.) Es esmu ļoti patstāvīgs 
(pavīpsnā). Nu kā, mani mācīja Krilovs, 
Eižvertiņa, pusgadu biju Polijā, kur Ježi-
ja Grotovska aktieris Pjotrs Borovskis 

(Piotr Borowski) pasniedza viņa tehni-
ku. Es domāju, ka poļu skola mani ļoti 
ietekmējusi, Krilovs ietekmējis ar paš-
kritiskumu un patiesības punkta izzinā-
šanu, nemelošanu. Bet visvairāk laikam 
intuitīvā līmenī manu domāšanu ie-
spaido izrādes vai mākslas darbi, kurus 
skatoties, klausoties, es sajūtu, ka no-
brūk visas, nezinu, – maskas... ceru, ka 
nerunāju pārāk abstrakti.

Asinsradinieki ar mākslu nav sais-
tīti?

Neviens, vecvecāki ir strādājuši fab-
rikās: frēzētāji, virpotāji...

Un garīgie radinieki – mākslā, mū-
zikā, kino – ar ko esi tuvs?

Acīm redzamākais ir Rotko. Literatū-
rā mani vajā Kafka. Mēs vasarā brauk-
sim uz Prāgas kvadriennāli ar Jūlijas 
jaunkundzes dekorāciju, un vieta, kur to 
izstādīs, būs Kafkas dzimtā māja, viņš 
man visu laiku stāv blakus, pat ja es viņu 
nelasu. 

Un kino?
Haneke un Bēla Tars. Mazliet drūmi, 

mazliet melnbalti... Laikam tas Rotko 
klusums un miers, kur tu jūti zemtekstu 
plūsmu, un askētisms ir tas, līdz kuram 
es gribu nonākt. Es no tā vēl esmu tālu. 
Ar pēc iespējas mazāk līdzekļiem un 
vienkāršāk, cilvēcīgi runāt, nedramati-
zēt emocijas. Teātris laikam ir visnepa-
teicīgākā vieta, kur nedramatizēt emoci-
jas, jo tas pat it kā to pieprasa. 

Jāmēģina atrast ticamu intonāci-
ju...

Jā, jo visu laiku mainās mode, kā cil-
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vēkiem patīk spēlēt un skatīties teātri, 
un kā viņi uztver precīzāk. Agrāk tāds 
dramatizēts izpausmes veids bija cilvē-
kiem saprotams, šobrīd tā vairs nav. Bet 
ir konkrēti aktierdarbi, kuri pārdzīvo lai-
ku, tu skaties un tici. Tā ir nots, kuru ļoti 
grūti uztvert. Tagad modē pašironija, 
distancētība – tā ļoti labi garšo, labi strā-
dā un drošā pozīcijā nostāda gan aktieri, 
gan pašu izrādi, arī skatītājiem it kā 
vieglāk skatīties. Bet man ir aizdomas, 
ka ar gadiem šis paņēmiens varētu no-
vecot. Jo izdzīvo tas īstais, patiesais to-
nis, kuru visu laiku teātrī meklē. (Iesme-
jas.) Visi meklē.

Ko tev deva pusgads Polijas skolā? 
Es biju pirmais no aktieriem studen-

tu apmaiņas programmā. Studiju laikā 
liekas, ka tas periods ilgs mūžīgi. Šeit 
esot, peldējos sajūtā, ka esmu iestājies 
aktieros. Polija iedeva sajūtu, ka esmu 
aizbraucis strādāt. Grotovska aktieris ie-
deva koncentrēšanās tehniku, to fatālis-
ma sajūtu, kas poļiem ir. Tie bija fiziski 
grūti, pusstundu gari vingrinājumi, kur 
sinhroni bija jāizpilda kustības. Fiziska 
darbība bez vārdiem. Tie, kas skatījās, 
teica – nenormāli garlaicīgi, bet man tas 
bija viens no būtiskākajiem vingrināju-
miem, kas deva sapratni par koncentrē-
šanos. Iepazinos ar poļu dramaturģiju, 
aizrāvos ar poļu mūziku. Tas kopumā 
man iedeva citu skatu punktu. 

Man patika tava saruna ar Elīnu 
Vāni Teātra Vēstnesī (2013/1 – red.). Ta-
jā tu teici, ka reizēm pedagoga trū-
kums sitot pa aknām, un ir vientuļi. 
Vai tu meklē meistaru?

Jā, tas ir viennozīmīgi. Esot spēles 
laukumā, situācijā iekšā, tu nevari re-
dzēt sevi no malas, un režisors vai cil-
vēks, kam ir pedagoģiskās spējas, ir ie-
cietīgs pret ceļu, kādā tu nonāc līdz re-
zultātam. Talantīgi režisori šo ceļu, kas 
aktierim jāiziet, var novadīt arī vardarbī-
gi. Tas mani grauj, ja mani vardarbīgā 
veidā aizgrūž kaut kur, kur es nesaprotu, 
kāpēc esmu, jo neesmu izgājis visu pro-
cesu pakāpeniski. Režisors ir tas, kura 
reliģijai es pārdodos, man jānotic viņa 
redzējumam līdz pēdējam un es viņam 
uzticu sevi, tāpēc te ir iesaistītas emoci-
jas, un tas ir aktiera vājais punkts. Ja re-
žisors nemāk un negodīgi rīkojas, cil-
vēks salūst. Pedagogs rada sajūtu, ka ir 
komanda, un tas aktierim ir ļoti vaja-
dzīgs. JRT tā zelta aktieru paaudze būtī-
bā visvairāk uzzied tieši savā komandā. 

Saka, ka mākslā var atļauties visu. 
Vai piekrīti, ka mākslinieka brīvība ir 
neierobežota?

Nevar atļauties visu, māksliniekam 
nevajag atļauties... Tā ideja iedod tādu 
kā atļauju bezatbildībai. Un, ja es apzi-
nos šo atļauju, tad jau man vairs nav 
mērķa. Jā, es zinu, ka bezgaumīgi šodien 
ir runāt par misiju vai kaut ko tādu, bet, 
velns ar ārā, nedrīkst brīvību padarīt par 
pārāk lielu rotaļu. 

Pēc notikumiem Parīzē šis jautā-
jums nedod miera... 

Mākslinieks ir ļoti emocionāls un, ja 

viņam nav saprāta, brīvība var izrādīties 
par tādu pašu ieroci kā teroristu sprāgst-
viela. Ja brīvību pasniedz vulgāri un asi 
provocējoši, vairāk, nekā tajā brīdī vaja-
dzētu, tas var izraisīt lielu nelaimi. Vai 
var likt uz spēles dzīvību?... Tarkovskis 
dedzināja govis un Hermans Nīčs taisīja 
performances, kur sita krustā dzīvnie-
kus... Man šķiet, domāt, ka mēs darboja-
mies «tikai» humanitārajā sfērā un tas 
mums dod atvieglojumus domas brīvī-
bai, ir ļoti šauri. Ja mākslinieks apzinās 
savu brīvību, tad tā viņam jāizmanto 
kaut kādā vērtību sistēmā. Pikaso uz-
gleznoja Gērniku, tā bija atsauce uz reā-
lu karu, darbs pacēlās ārpus notikuma 
robežām, bet, manuprāt, Francijas gadī-
jumā Charlie Hebdo ar savu nākamo 
numuru palika tajā pašā līmenī. Māks-
las darbs ir ierocis. Ja, to zinot, šauj ne-
pareizā laikā, vai šauj tikai tāpēc, ka ir 
ierocis... Nē, nu tā tēma ir sarežģīta. Cil-
vēks nemāk ar brīvību apieties. Ne cil-
vēks, ne mākslinieks.

Kad Kens (personāžs Džona Logana 
lugā Sarkans, mākslinieka asistents – 
red.) ierodas pie Rotko, ko viņš vēlas?

Viktjuks tagad iestudē to pašu mate-
riālu, un viņš to traktē kā tēva un dēla 
attiecības... Tur ir divas tēmas: viena – 
jauns mākslinieks atnāk pie meistara; 
otra – iekšējā balss, kaut kāds melnais 
eņģelis, kas stāv gleznotājam blakus un 
provocē. Mans mērķis ir izsist Rotko no 
monolītā cietokšņa, kurā viņš iemūrē-
jies, iekapsulējies ar dzelžainu pārliecī-
bu. Cilvēkam ir grūti nonākt pie patiesī-
bas, bet vēl grūtāk ir to mainīt; cilvēkam 
patīk, ka viņš ir kaut ko sapratis, un tas 
attiecas uz visām dzīves jomām. Pats 
Rotko saka, ka viss ir kustībā un viss ir 
mainībā, un savās gleznās to realizē, bet 
savā dzīvē viņš to ignorē, un Kens ļoti 
delikātā, ļoti foršā veidā liek viņam ie-
raudzīt savus maldus.

Tev dzīvē arī ir tādas situācijas, kad 

jāapšauba autoritātes?
Jā. Jo... pirmkārt, es esmu jauns, un 

nobriešanas vecumā tu mainies kā cil-
vēks. Nākas saskarties ar to, kas ir īstā 
dzīve (iesmejas). Es esmu pārliecināts, 
ka līdz kaut kādam vecumam mēs ne-
maz tā pa īstam neredzam, kas notiek 
apkārt. Un tad ir brīdis, kad ieraugi vai-
rāk. Ieraugi ģēniju, bet ieraugi arī cilvē-
ku ar kompleksiem, un tad maska krīt. 
Autoritātes savā veidā ir kaut kāda mas-
ka, kuru es esmu uzbūvējis tam cilvē-
kam un viņš pats sev. Tas nemaina to, ka 
viņš, objektīvi ņemot, labi dara savu 
darbu, bet, ja viņš spoguļojas savā auto-
ritātē, tas nedara labu ne viņam, ne 

man.Jā, autoritātes zūd, bet tas jau arī 
nav nekas slikts, ieraugi dzīvus cilvēkus. 

Kas tev kā aktierim ir komforta zo-
na, no kuras negribas tikt izsviestam?

Man jau uzdevums visu laiku ir izsist 
sevi no tās zonas! Strādājot pie lomas, ir 
kaut kas atrasts, un ir tādas vietas un 
brīži, kad instinktīvi jūti, ka skan pareizi, 
ka šis ir pareizais tonis. Tie brīži ir jāau-
dzē garāki, lai pārklāj visu izrādi. Un tad 
izrādes attīstībā pienāk mirklis, kad to-
nis vairs nav tik biezs, tad ir jāmeklē at-
kal no jauna, ar visiem kopā. Un tā kom-
forta zona, kuru ar piepūli esi atradis, jā-
atstāj un jāvirzās tālāk... Bet tā nav ne-
kāda komforta zona, vienkārši dabisks 
process.

Saka, ka neveiksme ir vislabākā 
skolotāja. 

Tā ir. Es neticu nevienam, kas saka 
otrādi... Tur ir iesaistīti meli, kaut kāds 
apmāns. Tikai tad, kad esmu dzīvē no-
maucies ar seju pret asfaltu, kaut ko arī 
apjēdzu. Neveiksmes, nodevības, slimī-
bas, tas ir tas, kas laikam veido...

Un profesionālās neveiksmes?
Ja varētu atkāpties atpakaļ laikā un 

darīt citādi. Diemžēl teātrī vairs nevari 
ne lomu, ne izrādi atkārtot. Man žēl, ka 
ir lomas, kuras es nevarēju tajā brīdī no-
spēlēt, nebiju emocionāli gatavs, nebiju 
nobriedis. Kin Dza Dza ļoti žēl. Tā tas 
notiek, jāmēģina pēc tam mierīgi izana-
lizēt un pārdomāt. Man šķiet, ka veik-
sme un laime – mēs tikai iedomājamies, 
ka to vajag nepārtraukti, kā saldējumu. 
Dzīve ir rūgtena, un tādai viņai ir jābūt, 
mēs neesam te, lai būtu laimīgi, diem-
žēl. Tāpēc, ka savādāk nevar, cilvēks ir 
tik ļoti slinks, lai sevi mainītu. Un laimē 
to nevar. Tāpēc veiksmes stāsti mani 
vienmēr dara uzmanīgu. Protams, tie 
dod vajadzīgo pašapziņu, lai pietiek 
benzīna, kad notiks kritiens. Jo piecel-
ties vajag vienu reizi vairāk, nekā tevi 
nogrūž lejā... Teātrī.zip bija Klaidoņa 

lūgšanas ieraksts, un es pirms tam ar ve-
cākiem runāju par vecvecāku dzīvi, viņi 
piedzīvoja gan karu, gan to, kā acu 
priekšā nošauj cilvēku. Mūsu paaudzei 
tas liekas tik tālu. Tagad Ukrainā karo, 
un te (saules pinumā) rodas neparasta 
sajūta, ļoti dzīvnieciska. Es nekad ar 
vecvecākiem neesmu runājis par to, kā 
viņi pārdzīvojuši karu, kā pieņēmuši ga-
lējus, dzīvi mainošus lēmumus. Bet viņi 
to ir pārvarējuši. Tas īstenībā nav nekas 
tāds, par ko jāceļ piemineklis, tas vien-
kārši ir jādara.

Kā sevi cel kājās pēc klupieniem?
Laikam... kā saka, jāgrupējas, jāie-

raujas sevī un jādabū atskaites punkti, 

tikai taD, kaD esMu Dzīvē 
noMaucies ar seju Pret 

asfaLtu, kaut ko arī aPjēDzu
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mārtiņš meiers: «neesmu tik spēcīgs, lai varētu uz savu roku eksistēt repertuāra teātrī. paaudzes dialoga lieta man ir ļoti svarīga.»
Foto – kristaps kalns, no Dienas mediju arhīva
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pret kuriem tu atkal atbalsties... Muļķīgi 
šinī laikā runāt par Dievu...

Kāpēc?
Negribas trivializēt. Ikdiena ir sadzī-

viska, un tad kaut kādai vertikālei ir jā-
būt. Neesmu reliģiozs, bet baznīca arī kā 
telpa sakārto.

Vai rutīnas sajūta tev ir pazīstama?
Ja pazūd tas, uz kurieni es eju. Tajā 

brīdī, kad to vairs nesaproti. Kad sa-
sniedz kādu punktu profesionāli, nosta-
bilizējies, uzrodas jautājums: ko tālāk, 
ko vēl? Un, ja es nemeklēšu tālāk, tad var 
rasties nogurums. Un slinkums. Teātra 
vide ir kustīga, tā visu laiku mainās, arī 
no tā nogurst, tad jāpaņem sezona brī-
va, lai pamostos, savāktos. 

Skatos, Valmieras teātra mājas la-
pā ir visai daudz tava vecuma aktieru. 
Kādi desmit aktieri varētu pretendēt 
uz tām pašām lomām, bet visiem diez 
vai ir iespējas sevi līdzvērtīgi nodarbi-
nāt, tad sākt rūgt neapmierinātība. 

Zini, katram, (uzsver) katram cilvē-
kam dzīvē ir brīdis, kad viņš sevi var pie-
rādīt. Un tas, vai es tai brīdī esmu gatavs 
to paveikt, vai arī esmu pirms tam «at-
laidis gurķi» un šim brīdim neesmu sa-
gatavojies, ir paša atbildība. Ja tev kādā 
brīdī nav lomas, tad tajā brīdī to arī ne-
vajag, vismaz man tā ir. Es nealkstu citu 
aktieru lomas, jo, ja režisors gribētu, 
viņš mani izvēlētos. Teātrī tā ir aktuāla 
spēle – kāpēc viņam un kāpēc ne man?! 
Ļoti jau cēli izklausīsies, bet mani tie-
šām tādas runas neinteresē. Tāpat kā es 
ļoti labi apzinos, ka es nevaru ietekmēt 
faktūru, cilvēka tipu, kas šobrīd ir aktuā-
ls. Ja šobrīd zenītā būtu tāds varonis kā 

zvejnieka dēls, tad viņš teātrī būtu. Teāt-
ra politikā es ielauzties negribu, un man 
tas nav vajadzīgs. Es varu arī pa maliņu. 

Kas ir tavi domubiedri teātrī, tavi 
draugi?

Man tas ir tik svarīgi, lai ir domu-
biedri, tik mežonīgi svarīgi! Tas ir svarī-
gākais, kas vispār var ļaut teātrī pastā-
vēt. Man vēl pagaidām raksturs ir cilvē-
kiem atvērts, kā daži gribētu teikt – naivs 
vēl, es mēģinu cilvēkus saprast un būt 
empātisks. Bet man ir svarīgi, lai man ir 
kontakts ar manas paaudzes režisoriem. 
Jo tikai ar viņiem es varēšu sasniegt la-
bāko, ko es varu. Man ar Reini Suhano-
vu ir labs kontakts. Es ļoti pārdzīvoju, 
kad Meikšāns aizgāja no Valmieras, tas 
man bija trieciens. Un tajā pašā laikā 
kopīgu valodu ļoti labi ir atrast ar Vari 
Braslu, ko var uzskatīt par manu peda-
gogu. Tomēr man jārunā savas paau-
dzes teritorijā, es nevaru pielipt, teik-
sim, Alvim Hermanim, mēģināt tam ra-
tam pieķerties un domāt, ka tas mani 
uznesīs virsotnē. Neviens mani nenesīs. 
Es pats sevi nesīšu. Jā, laikam tādus stip-
rus domubiedrus atrast man ir pats sva-
rīgākais. Būt klāt tajā paaudzes stāstā. 
Neesmu tik spēcīgs, lai varētu uz savu 
roku eksistēt repertuāra teātrī. Paaudzes 
dialoga lieta man ļoti svarīga. Pagaidām 
ir, ar ko runāt, un ir, ar ko kopā būt. 

Vai apzīmējums prīma un premjers 
mūsdienu teātrī tev liekas adekvāts, 
veselīgs?

Personīgā līmenī, jebkura aktiera ga-
rīgās attīstības līmenī tas neko nedod. Ja 
cilvēks ir personība, ir vienalga, kā viņu 
sauc. Tas, ja kāds tiek izcelts kā prīma vai 

premjers, būtībā nodara vairāk slikta: tu 
negribi skatīties uz citiem, uz ansambli. 
Nāciju teātra premjers Jevgeņijs Miro-
novs bija iestudējis Ķiršu dārzu kopā ar 
Eimuntu Nekrošu. Un mana pirmā reak-
cija bija – es to izrādi negribu redzēt. Abi 
ļoti talantīgi, bet kāpēc šī kombinācija 
mani neinteresē? Nekrošus izveidoja sa-
vu valodu, un Mironovs tur tikai iegrie-
žas. Viņš var visu, un arī šajā formā var 
brīnišķīgi. Bet vai pa īstam var? Viņš nav 
izgājis visu ceļu, vienkārši patērē gatavu 
formu, patrenējas visur, pagaršo no vi-
sām bļodiņām. Aktierim nav jābūt visur. 
Aktierim vispār jābūt diezgan pelēkam. 
Jāpieiet materiālam nevis no augšas po-
zīcijas, bet no pelēkās pozīcijas. 

Un ko tu novērtē kā vērtību? 
Kad runā talantīgi, precīzi, delikāti, 

atklāti. Protams, kad pārsteidz ar tēla iz-
jūtu, kuru es nebiju gaidījis. Es skatījos 
filmu par Stīvenu Hokingu, un tas aktie-
ris Edijs Redmains, kā viņš pirmo reizi 
apsēžas ratiņkrēslā. To es cienu aktiera 
darbā, kad man ir sajūta, ka lādiņš sa-
ņemts pa taisno, nepastarpināti. Tad ro-
das kopā būšanas sajūta, piepildījums... 
Es biju uz japāņu elektroniskās mūzikas 
koncertu Tokijā, zālē bija milzīgi agregā-
ti, un es domāju, kā tad tie mani aizkus-
tinās!? Tad nodzisa gaisma, mūzika sāka 
skanēt, un zāle emocijās viļņojās – vien-
kāršs aparāts mani ietekmēja. Mani tas 
ļoti samulsināja, man likās, ka to var iz-
darīt tikai cilvēki. Es zinu, ka cilvēki kino 
mīl daudz vairāk. Teātris ir marginālāks 
un daudz ievainojamāks. Arvien vairāk 
saprotu, ka teātris tomēr nav pasaules 
centrs. Bet man ir. 6

mārtiņš meiers: «es ļoti pārdzīvoju, kad viesturs meikšāns aizgāja no valmieras, tas man bija trieciens.» skats no izrādes Apjukums. 
Foto – matīss markovskis 
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intervija

būt MīLētai
ar aktrisi indru briķi sarunājas evita Mamaja

guns un nakts, 
Bernardas Albas 
māja, Līgava bez 
pūra, Vējiem lī-
dzi ... Bērnībā 

skatoties televizorā Liepājas teātra ie-
studējumus, man likās – skaistāka aktri-
se nemaz nevar būt. Tās acis!

Kad pirms gada Valmieras teātrī 
notika pirmā «Krodera balvas» pa-
sniegšana, un to saņēmāt jūs, bija sa-
jūta, ka tas ir loģiski, pareizi un skais-
ti. Tagad jau zīmogs Krodera aktrise ir 
cieši nostiprinājies ar jūsu vārdu.

Tas nāk līdzi jau no Liepājas laika. Es 
nemaz sevi savādāk neuztveru. Mēs ar 
Juri Bartkeviču šad tad par to parunā-
jam – arī viņš ir Krodera aktieris, un pa-
matus, skolu mums Kroders ir ielicis. 
Viņš mūs izaudzināja. Mēs esam Krode-
ra aktieri.

Bet vēlāk arī Auškāpa aktrise, 
Gruzdova aktrise... Un tagad ar jums 
daudz strādā jaunie režisori: Mārtiņš 
Eihe, Regnārs Vaivars, Laura Groza–
Ķibere. Viņiem ir cits darba stils.

Man ļoti patīk, ka jauni režisori man 
dod lomas. Man šķiet, ka viņi skatās un 
izvērtē, ar ko strādāt, vai varēs pielāgo-
ties viņu «rāmjiem». Es saprotu, ka viņi 
man uzticas. Jo man režisors ir ļoti sva-
rīgs. Es nevaru savu lomu izveidot pati, 
man ir vajadzīgs režisora skatījums, lai 
tur kaut kas sanāktu. Tāpēc man patīk, 
ja režisors tiešām strādā ar aktieri, ja vi-
ņam ir skaidrs, ko viņš grib izrādē pa-
teikt. Ir tādi aktieri, kuri domā – lai labāk 
režisors liek viņus mierā un netraucē. 
Man ir pilnīgi otrādi. Es vienmēr sāku 
no nulles.

Jaunie režisori, kas veido izrādes 
Dailes teātrī, ļoti strādā tieši ar aktie-

riem, ar lomām.
Tāpēc man ir ļoti palaimējies. Man 

patīk strādāt arī pie Rolanda Atkočūna. 
Bišķiņ grūtāk bija ar Viesturu Meikšānu 
Ričardā III, jo Margaretas loma bija grū-
ta, un viņš sākumā likās tāds apjucis, 
mainīja koncepcijas, kamēr saprata, kā 
šo darbu veidot. Beigās jau es sapratu 
viņa ieceri, bet viņš nezināja, kā to pa-
nākt, un vēl pats taustījās, meklēja. Pēc 
tam jau arī to panāca. Arī veidot etīdes ir 
interesanti – novērot cilvēkus, tipāžus, 
viņu izturēšanos. Tā strādā Alvis Herma-
nis. Arī Gruzdovam sākumā bija para-
dums strādāt ar etīdēm. Man pirmā lo-
ma pie viņa bija Terēza Rakēna, viņš 
mocīja mūs abus ar Ģirtu Ķesteri. Bet 
tad viņš bija tikko svaigi atbraucis no 
Pēterburgas, darbojās kā pedagogs. Arī 
Hamletā viņš mums lika taisīt etīdes, 
mums tās bija jārāda skatītājiem. Bet 
man liekas, Gruzdovs ir sapratis, ka tas 

aizņem tik daudz laika, kura pēc tam 
pietrūkst pašai izrādei. Katram ir savs 
piegājiens – dažreiz tas der, citreiz ir pil-
nīgi garām.

Bieži var dzirdēt tekstu, ka aktieri 
uztaisīja izrādi, režisors neko nedarīja. 
Vai jūs esat elastīga aktrise, ejat līdzi 
režisoram?

Jā, es esmu elastīga. Strādāju pēc la-
bākās sirdsapziņas, ja jūtu, ka man tas ir 

interesanti un patīk. Ir, protams, gadījies, 
ka loma ir jāuztaisa pašai, bet tad man 
vairs nav interesanti, man patīk veidot 
lomu kopā ar režisoru. Un man tomēr ta-
gad ir tik liela pieredze – 42 gadi uz ska-
tuves! – ka man ir intuitīva sajūta. Ja nav 
riktīgi vai arī ja uz mani kliedz – man uz-
reiz viss aizveras. Tas ir ļoti vardarbīgi. 
Kroders nekad nav kliedzis uz aktieri, 
mēģināja viņu ievirzīt savādāk. Dažreiz 
Džilim ir šī tendence kliegt. Viņam katrā 
izrādē ir kāds peramais zēns. Vienreiz 
viņš bļāva arī uz mani un mēģināja mani 
mocīt – izrādē Izvirtulis. Citreiz viņš «uz-
sēžas» uz kāda jaunā aktiera – viņš var 
darīt, ko grib, viss ir slikti. Bet savukārt 
pagājušajā sezonā izrādē Dieva indes un 
velna zāles mums ar Džilindžeru bija ļoti 
harmonisks mēģinājumu process.

Kad Kristīne Nevarauska noskatī-
jās Regnāra Vaivara iestudēto izrādi 
Apglabājiet mani zem grīdas, viņa tei-

ca, ka jūsu Vecāmāte ir labākais aktier-
darbs, ko viņa daudzu gadu laikā re-
dzējusi. Nešpetna ragana, kas mīl savu 
mazdēlu ar slimīgu, kroplu mīlestību. 
Tas bija kaut kas pilnīgi jauns – tādu 
Indru Briķi mēs vēl nebijām redzējuši.

Es nebiju lasījusi šo darbu un arī fil-
mu nebiju redzējusi. Atceros – kad teātrī 
pie sienas karājās lomu sadalījums, man 
daudzi kolēģi, kuri šo darbu zināja, iz-

norMunDs nauManis teica - 
tu jau Pat sLotu vari 

nosPēLēt
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teica līdzjūtību: nu tik būs pilnīgs ār-
prāts un kas tik viss mani sagaida. Bet 
tādā labā ziņā... Domāju, kas tad nu tur 
tik šausmīgs būs. Tad es izlasīju Pāvela 
Sanajeva grāmatu un noskatījos filmu, 
kas gan man nepatika.

Es nekad nebiju spēlējusi pie Regnā-
ra, zināju viņu tikai kā partneri vienā iz-
rādē – Marinas Cvetajevas Sniegputenī, 
ko taisīja Brigita Siliņa. Mēs sākām spē-
lēt Jaunajā Rīgas teātrī, vēl citur, brau-
cām uz festivālu Pēterburgā. Un tad šajā 
ceļojumā es pirmoreiz iepazinu viņu kā 
cilvēku. Pirms tam man bija pilnīgi cits 
priekšstats – nu, kaut kas tāds kā tajās 
privātajās dzīvēs. Izrādījās, ka viņš ir ļoti 
foršs, sakarīgs, gudrs cilvēks, mēs noru-
nājām tamburā visu ceļu uz turieni un 
arī atpakaļ. Man viņš ļoti iepatikās. Kad 
mēs sākām kopā strādāt, es sapratu, ka 
viņa piegājiens, metodes ir ļoti līdzīgas 
Krodera stilam. To mēģinājumu periodā 
teica arī Bartkevičs. Es sapratu, ka tas 
būs dikti mokoši. Ne tāpēc, ka man būtu 
pretestība pret materiālu, bet Regnārs 
rokas dziļumā, dzīves patiesībā. Es dzīvē 
esmu pilnīgi savādāka nekā šī  Vecāmā-
te. Šī galīgi nav loma, kas būtu uzrakstīta 
man «uz deguna». Man bija ļoti daudz 
jāpārvar. Kāds man ir lomas eksemplārs 
– aprakstīts no vienas malas līdz otrai, 
man vairs nebija, kur rakstīt! Katru mē-
ģinājumu atkal – dziļāk un dziļāk. Reg-
nārs vēl joprojām skatās šo izrādi, brau-
ca līdzi pat uz viesizrādi Cēsīs. Un tad 

atkal kaut ko maina. Mums tagad ir at-
kal savādāks piegājiens, jo maziņais 
vairs nav mazs, bet nu jau ir riktīgs pui-
sis. Aijā pēc Jaunsudrabiņa notika tāpat. 
Cik daudz izrādes jau nospēlētas, bet 
Regnārs maina finālu! Brīžiem man lie-
kas – paldies Dievam, ka tas Regnārs 
nav atnācis uz izrādi, jo atkal kaut kas 
mainīsies. Bet pirmizrādē viņš pats bija 
tik šausmīgi laimīgs, ienāca manā gri-
mētavā, apķēra mani un samīļoja, bija 
līdz asarām aizkustināts. Es biju tik prie-
cīga, tas man deva tādu spēku!

Regnārs teica – jūs pati esat atzinu-
sies, ka nekad tik daudz neesot raudā-
jusi.

Tas, kā viņš rakājās zemapziņā, cēla 
un pamatīgi ārdīja visu laukā – no tā tas 
raudiens nāca. Ka tas ir tik grūti un es 
nevaru, man nesanāk. Un raudiens arī 
no tā, cik tas viss ir ārprātīgi. 

Kad izmīcīju to lomu, es šo sievieti 
pilnīgi attaisnoju. Un Sanajeva darbā ir 
tik daudz humora, es nosmēju pusgrā-
matu. Tas ir traģiski un smieklīgi vienlai-
cīgi. Bet man bija liels pārsteigums, ka 
daudzi cilvēki tur redz savu dzīvi – gan 
vecmāmiņā, gan puisītī. Man to ir teiku-
ši daudzi cilvēki, kas ar šādu situāciju 
dzīvē ir saskārušies. Ir arī tādi, kas no-
skatās pirmo cēlienu un aiziet projām. 
Izrādās, ka tas nav tikai notikums Sana-
jeva dzīvē, tā notiek ļoti daudzu dzīvēs, 
arī tepat Latvijā. Daudzi saka, ka ir smagi 
skatīties, ka viņi nosoda šo vecmāmiņu, 

bet beigu monologā saprot. Es uzskatu, 
ka Sanajevs, rakstot šo beigu monologu, 
ir viņai piedevis un viņu attaisnojis. 

Vienā izrādē mums bija ļoti intere-
santa publika. Bija pilna zāle ar jaunie-
šiem, smēja kā ārprātīgi, pat tādās vie-
tās, kur nekad iepriekš neviens nebija 
smējies. Mēs domājām – viss, cauri, uz-
tver kā komēdiju, nesaprot šo stāstu, tā 
dziļumu. Bet pēkšņi smagajās vietās – 
mēms klusums. Izrāde beidzās, un visi 
jaunieši piecēlās kājās. Tas man bija 
pārsteigums. 

Būs žēl šķirties no šīs lomas, vai ne?
Jā, bet es saprotu, ka puika aug. Tā-

pat bija ar Raudupieti, ko vairs nevarēja 
spēlēt. Tā bija izrāde, ko gribējās spēlēt 
simt gadus – tāpat kā šo. Bet bērni izaug. 
Varbūt tā arī labāk – kamēr šī izrāde vēl 
ir tādā labā kondīcijā.

Viena no jūsu pirmajām lomām 
Dailes teātrī bija Džuljeta. Pirms pāris 
sezonām jūs spēlējāt lēdiju Kapuleti – 
Džuljetas māti. Esat bijusi Skārleta 
Liepājas teātrī, un tagad izrādē Vējiem 
līdzi – Mammīte, Skārletas aukle. Tas 
pats materiāls, cita loma...

Mēs tik daudz Liepājā spēlējām Vē-
jiem līdzi, braukājām pa visu Latviju, bi-
ja vairāk par simt izrādēm. Kad sākām 
iestudēt šo izrādi Dailes teātrī, pa televi-
zoru rādīja Liepājas iestudējumu, es to 
noskatījos, un tas vēl vairāk visu atsvai-
dzināja atmiņā. Es biju un esmu tik dziļi 
iekšā šajā materiālā, ka spēlēju nevis ti-

indra Briķe: «ir, protams, gadījies, ka loma ir jāuztaisa pašai, bet man patīk veidot lomu kopā ar režisoru». Foto – matīss markovskis
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kai Mammīti, bet katru izrādi dzīvoju lī-
dzi Skārletas liktenim. Es sēžu grimēta-
vā, skan translācija, izdzīvoju visu Reta 
Batlera un Skārletas stāstu. Es nevaru 
vienkārši atslēgties un domāt tikai par 
savu Mammīti. Es dzīvoju dubultu dzīvi. 
Arī uz skatuves es esmu vienlaicīgi 
Mammīte un arī Skārleta. Es atceros vi-
sus tekstus, visus tos lielos dialogus, gan 
Skārletas, gan Reta Batlera tekstus. Es 
pilnīgi jūku prātā.

Pats literārais materiāls arī ir ļoti 
svarīgs.

Tas ir ļoti svarīgi. Es jau pie Krodera 
esmu izspēlējusi visu klasiku. Bet, lai ie-
studētu Hamletu, viņam vienmēr vaja-
dzēja pēc tam iestudēt arī kaut kādu pa-
domju štruntu, citādi nevarēja. bija tāda 
Jāņa Lūša luga Ko tur liegties, nav vērts, 
no kuras Kroders uztaisīja ļoti labu izrā-
di. Kroders vienmēr teica – ja vajag, arī 
no telefona grāmatas var uztaisīt izrādi. 
Bet labāk ne. Tāpēc viņš Valmierā mūžī-
gi atgriezās pie tā, ko ir jau iestudējis. Ja 
materiāls nav tik labs, viss ir atkarīgs no 
režisora. Bet, ja ir labs materiāls, kur 
katrā teikumā ir, kur rakt, – Čehovs, 
Šekspīrs – tad ir bauda. Man šosezon ir 
četras lomas, bet es esmu viena no tām 
aktrisēm, kura nekad nezina, kas būs jā-
spēlē nākamajā sezonā. Kura nekad ne-
ko nedzird un kurai nekādas baumas 
neviens nepienes. Es pat nezināju, ka 
man būs jāspēlē Blanša Ilgu tramvajā, 
kaut arī visi teātrī to zināja. Tāpat ar 
Raudupieti. Katru sezonu kā no baltas 
lapas. Un es domāju, ka tā arī ir labi.

Nekad neesat atteikusies no lomas?
Nē.
Paralēli darbam teātrī jūs strādājat 

arī kā pedagoģe, mācāt bērniem sa-
prast un spēlēt teātri, apkopojat savu 
pieredzi, dalāties tajā.

Mani uzaicināja pirms kādiem 10 
gadiem Rīgas Kultūru vidusskola. Viņi 
bija aicinājuši Katrīni Pasternaku, bet 

viņai toreiz nebija laika. Es domāju – nu, 
tāds pulciņš, toreiz bija arī švaki ar nau-
dām. Bet nebija nekādas sajēgas, kas tas 
ir. Mēģināju lasīt grāmatas, kā to vispār 
darīt. Un pamazām es sāku saprast, ka 
tas mani ļoti interesē, bērni ir ļoti talan-
tīgi, un es tur varu darīt lielas lietas. Man 
jau Liepājas periodā un arī tagad Rīgā ir 
nākuši klāt jauni aktieri, kas mokās ar 
savu lomu, un es kaut kā esmu mācējusi 
viņiem pateikt to, ko nevar pateikt reži-
sors: kā tas iekšēji darbojas un kā vieg-
lāk to izdarīt, sataustīt lomu. Aktieri var 
cits citam daudz palīdzēt. Es varēju palī-
dzēt Romeo un Džuljetā Ievai Segliņai 
un arī Ilzei Ķuzulei – es pati esmu izdzī-
vojusi Džuljetu.

Nav jau liela māksla ar profesionā-
liem aktieriem izveidot izrādi. Bet šiem 
bērniem jau nav nekāda profesionāla 
pamata. izveidot izrādi ar pilnīgi «za-
ļiem» bērniem... Tad es sapratu, ka ne-
gribu nekādus zaķīšus, kaķīšus, es gribu 
taisīt nopietnas izrādes. Uguns un 
nakts, Pūt, vējiņi!, Skroderdienas Silma-
čos. Uguni un nakti iestudēju pat divas 
reizes, un otro reizi skolu teātru skatē 
mēs dabūjām pirmo vietu Latvijā. Sali-
ku korus, ansambļus, dejas, bija Zigma-
ra Liepiņa mūzika, piedalījās kādi 80 
cilvēki – lielinscenējums. Sākumā viņi 
vispār nezināja ne Uguni un nakti, ne 
Pūt, vējiņi!, neviens nebija redzējis ne 
Pieša filmu, ne lasījis lugu. Viņi nezināja 
pat Skroderdienas. Tas bija ļoti forši – 
uztaisījām tās Skroderdienas, 12.klasei 
bija eksāmens literatūrā, es eju pa kori-
doru, visi raudādami nāk ārā no eksā-

mena, krīt man ap kaklu. Izrādās, ka ek-
sāmenā bija tēma Elīnas un Alekša at-
tiecības, tie bērni rakstījuši veseliem ci-
tātiem no galvas. Citādi viņi nemaz ne-
zinātu, kas tas vispār ir. Tagad ir Raiņa 
un Aspazijas gads, un es esmu pilnīgi 
pārliecināta, ka eksāmenā būs kaut kas 
no Aspazijas vai Raiņa, ko es arī esmu 
iestudējusi.

Man bija milzīgs prieks par to, ka es 
viņus, pirmkārt, iepazīstinu ar ļoti labu 
literatūru, otrkārt, iemācu, kā strādāt ar 
lomām un kā izdzīvot lomu caur sevi. 
Tas ir milzīgs darbs. Man ir interesanti – 
kā viņos to visu ielikt, uztaisīt inscenēju-
mu, mūziku, dekorācijas. Man ir skol-
nieki, kas tagad jau spēlē teātros, no kat-

ra izlaiduma ir tādi, kuri ir saindējušies 
ar teātri, zina šo literatūru. Viņi skrien uz 
visām izrādēm. Agnese Cīrule man spē-
lēja Spīdolu un Elīzu Manā skaistajā lē-
dijā, tagad viņa ir Nacionālajā teātrī, es 
viņu izaudzināju. Anete Krasovska ļoti 
labi nospēlēja Mazajā princī Lidotāju. 
Ieva Sarma spēlēja pie manis Baibiņu un 
Skroderdienu Elīnu, tagad mēs ar viņu 
spēlējam uz vienas skatuves Pīterā Penā, 
kur es arī viņai varēju palīdzēt. Prieks! 

Kad sāku strādāt pie kādas izrādes, 
man vienmēr pirmais teikums ir: «Neko 
nespēlēt.» Viņi nesaprot – teātris taču ir 
jāspēlē. Es viņiem mācu tā, kā to profe-
sionāli dara teātros ar profesionāliem 
cilvēkiem. Ir tādi bērni, kas jau kaut kur 
spēlējuši kādos pulciņos, es viņiem kasu 
to visu nost. Sākumā viņi ir apjukuši, 
bet, kad saprot, kas tas ir, un iziet tam 
cauri – rodas tādi brīnumi. Un, kad viņi 
iet stāties uz aktieriem, komisija saka, 
ka viņi neesot samaitāti. Man ir prieks 
par to, ka es viņus nesamaitāju. Viņi ma-
ni mīl un grib ar mani strādāt, sauc ma-
ni par skolotāju. Viņu dēļ es palieku tur 
strādāt. Izrādās, ka man ir kaut kāds tā 
kā režisora talants, ko es atklāju pilnīgi 
nejauši.

Vai nav kārdinājuma...
Nē, nē, nē, nē!
Jūs tik ilgi esat uz skatuves. Publika 

jūs ļoti mīl, kritiķi mīl, kolēģi ļoti ciena 
un mīl. Uz skatuves, jūtoties mīlētai, ir 
daudz drošāk spēlēt.

Katrā darbā mēģinu izkost cauri vi-
su, ko var. Es neesmu tāda slinkotāja, 
kas kaut kur nomētā eksemplāru un la-
sa to tikai teātrī. Varbūt nevajag darbu 
nest uz mājām, taču tas nav iespējams. 
Bet publikas mīlestība – jā, tas nāk līdzi 
jau no Liepājas laikiem. Ir jau visādi bi-
jis. Esmu arī lamāta. Reiz braucām ar 
Normundu Naumani no Liepājas uz Rī-
gu, un viņš teica – tu jau pat slotu vari 
nospēlēt. Es nezinu, vai es varu nospē-
lēt slotu...6

es vienMēr sāku  
no nuLLes

«es jau pie krodera esmu izspēlējusi visu klasiku.» Pūt, vējiņi! dailes teātrī. zane – 
indra Briķe, Baiba – gundega ozolīte, anda – vita vārpiņa. Foto – jānis deinats
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Leģenda

ceļš Gar šosejas 
MaLu

verai šneiderei – 85

eDīte tišheizere

iņai bijis tāds 
paradums. Iz-
braukumos, 
kad izrāde 
beigusies un 

aktieri, savu padarījuši, gaida skatuvnie-
kus, kam vēl jānobūvē dekorācijas, pie-
iet pie autobusa šofera, sarunāt par vir-
zienu un – vienai pašai doties prom. 
Reizēm tie bijuši daudzi kilometri, līdz 
pārējais izbraukuma ansamblis panācis 
viņu. Fascinējoša ir šī bilde – vientulīgs 
sievietes stāvs, kas iet savu ceļu cauri 
naktij. Grūti atrast kaut ko, kas labāk 
raksturotu Veru Šneideri. Teātrī, kas pa-
šos pamatos ir kolektīva māksla, skatu-
ves cilvēku čomīgajā, palaikam piespie-
du kārtā pārlieku atklātajā ikdienā viņa 
eksistēja, saglabājot distanci, lielu vien-
atnības devu, nevienam neuzbāžoties ar 
savu personu un visus noslēpumus pa-
turot tikai sev.

Teātris bija viņas nolemtība. Jo kā lai 
citādi izskaidro, ka lauku bērns, skatu-
ves mākslu pa īstam i nebaudījis, var kā 
traks plēsties uz teātra skolu un raudāt 
komisijas priekšā tik gauži, ka patiešām 
tiek pieņemts, pat bez pabeigtas vidus-
skolas papīriem, kas galu galā liegs sa-
ņemt arī Teātra institūta diplomu, bet 
ne izglītību. 

1950. gadā jaunā aktrise tiek norīko-
ta darbā uz Liepājas teātri. Tajā laikā 
valsts sadale ir likums, bet teātrus mai-
nīt pieņemts vienreiz – no provinces tie-
kot kādā no Rīgas akadēmiskajiem ko-
lektīviem. Vera Šneidere paliek Liepājā 
uz mūžu. Lai gan nekāda saldā dzīve vi-

ņu tur negaida, tāpat kā lomu pārpilnī-
ba. Vismaz sākumā. Paasu, izteiksmīgu 
seju, īpatnēji skaista, viņa – diemžēl un 
ko tu padarīsi! – ir pēc tipa līdzīga galve-
nā režisora Nikolaja Mūrnieka sievai 
Irmgardei Mitrēvicei. Abi ir talantīgi 
mākslinieki, kuru devums Liepājas teāt-
rim ir izcils, bet abi ir arī cilvēki. Par vie-
notru jauno varoni, kas pēkšņi, jau pēc 
lomu sadales, tikusi aktrisei Mitrēvicei, 
savās atmiņās visai dzēlīgi raksta arī 
Dzidra Ritenberga, kas neesot kautrēju-
sies arī karot par savu taisnību, labi zi-
nādama, ka viņas seksapīls un dekoltē 
pilda teātra kasi. Vera Šneidere ir pavi-
sam cits gadījums. Krietni vēlāk Oļģerts 
Kroders, rakstīdams par Veru Šneideri, 

šo viņas «gadījumu» nosauks par kautrī-
bu, par nespēju izlikt apskatei tieši savas 
labākās un gaišākās rakstura īpašības. 
Neba viņa tāda vienīgā, uzskata Kroders, 
tāpēc latviešiem tik maz aktieru, kas 
spētu iemiesot īstu pozitīvo varoni: tur 
vajag ne vien pamatu paša personībā, 
bet arī drosmi to atklāt. Verai Šneiderei 
tādas drosmes trūkst. Varbūt viņa nejū-

tas tiesīga uzskatīt sevi par labu cilvēku.
Ir tāds akmens uz viņas sirds. Iemī-

lējusi citu, viņa pavisam jaunos gados 
šķiras no vīra, kurš panāk, ka viņai at-
ņem mātes tiesības. Vera Šneidere zau-
dē dēlu, tas aug kaut kur citur. Viņa sa-
stop to pieaugušu slimnīcā, kādu laiku 
abi cenšas uzturēt… Ko? Pazīšanos? Ģi-
meniskumu? Būtībā sveši cilvēki, kas 
laikam tak jau saraduši ar to, ka kaut kas 
ļoti būtisks viņu dzīvē nav bijis.

Un tā nu kritika un skatītāji novērtē 
viņas plēsonīgo Redžīnu no Lilianas 
Helmanes Lapsēniem (1962), salto jū-
ras meitu Ellīnu Vangeli (1960). Tās ir 
lomas, kas tapušas, kad Mūrnieka teāt-
rī sāk strādāt Kroders, nesen no Zieme-

ļiem atgriezies. Tam vajadzēja būt lai-
mīgam laikam viņas aktrises mūžā. 
Beidzot lielas lomas un režisors, kam ir 
interesanti ar viņu strādāt, viņas dotī-
bas un iespējas pētīt, un kurš turklāt 
pats vēl tikai mācās šo profesiju. Jo Ve-
rai Šneiderei vienmēr paticis lasīt, pē-
tīt, prātot. Mācīties. Kad pēc astoņiem 
gadiem Oļģerts Kroders dodas projām 

kroDers šo viņas «GaDījuMu» 
nosauks Par kautrību, Par 

nesPēju izLikt aPskatei tieši 
savas Labākās īPašības
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vera šneidere – Henrika ibsena saltā jūras meita ellīna vangele. Foto – liepājas teātra arhīvs

uz Valmieru, tas ir smags trieciens. Vai 
Kroders piejaucēja cilvēkus un tālab 
bija par viņiem atbildīgs? Viņi jau tie-
cās un piejaucējās paši, bet tālab jau 
nesāpēja mazāk, kad otram izrādījās 
sava gaita. To taču pateiks daudzi – Val-
mierā, Liepājā, Rīgā…

Bet perifērijas teātrī jau darba ne-
trūkst. Tāpat kā izbraukumu un nošķir-

tības iespēju tajos. Arī tāda bilde da-
žiem atmiņā. Kādos Jāņos liepājnieki 
Brakos spēlē Skroderdienas. Pēc tam ir 
skaļa un kopēja līgošana. Tikai Vera 
Šneidere ar Ilgvaru Mači, izrāžu vadītā-
ju un aktieri, sēž, pret attālu siena zārdu 
muguru atspieduši, dzer savu kočiņu 
un raugās, kā pāri Vidzemes pakalniem 
aiziet saule. Inteliģentais džentlmenis 

Ilgvars Mačis esot bijis Šneideres mūža 
mīla, kuras dēļ viņa zaudējusi dēlu. Viņš 
spoži spēlē epizodes, vēlāk ar puķi pog-
caurumā ir viens no slavenajiem, dzie-
došajiem Desmit kungiem no Liepājas 
teātra. Televīzija saglabājusi liecību par 
šo aktieri – mūža nogalē viņš spēlē aklo 
Mangas vectēvu Saldajā indes garšā. Tā 
arī neapprecējušies, viņi paliek kopā, 
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līdz Ilgvars Mačis aiziet mūžībā.
Mēģinu iedomāties Veru Šneideri 

Liepājas 60. – 70. gadu ansamblī: ar Aus-
tru Pumpuri un viņas ģitāru, lielo dzie-
dāšanu un kopības garu, lai tur ar tām 
mākslas virsotnēm ir, kā ir. Jā, viņa no-
teikti neiederas tur pa vidu. Taču tikpat 
grūti iedomāties viņu, aizgājušu Krode-
ram līdzi uz Valmieru. Intelektuālā ziņā 
viņa tur piedienētu brīnišķīgi. Bet bohē-
mā, kur Kroders, kā vecā fotogrāfijā re-
dzams, kreklu uz krūtīm vaļā, dejojot 
nokritis kādas dāmas priekšā uz ceļiem? 
Bet domubiedru pulciņa ikmēneša 
«taisnās tiesas» reizēs, kad ikvienam jā-
saka tieši acīs, kas nepatīk Krodera un 
teātra darbā? Neiespējami! Laikam jau 
Vera Šneidere bija iesakņojusies Liepā-
jas dziedošās burzmas ārmalā. Nost. Ar 
distanci. Bet piederīga.

Pēc desmit gadiem Kroders atgrie-
žas Liepājā, un Šneidere ir viena no ne-
daudzajiem pilāriem, uz ko viņš var 
balstīties, savu teātri ceļot. Viņa nospē-
lē savas izcilās lomas – Elizabeti Marijā 
Stjuartē (1976) un Vasu Žeļeznovu 
(1977). Kroders zina, ko prasīt un uz 
kurām pogām spiest. Spēcīgas savā vā-
jumā, nožēlojamas savā dzelžainumā 
ir šīs varones. Skaistas, cēlas un pretī-
gas. Ne stipras, bet cietas un tātad arī 
trauslas, nelieksies, bet lūzīs. Un tad… 
tad sākas Indras Briķes laiks Krodera 
mākslā. Verai Šneiderei lielu lomu viņa 
režijās tikpat kā vairs nav. Ja nu Marga-
rēte Celsinga, bijusī skaistule, bet ta-
gad – atkal! – cietā sieva, majoriene 
Gesta Berlingā (1983) un Jāņa māte Ai-
jā (1985).

Nupat nomainījis Oļģertu Kroderu 
galvenā režisora amatā, Herberts 
Laukšteins Verai Šneiderei uz 60. jubi-
leju iestudē Haroldu un Modu (1990) – 
drusku melodramatisku, drusku fan-
tastisku stāstu par radniecīgu dvēseļu 
sastapšanos. Haroldam, ko spēlē Le-
ons Leščinskis, ir astoņpadsmit, Šnei-
deres Modai – astoņdesmit. Ak, tā Kro-
dera piesaukta kautrība! Jādomā, ka iz-
rāde smagi nāk abiem un abpusējās 
barjeras krīt pamazām. Bet rezultātā 
šajā lomā Vera Šneidere mirdz. Viņa 
joprojām labi izskatās, stāvs ir lokans 
un kustības veiklas, taču tas skaistums 
nāk no dziļākiem slāņiem. Modā bei-
dzot viņa atļaujas nospēlēt mīlējušas 

un mīlētas sievietes brīvo pašapziņu. 
Viņa nodejo, noskrien to ceļu no pēdē-
jās iemīlēšanās līdz pēdējo durvju lab-
prātīgai aizciršanai.

Pēc pāris gadiem, lūgta uzrakstīt sa-
vas atmiņas grāmatiņā Teātra anekdotes, 
viņa nobeidz ar priekšnojautas pilnu tei-
kumu: «Man gribētos savās mājās – savā 
Liepājas teātrī – nejusties liekai, lai nekaļ 
ragaviņas un neved mani uz mežu.»

Vēl jau tās lomas ir. Kroderam vēl-

reiz iegriežoties Liepājā, viņa nospēlē 
Ozi Pērā Gintā (1997). Ozes ir divas. Ai-
na Jaunzeme, tikko atguvusies no ļau-
nas slimības, spēlē stindzinošu nāves 
tuvumu, fiziski sajuzdama, kā izaug 
stikla siena starp viņu un dēlu. Vera 
Šneidere līdz pēdējam brīdim dzird un 
tic savam velnišķīgi pievilcīgajam Pē-
ram – jauniņajam Egonam Dombrovs-
kim, dzīves finālā jaunatgūtajam bēr-
nam.

Vienbrīd pensijas vecuma ļaudīm li-
kums liedz strādāt, un Verai Šneiderei 
teātrī vairs nav vietas. Mūžībā aiziet Ma-
čis. Veru Šneideri piemeklē ļaunākais, 
kas var notikt aktierim – slimība laupa 
iespēju runāt.

2005. gada maijā jaunais Liepājas te-
ātra mākslinieciskais vadītājs Rolands 
Atkočūns stāv pie loga, raugās uz ne-
daudzajām mašīnām pie ēkas un, teju 
raudādams, saka: «Kas jūs, latvieši, esat 
par cilvēkiem?! Tāda aktrise aizgājusi! 
Lietuvā no viņas atvadīties būtu sabrau-
kuši simti… Te – nekā.» Atbildes nav. 
Mākslinieci izvada uz Dobeles kapiem, 
un tur gandrīz vai pietrūkst, kam nest 
zārku. 6

MoDā beiDzot viņa atļaujas 
nosPēLēt MīLējušas un 
MīLētas sievietes brīvo 

PašaPziņu

skaista, cēla un pretīga ir veras šneideres elizabete F. šillera Marijā Stjuartē (1976). mortimers – jānis kuplais.  
Foto – liepājas teātra arhīvs
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Leģenda

vecākā Latviešu 
aktrise 

elvīrai baldiņai – 95

iela jubileja pagājušā 
gada augustā apritēja 
bijušajai Jaunatnes 
teātra aktrisei ar gai-
šo un optimistisko 
balsi, ar spējām ie-

miesoties dzīvniekos, puikās un meite-
nēs, un arī princesēs. Skaistā blondīne 
ar lielām zilām acīm un atklātu skatienu 
šodien ir skaisti nosirmojusi. Savs vie-
doklis un humora izjūta viņai bijusi 
vienmēr. Apbrīnojot viņas žirgtumu un 
prāta asumu, bilstu, ka nodzīvotais solī-
dais mūžs ir Dieva dāvana. 

Elvīra Baldiņa. Bet Dievam es neti-
cu!

Mārīte Balode. Bet tautasdzies-
mām gan ticat! 

Tur ir gudrība.
Tautasdziesmās jau arī tas Dieviņš 

ir klāt.
To nu tu nerunā. To Dievu izdomā-

juši cilvēki, bet daba pati nežēlīgi un pa-
kāpeniski ir attīstījusies. Nu, tad es tās 
savas teorijas pastāstīšu. Tikai pārāk 
skaļi nesmejies.

Latvieši ir sapinušies ar folkloru un 
baznīcu. Tā nu tas man ir iznācis, ka 
vienmēr mani kāda tautasdziesma virza 
un vajā. Un tad es domāju: kāpēc esmu 
tik priecīga? Tāpat jau visur sāp, vecums, 
un miegs nenāk. Patiesībā jau ir daudz, 
par ko bēdāties, bet es to nestāstīšu. Bet 
kāpēc es esmu tāda priecīga? Nu, re, pa-
visam nesen atradu atbildi: «Nedod, 
Dievs, manim bēdas,/ Es nemāku bēdā-
ties./ Dod Dieviņ vistai bēdas,/ Tā 
mācēja bē–dā–ties!» (Atdarina vistas 

kladzināšanu, kā kādreiz, Kaķu namā 
spēlējot vistu. – M.B.) Vai esi ievērojusi, 
kā tā vista iet pa pagalmu un dēderē? 
Man skolā bija trijnieks ticības mācībā. 
Tā kā man par daudz ko nāca smiekli, 
mani izraidīja no klases, un vectēvs par 
to teica: «Ak, tu, sirsniņ,/ Tavu prieciņ!/ 
Kā grib raudāt,/ Tā nāk smiekli.»

Vai katra diena atnāk ar savu tau-
tasdziesmu?

Nē, tā nu vis nav, katram gadījumam 
gan man galvā ir tūkstoši, bet visas 
nezinu. Paņemu, uzšķiru un atkal no 
jauna atrodu. Vēl par to pašu bēdu tāds 
vadmotīvs varētu būt. Kā tur bija? «La-
bāk eju dziedādama, /Nekā gauži rau-
dādama. /Neba visa zeme zūd, / Kad 
man bēda bēdājama.»

Vai tā jums bija bēda, kad Jaunat-
nes teātra vairs nebija?

Tad es jau biju vairs tikai palīgsastā-
vā, nācu uz atsevišķām lomām. Zini, tas 
teātris pats izputēja! Šapiro vairāk inte-
resējās par savu trupu (1986. gadā Teāt-
ra fakultāti beigušais Jaunatnes teātra 
kurss – M.B.) un par savu slavu ārpus 
Latvijas teātra. Mums vairs nebija ko 
spēlēt. Sākās arī nesaprašanās ar krievu 
trupu. Es jau negāju ne uz kādām iestā-
dēm, bet tur bija gan aktieri, kas piestai-
gāja. Neviens neko neizjauca: ne Šapiro, 
ne Pauls. Viss jau bija pajucis. Visam 
savs laiks. Vai tad tagad arī nepajūk? 
Kāpēc gan mūs tā mīl? Aktieri nemaz 
nav pelnījuši tik daudz tās mīlestības.

Jums nav bail no nāves?
Nu, kā lai par to nāvi runā? Es esmu 

no tiem, kas domā, ka mēs nekur un ne-

kad vairs nebūsim. Kā Ziedonis saka, 
nebūsim ne debesīs, ne peklē. Vienīgi te 
mums vajag savu dzīvi nodzīvot. Es ne-
kad neceru. Cilvēki grib dzīvot un tad iz-
fantazē par pēcnāves dvēseli un nez ko 
vēl. Bet, redz, kā es skatos!  (Rāda uz 
grāmatplauktu.) Vai tad visi nav šeit? 
Tas, kurš foto izdomāja, tagad arī ir šeit, 
un ne tikai viņš vien. Nevis tas aparāts, 
bet visi tie ieguldījumi. Tas viss paliek 
šeit. Tu mirdams nevari nomirt, nav tā?

Tad jau par teātri – mirkļa mākslu – 
arī to var teikt?

Zini, ko es domāju par tām māks-
lām? Es skatos visādas zinātniskas fil-
mas par to, kā radās dzīvība. Nevis pēk-
šņi no Dieva, bet no augiem. Kā tās da-
žādās formas ar miljons gadu cīņu spēj 
uzturēt dzīvību? Tas pats sekss – lai tur-
pinātos! Kāpēc tad mēs iemīlamies? Un 
ēst mums vajag, lai uzturētu dzīvību. 
Mēs esam nežēlīgās stangās: uzturēt un 
turpināt dzīvību. Un tagad mana teorija. 
Lai cilvēks to izturētu, viņš izdomā die-
vu, kas visu redz. Kas tas par Dievu, kas 
mūs noliek tik nežēlīgās pozīcijās?

Bet varbūt viņš mūs pārbauda, spē-
cina, attīsta?

Priekš kā viņam tādu teātri vajag? Vai 
viņš arī dibina teātri? Liek tēlot un iztu-
rēt savu dramaturģiju? Pasaki man! Kam 
tās mākslas? Cilvēks apjauta, ka var 
dziedāt, dejot, ar krāsām skaistināt dzī-
vi. Cilvēks glābjas no tām stangām, cil-
dinot mākslu. Viņš atrod, ka ar dziesmu 
katru puteklīti, nieciņu, sisenīti tik 
skaisti var apdziedāt. Nekas pats par se-
vi nav skaists, bet apdziedot, rodas 

Mārīte baLoDe
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prieks un spēks to visu izturēt. Cilvēks 
tās mākslas tāpat kā dievu un dažādas 
reliģijas ir izfantazējis, radījis, lai varētu 
izturēt dzīves nežēlību. Tas ir glābiņš no 
tām spīlēm. Dzīve taču ir tik nežēlīga.

Kā jūs visu tā esat salikusi pa plauk-
tiņiem?

Jā, esmu gan salikusi. Man bija tāda 
nelaba bērnība. Mans tēvs bija slavens 
sviesta meistars. Taisīja sviestu Anglijai. 
Viņam bija zelta medaļas, bet viņš arī 
dzēra. Mana mamma bija skaista, viņš 
bija greizsirdīgs, un, kad sadzērās, tad 
šāva. Viņam bija pistoļu nēsāšanas tiesī-
bas. Šāva uz visām pusēm, un mūsu 
griesti bija izšaudīti kā siets. Man galvā 
ir rēta, arī mammai bija iešauts. Viņa ar 
lielām pūlēm izšķīrās. Tēvs nošāva vienu 
cilvēku un sēdēja cietumā. Man ir atzīts 
absolūtais bezmiegs. Es guļu, bet visu 
zinu un dzirdu, kas notiek. Es dežūrēju. 
Tas no tiem laikiem.

Es ievēroju, ka ierāmēts ir intere-
sants teiciens: «Gāju gulēt, aizgāju ga-
rām».

Jā, to man dēls kā humoru uzdāvi-
nāja. Un pūce ir tāpēc, ka es esmu spē-
lējusi Pūci Lācītī Pūkā, arī filmiņās es-
mu viņas ierunājusi. 

Kad sāku spēlēt teātri, tēvs nāca 
skatīties. Kad viņš jau bija uz nāves gul-
tas, lūdza atbraukt. Es aizbraucu. Tēvs 
man jautāja, vai esmu viņam piedevusi. 
«Nē, nevaru jums piedot,» es viņam at-
bildēju. – «Bet tu taču esi atbraukusi?» – 
Es atbildēju, ka atbraucu ne jau tāpēc, ka 
viņš ir mans tēvs. Pie jebkura cita arī bū-
tu aizbraukusi, ja viņš mani lūgtu, bū-
dams nāves priekšā. – «Tu gan esi cietsir-
dīga», viņš man teica. – «Jā, iespējams.» 

Es visiem varu dzīvē piedot, tik ne 
tēvam. Pret viņu man ir kaut kāds liels 
aukstums. Es esmu tāda ērmīga. Bet cil-
vēki man tomēr zvana, lai tikai ar tādu 
deviņdesmitpiecgadīgu parunātos. Kas 
es tāda esmu? Bērnībā ganīju govis. 
Tāda ganīte vien esmu un dabā dzīvoju, 
bet tāpēc, ka man bija tāds tēvs, vaja-
dzēja pafilozofēt. Nekāda dāma nees-
mu.

Nekāda ganīte arī neesat, jūs taču 
bijāt ne viena vien princese uz skatu-
ves. Ļoti skaista. To taču jums teica, vai 
ne?

Teica jau gan. Tik tāda maza augu-
ma. Lellīte arī biju un Saulcerīte. Es bēr-
nībā gribēju būt cirkus aktrise. Gribat 
redzēt, ko es vēl varu? (Ar taisnu mugu-
ru un platām kājām ātri pieliecas.) Reži-
sors Pāvels Homskis vienmēr teica, lai 
lomas, kur sarežģītāk un veiklāk 
jākustas, dod Baldiņai. Viņa izdarīs. Ma-
ni skaistākie laiki bija pie Homska – 
Emīls un Berlīnes zēni. Viņš bija dziļāks 
cilvēks par Šapiro, kurš vairāk domāja 
par savu slavu. Bet Homskis – nē… Kaut 
gan Šapiro ir lielisks režisors.

Vai jums ir gandarījuma sajūta, ka 
esat bijusi aktrise un tieši savā vienīga-
jā, Jaunatnes teātrī?

Nu, kā gan citādi! Tieši teātrī jau va-
rēja rasties mans domāšanas veids, ma-

na atpazīstamība – ka es kam deru arī 
šodien. Domāju gan, ka tas ir bijis teātra 
nopelns. Skolā, Cesvaines ģimnāzijā es 
spēlēju un dziedāju Hanneli Šūberta 
Trejmeitiņās. Pa divi lāgi bija jāatkārto. 
Man sadāvināja puķes un desas un tei-
ca, lai mācos par aktrisi. Tad nu es to ņē-
mu galvā. Viena pati devos uz Rīgu, un 
visi bija šausmās. Bet es par spīti pati cī-
nījos, naudu nopelnīju kā modele Māks-
las akadēmijā. Re, gleznotājs Uga Skul-
me mani akvarelī atstājis. Iestājos Latvju 
drāmas ansamblī pie režisora Voldemā-
ra Pūces. Vācu laikā nospēlēju brīnišķīgā 
izrādē Circenītis aizkrāsnē. Nu, kā lai es 
nelielos, ja tolaik tik slavena teātra 
kritiķe kā Paula Jēgere–Freimane mani 
cildināja! Uz vienu izrādi bija atnākusi 
arī aktrise Tija Banga, tā pati pirmā Rai-
ņa Spīdola. Atnesa 11 vai 15 rozes, labi 
vairs neatceros, un teica, ka es dienās 
būšot liela aktrise. Man labi gāja arī Jau-
natnes teātrī. Viena no mīļākajām lomā 
man bija Aļoša izrādē Aļoša Peškovs par 
Gorkija bērnību. Tur saskatīju ko līdzīgu 
ar savu bērnību.

Kā sanāca, ka kļuvāt par izvadītā-
ju?

Man ne īpaši patīk, ka tā to nosauc. 
Es arī bērēs esmu aktrise, kas runā dze-
ju. Tālivaldis Āboliņš bija teicis, ka tikai 
mani viņš gribot un tikai tautasdzies-
mas. Arī Baumanīte un režisors Viktors 
Zvaigzne. Es jau biju daudzus teātra cil-
vēkus un viņu radus izvadījusi ar dzeju. 
Tas arī kapos kļuva zināms. Viņi mani 
pierunāja, un, tā kā esmu drosmīga un 
iedomīga, tad – iedomājies tik, kas par 
dūšu! – gāju ne tikai kristībās un kāzās 

kā citi kolēģi, bet arī bērēs. Man ir cieņa 
pret cilvēku sāpēm. Tur bieži tāds gai-
šums paliek. Daudzi man pēc tam teiku-
ši to pašu. Tautasdziesma ir tik demo-
krātiska, ka pasaka arī par mūsu trūku-
miem taisnību, bet ar cieņu. Bieži saka, 
ka es taču esmu pazinusi to aizgājēju. 
Bet nē, jo tautasdziesma ir tik gudra. 
Nevienu savu vārdu. Man mazliet pa-
stāsta par to cilvēku, un man tās tautas-
dziesmas uzreiz galvā kārtojās. 

Vai vēl izvadāt?
Mani jau vēl meklē. Caur un caur 

dabū telefonu, lai nu es izvadu ar tau-
tasdziesmām, bet beigās, lai kādu 
lūgšanu tomēr noskaitu. Es tik dusmīga 
palieku un atbildu: «Skaiti vilks pāta-
rus,/ Es, tēvs, nemāku./ Kazuļi, jēruļi –/ 
Tie mani pātari!»

Atvadoties Elvīra Baldiņa saka, ka 
gribot tomēr, lai par viņu uzraksta un at-

gādina. Priecīgi un sirsnīgi viņa māj 
man no Purvciema daudzdzīvokļu mā-
jas piektā stāva.

Vēlāk, papētot Jaunatnes teātra hro-
niku, redzu, ka Elvīra Baldiņa teātrī ie-
nākusi tūlīt pēc kara un savu pirmo lo-
mu nospēlējusi Friča Rokpeļņa lugā 
Gaisma, ar ko 1945. gada 3. augustā te-
ātris beidzot atklāja savu īsto mājvietu 
Lāčplēša ielā 37, kur bija un šobrīd atkal 
atrodas baptistu draudzes dievnams. Lai 
arī pirmā loma ir Mārcis, skaistā blondī-
ne tomēr nekļuva par absolūto puiku un 
zvēriņu tēlotāju. Protams, bijuši arī tie. 
Taču man šķiet, un to arī apliecinājuši 
arī nu jau reti sastopamie pēckara teātra 
apmeklētāji, viņas īstā loma, kas atklāja 
arī pašas aktrises būtību, bijusi Sniedze 
Brigaderes Princesē Gundegā un karalī 
Brusubārdā (1947). Grāmatā Jaunatnes 
teātris Silvija Geikina raksta: «Sniedze 
nebija tikai draisks rotaļīgs skuķēns, tas 
bija dabisks, tiešs un gudrs cilvēkbērns, 
kurš spējīgs izprast lietas būtību, iedziļi-
nāties Gundegas un Māra savstarpējās 
attiecībās [..] Tas bija rasas dzidrums, 
tiešums, gudrība un garīgs spēks, kas 
strāvoja no ikvienas Baldiņas Sniedzes 
kustības, žesta, viņas teiktā vārda.» Šīs 
pašas īpašības noderējušas, spēlējot arī 
komjaunieti Mirdzu Ozolu Annas Sakses 
romāna Pret kalnu inscenējumā. Lai kā 
mēs šodien uzlūkojam šo patriotisko un 
«pareizo» padomju darbu, nevar neno-
vērtēt Elvīras Baldiņas tiešumu un orga-
niku īsajā nofilmētās izrādes fragmentā. 
Nekādas tiem laikiem raksturīgās teksta 
piepaceltības un patosa. Skaista, pārlie-
cināta un enerģiska meitene. Par šo lo-

mu Elvīra Baldiņa ne tikai saņēma torei-
zējās valdības apbalvojumus, bet arī 
daudzu jauniešu vēstules. Viņiem māks-
linieces atveidotā vienaudze bija kļuvusi 
par paraugu. Viņas Dorotka bija Edgara 
Liepiņa Švandas mīļotā izrādē Strakoņi-
cas dūdinieks (1953). Šis pāris tolaik arī 
kļuvis par jauniešu mīlestības ideālu. 
Seko Raiņa Saulcerīte un Brigaderes 
Maija. Nav viegli būt par pozitīvo varoni, 
taču Elvīras Baldiņas cilvēciski gaišais 
strāvojums ir pārliecinājis un iedvesmo-
jis. Šī gaisma staro arī no viņas kinolo-
mām: Vecmāmiņas Sprīdītī (1985) un 
Mātes Būrī (1993). Tās nav abstraktas 
«mīļmāmiņas», bet konkrētas sirmgal-
ves ar vērīgu un tiešu skatu, skaudru 
dzīvi baudījušas. Ar savu aso prātu un 
mēli māksliniece ir patiesa tautasdzies-
mu būtības paudēja. Manā izpratnē – īs-
ta un latviska. 6

ciLvēks tās MāksLas ir 
raDījis, Lai varētu izturēt 

Dzīves nežēLību
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nav viegli būt par pozitīvo varoni, taču elvīras Baldiņas cilvēciski gaišais strāvojums ir pārliecinājis un iedvesmojis.  
saulcerīte izrādē Zelta zirgs (1956). Foto – rakstniecības un mūzikas muzejs
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jaunie teātrī

 inese bLiež!

viņa ir tāDs Mazs 
sPriDzekLītis, kas var 
uzsPriDzināt arī LieLo 

skatuvi

vDt aktrises ineses Pudžas portrets

LinDa ģībiete

nese Pudža. Sameklēju pirmo 
rakstisko vēsti, ko esmu paudu-
si par šo neparasti talantīgo ak-
trisi ar režisores diplomu vienā 
un pedagoģijas bakalaura dip-

lomu otrā kabatā. «Interesants un lat-
viešu teātrī un kino visai reti izmantots 
paņēmiens ir Ingas Ābeles un iestudēju-
ma veidotāju mēģinājums katram no 
varoņiem piešķirt īpašu runas manieri – 
savu leksiku ne vien saturiskā un iz-
teiksmes stila, bet arī izloksnes ziņā. 
Ineses Pudžas čigānmeitene Helēna tie-
šām runā ar Kurzemes čigāniem rakstu-
rīgo akcentu, pēkšņi izmetot arī dažas 
frāzes tīrā čigānu valodā,» es rakstīju 
Latvijas Avīzes 2009. gada 16. marta nu-
murā pēc Ingas Ābeles lugas Sala iestu-
dējuma Jaunajā Rīgas teātrī Māras Ķi-
meles režijā. Nožēlas vērts lakonisms! 
Ņemot vērā, ka teikums veltīts topošās 
mākslinieces pirmajam, tātad ļoti svarī-
gajam uznācienam uz profesionālā teāt-
ra skatuves. Gribas zināt vairāk par to, 
kāda bija tā studente, pedagoģes Māras 
Ķimeles «kārtējais atradums» (tā to dē-
vēja mani kolēģi–teātra kritiķi), kura ba-
sām kājām puķainās kleitās dzīvoja pa 
smilšaino Talsu ielas zāles spēles lauku-
mu ar mākslinieces Vijas Celmiņas «fir-
mas zīmi» – smalki viļņainu jūru – fonā. 
Tolaik nezināju to, ka pēc dažiem ga-
diem režisori, kuru iestudējumi bijuši 
nopietni pagrieziena punkti Ineses Pu-
džas radošajā dzīvē, kā sarunājuši, teiks 
– Inese «bliež». Nevis «darbojas uz ska-
tuves», «iejūtas tēlā», «spēlē» vai veic kā-
du citu aktiermeistarības jomā ierasti 
atzīstamu procesu, bet tieši BLIEŽ. To-
reiz – Salā – Inese Pudža, par spīti savas 
varones sarežģītajai jaunībai vai drīzāk 
bērnībai, atgādināja priecīgu putniņu, 
kas cer un pat notic, ka ikviens tikai vē-
las viņu pabarot ar maizes drupačām, 

putniņu, kas turklāt runā tā saucamajā 
«putnu valodā» un mēdz pat nomesties 
uz galda malas kā uz zara – tā, kā cilvēki 
parasti nedara.

klusā daBa ar sarkanajām 
kurpītēm
«Daudzi domā, ka viņa ir tāds mazs 
meitēns, ko var apskaut un sačubināt,» 
stāsta režisors Elmārs Seņkovs – viens 
no pirmajiem Ineses Pudžas «bliešanas» 
aculieciniekiem. Hmm... Varbūt pat 
viens no tās iemesliem. «Taču atslēga 
nav viņas augumā, bet spēkā,» Elmārs 
turpina. «Viņa ir tāds mazs spridzeklītis, 
kas var uzspridzināt arī lielo skatuvi.» Ar 
Inesi viņš iepazinies studiju laikā Latvi-
jas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģi-
jas un mākslas fakultātē, abi interesēju-
šies par teātri un «baigi ātri sadraudzē-
jušies», bet pēc dažiem gadiem kopā ie-
stājušies Latvijas Kultūras akadēmijā 

«režisoros». Šķiet paradoksāli, taču līdz 
tam Inese jau divas reizes neveiksmīgi 
mēģinājusi iekļūt aktieru kursā, šis ne-
atkarīgi no iznākuma bijis pēdējais kon-
kursa izturēšanas mēģinājums – atceras 
Elmārs. Uzlādētas baterijas. Uzticēša-
nās. Paļaušanās. Atdeve darbam. Kursa-
biedrene viņam saistās ar šādiem jē-
dzieniem.

Kursabiedru trio – Elmārs Seņkovs, 
Inese Pudža un Jurijs Djakonovs – ar 
scenogrāfa Reiņa Dzudzilo un drama-
turga Jāņa Baloža (arī studentu) palīdzī-
bu 2009. gada rudenī rada iestudējumu 
Klusā daba, ar ko tiek atklāta Dirty Deal 
Teatro sezona, un tas ir viņu pirmais 
profesionālais darbs ārpus skolas. Divi 
aktieri izspēlē mīlas trīsstūri – vienā tā 
stūrī Ineses Pudžas Ilze – mākslas vēstu-
res skolotāja ar plašām radošām un ģeo-
grāfiskām ambīcijām, bet abās pārējās 
trīsstūra virsotnēs – Jurija Djakonova at-
veidotie vīrieši – visai augsts, bet precēts 
bankas darbinieks Saņa un vidusskol-
nieks Mārtiņš, kuri ar neslēptu brehtiski 
atsvešinātu triku pārvēršas viens otrā. 
Elmārs atklāj, ka izrādes autori tolaik sa-
pratuši – neviens viņus teātrī tāpat vien 
negaida, viņiem pašiem ir kaut kas jāda-
ra. «Mēs netaisījām izrādi tāpēc, lai mūs 
pamanītu, bet tāpēc, ka mums bija tāda 

nepieciešamība,» saka Elmārs.
Izrādes Klusā daba pilnais nosau-

kums varētu būt Klusā daba melnbaltos 
toņos ar sarkanu. Melnā istabā ar baltu 
galdu, mazu spogulīti baltā rāmītī un 
baltu radiatoru mīt skolotāja Ilze melnā 
kleitā un koši jo koši sarkanās, mirdzo-
šās kurpītēs. Otra sarkanā detaļa ir skol-
nieka Mārtiņa tumšsarkanais krekls. 
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pat traģēdiju inese pudža spēj nospēlēt bez fatālas eksaltācijas vai uzspēlētām ciešanām, bet ar neparastu, grūti izskaidrojamu 
gaišumu. Foto – matīss markovskis
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Mākslas vēstures stundas laikā Ilzes is-
taba pārvēršas par klasi, kurā uz melnās 
sienas/tāfeles skolotāja ar baltu krītu 
uzzīmē Ēģiptes piramīdas shēmu šķērs-
griezumā, norādot malu attiecības, bet 
drīz to nodzēš, atstājot vien lielu ciparu 
«3». Ineses Pudžas tēlojums Ilzes lomā 
no dzirkstoša smaidīguma un meitenīga 
valšķīguma iestudējuma sākumā, kad 
Ilze pusteciņus lidinās izsapņotās Parī-
zes virzienā, pārvēršas trāpīgi lakoniskā 
pedagoģē, kas māk būt skarba, pat ru-
nājot ieturēti pieklājīgā balsī un ar viegli 
ironisku smaidu uz lūpām, kad jāsaval-
da iemīlējies skolnieks. Kāpinājuma brī-
žos Inese nepārspīlē, ainas jutekliskajā 
kulminācijā veicot vienu trāpīgam šā-
vienam līdzīgu triku – no galda kā pār-
steigums iekrītot mīļākā Saņas rokās.

Īsi, skaidri, vienkārši, precīzi, satu-
riski varbūt pat naivi. Un mazliet mulsi-
noši, jo topošie režisori, kuri lielākoties 
savos debijas priekšnesumos formas vai 
vismaz satura ziņā, šķiet, vēlas gāzt lie-
lākos kalnus pasaulē, izvēlējušies debi-
tēt ar tik mūžsenu un vienlaikus banālu 
tēmu – sadzīvisku mīlas trīsstūri, turklāt 
tik burtiski un koķeti uzsverot – jā, stāsts 
būs tieši par to! «Pasniedzēji bija pār-
steigti, ka mēs nemēģinām atklāt neko 
jaunu, bet vienkārši izstāstīt īsu stāstu,» 
Elmārs atceras un pamato savu izvēli: 
«Nekas jau nav banāls. Izstāstīt gan var 
banāli.» Vispārinot – tas ir stāsts par 
sapņiem, vilšanos un citu sapņu tūlītēju 
būvēšanu, kas jaunu mākslinieku dzīvē, 
šķiet, ir pazīstama tēma.

ārpus Fizikas likumiem
«Gatavība iet uz izaicinājumiem – ma-
niem, saviem, materiāla izaicināju-
miem,» Inesi mirklī raksturo režisors 
Vladislavs Nastavševs. «Viņa grib, lai vi-
ņu izaicina – tā māksliniekam ir ļoti sva-
rīga īpašība.» Tā pati sezona Dirty Deal 
Teatro turpinājās ar viņa pirmo pietei-
kumu uz Latvijas teātra skatuves – Mit-
jas mīlestību pēc Ivana Buņina stāsta 
motīviem. Precīzāk būtu teikt – nevis 
«uz skatuves», bet gan «uz sienas», jo re-
žisora koncepcijā ietilpst jaunas fiziskas 
pasaules radīšana, kurā iestudējuma va-
roņi guļ, sēž, dzer, mīlējas, runā pa tele-
fonu, citiem vārdiem sakot, dzīvo uz 
melnā ķieģeļu sienā iespraustiem stie-
ņiem. Ierastā gravitācija uz šīs izrādes 
personāžiem un, brīžiem šķiet, arī uz 
aktieriem – Inesi Pudžu un Juriju Djako-
novu – neiedarbojas, viņi it kā peld gai-
sā, vai arī gaisā esam parauti mēs, skatī-
tāji, jo varam kā dievi nolūkoties uz stās-
tu it kā no augšas – mums acu priekšā ir 
liela spuldze, kas apgaismo spēles lau-
kumu uz sienas un kas karājas paralēli 
reālās pasaules horizontam, tātad mēs 
esam kaut kur pie/virs Mitjas mīlestības 
pasaules griestiem.

Par spīti titulvaroņa godam, par Vla-
dislava Nastavševa iestudējuma vilcēj-
spēku izvirzās tieši Inese visās piecās lo-
mās, kas nospēlētas, ar nelielām, bet 
krasām niansēm norādot uz katra per-

sonāža raksturu. Viņas Katja uzvelk ga-
ras, koši sarkanas vilnas zeķes, žesti 
kļūst asi un noteikti, un spēles laukumā 
parādās kalpone Paraša. Aktrisei atliek 
svārku malas salocīt un ielikt biksēs un 
«pārslēgt» balsi uz zemāku, metāliski 
aizsmakušu toni, kad uz skatuves jau ir 
stārasts – visas sādžas valdnieks un vī-
rišķīgākais vīrietis, kuram degvīns, klau-
sot gravitācijai, pats līst mutē. Gaisīgs, 
sarkans lakatiņš pārvērš aktrisi vienkār-
šā un kairā lauku meičā, līdzjūtīgi dzie-
došs runasveids – Mitjas māte, kaut gan 
visu laiku spēles laukumā klātesoša ir 
arī Mitjas mīlestība – topošā aktrise Kat-
ja gaišzilos svārciņos, baltā blūzītē, ar 
divām mazām matu copītēm, katru savā 
galvas pusē.

Režisora un scenogrāfa Vladislava 
Nastavševa iestudējumā Mitjas mīlestī-
ba ar nežēlīgu precizitāti ievērotā forma, 
ko nosaka tēlotāju nepielūdzamā mijie-
darbība ar fizikas likumiem, kas reizēm 
teju tuvojas šo likumu pārvarēšanai, pa-
pildina un rada iestudējuma saturu. Iz-
rādes forma ietilpst stāstā, un Inese Pu-
dža šo formu veiksmīgi izmanto savā la-
bā – sarežģīti izpildāmie manevri un 
bieži vien neērtās mizanscēnas uz stie-
ņu sienas palīdz viņai radīt nepiecieša-
mos psihofiziskos kairinājumus, un ot-
rādi – tas, kādā gaitā un ar kādu enerģiju 
aktrise sper soļus uz sienas, papildina 
viņas iemiesotos raksturus.

Līdzīgu situāciju režisors Inesei pie-
dāvājis izrādē Sņeguročka Starptautiskā 
Jaunā teātra festivālā Homo Novus 2011 
– iestudējumā, kas tapis, iedvesmojoties 
no Aleksandra Ostrovska poētiskās pa-
saku lugas Sniegbaltīte, taču pārceļot to 
uz nekonkrētu, bet ļoti netālu apokalip-
tisku nākotni. Tajā visa pasaule kļuvusi 
par milzīgu milzīgu autokapsētu, kurā 
paradoksāli stilīgs ir viss ekoloģiskais - 
pieprasītas ir pat eko-prostitūtas. Inese 
Pudža atveidot Gunas Zariņas Sņeguro-
čkas «pārinieci» Līgu – taču pati dzīve 

un mīlestība kļuvusi par iebuktētu un 
ierūsējušu autokapsētas vraku. Izrāde 
uzvesta īstā autokapsētā, kurā spēkratu 
vraku kalnam ir ne tikai dekoratīva un 
simboliska nozīme, bet arī fiziska funk-
cija – aktieri pa šo daudzstāvīgo kaudzi 
skrien, lec, rāpo, veļas un apdzīvo kād-
reizējos braucamrīkus ar apbrīnojamu 
akrobātismu, it kā tie būtu maigi spilve-
ni. Ineses Pudžas Līgai brīnumaini bēr-
nišķīgā, baltā kleitiņā šajā izrādē ir ļauta 
vaļa šķietami nekontrolējamam plosī-
gumam – spilgts, horeogrāfiski precīzi 

pārspīlēts akts ir aina, kurā Līga uz auto 
jumta sniedz pakalpojumus savam 
klientam, fizioloģiski pārliecinoši jaunā 
aktrise uzdrīkstas atveidot nelabumu 
pēc piedzeršanās, pat viņas varones vul-
garitāte raisa neizprotamas simpātijas. 
Izrādes noslēgumā aktrises miesas krā-
sas zeķubikšu ceļgali ir gluži melni, no-
spēlēts un, varētu pat nešaubīgi teikt, 
«nobliezts» sarežģīti un fiziski grūti bū-
vēts iestudējums, bet Inese paklanoties 
plati un dzirkstoši smaida – acīmredzot, 
ir atbildēti visi iekšējie jautājumi. «Tādā 
veidā viņa būvē savas lomas – viņa neat-
stāj nevienu neatbildētu jautājumu,» 
stāsta Elmārs Seņkovs, «līdzko kāds jau-
tājums ir neatbildēts, viņa saprot, ka sa-
vu darbu nav izdarījusi līdz galam.»

Kā fizikas mācību grāmata ir Augus-
ta Strindberga Jūlijas jaunkundze Vla-
dislava Nastavševa režijā Valmieras drā-
mas teātra Apaļajā zālē 2012. gadā. Kā 
apmānīt vai apmierināt lielo svārstu, 
kas šajā muižā pilda virtuves galda funk-
ciju, bet ir bruņots ar baisu āķi? Ar teh-
niski perfektu paņēmienu režisors spē-
les laukumā panācis teju fizioloģisku 
spriedzes sajūtu, kas kairina visas māks-
las darba uztveres spējas. Ineses Pudžas 
Jūlijas jaunkundze šajā uzvedumā svār-
stās līdzīgi šim dēlim spēles laukuma 
centrā – te ieslīgstot trīsošā intravertu-
mā un norobežojoties no pasaules, te 
cenšoties atvērties tai un izzināt to, te 
pavēlot un spēlējot valdnieci, te tīksmīgi 
ļaujoties pazemoties. Šīs Jūlijas jaun-
kundzes mijiedarbībā ar Mārtiņa Meie-
ra Žanu nav ne miņas no taisnības no-
svēršanās viena vai otra pusē. «Inese var 
nospēlēt jebko. Viņas gadījumā nav ro-
bežu,» ir pārliecināts Vladislavs Nastav-
ševs. Arī teātra vērtētāji ne reizi vien at-
zinuši, ka viens no aktrises lielākajiem 
trumpjiem ir māksla vienlaikus spēlēt 
vairākas lietas – nekas, ko viņa saka vai 
dara uz skatuves, nav tikai vienā dimen-
sijā. Režisors to nosauc par polifoniju. 

Bet man gribas to raksturot ar sajūtu, 
kad, izejot no teātra pēc spriedzes un 
traģisma pilnā Strindberga lugas iestu-
dējuma, jūti, ka lūpu kaktiņi neapzināti 
velkas uz augšu un pārņem laimes sajū-
ta par tikko piedzīvoto teātra notikumu, 
jo pat traģēdiju Inese Pudža spēj nospē-
lēt bez fatālas eksaltācijas vai uzspēlē-
tām ciešanām, bet ar neparastu, grūti 
izskaidrojamu gaišumu.

Vladislavs Nastavševs atceras sadzī-
visku, tomēr tik izšķirošu situāciju izrā-
des tapšanas laikā: «Es piedāvāju Inesei 

viens no aktrises LieLākajieM 
truMPjieM ir MāksLa 

vienLaikus sPēLēt vairākas 
Lietas
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noskūt galvu, jo biju izdomājis koncep-
tu, ka viņa ir vairāk puika nekā meitene. 
Viņa uzreiz teica – o, jā, forši!» Šķiet, ir ti-
kai dažas aktrises, kas tik viegli, pat ar 
prieku piekristu nogriezt pusgarus ma-
tus, kuri tikai pirms dažiem mēnešiem 
veidoti skaistās, stingrās 50. gadu cirtās 
Ketrīnas lomai Tenesija Viljamsa lugas 
Pērnvasar negaidot iestudējumā Latvi-
jas Nacionālajā teātrī. Par abām šīm lo-
mām Inese Pudža saņēmusi Spēlmaņu 
nakts balvu kategorijā «Gada jaunā ska-
tuves māksliniece».

velniņš izlauzies no taBakdozes
Kā spilgtākā debitante uz skatuves un 
režijas jomā Inese Pudža Spēlmaņu 
nakts nominantu sarakstā bija arī ie-
priekšējās sezonās. Viņas pirmais un 
līdz šim vienīgais režijas darbs ir Jevge-
ņija Griškoveca Ziema Rīgas Krievu teāt-
ra Mazajā zālē – viena no tām «griškove-
ciski» aizraujošajām divu cilvēku saru-
nām, kuras notiek tāpēc, ka abiem varo-
ņiem likteņa apstākļu dēļ nav kur sprukt 
un no runāšanās nevar izvairīties, bet 
kuras izvēršas par mazu, brīnumainu 
un negaidītu atklātības brīdi – divi mili-
tāristi skaistā un nežēlīgi aukstā ziemas 
naktī mežā salst savā postenī, gaidot pa-
vēli. Lugas teksts būvēts, izmantojot ki-
noscenārija paņēmienu – «flešbekus», 
kas filmas estētikā gan tehniski, gan sa-
turiski atrisināmi visai vienkārši. Sadar-
bībā ar scenogrāfu Artūru Arni režisore 
radījusi nosacītu spēles laukumu – ska-

tuves paaugstinājums klāts ar biezu ze-
mes kārtu, bet abi galveno lomu tēlotāji 
– Andrejs Možeiko un Aleksandrs Maļi-
kovs (sākotnēji – Jurijs Djakonovs) tērpti 
vien garā, baltā apakšveļā, ko viņi «no-
mūrē» ar zemes pikučiem. Uz skatuves 
veidojas gluži vai reālās sižetiskās aina-
vas fotonegatīvs – baltā sniega vietā 
melna zeme, bet tumšus formastērpus 
aizstāj balta veļa. Virs spēles laukuma 
pakārts soliņš, uz kura dus daiļa meite-
ne – Danas Čerņecovas Sniegbaltīte 
(precīzāk – Sņeguročka, sniega meitene 
no krievu pasakām), gluži kā bērnības 
un jaunības atmiņas šis soliņš nolaižas, 
un Sniegbaltīte «ienāk» izrādē kā varoņu 
mamma vai pirmā meitene, vai savā pa-
mattēlā draud izsaukt Salatēvu un uz-
birdina abiem puišiem uz galvas kičīgu 
sniedziņu. Līdzīgi kā kino «flešbeku» 
stāstā visdrīzāk ievestu ar kādu montā-
žas paņēmienu filmas pēcapstrādē, tā 
Ineses Pudžas izrādē šo funkciju neslēp-
ti pilda skatuves mašīnas. Bet ikviens 
skatītājs saprot – tā ir pasaule ar saviem, 
ļoti konkrētiem spēles noteikumiem un 
darbības principiem, kurus tēlotāji reži-
sores vadībā ievēro tik precīzi, ka nero-
das ne mazākās šaubas – izrādes pasau-
lē realitāte tāda vienkārši ir.

Režisori, ar kuriem kopā Inese Pudža 
sākusi savas skatuves gaitas, atzīst – viņa 
spēj domāt režisoriski, arī būdama lo-
mā. «Inese ir drošs garants un kvalitātes 
zīme – jebkurā lomā, jebkāda stila un 
rakstura izrādē pie jebkura režisora viņa 

vienkārši izdarīs. Viņa izpēta režisoru, 
cenšas nolasīt viņa domāšanu un zina, 
ko viņš grib,» saka Elmārs Seņkovs. «Ine-
se ir vēl viens līdzradītājs,» Vladislavs 
Nastavševs neklātienē attīsta Elmāra 
teikto, «tāpēc ar viņu ir aizraujoši mēģi-
nāt – nav tās sajūtas, ka tu kā režisors 
viens pats visu velc. Viņa ir baigā vilcē-
ja!» Vienalga, vai tā ir patiesi naivā un 
vienlaikus bezgala apķērīgā Zojas dzī-
vokļa kalpone Maņuška, kura brīžiem 
raugās uz skatuves notiekošajā ar tik 
platām acīm, ka ir skaidrs – viņa var re-
dzēt un sajust ne tikai realitāti, bet visas 
Bulgakova pasaulē un Indras Rogas pre-
cīzajā un iespaidīgajā inscenējumā kle-
jojošās infernālas būtnes. Vai smaidīgā-
kā meitene teātra pasaulē – Ieviņa Laura 
Gundara Adventā Silmačos, vai asā psi-
hiatriskās klīnikas valdniece Henriete 
Tomsone Alvja Lapiņa Klaidoņa lūgšanā 
– savā stājā un objektīvismā tik līdzīga 
varones stīvajiem briļļu rāmjiem, vai, 
Normunda Naumaņa vārdiem runājot, 
«centīgākais no visiem makbetiņiem», 
kas ir tik «žiperīga kā velniņš no tabak-
dozes» Vladislava Nastavševa spēlē par 
Šekspīra Makbeta tēmu. Inese Pudža ne-
pārstāj «bliezt» nevienā – lielā vai ne tik 
sarežģītā – uzdevumā Valmieras drāmas 
teātra repertuārā. Taču viņas izpildījumā 
visam, tostarp arī «bliešanai», var būt 
daudzas nozīmes – tas var notikt gan 
skaļi, asi, pārsteidzoši, gan mierīgi un 
spriegi, gan pavisam klusu un jutekliski, 
bet allaž – profesionāli. 6

inese pudža – viscentīgākais no makbetiem. skats no izrādes vdt. Foto – matīss markovskis
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vārds teātra cilvēkiem

interesantais 
un teātra 

ciLvēks

DaiGa kažociņa

an tika dota 
iespēja šeit 
izpausties kā 
teātra cilvē-
kam. Šo ie-

spēju es izmantošu, lai aktualizētu divus 
jautājumus, kas man šķiet savstarpēji 
saistīti – nojēgums teātra cilvēks un in-
teresantais. Kāpēc šādus divus it kā da-
žādus jēdzienus ir nepieciešams saistīt 
vienā tekstā? Tāpēc, ka tie ir divi jēdzie-
ni, kuri nereti tiek lietoti sarunās un 
rakstos par teātra mākslu un mākslas 
darbu aprakstos. Taču, manuprāt, šiem 
abiem jēdzieniem ir diezgan neskaidra, 
«izplūdusi» nozīme, tādējādi apslēpjot 
to būtību. Piemēram, sarunvalodā tos 
iespējams lietot kā «dežūrfrāzes», radot 
sazināšanās ilūziju. Mēs varam mēģināt 
noskaidrot šo jēdzienu būtību. 

Latīņu valodā vārds inter–esse nozī-
mē «atrasties vidū, starp kaut ko», tas 
pauž arī tādas konotācijas kā atšķirība, 
klātbūtne, piedalīšanās. Savukārt, jē-
dziens interesantais sazarojas sinonī-
mos – intriģējošs, atšķirīgs, nozīmīgs, 
daudzsološs. Interesantais saistās ar no-
teiktu, ārpus–vērstu tiecību, satrauku-
mu, spriedzi, labpatiku un iesaistītību 
starp subjektu un priekšmetisku vai iz-
tēlotu objektu. Interesantais pētāms arī 
kā interesantums – specifisks notikumu 
jutekliskais pārdzīvojums, kurā indivīds 

iegulda savu fizisko, emocionālo un in-
telektuālo potenciālu cerībā gūt ganda-
rījumu. Interesantais ir pamatmotivāci-
ja iesaistīties spēlē, darbības priekšno-
teikums, turklāt iesaistītajam jābūt ga-
tavam ieguldīt daļu no sevis, lai kaut ko 
izjustu kā interesantu.

Savukārt domājot par jēdzienu teāt-
ra cilvēks, mani interesē kādas ir tā īpa-
šības. Meklēju avotus, kas raksturotu vai 
paskaidrotu šo izteikumu, un atradu 
vien tekstus, kuros šis izteikums tiek lie-
tots kā norāde uz to, ka kāds cilvēks ir 
vai kādreiz bijis teātra mīļotājs, apmek-
lētājs, tātad – skatītājs. Plašākā nozīmē 
mēs visi esam teātra cilvēki, jo savā ik-

dienā izspēlējam dažādas lomu spēles 
sociālajā komunikācijā. Pašā izteikumā 
teātra cilvēks ietverta piederības izteiks-
me. Piederības attiecība var norādīt uz 
noteiktām saistībām un komplicētu stā-
vokli, kas, iespējams, saistīts ar noteiktu 

brīvības zaudēšanu. Piederība var tikt 
saprasta arī kā kolektīvās identitātes ne-
pieciešamības aspekts – piederības izjū-
ta kādai noteiktai kopienai. Meklējot 
skaidrojumu jēdzienam teātra cilvēks, 
mani interesē tas, vai es varu – un ja, tad 
kā – sevi identificēt kā teātra cilvēku. 

Mana profesija ir aktrise un tagad 
jau arī režisore. Nenoliedzami mana 
profesija norāda uz zināmu piederību 
un saistību ar teātri kā mākslas veidu, 
teātri kā institūciju, kolektīvu piederību, 
piederību noteiktai vienai vai vairākām 
teātra mākslas telpām. Tomēr paliek 
jautājums – vai tādējādi es varu sevi 
identificēt kā teātra cilvēku? Vai vienkār-

ša institucionāla piederība kādu padara 
par teātra cilvēku?

Kas nosaka teātra cilvēku? Vai tā ir 
vienkārša institucionāla piederība, no-
teiktas zināšanas un izglītība, vai arī 
īpašs dzīves modelis? Vienkārša piede-

vai Mēs varaM teikt, ka 
PaveDējs ir teātra ciLvēks? 

ManuPrāt, jā
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rība vai izglītība, manuprāt, nav pietie-
kami, bet būtība ir meklējama dzīves 
modelī. Šis dzīves modelis ir tāds, kas 
var īstenoties arī ārpus teātra sienām. 
Lai to ilustrētu, pietiek ielūkoties Sērena 
Kirkegora (1813–1855) Pavedēja dienas-
grāmatā, kas ir viena no Kirkegora lielā-
ka darba Vai nu, vai arī (1843) daļām. 
Pavedēja dienasgrāmatā Kirkegors ap-
lūko estētisko dzīves modeli. Šāds dzī-
ves modelis paredz, ka cilvēks mēģina 
izvairīties no garlaicīgā un pastāvīgi 
meklē interesanto. Pavedēja dienasgrā-
matā interesanto simbolizē sieviešu pa-
vedināšana, jo pats pavedināšanas pro-
cess ir mēģinājums izvairīties no garlai-
cīgā. Svarīgi atzīmēt, ka tieši šajā aspek-
tā saskaras Kirkegora filozofija un teātra 
problemātika. Pavedējs burtiski rada te-
atrālu pasauli, pavedējs sievietes priek-
šā izspēlē noteiktu tēlu, lomu sievie-
tēm. Taču sieviete var tikt pavedināta ti-
kai tad, ja viņai ir interesanti skatīties šo 
lomu. Viņai jānokļūst teatrālajā modā, 
un viņai ir jātiek pavedinātai gan erotis-
kā, gan estētiskā veidā. Kad pavedināša-
nas akts ir īstenojies, pavedinātājs ar 
pamešanas tehnikas palīdzību atbrīvo-
jas no iegūtā objekta un uzmeklē citu. 
Šāds teātris, pavedināšanas un pameša-
nas akts, var notikt estētiskā dzīves mo-
deļa ietvaros, attiecībā uz objektu tik-
mēr, kamēr tas ir interesanti pavedējam 

– un kas būtiski – arī pavedamajam ob-
jektam. Ja pavedējs nepārtraukti dzīvo 
teatrālajā modā, varētu pat teikt, iemie-
so un reprezentē to, vai mēs varam 
teikt, ka pavedējs ir teātra cilvēks? Ma-
nuprāt, jā. Man Kirkegora pavedēja fe-
nomens paskaidro jēdziena teātra cil-
vēks būtību vairāk nekā jebkurš cits rak-
sturojums. Turklāt, manuprāt, pavedēja 

personāžā mēs skaidri varam saskatīt 
aktierim un režisoram piemītošo būtī-
bu. Gan aktieris, gan režisors rada un iz-
spēlē tēlus, abu nolūks un mērķis ir in-
teresantais. Abi specifiski pārvalda pa-
vešanas un pamešanas prakses. Skatī-
tājs ir tas, kurš nokļūst teatrālajā modā 
un tiek pavedināts caur mākslas aktu, ja 
viņam ir interesanti. Šajā apstāklī slēp-
jas teātra mākslas ētiskā problemātika. 
Visticamāk, teātrī skatītājs tiecas ne ti-
kai pēc skaistā un interesantā, bet arī 
pēc morālām kvalitātēm, cerot uz labā-

ku dzīvi. Tomēr teātra māksla var būt 
brīva no ētiskā važām, jo, ja skatītājs 
tiek pavedināts un pamests savā māks-
las darba pārdzīvojumā, tad to nevar 
nedz sakārtot, nedz racionalizēt, un tie-
ši tas ir interesantais un vilinošais skatī-
tājam. 

Vismaz kirkegoriskajā nozīmē varu 
sevi identificēt kā pavedēja tipa cilvēku, 

kas pastāvīgi meklē interesanto savā 
profesijā, radot un izspēlējot dažādas 
lomas un iedarbojoties uz skatītāju. Tur-
klāt, godīgi izvērtējot, jāatzīst, ka meklē-
ju interesanto nepārtraukti – arī ārpus 
teātra mākslas telpas robežām, jo man ir 
svarīgi, lai man būtu interesanti. Atbil-
stoši interesantā būtībai, mana intence 
ir jauna pārdzīvojuma nepieciešamība, 
notikuma juteklisks pārdzīvojums, kurā 
es varu realizēt savu fizisko, emocionālo 
un intelektuālo potenciālu cerībā gūt 
gandarījumu.6

Gan aktieris, Gan režisors 
raDa un izsPēLē tēLus, abu 

noLūks un Mērķis ir 
interesantais

daiga kažociņa: «domājot par jēdzienu teātra cilvēks, mani interesē kādas ir tā īpašības.» Foto – kristaps kalns
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bijāM kā viena 
ģiMene

anta un Mairita krūMiņas

ākumā fakts: mēs, 
divas māsas, strā-
dājām Jaunatnes 
teātrī, Anta – lat-
viešu, bet Mairita 

– krievu trupā. Interesanti, vai ne? Lūk, 
par šo mūsu dzīves un daiļrades posmu 
arī būs stāsts. 

Anta. Mūsu teātra kolektīvs bija sa-
liedēts, jo neviens nešķiroja aktierus, re-
žisorus, tehniskos darbiniekus, māksli-
niekus. Visi bija radoši, darīja visu, lai iz-
rādes izdotos.

Mairita. Arī krievu trupā, kurā sāku 
strādāt pēc Maskavas Dailes teātra sko-
las pabeigšanas, sadzīvojām draudzīgi. 
Ādolfs Šapiro piedāvāja man darbu lat-
viešu kolektīvā, bet es spītīgi atteicos. 
Lūcija Baumane vēlāk mani nokristīja 
par «notes puļķi», jo nācās piedalīties 
abu trupu izrādēs. Mūsu trupas viena 
otru atbalstīja, nekad neaizmirsa ap-
sveikt pirmizrādēs, jubilejās, kopīgi un 
atsevišķi veidojām «kapustņikus», svi-
nējām svētkus, Teātra dienas. Bijām vie-
na ģimene. 

Anta. Bet varbūt šoreiz par to, ko ne-
zina un nerakstīs ne teātra zinātnieki, ne 
teātra vēsturnieki. Bez hronoloģiskas se-
cības par mirkļiem, kas uzplaiksnī atmi-
ņā.

Lūcija Baumane mums nodziedāja 
Strādnieku teātra himnu, mums iepati-
kās, un mēs iemācījāmies. Par mūsu te-
ātra himnu tā nekļuva, bet dziedājām 
daudz reižu:

Pirms daudz gadiem, kad Šekspīrs vēl 
dzīvoja,
Aktier’s teātri spēlēja pusbadā,
Tagad laikmeta progresā zudis ir viss tas,
Aktier’s dzīvo no rožainas rītdienas.

Piedziedājums. 
Nebaidāmies velna!

Mūsu diena melna!
Zvaigznes – tas ir nieks!
Rampā kvēlo prieks!

Draugi, spļausim mēs tomēr uz visu to,
Siksnas jozīsim ciešāk uz stingrāko,
Un, ja kādam ir apnicis mocīties,
Tumšā naktī var mierīgi pakārties!
Un, kad pienāks šī gaidītā rītdiena,
Būsim visi mēs rožainā nirvānā, 
Augstos svētkos, pieminot tos, kas reiz 
bij, 
Kausus paceļot, klusi skums prezidijs.
Hei!

Ja jau ieminējos par dziedāšanu, tad 
jāpiebilst: mēs, Jaunatnes teātra aktri-
ses, varam lepoties ar to, ka bijām pir-
mais dziedošais aktrišu ansamblis. Mūs 
iedrošināja Veras Singajevskas iestudē-
tā izrāde Septiņas vecmeitas, kurai 
dziesmas komponēja Elga Īgenberga. 
Kaut arī šo izrādi teātrī nospēlējām tikai 
vienu reizi (neatbilstot, lūk, teātra pro-
filam), pašu sekstetu, ko dažreiz sau-
cām par sexvecmāmiņu ansambli, satu-
rēja un balstīja koncertmeistare Valija 
Dreimane. Koncertos dziedāšanu pa-
pildinājām ar padomiem skaistumkop-
šanā, lauksaimniecībā, ar ieteikumiem, 
kā gatavot «morželes», briežu cepeti vai 
makaronus «pa flotski», atklājām arī 
privātās dzīves faktus. Tā visi uzzināja, 
ka mums ir 12 vīri, 14 bērni, 23 mazbēr-
ni, suņi, kaķi. Eduarda Rozenštrauha 
Zilo lakatiņu tieši mūsu ansamblītis 
pirmo reizi nodziedāja publiski, tas no-
tika Edgara Liepiņa jubilejas ballē Spor-
ta pilī. Zili lakatiņi rotāja arī mūsu gal-
vas.

Lielāko atzinību esmu saņēmusi no 
Kuldīgas puikām par Pesķiku lugā Som-
brero. Pēc pirmizrādes uzzināju, ka da-
žiem radies jautājums, vai nevajag mani 
no šīs lomas noņemt, bet teātrī nebija 

nevienas aktrises, kas varētu uzvilkt pui-
ku bikses. Samierinājusies ar to, ka es-
mu švaks puika, darīju savu darbiņu 
mierīgi, kā pratu. Bija izbraukuma izrā-
de Kuldīgā. Vietējie puikas palīdzēja sa-
nest dekorācijas un tāpēc drīkstēja ska-
tīties izrādi aizkulisēs. Un tad, gandrīz 
izrādes beigās, man puikas kā savējam 
uzsauca: «Vecīt, tu ķončeni negribi?» 
Apmulsu – vecīt! Bet viņi pastiepa tūtu 
ar ledenēm. Diez, kādi šie puikas izska-
tās šodien?

Vai ir daudz aktrišu, kas var lepoties 
ar to, ka viņu tēlojumam visās, visās iz-
rādēs ir kāds, kurš tiešā nozīmē «neno-
vērš acis»? Es varu. Režisors Pāvels 
Homskis Pāvilielas zēnos man uzticēja 
Čonokoša lomu, bet šī varoņa «trumpis» 
bija svilpošana. Es neprotu svilpot. Iz-
glāba mani skatuves strādnieks Osvalds 
Mazurs, saukts Osītis. Viņš sekoja man, 
gribas teikt, pat manai elpai, un, tikko es 
savilku lūpas, atskanēja svilpošana ar vi-
sādiem treļļiem un niansēm. Lai kur es 
uz skatuves biju, Osītis mani redzēja, ne 
reizi nekļūdījās!

Visas lomas mīļas. Arī puiku lomas. 
Meiteņu lomas tomēr drusku vairāk ir 
mīļas. Pēc izrādes Tas nav tik vienkārši 
es, Zaika (Zoja), esmu saņēmusi vēstu-
les no puišiem, kas gribētu ar mani 
draudzēties. Uz vēstulēm neatbildēju, 
droši vien tas nebija labi. Šajā uzvedu-
mā vienu reizi smējāmies kopā ar publi-
ku, jo Gunārs Stūris, mani mierinot, tek-
sta «tas viss ir šūts ar baltiem diegiem» 
vietā pateica «tas viss ir sūds ar baltiem 
diegiem». Publika gavilēja! Šobrīd pie-
rasts dzirdēt ne tikai tādus vārdus, bet 
toreiz....

Zoss spalvā spēlēju Natašu, kas no-
sūdz savus draugus un pēc tam uzdzied 
«Родина слышит, родина знает» 
(dzimtene dzird, dzimtene zina). Dzie-
dāju krievu valodā. Pēc kādas izrādes, 



teātra vēstnesis 2015/i  79 

ko bija skatījies uzraugs jeb cenzors, re-
žisors Ādolfs Šapiro mani paaicināja un 
informēja, ka esot norādījums latviešu 
izrādē nedziedāt krievu valodā. Labi. 
Bet tālāk Šapiro teiktais bija: «Ja izrādes 
laikā, radošā procesā jūs to aizmirsīsiet, 
es tur neko nevarēšu darīt un jūs sapra-
tīšu». Protams, dziedāju «rodina».

Pūkam manā biogrāfijā ir sevišķa 
vieta. Ja agrāk man teica – Pūks, šķita, 
vai tad neko citu neesmu spēlējusi, bet 
šobrīd pie šā uzsauciena es lepni izslie-
nos. Jā, Pūks! Un par to paldies Lūcijai 
Baumanei un Nikolajam Šeiko. Reiz no 
Pūka izrādes sūtījām Šeiko apsveikumu 
dzimšanas dienā, telegrammu ar vār-
diem, ko tik viņš spētu saprast: «tir–
lim–bom–bom». Viņš saņēma divas te-
legrammas, vienu ar šo tekstu un otru – 
apliecinājumu, ka tekstā patiešām ir 
«tir–lim–bom–bom». Kā Uģim Brikma-
nim radās doma manai jubilejai iestu-

dēt Ērika Adamsona Čigānmeitēnu Rin-
glu, nezinu, bet tas ir neaizmirstami. 
Muzikālo noformējumu veidoja Silvija 
Silava, dejas iestudēja Elga Drulle, de-
koratīvais noformējums bija rati, lakati, 
seģenes, kas veidoja darbības vietas. 
Kolēģi aizrautīgi mēģināja, un Ringlā 
spēlēju kopā ar māsu Mairitu! Pārstei-
gums bija arī, kad pēc kādas izrādes 
man puķes pasniedza maza meitenīte 
un teica: «Es arī esmu Ringla!»

Mairita. Bija arī izrāde Nakts pēc iz-
laiduma, kur abas darbojāmies uz ska-
tuves, mums pat bija kopīga aina. 
Prieks, ka mamma redzēja mūs kopā! 
Un vēl mēs abas spēlējām vienu lomu, 
Karlsona brālīša māsu Betu izrādē Brālī-
tis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta.

Bet tagad par to «notes puļķi». Ļoti 
bieži man nācās «ielekt» lomās gan krie-
vu, gan latviešu trupas izrādēs. Dažreiz 
vajadzēja izrādes laikā skriet no vienas 
mājas uz otru un paspēt atpakaļ. Vai, 
piemēram, kādā svētdienas rītā zvans 
pie durvīm, administratore ar taksomet-
ru atbraukusi (mums nebija telefona): 
«Ātrāk, ātrāk ... pēc divām stundām izrā-
de Sofijas nolaupīšana, saslimusi Velta 
Skurstene, tev jāspēlē!» Ak, kungs! Nezi-
nu ne tekstu, ne mizanscēnas. Ar eksem-
plāru rokās no aizkulisēm pa logu runā-
ju tekstu, bet tālāk palīdzēja kolēģi... 

Krievu trupā, kad tikko biju sākusi 

strādāt, «jāielec» Zaļajā putniņā, jo Lud-
mila Ševčenko ir slimnīcā. Izrādē visi 
dzied. Ludmila ir ļoti muzikāla, domāju, 
ka viņai speciāli tika rakstīta ārija. Jā-
dzied orķestra pavadījumā. Iemācījos, 
izturēju, centos. Bet vienā izrādē sanāca 
tā, ka orķestris jau nospēlējis labu gaba-
lu, līdz beidzot es sāku dziedāt. Orķes-
tris apklusa, pati kaut kā tiku līdz galam. 
Atceroties vēl tagad ir zosāda.

Par saliedēto kolektīvu. Bija kārtējā 

izrāde Čukokkala – mūsu lepnums un 
skatītāju mīlule, ne velti tieši ar to Jau-
natnes teātra krievu trupa pirmo reizi 
brauca uz ārzemēm, uz festivālu Šibeni-
kā, toreizējā Dienvidslāvijā. 

Izrādē bija aizņemti visi aktieri. Un 
te viens no kolēģiem ieteica otro cēlienu 
nospēlēt divas reizes ātrāk, jo tā pamatu 
veido kustības un dzejas ritmi, būšot in-
teresanti. Kāds pajautāja, vai Šapiro nav 
teātrī, un saņēma atbildi, ka neesot. Ide-
ja patika, turklāt mēs, protams, gribē-
jām izmēģināt savus spēkus. Un ar vaļ-
sirdīgu azartu traucāmies divas reizes 
ātrākā ritmā. Tiesa, pilnīgi nesakarīgi.

Starpbrīdī atskan izrādes vadītājas 
rīkojums: «Visiem sapulcēties lielajā gri-
mētavā!» Jo Šapiro bija savā kabinetā un 
translācijā dzirdēja darbības gaitu. Šapi-
ro ienāca, ieskatījās mums katram acīs 
un jautāja: «Вы что, дураки?» (Muļķi es-
at? – krievu val.) Pēc tam pagriezās un 
aizgāja.

Bijām kā ar aukstu ūdeni aplieti, un 
vairāk šis «saliedētais kolektīvs» muļķī-
bas neatkārtoja.

Neprātīga ir mūsu tradīcija – 27. jan-
vārī svinēt Jaunatnes teātra dzimšanas 
dienu Smiļģa muzejā, un tur mēs atkal 
tiekamies gan aktieri, gan tehniskie dar-
binieki. Kristīne Dina Bitēna Jaunatnes 
teātrim veltījusi dzejoli Mēs vēl esam:

Var aktierim teātri atņemt.
Kas aizliegt var sāpēt un just?
No cerībām, ilgām un sapņiem
Ir darināts aktiera krusts.

Šo krustu kā spārnus mēs nesam,
Un leģendas piedzimst un mirst.
Mēs laimīgie nabagi esam,
Mums zvaigznes no kabatām birst.

Hei, karaļi, āksti un meļi,
Vai nodedzis pēdējais tilts?
Un tomēr uz skatuves dēļiem
Mēs tiksimies, spēlmaņu cilts! 6

vai ir DauDz aktrišu, kas var 
LePoties ar to, ka viņu 
tēLojuMaM visās, visās 

izrāDēs ir kāDs, kurš tiešā 
nozīMē «nenovērš acis»?

anta krūmiņa – lācītis pūks jaunatnes teātrī mairita krūmiņa
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bravo, aktieri!
žanna LubGāne

ribu dalīties sa-
vās pārdomās 
par tēmu, kuru 
esam rūpīgi iz-
strādājuši un 

piedāvājuši skatītājiem mūsu, Daugav-
pils teātra jaunajā izrādē Pie mums viss 
kārtībā. Viens no mēģinājumiem bija 
tāds: katrs aktieris sēdēja viens pret vie-
nu ar videokameru un centās sev for-
mulēt vārda «normālums» jēgu. Esmu 
pārliecināta, ka ikviens no mums, satie-
koties un dzirdot frāzi «Kā iet?», parasti 
atbild: «Normāli.» Bet kas aiz šā «nor-
māli» slēpjas? Visbiežāk šis vārds ir kā 
siena vai pašaizsardzība, mājiens, ka sa-
runa beigusies. «Kā jums noritēja izrā-
de? Normāli. Kā nospēlēja tas aktieris? 
Normāli. Kā uzņēma skatītāji? Normāli.» 
Ko tas īsti nozīmē??? Tad, lūk, es vēlos 
apcerēt aktiera profesijas «normalitāti».

Normāli, ka šī profesija ir atkarīga 
no teātra repertuāra, t.i., lugas izvēles, 
režisora (kādu viņš redz tevi šajā izrā-
dē), kostīmu mākslinieka, scenogrāfa 
un pat no mūzikas. Normāli, ka mūs-
dienīgs aktieris pārvalda runas aparātu, 
balsi, ir plastisks un galu galā – daudz 
lasījis, izglītots utt. Protams, tā ir nor-
ma, panākumu sastāvdaļa. Bet!!! Kā tas 
bieži gadās, jūs skatāties izrādi ar visām 
ideālajām sastāvdaļām, taču tā neaiz-
kustina, un aizejat ar sajūtu: it kā jau 
meistarīgi, tomēr kaut kā pietrūkst. Un 
cits piemērs, kad uz skatuves ir mini-
mums izteiksmes līdzekļu, bet no aktie-
riem nav iespējams ne acu novērst, 
laiks apstājas un sākas enerģiju apmai-
ņas process (no aktiera – skatītājiem un 
otrādi). Un šī norise ir dievišķīga! Uz 
žurnālistu standarta jautājumu: «Ar kā-
dām izjūtām skatītājam jādodas prom 
no izrādes?» varu atbildēt: «Ar satricinā-
jumu!» Tu nemāci skatītāju, viņš, iespē-
jams, ir divreiz gudrāks par tevi, bet tu 
dod viņam to aizraujošo impulsu, kura 
dēļ viņš ir atnācis. Un viņš, uztverot šo           

impulsu, nekautrējas būt dzīvs un re-
aģēt kā bērns.

Tātad kas ir profesijas normalitāte? 
Aktieris ir dzīvas, acumirklīgas enerģijas 
vadītājs! Ja aktieris ir godīgs pret sevi, ka 

viņš ir šeit un tagad, pa īstam, sāk pie-
slēgties visi slēptie resursi un viņš sāk 
radīt! Lūk, kas ir normalitāte jeb jēga iz-
iešanai uz skatuves, aktiera profesijas 
jēga! 6

Žanna lubgāne: «aktieris ir dzīvas, acumirklīgas enerģijas vadītājs!» Foto –  
daugavpils teātra arhīvs 
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ārzemju teātris

teātris kā 
eksistenciāLs 
PārDzīvojuMs
Margarita zieda sarunājas ar vācu teātra kritiķi 

rīdigeru šaperu

īdigera Šapera 
(Rüdiger Scha-
per) sarakstītā 
Teātra vēsture 
no Šlingenzīfa 

līdz Aishilam1 atgādina, ka teātris radās 
no vēlmes sarunāties ar cilvēkiem dziļi 
un eksistenciāli. Apspēlējot līdzību ar 
Frensisa Skota Ficdžeralda Neticamā 
stāsta par Bendžaminu Batonu varoni, 
kurš piedzimis kā vecs vīrs, tad laika gai-
tā kļuva aizvien jaunāks, līdz dzīvi no-
slēdza kā nevarīgs zīdainis,  un attieci-
not šo līdzību uz teātra vēsturi, Rīdigers 
Šapers veca vīra gudrību, jā, viedumu, 
sajūt antīkā teātra laikmetā, kamēr 
Šekspīru un Renesanses laika teātra cil-
vēkus izjūt kā jaunus cilvēkus, un pēdē-
jais bērns, kas lielās dimensijās rotaļā-
jas, viņa skatījumā ir pirms pieciem ga-
diem mirušais akciju mākslinieks, teātra 
un kino režisors Kristofs Šlingenzīfs. 
Līdz loģiskam turpinājumam – zīdai-
nim, kurš vairs neko nespēj pateikt, te-
ātra kritiķis savu metaforu nenoved. «Es 
gribēju parādīt, ka mēs esam šī stāsta vi-
dū, ka tas nebūt nav beidzies. Pat ja šo-
brīd teātrim ir pienākuši grūti laiki. Šis 
Bendžamina Batona modelis man palī-
dzēja aprakstīt kaut ko, kas ir ļoti grūti 
aprakstāms,» saka grāmatas autors.

Šī grāmata atšķiras no citiem mūs-
dienu Vācijā teātrim veltītajiem tek-
stiem ar savu perspektīvu. Ne aktuālie 
teātra diskursi ir interesējuši autoru, do-

mājot par teātri šodien, un arī ne teori-
jas, atceroties to vakar, bet gan tā iedar-
bības spēka iespējas sarunā ar cilvēku. 
Tā milzīgais potenciāls, ar ko trīsdesmit 
piecus gadus, skatoties teātri un rakstot 
par to, teātra kritiķim retos brīžos ir iz-
devies nonākt sev eksistenciāli svarīgā 
saskarsmē.

Rīdigers Šapers deviņdesmitajos ga-
dos bija aktuālo izrāžu recenzents vienā 
no Vācijas ietekmīgākajiem dienas laik-
rakstiem Süddeutsche Zeitung, jaunajā 
tūkstošgadē par teātri viņš sāka rakstīt 
arī Berlīnes lielākajā dienas laikrakstā 
Der Tagesspiegel, kur šobrīd viņš ir kul-
tūras nodaļas vadītājs. Uz teātri viņš ne-
iet vairs katru vakaru un tagad raksta 
pārsvarā par to tad, kad izrāde viņu ir 
skārusi. Par vācu aktieriem, kuri neie-
kļaujas vispārpieņemtajos rāmjos, mēdz 
rakstīt – izņēmuma aktieris. Līdzīgi va-
rētu teikt arī par šo teātra recenzentu – 
izņēmuma kritiķis. Viņam piemīt ne ti-
kai ar spožu intelektu un pamatīgu izglī-
tību apveltīta redze, bet rakstos vienmēr 
sajūtams ir arī cilvēcisks un emocionāls 
skatiens. Retums mūsdienu teātra kriti-
kā. 

Konstatējot, ka šodienas teātra aina-
vā dominē sīkais formāts, Šapers savā 
grāmatā raksta tieši par pretējo, koncen-
trējoties uz tām mākslas parādībām un 
personībām, kas saviem laikabiedriem 
spējuši pateikt neparasti daudz. Un daļa 
no kuriem tepat joprojām ir. Šapera te-

ātra vēsture ir ļoti personīga, viņš raksta 
tikai par savā uztverē svarīgo. «Iešana uz 
teātri bieži līdzinās ģimenes vizītēm, ko 
veicam aiz pienākuma, tāda ir realitāte. 
Es negribu ar to samierināties. Es gribu 
pastāstīt par teātri, kas ietiecas cilvēka 
eksistencē.»

Jirgens Gošs, Roberts Vilsons, Patriss 
Šero, Dimiters Gotševs, Alens Platels, 
deviņdesmito gadu Berlīnes Volksbühne 
am Rosa Luxemburg Platz, GRIPS The-
ater, Kristofs Šlingenzīfs, Patriss Šero, 
Heiners Millers, Marina Abramoviča, 
Robērs Lepāžs – Rīdigera Šapera teātra 
vēsturi veido stāsti par māksliniekiem, 
kas spēj cilvēku uzrunāt viņa dziļākajā 
būtībā, pārsteigt un izmanīt viņa skatie-
nu.  

Ar Rīdigeru Šaperu mēs tiekamies 
Berlīnē un sarunājamies par teātri šo-
dien. Ne tikai tā sasniegumiem, tiem 
veltīta ir Šapera grāmata, kas vāciski la-
sošajiem laikabiedriem katrā ziņā ir ie-
sakāma. Mēs sarunājamies arī par to, kā 
trūkst mūsdienu ainavā, kurā vācu reži-
jas teātris piedalās kā pasaules lielmeis-
tars, daudzām teātra zemēm aizejot tālu 
priekšā.

Savas grāmatas ievadā jūs rakstāt, 
ka jums ir zudusi uzticība tam, kas no-
tiek teātrī šodien. Iedragāts ir pats uz-
ticības pamats – tam, ka cilvēki uz un 
aiz skatuves joprojām zina, ko viņi da-
ra teātrī. Un tam, ka skatītājs joprojām 
zina, kāpēc viņš iet uz teātri. Kāpēc uz 
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teātri savā laikā sākāt iet jūs? Un kāpēc 
uz teātri ejat joprojām?

Es teātrī nokļuvu, kad biju 15, 16 ga-
dus vecs. Tolaik darīju visu ko – lasīju 
grāmatas, gāju uz rokkoncertiem, fil-
mām, taču teātris savā daudzslāņainībā 
mani paņēma tādā mērā, ka es ar to tur-
pinu nodarboties līdz šai dienai. Tas bija 
ceļš ārā uz pasauli jeb pasaulē iekšā. Es 
laikam intuitīvi sapratu, ka teātrī ir runa 
par tik daudz ko. Par tekstiem un litera-
tūru. Cilvēkiem. Mūziku un attēliem. 
Toreiz tas bija pavisam maziņš teātris, 
tikai ar dažiem aktieriem un rekvizī-
tiem, un mani ārkārtīgi fascinēja, kā no 
šī gandrīz nekā attīstījās kaut kas nozī-
mīgs. No sākuma nav nekā, un tad pēk-
šņi ir viss. Šis radīšanas akts. Teātris man 
ir vajadzīgs – tāpat kā ēst un dzert, kā 
cilvēki, ar kuriem sarunāties un kuros 
ieklausīties. 

Bet no kā nāk tā vilšanās, par kuru 
jūs savas grāmatas sākumā runājat?

Es tomēr gribu uzsvērt, ka mana grā-
mata nav negatīva. Es rakstu par tik 
daudziem brīnišķīga teātra piemēriem. 
Taču, jā, man ir sajūta, ka teātrī kaut kas 
pašos pamatos ir izmainījies. Es nāku 
no laikiem, kad teātris bija vadošais mē-
dijs. Šo pozīciju teātris ir zaudējis. Es pat 
īsti nezinu kāpēc. No vienas puses tam 
varētu būt sakars ar to, ka teātris ir stipri 
sajaucies ar citiem medijiem. No otras 
puses... Mēs to izjūtam arī avīzē. To, ko 
es saku par zaudēto uzticības pamatu, 
tikpat labi to varētu attiecināt uz ziņām. 
Mēs šodien tā īsti nezinām, vai tas, ko 
mums stāsta, tas, ko mēs paši stāstām, 
un tas, kas nāk ārā no mākslas, ir kaut 
kas, kam mēs varam uzticēties.

Jūs savā grāmatā apkopojat būtis-
kāko 35 skatīšanās gadu garumā un 
vairāku tūkstošu izrāžu apjomā, un ga-
larezultātā tās ir 334 lappuses. Kad, in-
teresējoties par dažādiem teorētiskiem 
aspektiem, apskatās mūsdienu teāt-
rim veltītās grāmatu rindas, ko izdod, 
piemēram, izdevniecība Theater der 
Zeit, tie ir lappušu tūkstoši un tūkstoši. 
Vai cilvēkam būtiskā pieredze, ko viņš 
saņem no teātra, un teorētiķim svarī-
gais nav viens un tas pats?

Man jāsaka, nedomāju, ka teātri ir 
iespējams zinātniski saprast un aptvert. 
Es neesmu ļoti augstos ieskatos attiecī-
bā uz to, kas teātra zinātnei ir iespējams. 
Protams, teātra vēsture ir svarīga, tāpat 
izrāžu dokumentācija. Noteikti ir lietas, 
ko pētīt ir zinātnes spēkos, un tas katrā 
ziņā ir ļoti cienījami. Bet man sākas 
problēmas jau ar performatīvajām teo-
rijām. Man nav sajūtas, ka tas viss ved 
uz jaunu dramaturģiju. Tas ir šauri un 
viendimensionāli.

No rakstītāju puses teātris tiek in-
tensīvi vilkts iekšā teorijā un diskur-
sos, eksistenciālo saiti ar skatītāju vis-
pār ignorējot. To vairs neuzskatot par 
vērtību. Lai gan tas aizvien ir bijis kaut 
kas fundamentāls teātra un skatītāja 
sarunā.

Jā, tā tas patiešām tā ir. Un to var Ei-

ropas valstu kritikā ļoti labi novērot. 
Man liekas, ka šodienas teātra aprakstos 
ļoti pietrūkst kaislības un eksistenciālas 
saskarsmes.

No otras pues – šodien no teātra tiek 
tik ārkārtīgi daudz kas prasīts. Vācijā te-
ātrim joprojām ir izglītības uzdevums. 
No teātra gaidām sabiedrisko un politis-
ko angažētību. Tad teātra sadarbību ar 
jaunajiem medijiem. Mēs prasām aktie-
ru personības. To īpašo, kas teātrim pie-
mīt. Es pirms dažām dienām biju teātrī 
ļoti ļoti laimīgs, skatoties Herberta Friča 
jauno izrādi der die mann. Aizraujoša, 
absolūti laba izrāde. Bet pēc tam es lasu, 
pat pozitīvajās kritikās, tādus teikumus, 
ka tomēr pietrūkst sabiedrības kritikas 
vai iešanas lielākā dziļumā. Tad es do-
māju – vai jūs esat sajukuši prātā? Tas ir 
tik virtuozs teātris ar aktieriem, kuri ru-
nā tik ļoti sarežģītus, daudzslāņainus un 
vienlaikus arī komiskus tekstus! Šajos 
tekstos ir tik daudz kas iekšā – cilvēka 
posts un drāma! Autors ļoti agri beidza 
dzīvi pašnāvībā, taču tas neizvirzās 
priekšplānā. Un mani padara traku tas, 

ka cilvēki nav spējīgi novērtēt to teātra 
notikumu, ko viņi nule kā ir piedzīvoju-
ši, to augstākā līmeņa aktieru, režijas, vi-
sa skatuves aparāta sniegumu! Mums 
mazliet ir tā liga, ka mums visur, jebkurā 

ainā ir nepieciešams sabiedriskais nozī-
mīgums. Bet teātris taču nav vakara zi-
ņas.

Jūs rakstāt par teātra zaudēto saik-
ni pašam ar sevi. Un atgriežaties pie 
antīkā teātra. Vācijā sengrieķu traģēdi-
jas tiek joprojām samērā bieži iestudē-
tas, kamēr Latvijā antīkais teātris līdzi-
nās nogrimušajai Atlantīdai. Pēdējos 
divdesmit gados ir bijuši kādi divi antī-
kās dramaturģijas iestudējumi, un arī 
tiem neizdevās nonākt uzmanības 
centrā. Kļūt par notikumiem. Kas ir 
antīko autoru spēks?

Laikā, kad esam nedaudz pazaudē-
juši orientierus, sāku atkal domāt par 
teātra sākumu, par tā saknēm. Ir ļoti 
grūti pateikt, kā tas bija sākumā, pirms 
apmēram 2500 gadiem. Bet domāju, ka 
šīs saknes nebūt nav aizgājušas kaut kur 
neiedomājami dziļi zemē, tās ir sataus-
tāmas, sajūtamas. Turklāt mēs jau bieži 
aizmirstam, ka grieķu teātris izgudroja 
ne tikai traģēdiju, bet arī komēdiju. Jā, 
man liekas, ka viss svarīgākais tolaik arī 
tika formulēts. Iespējams, pirmo reizi. Ir 
svarīgi laiku pa laikam atcerēties, no ku-
rienes teātris nāk. Ka runa ir par cilvēka 
pienākumiem pret sevi pašu, cilvēka at-
tiecībām ar augstākiem spēkiem. Šajā 
teātrī ir iekšā viss, kas mūs arī šodien 
nodarbina. Arī vēlākie autori – Sāra Kei-
na, Heiners Millers aizvien atgriezās pie 
šiem pamatkonfliktiem. Atgriezās izejas 
situācijā, no kuras tālāk bija iespējams 
izveidot arī kaut ko citu. Šīs teātra sak-
nes, šis fundaments ir kaut kas ārkārtīgi 
dzīvs. Tas nav muzejs ar slikti izgaismo-
tām putekļainām vitrīnām. Lai gan mu-
zejus es arī ļoti mīlu. Te es runāju par 
sliktiem muzejiem, kuros ir sajūta, ka 
viss ir miris.

Antīkais teātris jau arī izvirzīja te-
ātra spēju skart cilvēku viņa dziļākajā 
būtībā. Sauca to par katarsi.

Mēs jau īsti nezinām, kas ar to bija 
domāts. Un Eiropā vēlāk to katarsi maz-
liet romantizēja. Es to izprotu kā kopīgo 
pārdzīvojumu. Un teātris jau arī kopīgs 
pārdzīvojums. Tas ir eksistenciāls pār-
dzīvojums. 

No vienas puses tas notiek dziļi ek-
sistenciāli, no otras puses – dzīve tomēr 
turpinās tālāk. Es domāju, ka senais 
grieķu skatītājs bija ļoti prasīgs, ar vērī-

gām acīm un ausīm, bet vienlaikus arī 
ļoti atbrīvots. Viņi taču gāja no izrādes 
ārā un tad atkal iekšā. Katarse nenozīmē 
to, ka cilvēks aiziet uz teātri un pēc tam 
iznāk no tā ārā kā pilnīgi cits cilvēks. Bet 

rīdigera šapera sarakstītā Teātra 
vēsture no Šlingenzīfa līdz Aishilam

MuMs visur, jebkurā ainā ir 
nePieciešaMs sabieDriskais 

nozīMīGuMs. bet teātris taču 
nav vakara ziņas
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ir nepieciešami pārdzīvojumi, kas ietie-
cas eksistenciālos līmeņos. 

Kā Vācijā šodien veicas dramatur-
giem? Desmit nozīmīgāko teātra izrā-
žu skate Vācijā, Austrijā un Šveicē The-
atertreffen Berlin pērngad bija likvidē-
jusi savu ilggadīgām tradīcijām bagāto 
lugu tirgu, tā vietā liekot Creation – te-
ātra darbus, ko režisors attīsta kopā ar 
aktieriem. Vai dramaturgi ir zaudējuši 
nozīmi?

Dramaturgi jau sen ir zaudējuši savu 
nozīmi. Lai gan, ja viņi būtu, tiem būtu 
liela nozīme. Tam gan es ticu. Bet viņu 
nav. Katrā ziņā ne tādā mērā un dimen-
sijā, kā mums to gribētos. Mēs esam at-
tīstījuši dažādus atbalsta modeļus – sti-
pendijas, darbnīcas, lugu tirgus un tā tā-
lāk, lai palīdzētu jauniem dramatur-
giem. Lai viņus atbalstītu un rosinātu 
strādāt. Bet tas nepalīdzēja pilnīgi ne-

maz. Neparādījās neviena luga, kas pa-
liktu repertuārā vairākas sezonas. Teāt-
ris patiešām ir zaudējis pievilcību to cil-
vēku vidū, kuri raksta. Arī pats teātris 
kļuvis par dažādu formu sajaukumu, 
kur teksts vairs nespēlē tik lielu lomu. 
Mēs esam teātrī kļuvuši abstrakti, poli-
tiski akcionistiski, multidisciplināri. 
Kādreiz mēs par to visi bijām sajūsmā. 
Bet man nepietiek ar skaidru politisku 
izteikumu vien, tāpēc man nevajag iet 
uz teātri. Man ir nepieciešams teātrī kas 
cits. Stāsts, estētiskā virsvērtība, kaut 
kas pavisam cits, kas mani nodarbinātu. 
Ja mēs tagad visu reducējam uz vienu 
izteikumu, es negribu apgalvot, ka tas ir 
barbarisms, bet tas ir stipri vienkāršoti. 

Vienu teātra autoru tomēr vācu ko-
lēģi aizvien min, kad kāds ārzemnieks 
jautā, kas vācu teātrī šodien ir intere-
sants. Tad vienmēr šis cilvēks saņems 

atbildi – Renē Polešs. Un tā jau desmit 
gadus. Kāpēc? Kas viņā ir tas svarīgais 
un īpašais?

Kad viņš sāka, tur nāca ārā kaut kas 
ārkārtīgi spēcīgs. Tas bija neticams āt-
rums, spēks, enerģija, inteliģence, pole-
mika. Un tas bija iekšēji saistīts un ļoti 
labi savienots ar aktierspēli. Un ar šiem 
grūti izrunājamiem dažādiem teoriju 
tekstiem, socioloģiskiem tekstiem, ku-
rus Polešs kombinē un veido savas kom-
pozīcijas. Šis niknums, spēks un enerģi-
ja pēdējos gados ir samazinājušies, un 
tas nav brīnums, ja cilvēks tik daudz da-
ra. Viņa darbos ir iestājusies dziļa me-
lanholija attiecībā uz pašu teātra medi-
ju. Tur ir daudz komediantiska, bet arī 
melanholiska. Ir iestājies zināms nogu-
rums. Un, lai gan visi joprojām priecājas 
un gaida nākamo Poleša darbu, tas ir 
jau kļuvis stipri līdzīgi kā popmūzikā.

rīdigers šapers: «tas, ka cilvēks teātrī tiek arī emocionāli skarts, tā ir ļoti svarīga un manā skatījumā izšķiroša lieta. un es to 
nevaru izslēgt. ja es to izslēdzu, tad es to teātri vispār neesmu sapratis.» Foto – Mike Wolff
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Starplaiki starp Poleša darbiem ir 
kļuvuši ļoti īsi. Un tās izrādes ārkārtīgi 
ātri aizmirstas. Tas ir teātris, kas ļoti ātri 
pašsadedzinās, un tūlīt pat ir nepiecie-
šamība pēc nākamā darba. Man nav ne-
kas pret to. Tas ļoti daudz ko teātrī ie-
kustināja. Kastorfs jau tad bija ļoti no-
guris. Un otrā pusē bija Martālers, ku-
ram visi uz skatuves guļ. Un tad nāca 
Polešs ar savu enerģiju. Te var labi re-
dzēt atšķirīgos tempus teātrī.

Bet tik ilgi, kamēr Polešam izdosies 
savus lieliskos aktierus iedvesmot sa-
viem darbiem, es labprāt turp iešu. Tas 
ir labs šovs.

Jā, ja ir labi aktieri. Ja aktieri ir vi-
dējā līmenī, tad Poleša izrādes līdzinās 
tādām tekstu mašīnām. Un tad rodas 
jautājums – kāpēc jāiet uz teāri, ja var 
lasīt? Izrāžu intelektuālais līmenis ir 
fascinējošs, bet kas tās atšķir no grā-
matu lasīšanas?

Viņš iet cauri dažādām teorijām, so-
cioloģiskām tēmām. Es esmu slikts šādu 
grāmatu lasītājs, un ar Polešu var ātrāk 
izkāpt no tām grāmatām ārā. Es privāti 
tās nelasu, bet, ja ir šarmanti, lieliski ak-
tieri, kas to pasniedz, tad es labprāt uz 
to visu ielaižos. 

Nupat skatījos kopā ar vācu televī-
zijas kolēģi Berlīnes Vācu teātrī Ing-
mara Bergmana Rudens sonāti. Pēc iz-
rādes atkal jau dzirdēju – «Es labāk eju 
uz Polešu, nekā skatos veco putekļaino 
psiholoģisko teātri.» Man ir tāds ie-
spaids, ka šodien Vācijā psiholoģiskais 
teātris ir kļuvis bezmaz par tādu kā la-
mu vārdu. Vai tā ir?

Jā, tur ir sava taisnība. Es domāju, ka 
arī intendanti, režisori un aktieri uzdod 
sev šo jautājumu. Kāpēc nevar stāstu iz-
stāstīt vienkārši? Un kāpēc psiholoģis-
kais teātris uzreiz ir garlaicīgs? Kas, starp 
citu, nav taisnība. Čehova lugu iestudē-
jumi Jirgena Goša režijā. Kas tas bija? No 
vienas puses psiholoģiskais teātris, no 
otras puses... Bet tur bija arī daudz psi-
holoģijas. 

Jā, varbūt var tā teikt – ir daudzas te-
ātra formas un reti kuram izdodas tajā 
kaut ko pilnvērtīgu izdarīt. Ir taču cilvē-
ki, kuri par Robertu Vilsonu saka, ka viņi 
to nevar skatīties, jo ir pārāk skaisti vai 
estētiski. Ir liela nepacietība un liela ne-
apmierinātība. Tagad ir nācis liels reduk-
cionisms. Bet arī tas nav bezgalīgi kopē-
jams. Kāds ir neapmierināts ar Polešu, 
cits ar Robertu Vilsonu, vēl kāds ar...

Jā, bet kad jūsu piesauktais Jirgens 
Gošs iestudēja Berlīnes Vācu teātrī sa-
vu Tēvoci Vaņu un Kaiju, pēkšņi nebija 
nevienas negatīvas kritikas. Nebija ne-
viena neapmierinātā. Un šīs izrādes 
pie izpārdotām zālēm rāda nu jau 
piekto gadu. Un pēc izrādēm ir stāvo-
vācijas, kas gandrīz nav nekur citur 
novērojamas. Bet arī toreiz, kad šīs iz-
rādes tikko parādījās, arī kritiķi bija 
sajūsmā. Un uz skatuves taču bija tikai 
cilvēks. Centrā un priekšplānā. Un pil-
nīgi nekā cita ārpus tā. Pat telpiski vi-
ņam nebija, kur atkāpties. Man ir tāda 

sajūta, ka daudzos šodienas iestudēju-
mos cilvēks ar visu viņa komplekso 
iekšējo pasauli vairs nav centrā. Cen-
trā ir konceptuālā forma, veids, kā 
stāstu izstāstīt... Ir izmainījies arī pats 
cilvēka atveidošanas veids.

Tas ir interesants novērojums. Jā, 
Goša izradēs katrs tēls bija daudzdi-
mensionāls, eksistenciāls. Un bija spēcī-
ga sajūta, ka kopā ir strādājusi grupa. 

Turklāt no lieliskiem aktieriem.
Jā, kur tie lieliskie aktieri ir paliku-

ši? Teātra ikdienā viņus vairs nejūt.
Bet viņi visi jau ir joprojām tepat. Vi-

ņi taču nav prom. Varbūt šīs izņēmuma 
situācijas ir tās, kas tās ir. Gošs bija jau 
uz nāvi slims, un cīņā ar slimību viņam 
izdevās divas, trīs neticami labas izrā-
des. Varbūt mums ir problēmas ar ikdie-
nu, kas mums neliekas pietiekami laba? 
Tas vienmēr skan ļoti moralizējoši un 
vecmodīgi, ja tā saka, bet izvēle, ko kat-
ru vakaru skatīties, ir milzīga. Ir jāmā-
cās, un tas ir ļoti grūti, sadzīvot ar vidu-
vējību un vilšanos. Jo iepriekš jau tas 
nav paredzams. 

Bet, ja es tā apdomāju, ka mēs pērn-
gad tik ļoti labprāt skatījāmies amerikā-
ņu seriālus Sopranos, Breaking Bad, un 
rakstīja, kas tie aizstājot teātri, aizstājot 
kino, aizstājot romānus. Vareni stāsti, 
lieliski uztaisīts.

Jā, un pierādās, ka cilvēki to grib 
skatīties – augstvērtīgus dramatiskus 
stāstus, pilnasinīgus cilvēkus. Nevis 
viendimensionālas funkcijas koncep-
tuālos režijas uzlikumos. 

Jūs arī esat romantiķe.
Vācu aktieri reizēm kļūst garlaicīgi 

ar galēji tehnisku savas profesijas iz-
pratni, kur ar formu tiek saprasta ārē-
jās čaulas atrādīšana bez kustīgas iek-
šējās pasaules klātbūtnes. Mūdienu te-
ātra problēmām jau nav sakara ar ta-
lanta mazināšanos, bet drīzāk ar pašu 
profesijas izpratni. Aktieru izpratni 
par savu profesiju. Režijas izpratni par 
savējo. Kā jūs redzat šīs izmaiņas? 

Jā, tas daļēji ir tiesa, ka mums ir ak-
tieri, kas izlīdzas vairāk ar tehniku. Bet 
man tas ir saistīts arī ar režijas problē-
mām vai arī uzvedamā materiāla prob-
lēmu. Jo es domāju, ka ar aktieriem var 
ļoti daudz ko izdarīt. Arī Jirgenam Go-
šam bija taču ne tikai Ulrihs Matess un 
Korina Harfūha (Corinna Harfouch), bet 
arī jauni aktieri, kurus pirms tam ne-
viens vispār nebija pamanījis. Un, ja ta-
gad paskatās, kā viņi spēlē šodien citās 
izrādēs – nu jā... 

Es domāju, ka tā vairāk ir režijas 

problēma. Un tagad paskatieties: aktieri 
runā gadiem ilgi Poleša tekstus un tad 
nospēlē vēl varbūt Ibsenu, kas iet pusot-
ru stundu, tad vēl spēlē pie Tālheimera, 
kas ekstrēmi īsina un reducē lugu. Vai 
pie Kimiga, ar kuru man ir vislielākās 
problēmas – šie viņa permanentie īsinā-
jumi un novienkāršošana! Aktieri var 
balstīties uz savu tehniku, bet viņi ne-
kad nav piedzīvojuši citu ritmu, citu el-

pu. Tas ir sprints, ar ko viņi nodarbojas. 
Izrāžu vidējais garums Vācijā ir kļuvis ļo-
ti reducēts. Mums ir tik daudz īsu vaka-
ru, kur ceturksni pirms deviņiem tu jau 
esi laukā uz ielas. Mēs tagad esam nonā-
kuši pie sarežģītiem jautājumiem. Kas 
mani nodarbina, un kas varbūt grāmatā 
nav tik ļoti noformulēts... Man ir jāatrod 
atbilde uz 70 gadu ekstensīvo režijas te-
ātri. Es domāju par cilvēkiem, kas ir par 
mani vecāki un kuri jūsmoja par Pēteru 
Šteinu un Klausu Mihaelu Grīberu (Grü-
ber). Dažas no tām izrādēm esmu arī 
pats vēl redzējis, bet man ir tāda sajūta, 
ka tas viss notika pirms kādiem simt ga-
diem. Trīs māsas ar milzīgu scenogrāfi-
ju, kas veidota pēc Staņislavska izrādes 
parauga, izrāde ilgst pāri četrām stun-
dām. Katra loma ir izstrādāta, desmit 
mēnešus izrāde ir mēģināta. Šīs lietas, 
protams, arī tajos laikos bija ļoti īpaši 
gadījumi. Bet tā visa vairs nav. Neviens 
vairs tā netaisa, neviens neko tādu vairs 
neatļaujas. Lai gan vācu teātris ir ārkār-
tīgi labi dotēts, tajā ienācis tik daudz kas 
no tirgus izpratnes.

Es ar savu grāmatu gribēju ienest šo-
dienā mazliet prieka un savākt sevī pašā 
visas labākās atmiņas. Lai šajā ne tik 
vienkāršajā teātra tagadnē, atgādinātu 
pats sev, cik daudz laba laika es teātrī to-
mēr esmu pavadījis. Un tas viss nebūt 
nav pagājis, bet mēs šobrīd esam ļoti dī-
vainu apvērsumu vidū.

Grāmatas beigās jūs izskāt pateicī-
bu amerikāņu režisoram Robertam Vil-
sonam. Kāpēc jums Vilsons ir svarīgs?

Rakstot savu grāmatu, man gribējās 
ar viņu runāt. Es nepazīstu daudz cilvē-
ku, ar kuriem sarunās ienāk tik daudz 
lielisku lietu. Kad es ar viņu runāju, tad 
notiek tas, ko es arī grāmatā mēģināju 
panākt. Jā, mēs atrodamies šodienā, bet, 
arī sēžot teātra kafejnīcā, Vilsona gars li-
do atpakaļ pagātnē, pie kāda izcila ak-
tiera, kuru viņš ir saticis pirms cik tur 
desmitgadēm Ņujorkā vai velns viņa zi-
na kur – Parīzē, un tad viņa domas ceļo 
vēl tālāk atpakaļ. Šīs milzīgās zināšanas, 
kas piemīt Robertam Vilsonam, es tās 
esmu piedzīvojis kā kaut ko dzīvu. Viņā 

ir jāMācās saDzīvot ar 
viDuvējību un viLšanos. jo 

iePriekš jau tas nav 
PareDzaMs
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mājo dzīvs aktieru un teātra, un māksli-
nieku arhīvs. Tas ir ārkārtīgi fascinējoši. 
Un es esmu viņam par to pateicīgs. 

Ir vēl daži mākslinieki, kuriem tas arī 
piemīt, bet Vilsonam tas parādās ekstrē-
mi. Bet tā jau tas ir arī teātrī – mums ir 
darīšana ar cilvēkiem uz skatuves, kuri 
ir tagad un šeit, bet kuriem aiz muguras 
ir savs ceļš. Kad strādā ar grieķiem, tas ir 
ļoti garš ceļš. Bet, arī strādājot ar tādiem 
aktieriem kā Jirgens Holcs (Jürgen Ho-
ltz) un Angela Vinklere (Angela Winkler), 
tur arī tas ceļš ir ļoti garš. Un Robertam 
Vilsonam vienmēr bija lieliska vēstures 
izjūta attiecībā uz tiem māksliniekiem, 
ar kuriem viņš kopā strādā. Un to es es-
mu redzējis daudzās viņa izrādēs. Ka-
mēr citu režisoru izrādēs, kuri arī strādā 
ar šiem aktieriem, es to neredzu.

Es atļāvos iekļaut grāmatā arī dažus 
draugus, kurus šodien varbūt nemaz 
plašāks loks nezina. Mans poļu draugs 
Henriks Baranovskis, viņš nebija slavens 
režisors. Bet viņa ārkārtīgais optimisms, 
viņa mūžīgās idejas kaut kur doties, kur 
mēs noteikti kaut ko atradīsim, kas 
mums ir vajadzīgs, tas mani neprātīgi 
fascinēja. To piedzīvot. Un nevis slikta 
garastāvokļa režisorus, kas parādās ie-
reibuši, visu nakti dzēruši. Un tad nāks 
tā nākamā recenzija, ko negribēsies la-
sīt. Šis tirgus pie mums ir ļoti sarežģīts.

Jūsu grāmata un dzīve pierāda, ka ir 
iespējams saglabāt mīlestību uz teātri, 
arī strādājot tajā 35 gadus. Jūsu grāma-

ta patiesībā ir Augstā dziesma teātrim.
Tas taču būtu šausmīgi, ja es kā teāt-

ra kritiķis vai žurnālists visu to ienīstu 
un uzskatītu tikai par draņķībām! Tad 
man būtu jāpameklē cits darbs. Interese 
un mīlestība tomēr ir priekšnosacījums. 
Pat ja tā mīlestība reizēm gandrīz no-
mirst, bet bez tās taču nevar strādāt. 

Jūsu grāmata ļoti atšķiras no jūsu 
kolēģu tekstiem arī ar to, ka tajā ir dzī-
va, emocionāla teātra uztvere. Pirms 
dažiem gadiem Bāzelē notika kritiķu 
seminārs, kurā uz jautājumu, kā kriti-
ķis rīkosies tad, ja izrāde uz viņu ir 
emocionāli iedarbojusies, kāda vācu 
kolēģe, kura raksta visos svarīgākajos 
vācu medijos, atbildēja: ja tā notiktu, 

viņa noteikti par to nerakstītu.
Bet tas taču ir ārprāts! Labi, mēs 

vairs nedzīvojam jaunā Gētes laikos, 
kad pie katras vēstules vai ieraudzīta 
zieda acīs saskrien asaras. Bet tas, ka cil-
vēks teātrī tiek arī emocionāli skarts, tā 
ir ļoti svarīga un manā skatījumā izšķi-

roša lieta. Un es to nevaru izslēgt. Ja es 
to izslēdzu, tad es to teātri vispār nees-
mu sapratis. Vienalga, arī tad, ja esmu 
saniknojies, piecēlies un izrādes vidū 
pametis teātri, tad es par to rakstu. Man 
liekas, ka bieži kritiķi pārprot vienu lie-
tu. Kritika – šis vārds nenozīmē negatīvu 
kritiku. Kritika izvērtē lietas, bet tam nav 
obligāti jānotiek negatīvi. Daudzi domā, 
ka kritika, tas ir kaut kas negatīvs. Nē! 
Kritiķiem ir jāpiemīt brīvībai būt sajūs-
minātam vai izplūst asarās, citādi cilvēki 
tev vairs nespēs ticēt. Arī citām lietām, 
par kurām tu raksti, neticēs. Citādi jau 
mēs varētu tajā zālē iesēdināt robotu, lai 
raksta kritikas. Lai gan jāsaka, ka man 
aizvien pieaug sajūta, ka uz skatuves jau 

pāris mašīnu stāv, un arī režijas pusē es 
vienu otru robotu jau esmu sajutis. Nu, 
un ja tagad arī skatītājs un kritiķis kļūs 
par robotiem, tad ir vakars. 6
1 Rüdiger Schaper. Eine Geschichte des Theaters 
von Schlingensif bis Aischylos. – Siedler Verlag, 
2014
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robertā vilsonā mājo dzīvs aktieru un teātra, un mākslinieku arhīvs. tas ir ārkārtīgi fascinējoši. skats no izrādes Trīsgrašu opera 
teātrī Berliner Ensemble. publicitātes foto 
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ārzemju teātris

vecās nauDas 
PubLika

Pieredzējums hamburgas tālijas teātrī

ieva struka

ēdzienu «vecā nau-
da» man pasvieda 
režisors Valters Sīlis 
pēc tam, kad es vi-
ņam biju izstāstījusi 

savus iespaidus par pieredzēto Ham-
burgas Tālijas teātrī, kur vērot publikas 
inteliģentās un ieinteresētās sejas bija 
ne mazāk saistoši kā divas jaunākās Lu-
ka Persevala (teātra mākslinieciskā vadī-
tāja) izrādes – Brāļi Karamazovi un 
FRONTE, režisora Nikolaja Štēmana ie-
studētos F. Šillera Laupītājus un Basti-
ana Krafta izrādi–koncertu vienam ak-
tierim – H Hofmanstāla moralitē Ikviens 
(Jedermann), kas pasaules teātra vēstu-
rē ierakstīts ar grandiozo Maksa Rein-
harta inscenējumu 1927. gadā. Divas no 
šīm izrādēm rotā slavenu festivālu kā 
sadarbības partneru vārds – FRONTE 
tapusi Aviņonai, Laupītāji Zalcburgai. 
Neapstrīdot festivālu politiku, skaidrs, 
ka primāri šis fakts kalpo izrāžu publici-
tātei – Laupītāji repertuārā turas jau 
piekto gadu, bet skolēniem pārpildītā 
zāle, šķiet, tomēr liecina par izrādes ve-
cumu un maksimālu ekspluatāciju. 
FRONTE veidota pērn kā «polifonija» 
(izrādes oficiālais žanrs) pēc Ē.M. Re-
marka Rietumu frontē bez pārmaiņām 
un A. Barbisa Uguns, kā arī laikmeta do-
kumentiem par Pirmo pasaules karu. 
Atkāpei – Pirmais pasaules karš, kura 
simtgade tika atzīmēta visā Eiropā, to-
mēr ir tikai viena no Luka Persevala ka-
ram veltītās tetraloģijas – teātra repertu-

ārā jau ir arī V. Borherta Tur, laukā aiz 
durvīm un H. Falladas Cilvēks mirst 
vientulībā, bet šomēnes pirmizrāde gai-
dāma G. Grasa Skārda bungām, visi šie 
darbi attiecas uz Otro pasaules karu. 
Hamburgas centrā šī kara sekas, tāpat 
kā daudzviet Vācijā, joprojām jūtamas 
gluži fiziski, atšķirībā no daudzām citām 
Eiropas valstīm, tostarp Latvijas, kur ka-
ra pēdas meklējamas galvenokārt cilvē-
ku psihē un raksturā. 

Luka Persevala Makbets – teātra Bal-
tijskij dom viesizrāde Rīgā 2014. gada 
rudenī Baltijas mūsdienu drāmas festi-
vāla noslēgumā – Nacionālā teātra liela-
jā zālē neizskanēja. Sākusies ar intriģē-
jošu mēmo ievaddaļu, tā izvērtās precīzi 
izpildītā agresīvā Makbeta ciešanu, nai-
da un sāpju izvirdumā, kas palika kaut 
kur pusceļā starp skatītāju sapratni un 
režisora koncepciju, tomēr, noskatoties 
Hamburgas izrādes, top skaidrs, ka reži-
sors savu ieceri bija īstenojis konsek-
venti – izrāžu struktūru veido kontrasti: 
starp intīmu un sociāli asu dialogu/mo-
nologu/sarunu, starp agresīvu un dina-
misku vēršanos pie publikas un klusu-
ma zonām, starp satura pārstāstu treša-
jā personā un tiešo runu. Visās izrādēs 
skanisko partitūru veido nevis mūzika, 
bet dažādu trokšņu un skaņu saspēle, 
izmantojot, šķiet, tikai un vienīgi sceno-
grāfijas elementus. Tā Brāļos Karamazo-
vos skatuves telpu veido ārkārtīgi liels, 
autentisks baznīcas zvans uz skatuves 
grīdas centrā un milzīgas dažāda kalib-

ra/resnuma/garuma zvanu mēles, kas 
nokarājas no šņorbēniņiem, un ko Kara-
mazovi vairākkārt ieskandina, ļaujot 
tiem pašiem veidot savu melodiju. Sa-
vukārt FRONTĒ scenogrāfiju veido da-
žāda izmēra un acīmredzot arī biezuma 
skārda plāksnes, kas sedz divstāvu kons-
trukciju. Baisus kara trokšņus rada tikai 
šīs plāksnes – gan cilvēka rokām ritmiski 
sitot pa tām, gan savstarpēji saskaroties. 
Uz šo trokšņu fona cilvēka balss pazūd, 
un tas tiek izmantots kā efekts, radot ka-
ra atmosfēru un pretstatot cilvēka fizis-
ko niecību kara mašinērijai. Abās izrā-
dēs ir daudz statisku mizanscēnu, es pat 
teiktu, ka tās sastāv galvenokārt no tā-
dām, kurās aktieri stāv tuvu rampai un 
runā publikai. Protams, tie ir spēcīgi, 
dramatiski piesātināti teksti, un tomēr – 
teksti. Šis klasicisma stila spēles stils 
šķiet mulsinošs un pretējs ievirzei, ko iz-
vēlas Latvijas teātris, atsakoties no tek-
stiem un izspēlējot darbībā visu, ko vien 
iespējams, atstājot verbālai izpausmei 
tikai galēji nepieciešamo. Un te kļūst in-
teresanti ne tikai vērot skatuvi, bet arī 
publiku, kurai šāds teātris ir pagalam 
pieņemams – viņi klausās uzmanīgi ka-
ra hronikas un četrās valodās (vācu, an-
gļu, beļģu un franču) izrunātos romānu 
fragmentus FRONTĒ, un tas ir pat viegli 
saprotams, ņemot vērā vainas apziņu, 
kas vācu tautā iedzīta daudz dziļāk par 
upura kompleksu (bet tāds taču arī ir 
neizbēgams, ja zinām, ka 3/4 Hambur-
gas nopostīja apzinātā sabiedroto spēku 
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uzlidojumā 1943. gada jūlija beigās ope-
rācijā Gomora). Tomēr ar ne mazāku uz-
manību un interesi skatītāji tvēra arī mi-
nūtēm garus fragmentus trešajā perso-
nā no Dostojevska romāna, kas balansē-
ja uz robežas starp teātra un radio in-
scenējumu un, uzdrošinos apgalvot, iz-
vairoties no interpretācijas, lineāri izse-
koja romāna sižetam, darbību pārnesot 
uz abstraktu Krievijas tagadni. Tiesa, tā-
du, ko vēl nav skāris konflikts Ukrainā 
un Putina režīma ekspansija fiziskā un 
garīgā telpā.

Kaut arī Persevals kā teātra māksli-
nieciskais vadītājs ar karam veltīto teat-
raloģiju un pārējiem darbiem veido te-
ātra repertuārpolitiku un «seju», azar-
tiskāki, varbūt bezatbildīgāki un māks-
linieciski neparedzamāki man likās pā-
rējie divi iestudējumi. Tā kā Laupītāji ir 
sena repertuārvienība, piebildīšu vien 
to, ka režisors Nikolajs Štēmans Kārli un 
Franci Moru interpretēja kā vienas per-
sonas divas šķautnes, bet šīs šķautnes 
bija pārdalījis četriem aktieriem – uzvil-
kuši mājas svīterus, četri teātra vadošie 
trīsdesmitgadnieki iemiesoja neganti 
egoistisko un ļauno Franci, bet brīvo 
meža vīru apģērbā – romantisko līderi 
ar traģisko likteni Kārli. Visi Franča un 
Kārļa dialogi ar tēvu, Amāliju vai kādu 
citu no lugas tēliem tika organiski sav-
starpēji sadalīti, un ne skolēnu publikai, 
ne man nekādas pretrunas šāds traktē-
jums neradīja. Interesanti, ka 18. gad-
simta augstmaņa tērps un parūka bija 

tikai tēvam, vecajam Moram, un parā-
dījās video, kur visi četri Kārļi «atcerē-
jās» dzīvi mierlaika apstākļos. Asprātīgi 
tika veidots arī muzikālais kontrasts 
starp šodienu un Šillera laiku, jo uz ska-
tuves abās pusēs bija pa nelielai platfor-
mai mūziķiem. Uz vienas bija bungu 
komplekts un elektriskās ģitāras, uz ot-
ras – klavesīns, un režisors nedeva 
priekšroku ne viena, ne otra gadsimta 
skaņu pasaulei. Izrādes vēstījumu reži-
sors pats bija izcēlis programmas grā-
matiņā – ko nozīmē dzīvot pasaulē bez 
tēva/Tēva.

Bastiana Krafta izvēlētais spēles stils 
Hofmanstāla moralitē Ikviens iestudēju-
mam savukārt bija rokkoncerts. Bet zālē 
– puse uz pusi publika izteikti cienīja-
mos gados un jaunatne. Sadarbībā ar 
Zalcburgas festivālu tapušās izrādes sā-
kumā uz skatuves dažādos veidos parā-
dījās elektroniskie pulksteņi (uz ekrāna, 
reāls priekšmets, uz skaņu tehnikas 
u.c.), kas atgādināja – izrāde būs tieši 
pusotru stundu gara. Hofmanstāla 
teksts bija minimāli īsināts, bet visas 
darbojošās personas – pašu Ikvienu, 
Draugu, Kaimiņu, Ubagu un arī Māti 
utt. izpildīja viens aktieris – Filips Hoh-
meirs (Philipp Hockmair), gan runājot, 
gan dziedot, bet galvenokārt rečitējot 
tekstu. Uz skatuves pie bungām un sin-
tezatora darbojās arī izrādes mūzikas 
autore Simona Džounza (Simonne Jo-
nes), Holivudā dzimusi multimediju 
māksliniece, komponiste, modele un 

pat zinātniece ar grādu bioloģijā, kas 
pētījusi gan HIV Ganā, gan indiāņu ciltis 
Brazīlijā. Viņa no mūzikas intrumen-
tiem atvēlētās skatuves zonas spēles tel-
pā ienāca tikai vienā lomā – proti, kā 
Nāve. Roka stilā «izkliegtā» sāpe, vidus-
laiku moralitē pārvēršot šodienīgā 
priekšnesumā, protams, bija viena – par 
to, ka tikai nāves priekšā mēs spējam 
pārvērtēt savu dzīvi un ieraudzīt, kur 
tieši esam kļūdījušies savā pašapziņā 
par izvēlēto ceļu. Atgādinot piemirsuša-
jiem – Nāve atvēl Ikvienam vēl vienu lie-
ku dzīves dienu, ja vien viņam ir bijuši 
labi darbi un ja vien viņš var atrast ceļa-
biedru uz mūžību. Labie darbi izrādās 
kusls un kropls radījums, no ceļabied-
riem nozūd gan labākais Draugs, gan 
Ubags, kam noderētu Ikviena samaksā-
tā nauda. «Cilvēks mirst vientulībā», 
teiktu Fallada. Uz skatuves ir daudz zel-
ta, Ikviens un Nāve. Un pulkstenis jeb 
Laiks, ko nevar apstādināt ne par kādu 
naudu. 

Nikolajs Štēmans, Laupītāju reži-
sors, programmas grāmatiņā raksta – 
21. gadsimta teātrī nav nekādu problē-
mu iestudēt klasiskus tekstus. Vajag ti-
kai modernās tehnoloģijas un mūziku. 
Lūk, atbilde, ko darīt ar saistītā valodā 
sacerēto pasaules mantojumu. Un tad 
varbūt to sapratīs ne tikai «vecas nau-
das» audzināta intelektuāļu publika, 
bet arī «jaunlatvieši» jeb no zemnie-
kiem cēlušās Latvijas pilsētnieku paau-
dzes. 6

šis klasicisma spēles stils šķiet pretējs ievirzei, ko izvēlas latvijas teātris, atsakoties no tekstiem un izspēlējot darbībā visu, ko 
vien iespējams. skats no izrādes Fronte. Foto – armins smailovičs
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kLātbūtnes 
nePanesaMais 

vieGLuMs
Pārdomas par izrādi «Mūsu klase» viļņā 

eDīte tišheizere

anvārī redzētā Lie-
tuvas Nacionālā 
drāmas teātra izrāde 
Mūsu klase ieripoja 
kā zirnis gropītē pie 

citiem tādiem pašiem. Ejot to skatīties, 
pat nenojautu, cik daudz dažādu, pilnīgi 
atšķirīgu parādību pēkšņi uzradīsies 
kontekstam. Un mākslinieciskā pārdzī-
vojuma ziņā visai rēnais iestudējums 
neliks mierā, kā ūdenī iemests akmen-
tiņš radot aizvien jaunus pārdomu un 
salīdzinājumu lokus. 

ievads par augeja staĻĻiem
Poļu dramaturga Tadeuša Slobodzjane-
ka (Tadeusz Słobodzianek) luga Mūsu 
klase uzrakstīta 2008. gadā, tūlīt pat sa-
ņēmusi valsts augstāko literāro prēmiju, 
taču iestudēta vispirms Londonā un ti-
kai pēc pāris gadiem – Varšavā. Lugas 
apakšvirsraksts – Vēsture 14 lekcijās tik-
pat labi tulkojams kā 14 vēstures stun-
das. Tas ir secīgi un no dažādiem skat-
punktiem izklāstīts vēstījums par des-
mit zēniem un meitenēm, poļiem un 
ebrejiem, kas dzimuši 1919. vai 1920. 
gadā, mācījušies vienā klasē un kuru 
dzīves neatšķetināmā mezglā sasējās 
1941. gada 10. jūlijā, kad mazpilsētas 
nomalē aitu kūtī tikai sadzīti un sade-
dzināti vairāki simti ebreju. Un par to, 
kā dzīvojuši vēlāk tie, kas nesadega, bet 
dedzināja vai noskatījās. Pirms lugas 

par šo pilsētiņu ar poļu ausij tīkamu no-
saukumu Jedvabne – zīds – jau bijuši 
daudzi vēsturnieku pētījumi, mākslas 
un dokumentālās filmas. Gandrīz vien-
laikus Varšavas Jaunajā teātrī (Teatr No-
wy, 2009) Kšištofs Varļikovskis iestudēja 
izrādi (A)pollonia, kas tāpat kā Herma-
ņa Garā dzīve kļuva par festivālu sensā-
ciju, noteiktu pakāpienu Eiropas teātra 
mākslinieciskajā un ētiskajā izpratnē. 

Varļikovska izrāde, dziļi skaroša arī vi-
deoierakstā, saplūdināja antīko mītu 
par Oresteja atriebību un stāstu par po-
ļu sievieti Apoloniju, kas centās izglābt 
ebrejus, bet rezultātā gāja bojā arī pati 
un aizrāva līdzi savus bērnus. Varļikovs-
ka izrāde atklāja, cik netverama un mā-
nīga spēj būt robeža starp upuri un dzī-
vības pazudinātāju, cik neatšķetināma 
ir vainas un ziedošanās apziņa, cik pret-
runīga – kara un iznīcināšanas mašinē-
rija. Varļikovska mīta mērogam pretī 
Slobodzjaneka luga nolika ļoti konkrē-

tas, gandrīz vai aptaustāmas dzīves stās-
tus, ne mazāk satriecošus savā perso-
niskumā. Togad arī Jaunajā Rīgas teātrī 
Vilis Daudziņš un Alvis Hermanis radīja 
Vectēvu, kurā mitoloģiska vispārināju-
ma un personiska jutekliska pieredzēju-
ma bija ne mazāk. Tā bija viena kopīga 
straume, mākslinieku mēģinājums iz-
mēzt mūsu priekšstatu Augeja staļļus no 
tajos kārtu kārtām saaugušiem aizsprie-

dumiem un noklusējumiem, faktiem un 
ignorances, ideoloģiskiem meliem un 
indivīda pašaizsardzības – no ērtā mīta 
par Austrumeiropas nāciju nepārejošā 
upura tēlu.

gājiens ar dziesmām un Baloniem
Režisore Jana Ross iestudējusi Mūsu 
klasi Lietuvas Nacionālajā drāmas teātrī 
pirms gada. Izrāde joprojām ir pārpildī-
ta, ikvienu tukšo vietu tūdaļ ieņem kāds 
no maliņā gaidošajiem studentiem, ska-
tītāji vēro notiekošo saspringtā klusu-

izrāDe joProjāM ir PārPiLDīta, 
ikvienu tukšo vietu tūDaļ 

ieņeM kāDs no MaLiņā 
GaiDošajieM stuDentieM
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mā, nepaļaujas uz mākslinieciskām pro-
vokācijām un aplaudē, kājās piecēlu-
šies. Lietuvai tāpat bijusi sava melna lo-
ma Austrumeiropas holokaustā. Dīvai-
nas sagadīšanās pēc es nakti pēc izrādes 
pārlaidu renovētā un labiekārtotā na-
mā… Viļņas geto kvartālā, par ko uzzi-
nāju, no rīta aizejot līdz piemiņas skulp-
tūrai iekšpagalmā.

Uz skatuves ir nedaudz deformēta, it 
kā perspektīvā skatīta klases telpa ar 
krēslu rindām, skaņu ierakstu studija 
vienā malā, bet pāri visam – greizi iekār-
ta četrstūraina plāksne ar caurumu vi-
dū. Krēslu rindās gandrīz visu laiku sēž 
desmit klasesbiedri – jaunie aktieri – un 
vairāki vecās paaudzes mākslinieki, kuri 
vēlāk pārņems dažas lomas, jo pēdējie 
no Jedvabnes skolas nomira 2003. gadā 
sirmā vecumā. Bet vispār viņi gandrīz 
nemaz nemainīsies, meitenes paliks 
skolas formas tērpos ar pusgarām ze-
ķēm, puiši – baltos kreklos un pelēkās 
biksēs. Ja vajadzēs, uzliks galvā platmali 
ar peisakiem, uzmetīs ap kaklu zīda šalli 
vai ap pleciem siltu lakatu.

Režisore visai konsekventi izvēlēju-
sies par notiekošo vēstīt tik viegli, cik 
vien tas iespējams, ne brīdi necenšoties 
traģēdiju sasniegt caur asarām un cieša-
nām. Pamazām vien augošais sasprin-
dzinājums starp bijušajiem klasesbied-
riem – antisemītisms, kas kā latents vī-
russ dzīvo vai ikvienā, kāds pārpratums, 

kāda nejauši izmesta nicīga frāze – tiek 
izspēlēta gandrīz vai kā klaunāde, ek-
scentrisks estrādes numurs. Līdz sākas 
vardarbība: trīs puiši līdz nāvei piekauj 
klasesbiedru Jakubu Kacu, kurš, pēc vi-
ņu domām, ir nodevējs. Upuris ieklie-
dzas, to ieraksta turpat skaņu studijā, 
un, kamēr aktieri klusuciešot spārda pe-
lēku lupatu lelli, magnetofona ierakstā 
aizvien no jauna atkārtojas šis klie-
dziens, monotons un nemainīgs. Tāpat 
vienreiz iekliegsies meitene, ko bijušie 
klasesbiedri izvaro, vai ievaidēsies kāds, 
kuru izmeklētājs dauza ar galvu pret sie-
nu. Viens kliedziens, vaids – un bezgalī-
ga, monotona atkārtojumu virkne.

Izejot no pretējā, iestudēts arī ebreju 

gājiens pretī nāvei, uz aitu kūti. Baltajos 
kreklos un skolas blūzītēs tērpti jauni 
cilvēki, ziediem rotājušies, krāsainiem 
baloniņiem raujoties augšup, dziedāda-
mi un dejodami līkumo pāri skatuvei, 
kamēr no krēslu rindām viņiem ar acīm 

seko vecie aktieri. Pat rabīns, kas soļo 
gājiena priekšgalā, ripina uz spieķa savu 
katliņcepuri.

Pieķeru sevi, ka raugos uz notiekošo 
pilnīgā mierā, atzinīgi reģistrējot meta-
foras, cenšoties atcerēties to secību. Ie-
studējums ir visnotaļ konsekvents, stilā 
izturēts, jaunie aktieri spēlē aizrautīgi 
un personiski, bet – man pietrūkst kaut 
kāda būtiska faktora, lai sapratne kļūtu 
par līdzpārdzīvojumu, atzinība – par ka-
tarsi. Kāpēc šis pārliecinošais piegājiens 
– spēlēt traģēdiju caur smiekliem, izmi-
sumu – caur līksmi – neiedarbojas? Šādi 
paši krāsaini baloniņi, kad tos pirms ga-
diem desmit Ļeva Dodina izrādē Celt-
nieku bataljons ar smagajiem armijas 

zābakiem spārdīja «ģedovščinas» vāj-
prāta pārņemtie zaldātiņi, lika sarauties, 
it kā trāpīts būtu dzīvā miesā. Nerunāju 
par to, ka paņēmiens reiz jau redzēts – 
tas ikreiz var radīt citu pārdzīvojumu, ja 
vien izmantots laika un vietā. Šeit būtu 

īsti skarošs ir vien MirkLis, 
kaD saDeDzinātā Meitene 

PaņeM Pie rokas nuLe 
noGaLinātu zēnu

režisore visai konsekventi izvēlējusies par notiekošo vēstīt tik viegli, cik vien tas iespējams. Foto – Mikko Waltari



90   teātra vēstnesis 2015/i

gan laiks, gan vieta, tikai pārdzīvojuma 
nav.

Patiesībā īsti skarošs ir vien mirklis, 
kad sadedzinātā meitene paņem pie ro-
kas nule nogalinātu zēnu, kurš, starp ci-
tu, piedalījies viņas izvarošanā, un uz 
jautājumu «kurp mēs dosimies?» atbild 
– «nekur, mēs jau esam atnākuši». Nāve, 
vienojoša un samierinoša, ir viņu ce-
ļamērķis. 

Otra aina, kas nelaiž vaļā, ir izrādes 
fināls. Ābrams, puisis, kas pašā lugas sā-
kumā dodas uz Ameriku un tādējādi iz-
glābjas, sarakstās ar Mariannu, meiteni, 
kas apprecējusies ar poli un noliegusi 
savu ebreju vārdu un izcelsmi, toties pa-
likusi dzīva. Viņi ir pēdējie, kas palikuši 
no visas klases šaisaulē. Viņu sarakste ir 
tik banāla un ikdienišķa, tik vecišķi sevī 
un savās slimībās vērsta, tik pelēka kā 
izdilusi trauklupata. Tik absolūti ārpus 
kategorijām «traģēdija» un pat «drāma». 
Iesit tieši šis ikdienišķums – patiesi, cil-
vēka atmiņai piemīt noilgums, tā izdzēš 
pat ļoti personiskas traģēdijas, lai cil-
vēks spētu mosties, iet uz darbu, priecā-
ties par gadalaiku maiņu – vienkārši dzī-
vot, neko vairāk. Jo nepārtraukti rakņā-
ties rētās un uzturēt sāpi nepārejošu – 
tas jau ir no misijas vai politiskā biznesa 
jomas.

vērot vai piedalīties, vai – ko?
Un tomēr – kāpēc mani neietekmēja 
visdramatiskāko, traģiskāko šīs klases 
eksistences brīžu skatuves interpretāci-

ja? Atbilde atnāca pēc laika, paņemot 
rokā Rīgas Laika februāra numuru ar 
Kirila Kobrina komentāru Skatītājs bez 
galvas. 

Ziniet, ir vienkārši citi laiki. Tas, ko 
aprakstīju ievadā, satricināja, pirms bi-
ja sācies karš tepat līdzās un internetā 
parādījušies Islāma valsts šerminošie 
realitātes šovi. Pirms – kā šobrīd, kad 
rakstu šo teikumu, – televizora ekrānā 
esmu klātesoša pirms dažām stundām 
nogalinātā Borisa Ņemcova puskailā lī-
ķa ievietošanai melnajā morga maisā. 
Pirms klātesamība kļuvusi… jā, hiper-

reāla. Kā raksta Kobrins: «Mūsu priekšā 
ir pasaule, kas ķerta uz hiperreālo un 
tādēļ zaudējusi jebkādu sajēgu par 
«vienkārši reālo» – par cilvēcisko cieša-
nu, baiļu, sāpju, prieka realitāti – un 
aizmirsusi, ka pastāv arī veselais sa-
prāts. [..] Hiperrealitātes atšķirību no 
realitātes var aprakstīt diezgan vienkār-
ši: hiperrealitāti novēro – izbrīnā elso-
jot, šausminoties, pārklājoties ar 
aukstiem sviedriem, bet īstajā realitātē 

piedalās, to piedzīvo uz savas ādas.»1 
Starp šo maniakālo indivīdu uzspiesto 
hiperrealitāti un pašiem izdzīvojamo 
īstenību var novilkt robežu. Var ignorēt 
internetā publiskotās slepkavības, var 
izslēgt televizoru. Bet tas nemainīs jau-
tājuma būtību: ko šajā vizuālajā laik-
metā var, spēj, drīkst piedāvāt māksla? 
Kur ir vieta teātrim kā otrajai realitātei 
starp hiperrealitāti un vienkārši realitā-
ti? Kādiem jābūt izteiksmes līdzekļiem, 
lai iedarbotos uz – pārfrāzēsim Kobrina 
virsrakstu – Skatītāju ar galvu? Un vēl – 
vai šajā individuāli prātā jūkošajā pa-

saulē, kur satīras žurnāla redakciju «iz-
griež» nevienai ekstrēmistu grupai ne-
piederoši brāļi, vēl ir kāda nozīme 
mākslinieku vēlmei noskaidrot nācijas 
atbildības, vainas, upuru un ziedošanās 
jautājumus? Vai, gluži otrādi, – šie jau-
tājumi šobrīd ir svarīgāki nekā jebkad 
agrāk? 6

1 Kirils Kobrins. Skatītājs bez galvas. – Rīgas 
Laiks, 2015, februāris, 6. lpp.

tas, ko aPrakstīju ievaDā, 
satricināja, PirMs bija sācies 

karš tePat LīDzās

cilvēka atmiņai piemīt noilgums, tā izdzēš pat ļoti personiskas traģēdijas, lai cilvēks spētu mosties, iet uz darbu, priecāties. Foto: 
Foto – Mikko Waltari
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lišeja jeb 
štamps  teāt-
rim kā mākslas 
veidam ir viena 
no fenoloģiski 

raksturīgām īpašībām, jo pats teātra 
process jau pamatojas uz atkārtošanos 
(mēģinājumi, izrādes) un teātra mākslas 
materiālu (tekstu, aktieru, telpu, vēstu-
riski arī kostīmu un dekorāciju) atkārto-
tu pielietošanu vai pārstrādi. 

Amerikas teātra pētnieks Marvins 
Karlsons grāmatā Rēgainā skatuve (The 
Haunted Stage, 2003) uzsver teātra at-
kārtojošo un konservatīvo būtību kopu-
mā četros līmeņos: telpiskā (teātra 
ēkas), dramaturģiskā (lugas), materiālā 
(galvenokārt aktieri) un uztveres līmenī.

Tā kā teātra skatuve ir tāda telpa, ko 
parasti mēģina atbrīvot no īpašām nozī-
mēm, respektīvi, tā ir neitrāla melna 
kaste (black-box), spēles vieta – ja vien 
runa nav tieši par tā saukto «vietu ar at-
miņu», ko šodien arī izmanto diezgan 
bieži, – tad attiecībā uz telpu es neredzu 
klišejām pietiekami auglīgu pamatu.

Mūsdienu teātris pēc postmodernā 
un postdramatiskā teātra uzplūdu viļņa 
ir zaudējis arī īpašu cieņu pret tekstu, iz-
ņemot, protams, autortiesību likuma 
stingrai kontrolei pakļautos darbus. 
Teksts tiešām arvien vairāk ir kļuvis par 
pamatmateriālu, turklāt jo nepazīsta-
māks teksts, jo lielāka ir cerība uz skaid-
ri nolasāmu režisora interpretāciju. 
Īpašs ir jautājums par to, ka zināmas ar 
cilvēku attēlojumu un sižeta pavērsie-
niem saistītas klišejas mēdz attīstīties 
no teksta tekstā. Bet tas var būt arī sais-

tīts ar noteiktām žanra konvencijām vai 
teātra būtības prasībām – dažas lietas 
vienkārši  uz skatuves darbojas labāk 
nekā citas. 

Kas attiecas uz uztveres līmeni, tad, 
protams, jāpiekrīt, ka klišejiskie inter-
pretācijas modeļi, piemēram, teātra kri-
tikā, kaut kādā mērā izriet arī no skatītā-
ja/kritiķa cilvēciskās ierobežotības. Bet 
arī kritiķis nespēj visus iestudējumus re-
dzēt un aprakstīt kā interesantus. Kas 
attiecas uz publiku vispār, tad, manu-
prāt, uztveres klišejiskums Igaunijā nav 
īpaša problēma. Drīzāk bažas rada tas, 
ka parastajam skatītājam ļoti viegli var 
rasties uztveres traucējumi pret kaut ne-
daudz citādāku teātra valodu. Tā vietā, 
lai pielietotu pazīstamus tulkojuma mo-
deļus vai izdomātu jaunus, bezpalīdzībā 
tiek paceltas rokas un vaina uzvelta vei-
dotājiem. Protams, Igaunijas teātra 
publika nāk no pietiekoši plaša iedzīvo-
tāju segmenta (45-50% no iedzīvotājiem 
apgalvo, ka vismaz reizi gadā apmeklē 
teātri), un ne visi cilvēki, kas sanāk teāt-
ra zālē, ir ieguvuši pietiekamu humani-
tāro izglītību vai ir ar gana atvērtu skatī-
jumu. Pārejas laikā, par ko uzskatu 20. 
gadsimta 90. gadus, publikai bija nepie-
ciešama kāda droša vieta un slēptuve, 
kas bieži tika meklēta un arī rasta teātrī, 
kaut šodien Igaunijas teātrī gandrīz viss 
tomēr ir bezcerīgi mainījies, tā ka veca-
jiem uztveres modeļiem nav daudz pie-
lietošanas iespēju.

Līdz ar to tēma, kas man mūsdienu 
teātrī saistās ar klišejām, ir aktiera darbs. 
Pie kam jārunā par diviem medijiem: no 
vienas puses, ar zināšanām par nemai-

nīgiem un detalizēti saglabātiem dra-
maturģiskiem tekstiem un, no otras pu-
ses, cilvēka ķermeniskās atmiņas. Ja pret 
uzvedamo tekstu parasti attiecas ļoti 
skarbi un tiek prasīta autora teksta pre-
cīza atkārtošana, nevis piemērošana ēr-
tai izrunai, tad teksta pasniegšanā un 
ķermeniskā izpausmē no precīzas at-
kārtošanas drīzāk atturas. Tas ir attieci-
nāms kā uz viena iestudējuma atseviš-
ķām izrādēm (ar mērķi izvairīties no at-
kārtošanās, lai saglabātu spēles dzīvīgu-
mu), tā uz katra aktiera radošo biogrāfi-
ju vai tēla atveidošanu.

Ķermeniskums kā teātra mākslai 
raksturīgs fenomens it kā izslēdz kultū-
ras arhe- vai stereotipu detalizēti precī-
zu saglabāšanu uz visiem laikiem. Ja sa-
līdzinātu cilvēka ķermeņa atmiņu ar 
rakstīto, tad liekas, ka ķermenis ir daudz 
neuzticamāks, neprecīzāks informācijas 
nesējs ar mazāku ietilpību nekā rakstī-
tais vārds ar neierobežotām izteiksmes 
iespējām. Kaut arī ķermenis vienlaikus 
ir spējīgs saglabāt daudz atšķirīgāku 
(papildus verbālajai arī audiovizuālo, 
empīrisko un verbāli neizsakāmo) infor-
māciju un līdz ar to nodrošina kultūras 
mantojuma variablitāti, dzīvīgumu un 
spēju pielāgoties atšķirīgām situācijām 
un sabiedrībām. 

Bet ķermeņa radošā potenciāla sla-
vēšanai viegli ir rast arī iebildumus: kā 
socioloģijā, tā teātra antropoloģijā 
daudz tiek runāts par ķermenisko auto-
mātiku, kas daļēji tiek trenēta no bērnī-
bas un daļēji ir atkarīga no apkārtējās 
sabiedrībās. Ričards Šehners šīs parādī-
bas apzīmēšanai ir izmantojis jēdzienu 

kLišejas 
iGaunijā

anneLi saro

atsaucoties numura tēmai
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«atkārtotā rīcība» (restored behavior, 
twice-behaved behavior). Jerži Grotovs-
kis, Pīters Bruks un vairākas citas aktiera 
treniņos ieinteresētas personas ir mēģi-
nājuši aktieru ķermenisko «ampluā» ar 
atšķirīgām treniņa metodēm paplaši-
nāt. Kaut arī no ķermeņa automātisma 
ir diezgan grūti, ja ne neiespējami atbrī-
voties. Tas īpaši labi redzams pieredzē-
jušu aktieru darbā – daudzās lomas, ko 
viņi mūžā nospēlējuši, dod iespēju vis-
pārināt un izmantot zināmus štampus. 
Turklāt štampu tēma ir aktuāla tieši ma-
zās teātra kultūrās un pilsētās, kur skatī-
tājs vārda tiešā nozīmē uzaug kopā ar zi-
nāmu (-iem) aktieri (-iem), redz gandrīz 
visas viena aktiera lomas. 

Tālāk runāšu par aktiera personiska-
jiem štampiem, nevis vispār par Igauni-
jas teātra štampiem. Man kā skatītājam 
teātrī ir būtiski, lai aktieris katrā savā lo-
mā parādītos no kādas jaunas vai inte-
resantas puses. Saprotu, ka mūsdienu 
teātrī tas nav nemaz īpaši būtisks uzde-
vums, jo ražošanas cikls ir paātrinājies 
un režisori/aktieri aizvien mobilāk svai-
dās starp atsevišķām pilsētām un insti-
tūcijām. Igaunijas režisoru interviju ap-
kopojumos Režisoru grāmata (2001) un 
Režisoru grāmata II (2013), kurās uzdoti 
vieni un tie paši jautājumi, klišeju jeb 
štampu tēmai veltīti divi jautājumi: «Vai 
mēģināt iedalīt aktieriem lomas, kas at-
šķirtos no viņu iepriekšējiem darbiem, 
vai arī pie lomu sadales tas nav bijis no-

teicošais?» un «Vai jums tā ir problēma, 
ja aktieris sevi atkārto?» 20 gados jaunā-
ki atbildētāji un nepsiholoģiskā teātra 
pārstāvji apgalvoja, ka tā nav problēma, 
bet, ja arī būtu, tad tā ir aktiera problē-
ma, jo režisoram nav laika nodarboties 
ar aktiera ampluā paplašināšanu. Vecā-
kās paaudzes režisoru atbildes bija pie-
sardzīgākas, pārdomātākas un ambiva-
lentākas. Pārsvarā tomēr tika konstatēts, 
ka aktiera pašatkārtošanās nav īpaša 
problēma, bet ar aktiera attīstīšanu jā-
nodarbojas teātra galvenajam režiso-
ram vai arī pašam aktierim. Režisore 
Merle Karusoo atbildēja, ka viņai svarīgi 
ir nonākt pie atšķirīgā mēģinājuma pro-
cesa gaitā, nevis ar negaidītu lomu sa-
dali. Jau 2000. gadā veiktajās intervijās 
atklājās, ka atšķirīga tipa lomu došana 
aktieriem vairs netiek uzskatīta par tik 
būtisku kā agrāk. 

Patiešām, ar aktiera darbu saistītās 
klišejas vai atkārtojumi nav nekas tāds, 
ko būtu vienkārši viennozīmīgi definēt, 
ierobežot vai no kā izvairīties, un šobrīd 
tas Igaunijā nešķiet arī īpaši aktuāli. At-
šķirībā no 20. gadsimta 90. gadu Igauni-
jas teātra ar zināmām psiholoģiskām, 
sadzīves reālisma vai postmodernistis-
kām klišejām, 21. gadsimta skatuves 
māksla gan pēc tēmām, gan teātra valo-
das liekas krietni daudzveidīgāka. Tā kā 
teātra valoda ir kļuvusi daudz teatrālāka 
un ekspresīvāka, tad arī aktiera izteiks-
mes līdzekļu apjoms un diapazons pa-

plašinājies, tomēr aiz raibuma un artis-
tiskuma bieži ir diezgan vienplākšņai-
nas un steigā uzskicētas darbojošās per-
sonas. Arī psiholoģiskā teātra iestudēju-
mos biežāk redzam efektīvu izspēlēša-
nos, kā patiesu pārdzīvojumu. Tātad at-
slēgas vārds «klišeja» man mūsdienu 
Igaunijas teātrī saistās visvairāk tieši ar 
cilvēka, t.i., darbojošās personas attēlo-
jumu, kas bieži ir viennozīmīgs/vienp-
lākšņains un šī iemesla dēļ kā viennozī-
mīgu/vienplākšņainu rāda arī pasauli 
ap cilvēkiem. Iemesls - daudzviet valdo-
šais intensīvais ražošanas cikls un sajūs-
mināšanās ar formas spēlēm.

Bet viss augstāk minētais pats par 
sevi nav ne slikti, ne labi, vienkārši – ir 
tā, kā ir. Staņislavskis darbos, kas pēta 
aktiera profesiju, uzsvēris, ka uz skatu-
ves nedrīkstētu spēlēt «vispār»,  bet tikai 
kādu konkrētu cilvēku konkrētos, lugas 
vai režisora dotajos, apstākļos. Pretēji 
Staņislavskim Vara pirkšanā Brehts ap-
galvo, lai skatītājs varētu identificēties ar 
varoni, tam jābūt ar iespējami mazāk 
individuālām īpašībām, diezgan she-
matiskam tēlam, kas spēj «ietilpināt» se-
vī maksimāli liela skaita skatītāju piere-
dzes apjomu. Igaunijas teātris daļēji no 
Staņislavska psiholoģiskās paradigmas 
mainījies uz brehtisko, politiski intele-
lektuālo vai vienkārši artistisko paradig-
mu, un šajā jaunajā kontekstā klišejām 
var rasties jaunas, vispārinošas funkci-
jas un nozīmes. 6

skats no merles karusoo iestudētās izrādes Dziesma, kas paliek igaunijas drāmas teātrī. Foto – sīms vahurs
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teorija vārdos un rakstos

LūDzaM 
neievērot 
kLusuMu! 

Par auditoriju 18. un 19. gadsimta operteātrī

Deniss hanovs

oma veidot šo 
rakstu radās pēc 
atgadījuma kādā 
LNO izrādē. Ba-
biloniešu vald-

nieka Nabuko atriebes dusmu pilnās 1. 
cēliena ārijas laikā blakus sēdošā pus-
audze, laiku pa laikam paceļot skatu uz 
skatuvi, kur bažās trīcēja ebreju gūstek-
ņi, turpināja aizrautīgi čatot kibertelpā. 
Arhaisko sabiedrību kaismes un mīlas 
trīsstūri pastāvēja paralēli šodienas sa-
dzīves problēmām un droši vien (es fan-
tazēju, novērojot meiteni) ne mazāk sa-
režģītiem šodienas trīsstūriem. Būtiskā-
kais, kas iedvesmoja šo rakstu, bija tieši 
darbību paralēlisms, kas šķietami bija 
pazudis kaut kur 19. gadsimta otrā pusē 
Riharda Vāgnera kulta ietvaros un atkal 
atsākās viedtālruņu laikmetā, kad saru-
nā var piedalīties ne tikai divi čukstētāji 
zālē, bet arī trešais, savukārt ar tvitera 
palīdzību – neierobežots cilvēku skaits.

par negaidītu klusumu
Par būtisku stimulu kļuva vēl viens sa-
dzīvisks atgadījums – es to nosauktu par 
piespiedu klusumu. Kādā svētdienas va-
karā manā dzīvoklī pazuda elektrība, un 
sveču gaismā klusums iestājās nevis ro-
mantikas dēļ, bet tāpēc, ka sveces uz īsu 
laiku kļuva par sadzīves priekšmetu, tu-
vinot mani 18. gadsimta cilvēka dzīves 
ikdienai. Es nevarēju klausīties pagājušo 
gadsimtu operas, apkārt neviens neva-

rēja uzspiest man elektrisko ierīču radī-
tus un izplatītus trokšņus, tāpēc tikai 
galvā varēju restaurēt kādu melodiju. Tā 
es izdomāju, ka tieši šādos apstākļos 
analizēšu klusumu un trokšņus oper-
teātra zālē ar mērķi noskaidrot, vai čats 
Verdi operas laikā, dramatiskā varas un 
pakļauto konfliktā, ir kas jauns vai tikai 
izspiestā un aizliegtā atgriešanās. Vai 
trokšņi mūsdienu teātrī, ko cenšas ap-
slāpēt paziņojumi pirms priekškara cel-
šanas, ir digitālās pļāpāšanas jaunas 
vēsmas jeb senas paralēlās komunikāci-
jas izpausme, kas iezīmē jaunu auditori-
jas līdzdalību?

cik sens ir troksnis zālē?
Sāksim ar antīkajām autoritātēm – Aris-
toteli. Jau Poētikas tekstā viņš norāda uz 
traģēdijas potenciālu izraisīt skatītājos 
līdzjūtību: «...šis atdarinājums tieši ar 
darbību, nevis ar vēstījumu, izraisot 
līdzjūtību un bailes, panāk dvēseles pār-
dzīvojumu attīrīšanu.»1

Aristoteļa koncepcijā auditorija nav 
fons izrādei – tā ir politiski aktīvas pil-
sētvalsts tiesiski brīvu un mītā kompe-
tentu skatītāju kopiena, kuru regulāra 
emocionāla līdzdarbība vērsta ne tikai 
uz iekšu (dvēseles attīrīšana), bet arī uz 
ārpusi, jo bailēm ir noteiktas ķermeņa 
valodas izpausmes. Citviet Aristotelis 
turpina un pieskaras mūzikai: «Tā kā at-
darinājums izpaužas darbībā, tad par 
pirmo traģēdijas izrādei nepieciešamo 

prasību jāuzskata skatuves ietērps, pēc 
tam mūzika un valoda.»2 

Šajā prasību sarakstā mūzika pārtop 
par daļu no kopīgas emocionālās ietek-
mes, bet, atkārtošu, ietekmes, kas ir vēr-
sta uz kolektīvu un individuālu emocio-
nālu iedarbību: dekorācijas, aktieru va-
loda kopā ar muzikālu pavadījumu vei-
do multimediālu efektu, kas ir savieno-
jams ar vēl vienu reti aplūkotu kategori-
ju – baudu, ko filozofs saredzēja kā ska-
tuves elementu iedarbības efektu.3 Sa-
vukārt saskaņā ar Poētiku bauda ir mek-
lējama darbības risinājumā. 

Tieši šo prasību pēc daudzu pētnie-
ku domām sākumā ignorēja muzikālā 
teātra atjaunotāji 16. un 17. gadsimta 
sākumā. Tā bija Florences intelektuāļu 
grupa, kas saistībā ar aristokrātisko dzī-
ves stilu meklēja atbildes uz jautāju-
miem par vistrauslāko antīkās kultūras 
elementu – mūziku, it īpaši tās nozīmi 
antīkajā drāmā.

Īstenībā 17. gs. sākuma mūzikas teo-
rētiķi, intelektuāļi un komponisti nebija 
domājuši par kādu jaunu mākslas žan-
ru, bet vēlējās turpināt renesanses kul-
tūras arheoloģisko projektu, proti, at-
rast, izlasīt, iepazīt un atdzīvināt antīko 
teātri. Florences intelektuāļi vēlējās pār-
varēt mūzikas nāvi, atdzīvināt Orfeju. Šī 
vēlme no ēnu valstības atgūt mūzikas 
garu, kas stimulēja komponistu un viņu 
patronu diskusijas, ir interpretējama kā 
tolaik vispārējā aizraušanās ar klasicis-
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mu, kas visspilgtāk izpaudās Gluka «re-
formētajās» operās – un atkal Orfejs bija 
nemirstības tēls. Tālaika cilvēku stūrgal-
vīgo vēlmi atdzīvināt mirušos ļoti precī-
zi piefiksējis itaļu rakstnieks Kurcio Ma-
laparte, grāmatā Nolādētie toskānieši 
rakstot, ka viņiem «ir raksturīgi neticēt 
nāvei».4

16.gadsimta beigu Florence bija mū-
zikas diskusiju centrs. Florencietis, aris-
tokrāts, dzejnieks un pētnieks Džovanni 
dei Bardi savā pilsētas rezidencē bija iz-
veidojis neformālu intelektuāļu loku, 
salonu Camerata, kurā tika apspriesti 
antīkie teksti, lielākoties Aristoteļa sace-
rējumi par drāmas teoriju, vai arī tie, ko 
tolaik uzskatīja par Aristoteļa tekstiem. 

Diskusiju centrā bija atsevišķas vo-
kālās līnijas attīstība – monolineāra mo-
nofoniskā līnija. Madrigālu polifonija 
šai grupai likās neatbilstoša antīkās kul-
tūras kanoniem, jo attālināja mūzikas 
valodu no oriģināla, proti, Camerata 
grupas pārstāvji ticēja, ka sengrieķu te-
ātrī traģēdijas teksts tika pa pusei dzie-
dāts, pa pusei runāts, bija kaut kas pa vi-
du starp solodziesmu un izteiksmīgu, 
melodisku rečitatīvu jeb runas priekš-
nesumu.5

Diskusiju dalībnieki, viņu vidū Vin-
čenco Galilei un Ferāras izcelsmes vēs-
turnieks Frančesko Patricī, balstījās uz 
atsevišķiem sacerējumiem par antīko 

teātri, kas tika pierakstīti Aristoteļa spal-
vai un renesanses laikā piedzīvoja inte-
lektuāļu atjaunotu interesi. Viens no šā-
diem sacerējumiem bija Problēmas, kas 
izrādījās tikai Aristotelim pierakstīts. To-
ties Camerata visai maz pievērsās Poēti-
kai, Aristoteļa būtiskākajam sacerēju-
mam par drāmu, teātri un aktiermākslu. 
Tajā viņš pauž uzskatu par drāmas siže-
tu un vārda spēku kā par būtiskākajiem 
emocionālās iedarbības un attīrīšanās 
jeb katarses līdzekļiem, kamēr mūzika 
un dekorācijas ir pakārtotas runātajam 
vārdam un sižeta pavērsieniem, varoņu 
raksturiem un motivācijām.6

Pēc Camerata dalībnieku domām 
antīkā traģēdija bija dziedāta drāma, tā-
tad darbība dziedāšanas procesā, kas ie-
tekmēja skatītāju emocionālo pasauli. 
Šie priekšstati par antīko drāmu visai 
drīz tika īstenoti: 17.gadsimta sākumā 
radās dažādas scena jeb «ainas», ko va-
rēja iekļaut itāļu galma svētkos. Galma 
svētki, plaša aristokrātijas loka «slēgtais 
pasākums», paredzēja, ka, pirms tika iz-
veidotas profesionālās trupas, līdzās 
profesionāliem dziedātājiem un dejotā-
jiem baleta numuru vai operas āriju iz-
pildījumā nācās piedalīties arī viesiem. 
Līdz ar to šajā posmā vai formā darbība 
norisinājās telpā, kurā skatītāji bija 
vienlaikus arī dalībnieki.

skatītāju loma izrādē
Muzikoloģe Marta Feldmane, raksturo-
jot 18. gadsimta opera seria auditoriju, 
atzīmē, ka tā reti kad veltīja nedalītu uz-
manību operas uzvedumam un bija ne-
paredzama.7 Tātad meitene ar iPhone ir 
baumojošo dāmu mantiniece?

Kā atzīmējis Franko Piperno, opera 
bija daļa no komerciālām aktivitātēm, 
un tajā laikā auditorija to arī interjerā 
baudīja tā, kā mēs – vasaras kūrortos, 
brīvdabas izrādēs, kur vide un etiķete ir 
mazāk formāla, bet trokšņu apjoms lie-
lāks.8

Vēl viens būtisks aspekts – tas, ko 
mūsdienās ar negatīvu pieskaņu sauc 
par troksni, 18. gadsimtā bija paralēla 
klausītāju darbība, kas nebija saistīta ar 
operas norisi. Tāpēc Herberts Linden-
bergers aicina radikāli mainīt pētniecis-
ko redzesloku – no operas kā muzikāla 
teksta pāriet pie operas kā sociālās mij-
iedarbes analīzes. Šāda perspektīve pa-
līdzētu skaidrot operu kā izklaides kul-
tūras elementu: autors salīdzina to ar 
sporta spēlēm, kurām ir savi fani, un 
skaidro, ka sociālo aktivitāšu centrs bi-
jušas operas ložas nevis skatuve. Viņš 
salīdzina operas apmeklējumu arī ar ci-
tu kolektīvās līdzdalības formu – diev-
kalpojumu, kurā dalībnieki līdzdarbojas 
kulta darbībās.9 Līdzīgu prasību izvirzī-
jis Saimons Goldhils, kas aicina analizēt 

vai trokšņi mūsdienu teātrī, ko cenšas apslāpēt paziņojumi pirms priekškara celšanas, iezīmē jaunu auditorijas līdzdalību? 
ungārijas valsts opera. Foto – deniss Hanovs
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operas darbus nevis no to iekšējās valo-
das uzbūves pozīcijas, bet drīzāk kā «iz-
pratnes rāmi» (frames of comprehension 
– angļu val.). Pie šādiem rāmjiem ir pie-
skaitāmi politiskie, estētiskie un zināt-
niskie diskursi, kas eksistēja mūzikas 
darba veidošanas un uzvedumu laikā.10

18. un 19. gadsimta Eiropas literatū-
rā atstātas daudzas liecības par sociālā-
jām enerģijām, kas cirkulēja operas zālē, 
kamēr uz skatuves tika uzvesti antīkās 
vēstures un mitoloģijas sižeti. Viens no 
spilgtākajiem fragmentiem atrodams 
franču virsnieka Šoderlo de Laklo epis-
tolārajā romānā Bīstamie sakari (1782). 
Jauna aristokrāte Sesila de Volanža, tik 
tikko no klostera atbraukusi uz rokoko 
Parīzi, pēc pirmā opernama apmeklēju-
ma savā vēstulē draudzenei ne reizi ne-
piemin operas sižetu vai balsu kvalitāti, 
toties detaļās izstāsta par sarunu ar mā-
tes draudzeni, kaismīgo un atriebības 
alku pilno marķīzi de Merteju: «Viņa pa-
lūdza māti, lai tā atļauj parīt man iet vi-
ņai līdzi uz operu, kur viņai ir loža; de 
Mertejas kundze sacīja, ka mēs tur bū-
sim divas vien un varēsim visu laiku sa-
runāties, nebaidoties svešu ausu; man 
tas liekas daudz jaukāk par pašu izrādi. 
Runāsim arī par manu precēšanos, jo vi-
ņa man sacīja, ka mani patiešām izdos 
pie vīra…»11

18. gadsimta kultūrā teātra telpa 
funkcionēja kā sociālais barometrs. 
Marta Feldmane savā pētījumā par Ne-
apoles operu apraksta teātra arhitektū-
ru kā sociālu skatuvi, kurā precīzi redza-
ma tā laika politiskā hierarhija un tās 
plūstošais mainīgums.12 Loža bija kultū-
ras kapitāls, telpa, kurā indivīda statuss 
ieguva priekšmetisku apliecinājumu – 
Viljama Tekerija romāna Liekulības tir-
gus galvenā varone, guvernante Rebeka 
Šarpa sapņo par ložu operā, kurā norisi-
nātos aktīva komunikācija.13

Arī komponisti reflektēja par trokš-
ņiem zālē. Mocarta vēstulēs atrodam 
liecības par trokšņošanu kā ierastu au-
ditorijas uzvedību, un tieši klusums šķi-
tis autoram īpaši svarīgs. Savā vēstulē 
no Vīnes sievai Konstancei 1791. gada 
8. oktobrī, aprakstot klausītāju reakcijas, 
Mocarts īpaši pasvītroja, ka viņu ieprie-
cināja «klusie aplausi».14 Klusums, reta 
parādība 18. gadsimta operas zālē, mi-
jās Mocarta vēstulēs ar līdz tam maz pa-
manītu paradību – encore jeb atkārtoti 
izpildītām ārijām, duetiem un citiem 
operas elementiem. Šis fenomens, līdzī-
gi kā operas atskaņošana mūsdienās di-
gitālā formātā, norāda uz operu kā funk-
cionālu, manipulējamu skaņu plūsmu, 
nevis mākslinieciski neatkārtojamu no-
tikumu, kāds tas ir bijis 19. gadsimta iz-
pratnē. 18.gs. operu librets, kas sastāvē-
ja no viegli maināmām daļām un sižetu 
kombinācijām, tika pakļauts kritikai 19.
gadsimtā, jo devalvēja arī skatītāja uz-
tveri un mūzikālo gaumi. Ne tikai kom-
ponistam, bet arī klausītājam bija jātop 
par unikālā mākslinieciskā procesa da-
lībnieku.

Rihards Vāgners darbā Opera un 
drāma (1852) mēģināja saskatīt kompo-
nistā pirms Gluka reformām neatkārto-
jamu mākslinieku, kas spēja palīdzēt at-
jaunot drāmu. Senais Camerata sapnis 
par drāmas atjaunošanu tika apspriests 
19. gadsimta otrajā pusē diskursā par 
trim operas mākslas dalībniekiem: 
komponistu, kurš meklē libretistu, kas 
spētu kopdarbībā atjaunot drāmu un 
tādējādi ietekmēt trešo, – skatītāju. Vāg-
nera tekstā jēdzieni «patiesas jūtas» un 
«īstas kaislības» izpaužas kā opera seria 
kritika – virtuozs dziedātājs ar bravūrīgu 
āriju izpildi ir samākslotības iemieso-
jums, līdzīgs viduvējam libretistam, kas 
nespēj atdzīvināt drāmas garu.15

Sociālā mijiedarbe norisinājās ne ti-

kai ancien regime aristokrātijas domi-
nētajā operas telpā, bet pārcēlās uz 
19. gadsimta monarhijas restaurācijas 
sabiedrību Francijā. Opera ir sociālu 
pārmaiņu indikatore: jaunā ekonomis-
kā elite ilustrē savu sociālo mobilitāti 
ložās, kurās kā aksesuārs kalpo arī kur-
tizānes. Aleksandra Dimā dēla romānā 
Kamēliju dāma sasirgusī Margarita 
Gotjē izmanto ložu teātrī kā sociālās 
plūsmas telpu – izrādes laikā to apmek-
lē veci un jauni paziņas, norisinās bau-
mu cirkulācija un tiek ēsti saldumi. Ļe-
va Tolstoja romānā Anna Kareņina loža 
ir sievietes sociālās marginalizācijas tel-
pa, kurā izslēgšana norisinās kā paralē-
la darbība tam, kas notiek vai notiks uz 
skatuves. Savukārt Edvarda Forstera ro-
mānā Kur eņģeļi baidās spert kāju angļu 
tūristi pieredzēja trokšņainu auditoriju 
provinciālās Monteriano pilsētiņas 
operas zālē. Skanot Lucia di Lammer-
moor, viena no varonēm mēģināja no-
mierināt runājošo publiku un uz brīdi 
viņai tas izdevās, jo, kā atzīmē autors, 
kas ceļojuma laikā pats bija piedzīvojis 
itāļu operas publikas uzvedību, neesot 
nepieklājīgi runāt koru laikā, bet esot 
pieklājīgi klusēt, ja to vēlās ceļotājs – 
svešinieks.16

Paralēla sociālā komunikācija operā 
fiksēta ne tikai literārajās liecībās vai 
mūzikas teorijas darbos, bet arī atmi-
ņās. Gleznotājs Konstantīns Korovins 
atceras Fjodora Šaļapina uzstāšanos tir-
gotājam miljonāram Savam Mamonto-
vam piederošajā Maskavas Privātajā 
operā – kamēr zāle aktīvi reaģēja uz 
dziedātāja veidoto tēlu, tikmēr kulisēs 
notika paralēla operas un baleta dzīve, 
kāda tā piefiksēta Degā gleznās. Šāda 
paralēlā telpa funkcionēja kā mākslinie-
ku saikne ar patroniem,ietekmīgākajiem 
pielūdzējiem un medijiem.17

vai taps jauna operas telpa?
Apkopojot varam secināt, ka trokšņoša-
na zālē ir situatīva darbība, kas ir pa-
kļauta konkrētā kultūras un politiskā 
laikmeta komunikācijas praksēm. At-
ļautais, pieļaujamais un alternatīvais 
(protesti un kritika) trokšņošanā ir ope-
ras kā multimediāla mākslas žanra īpa-
šība – skatītāju līdzdalība norisinās tel-
pā, kuras statuss līdz pat šim laikam ir 
saistīts ar noteiktām uzvedības nor-
mām, ko nosaka dažādi faktori. Vald-
nieks, uzņēmēji patroni, mākslinieki, vi-
dusšķira, autoritārie un totalitāri režīmi, 
neoliberālie lieldraugi un politiskā elite 
piedalījās un turpina piedalīties operas 
telpas veidošanā, ne tikai ietekmējot 
mākslas saturu, bet arī operu kā sociāli-

zācijas normu telpu. Raksta sākumā tika 
minēta vēl viena dalībniece – tehnoloģi-
jās balstīta izklaide un digitāla visurklāt-
esamība, kultūrprakšu paralēlisms un 
komunikācijas formātu vienlaicīgums, 
kas pārveido uzmanības formas un pār-
dala tās resursus. Skatītājs ienes operas 
telpā individuālās komunikācijas piere-
dzi, neatstāj ikdienu aiz operas sliekšņa, 
tā turpinās izrādes laikā un veido jaunu 
auditoriju – paralēli izrādei daļēji ar sevi 
nodarbinātu skatītāju/klausītāju. 6
1Aristotelis. Poētika, 6. nodaļa. Rīga, 2008, 50. lpp. 
2 Turpat
3Turpat. 71. lpp.
4 Malaparte, 106. lpp.
5 Savage R. Precursors, Precedents, Pretexts: The 
Institutions of Greco–Roman Theatre and the Develop-
ment of European Opera. In: Brown P., Ograjenšek S. 
(eds.) Ancient Drama in Music for the Modern Stage. Ox-
ford: Oxford University Press. – p. 3.
6 Turpat. 
7Feldman M. The Absent Mother in Opera Seria. In: 
Smart M. A. (ed.) Siren Songs. Representation of Gender 
and Sexuality in Opera. Princeton: Princeton Universi-
ty Press, 2000. – p. 29.
8Piperno, F. State and Market, production and style: 
An interdisciplinary approach to eighteenth–century 
opera history. In: Johnson V. et altera (eds.) Opera and 
society in Italy and France from Monteverdi to 
Bourdieu, Cambridge, 2007. p. 143.
9 Lindenberger H. On opera and society (assuming a 
relationship). In: Johnson V. et altera (eds.) Opera and 
society in Italy and France from Monteverdi to 
Bourdieu, Cambridge, 2007. p. 307–308.
10 Goldhill S. Who Killed Gluck? In: Brown P., Ograjen-
šek S. (eds.) Ancient Drama in Music for the Modern 
Stage. Oxford: Oxford University Press. – p. 211.
11Laklo, Šoderlo de (2008). Bīstamie sakari. Rīga: 
Valters un Rapa. – 68. lpp.
12 Feldman, Martha (2007). Opera and Sovereignity. 
Transforming Myths in Eighteenth Century Italy. 
Chicago: University of Chicago Press. p. 11.
13 Thackeray, William (2012). Vanity Fair. London: 
Penguin classics books. p. 185.
14Mozart W. A. Briefe. Berlin: Henschelverlag, 1977. – S. 
414.
15Wagner R. Oper und Drama. Teil I. Stuttgart: Reclam 
Universal Bibliothek, 2008. – S. 36.
16 Forster E. M. Where Angels Fear to Tread. Penguin 
books, 2007. – p. 87.
17 Коровин К. А. Шаляпин. Встречи и совсестная 
жизнь. Лениздат, С. Петербург, 2013, стр. 36–37.
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hronika

latvijas nacionālā opera
20. februārī, džakomo pučīni Manona Lesko, opera. 
Diriģ. Mārtiņš Ozoliņš, rež. Ināra Slucka, scenogr. Mārtiņš 
Vilkārsis, kost. māksl. Keita, video māksl. Katrīna Neibur-
ga, gaismu māksl. Igors Kapustins. Manona Lesko – 
Asmika Grigorjana, Julianna Bavarska vai Natālija Krēsli-
ņa, kavalieris de Grijē – Murats Karahans vai Sergejs Po-
ļakovs, Lesko – Jānis Apeinis vai Rihards Mačanovskis, 
Žeronts de Ravuārs – Krišjānis Norvelis vai Romāns Po-
ļisadovs, Edmonds – Raimonds Bramanis vai Mihails 
Čuļpajevs, Edmonda sieva – Zane Dombrovska, deju 
skolotājs – Viesturs Jansons vai Mihails Čuļpajevs, Žeron-
ta īpašumu pārvaldnieks – Rihards Millers vai Juris 
Ādamsons, apsardzes priekšnieks – Viesturs Jansons vai 
Juris Jope, muitnieks – Viesturs Vītols vai Armands Siliņš, 
eksperts – Kārlis Saržants vai Juris Ādamsons, madrigāla 
solo – Kristīne Zadovska vai Laura Grecka.

latvijas nacionālais teātris
29. janvārī, lielā zāle, Raiņa sapņi. Rež., scenogr. un 
kost. māksl. Kirils Serebreņņikovs (Krievija), libr. Ieva 
Struka, horeogr. Jevgēnijs Kulagins (Krievija), komp. Jē-
kabs Nīmanis, kormeist. Artūrs Ancāns, gaismu māksl. 
Igors Kapustins. Lomās: Lolita Cauka, Maija Doveika, Ai-
nārs Ančevskis, Kaspars Aniņš, Mārtiņš Brūveris, Gundars 
Grasbergs, Ivars Puga, Jurģis Spulenieks, Romāns Bar-
gais, Uldis Siliņš. Piedalās mūziķis Jēkabs Nīmanis un 
Emīla Dārziņa jauktais koris (diriģ. Artūrs Ancāns).
5. martā, lielā zāle, ēdens fon Horvāts Vīnes meža 
stāsti. Rež. Andžejs Bubeņs (Polija), scenogr., kost. 
māksl. Anita Magda Bojarska (Polija), horeogr. Inga Rau-
dinga, gaismu māksl. Igors Kapustins. Alfrēds – Uldis An-
že, Māte – Lāsma Kugrēna, vecāmāte – Līga Liepiņa, Hīr-
lingers – Ivars Kļavinskis, Valērija – Inga Misāne–Grasber-
ga, Oskars – Raimonds Celms, Īda – Elizabete Bērziņa vai 
Inese Anna Gaile, Havlīčeks – Mārcis Maņjakovs, Rot-
mistrs – Normunds Laizāns, cienījama kundze – Rasma 
Garne, Marianne – Agnese Cīrule, Cauberkēnigs – Volde-
mārs Šoriņš, Ērihs – Kristaps Ķeselis vai Jānis Āmanis, 
Emma – Liene Sebre, Helēne – Anna Klēvere, sulainis – 
Jānis Āmanis vai Kristaps Ķeselis, baronese – Ilze Rudol-
fa, misters – Juris Lisners, konferansjē – Jānis Skanis. 
Piedalās ansamblis «Undertango».
10. martā, lmt jaunā zāle, Fjodors dostojevskis 
idiots. Rež., scenogr., kost. māksl., komponists Vladis-
lavs Nastavševs. Miškins – Arturs Krūzkops, Nastasja Fiļi-
povna – Dita Lūriņa, Gavrila Ivolgins – Ģirts Liuziniks, Ņi-
na Ivolgina – Jānis Vimba, Varvara Ivolgina – Līga Zeļģe, 
Rogožins – Kaspars Dumburs, ģenerālis Jepančins – Jā-
nis Vimba, Jeļizaveta Jepančina – Jānis Vimba, Aglaja 
Jepančina – Anta Aizupe, Afanasijs Tockis – Jānis Vimba, 
Ļebedevs – Imants Strads.
27. martā, lielā zāle, Ž–Ž–ŽURKA KLĀT! Rež. Valdis Lū-
riņš, aut. Jānis Peters, Egils Zirnis, Valdis Lūriņš, Valdis 
Zilveris, scenogr. Oskars Vējš Dreģis, kost. māksl. Jurate 
Silakaktiņa, horeogr. Alberts Kivlenieks, gaismu māksl. 
Oskars Pauliņš, video māksl. Linda Ģībiete. Piedalās: Ai-
nārs Ančevskis, Uldis Anže, Mārtiņš Brūveris, Kaspars 
Dumburs, Uldis Dumpis, Mārtiņš Egliens, Ivars Kļavinskis, 
Juris Lisners, Uldis Norenbergs, Ivars Puga, Jānis Skanis, 
Voldemārs Šoriņš, Kaspars Aniņš, Marija Bērziņa, Dace 
Bonāte, Indra Burkovska, Daiga Gaismiņa, Zane Jančev-
ska, Anna Klēvere, Ilze Rudolfa, Evija Skulte, Liene Sebre, 
Uldis Siliņš, Kristians Kareļins, Artis Drozdovs, Romāns 
Bargais, Marta Grase, Zigurds Neimanis, Kristaps Ķeselis, 
Normans Bārbals.

latvijas dailes teātris
7. janvārī, kamerzāle, aleksandrs molčanovs Pus-
slepkava. Rež. Regnārs Vaivars, scenogr. Aigars Ozoliņš, 
kost. māksl. Anta Priedīte, gaismu māksl. Ronalds Kļa-
viņš. Andrejs – Kaspars Zāle, Pokers – Artūrs Dīcis, Oksa-
na – Inita Dzelme, mamma – Indra Briķe.
8. janvārī, mazā zāle, važdi muavads Ugunsgrēki. 
Rež. Mārtiņš Eihe, scenogr. un kost. māksl. Ieva Kauliņa, 
gaismu māksl. Ivars Tilčiks. Navāla – Ilze Ķuzule–Skrasti-
ņa, Žanna – Ieva Segliņa, Simons – Gints Andžāns, Ni-
hads, Vahabs, Malaks, Antuāns – Gints Grāvelis, Hermils 
Lebels – Intars Rešetins, Džihane, Nazira, kaujinieks, fo-
togrāfe – Elīna Dzelme, Sauda, Elhame – Dārta Daneviča, 
Ralfs, Abdelsamads, ārsts, gids, skolas pārvaldnieks, 
Šamsedins – Dainis Grūbe.
9. janvārī, lielā zāle, maksims gorkijs Saules bērni. 
Rež. Dž. Dž. Džilindžers, scenogr. Kristians Brekte, kost. 
māksl. Ilze Vītoliņa, komp. Kārlis Lācis, gaismu māksl. 
Igors Kapustins. Pāvels Fjodorovičs Protasovs – Juris Ža-
gars, Ļiza – Ērika Eglija, Jeļena Nikolajevna – Kristīne Ne-
varauska, Dmitrijs Sergejevičs Vagins – Ģirts Ķesteris, Bo-
riss Nikolajevičs Čepurnojs – Artis Robežnieks, Melānija – 
Vita Vārpiņa, Nazars Avdejevičs – Juris Kalniņš, Miša – Edijs 
Zalaks, Jegors – Lauris Dzelzītis, Avdotja, Luša – Aija Dzēr-
ve, Jakovs Trošins – Aldis Siliņš, Antonovna – Lidija Pupu-
re, Fima – Sarmīte Rubule, Romāns – Dainis Gaidelis.
18. martā, kamerzāle, aleksandrs jugovs Čuhņas 
jociņi. Rež. Dmitrijs Petrenko, scenogr. Artūrs Arnis, kost. 
māksl. Anastasija Golubeva. Ivans – Kaspars Zāle, Ļuda – 

Ērika Eglija, Boriss – Artis Robežnieks, vecene – Ilze Vaz-
dika, vagona pavadonis, Pidoņenko, Orfejs – Ivars Au-
ziņš.
20. martā, lielā zāle, kens kīzijs Kāds pārlaidās pār 
dzeguzes ligzdu. Rež. un dramatiz. Aleksandrs Morfovs 
(Bulgārija), scenogr. Mārtiņš Vilkārsis, kost. māksl. Ilze Vī-
toliņa, horeogr. Inga Krasovska, gaismu māksl. Igors Ka-
pustins. Makmērfijs – Artūrs Skrastiņš, māsa Rečida – Ilze 
Ķuzule–Skrastiņa, Hārdings – Ģirts Ķesteris, virsaitis 
Bromdens – Kaspars Bindemanis vai Regnārs Vaivars, 
Billijs – Lauris Dzelzītis, Skenlons – Juris Kalniņš, Čezviks 
– Juris Bartkevičs, Martīni – Lauris Subatnieks, dakteris 
Spīvijs – Juris Žagars, Raklijs – Juris Strenga, Fredriksons 
– Āris Rozentāls, Kendija – Kristīne Nevarauska, Sandra – 
Ieva Segliņa, Vorens – Gints Andžāns, Viljamss – Edijs Za-
laks, Tērkls – Dainis Gaidelis, māsa Flinna – Aija Dzērve, 
māsa Džeina – Sarmīte Rubule.
22. martā, mazā zāle, lelde stumbre Droši kā tankā. 
Rež. Mihails Gruzdovs, mūz. konsult. Juris Vaivods, sce-
nogr. un kost. māksl. Leonards Laganovskis, kust. kon-
sult. un idejas aut. Ziedonis Ločmelis. Aleksandra – Elīna 
Dzelme, Andris – Intars Rešetins, Rašīds – Gints Grāvelis, 
Vasīlijs – Artūrs Dīcis, Karels – Mārtiņš Počs, Irma – Inita 
Dzelme.

jaunais rīgas teātris
18. martā, lielā zāle, inga ābele Aspazija. Rež. Māra 
Ķimele, scenogr. Gints Gabrāns, kost. māksl. Kristīne Jur-
jāne, komp. Jānis Šipkēvics (Shipsi), videomāksl. Ineta 
Sipunova. Aspazija – Baiba Broka, Rainis – Ivars Krasts u 
n Ģirts Krūmiņš, Dora– Jana Čivžele, Pēteris Stučka – An-
dis Strods, Janis Jansons–Brauns – Edgars Samītis, Rū-
dolfs Blaumanis – Ģirts Krūmiņš, Ivande Kaija – Iveta Po-
le, Olga Kliģere – Inga Tropa, Anniņa – Iveta Pole, Jānis 
Ziemeļnieks – Ivars Krasts, Jēkabs Nīmanis – Andis 
Strods, Aleksandrs Pelēcis – Edgars Samītis, Rīgas Latvie-
šu biedrības darbinieks – Andis Strods.
26. martā, talsu ielā 1, mariuss fon maienburgs Mā-
ceklis. Rež. Viesturs Meikšāns, scenogr. Reinis Suhanovs, 
kost. māksl. Monika Pormale. Lomās: Elita Kļaviņa, Vilis 
Daudziņš, Gatis Gāga.

m. ČeHova rīgas krievu teātris
13. martā, mazā zāle, mārša normena Veļas mazgā-
tava – Trešās un Ozolu ielas krustojumā. Rež. Mihails 
Gruzdovs, scenogr. un kost. māksl. Andris Freibergs, gais-
mu māksl. Jānis Snikers. Alberta – Jekaterina Frolova, 
Didi – Natālija Živeca.
14. martā, lielā zāle, vjačeslavs kondratjevs Saška. 
Rež. un dramatiz. Igors Koņajevs, scenogr. un kost. 
māksl. Nikolajs Slobodjaniks, gaismu māksl. Deniss 
Solncevs, video un anim. Vadims Dulenko. Saška – Ivans 
Kločko, vācietis – Marats Efendijevs, rotas komandieris – 
Pāvels Griškovs, sakarnieks – Ņikita Voroņins, ziņnesis – 
Igors Nazarenko, bataljona komandieris – Kiriks Zaicevs, 
pirmais kara ārsts – Aleksandrs Poliščuks, otrais kara 
ārsts – Andrejs Možeiko, Zina – Tatjana Začeste, leitnants 
no štāba – Vitalijs Jakovļevs, medmāsa – Jeļena Sigova, 
cilvēks bez rokas – Vadims Grosmans, Žora – Maksims 
Busels, ievainotie – Aleksandrs Malikovs, Volodjka – Alek-
sejs Korgins, sirmgalve – Ludmila Golubeva, vecais vīrs – 
Leonīds Lencs, sieviete – Tatjana Ploskiha, strādnieks – 
Sergejs Gorohovs, pirmā jauniete – Anastasija Džordževi-
ča, otrā jauniete – Jana Ļisova, mātes – Svetlana Šiļajeva, 
Tamāra Markova, Gaļina Baženova.

latvijas leĻĻu teātris
13. decembrī, mazā zāle, sergejs kozlovs Ezītis un 
egle (latviešu tr.). Rež. Māris Koristins, māksl. Anita Znu-
tiņa–Šēve, komp. Valdis Zilveris, dziesmu teksti Daina 
Strelēvica. Vāvere, Lapsa – Arnita Jaunzeme, Ezītis – An-
rijs Sirmais, Lācēns, Vilks, Runcis – Pēteris Galviņš.
30. janvārī, leļļu teātra muzejs, Brāļi grimmi Vaka-
ra pasaciņa Leļļu teātrī. Apburtā princese (krievu tr.). 
Rež. un dramatiz. Reins Agurs (Igaunija), māksl. Anita 
Znutiņa–Šēve, komp. Anrijs Sirmais. Stāsta Lilija Sūna.
14. februārī, mazā zāle, Hanss kristians andersens 
Neglītais pīlēns (krievu tr.). Rež. Dmitrijs Petrenko, dra-
matiz. Matīss Gricmanis, māksl. Liene Mackus, komp. Ga-
tis Grāvers. Lomās: Jūlija Meščerjakova, Kristīna Varša, 
Jurijs Luniks.
28. februārī, mazā zāle, vilhelms Bušs Slavenie del-
veri (krievu tr.). Rež. un dramatiz. Edgars Kaufelds, 
māksl. Ieva Ozoliņa, scenogr. Uģis Bērziņš, komp. Juris 
Kaukulis. Makss – Vladimirs Svoboda, Morics – Rodions 
Kuzmins.
22. martā, lielā zāle, margarita stāraste Kas notiek 
Dižmežā? (latviešu tr.). Rež. Māris Koristins, māksl. Anita 
Znutiņa–Šēve, komp. Silvestrs Zemgals, dziesmu teksti 
Daina Strelēvica. Rūķis Diksis, Sesks – Artūrs Putniņš, Rū-
ķis Diksis – Miķelis Žideļūns, Rūķis Miksis, Seskulis – An-
rijs Sirmais, Rasas laumiņa, Ragana – Santa Didžus, Zie-
du laumiņa, Seskiene, Sakārniene – Dana Lāce, Lapu 
laumiņa, Mošķiene, Sakārnēns – Dace Vītola, Mošķis, Sa-
kārnis – Pēteris Galviņš, Mošķulis, Zaķis – Silvija Bitere.

valmieras drāmas teātris
23. janvārī, lmt mansards, augusts strindbergs Nā-
ves deja. Rež. Elmārs Seņkovs, scenogr. Andris Frei-
bergs, kost. māksl. Evija Pintāne, komp. Edgars Mākens, 
gaismu māksl. Krišjānis Strazdīts. Alīse – Ieva Puķe, Ed-
gars – Aigars Apinis, Kurts – Ivo Martinsons.
1. martā, lielā zāle, lauris gundars lattia. Rež. Varis 
Brasla, scenogr. Mārtiņš Vilkārsis, kost. māksl. Anna Hei-
nrihsone. Puriņu Kārlis – Tālivaldis Lasmanis, Ieva – Alise 
Polačenko, Cimzas Jānis – Mārtiņš Meiers, Hermanis fon 
Zaks – Krišjānis Salmiņš, Emanuels fon Zaks – Rihards 
Jakovels, Tropu Juris – Ģirts Rāviņš, Kreicbergu Pauls – 
Māris Bezmers, Nikolajs Varfolomejevičs Krjukovs – Ja-
nuss Johansons, Slotēnu Indriķis – Kārlis Freimanis, 
Krustiņu Pēteris – Arnolds Osis, Jaunzemu Jēkabs – Mār-
tiņš Liepa, Jaunzemu Ērmanis – Jānis Leščinskis vai Kris-
ters Komarovs, gaitnieki – Lotārs Zariņš, Ričards Kron-
bergs, Kristers Komarovs vai Jānis Leščinskis.
19. martā, lmt mansards, ēriks vilsons Debesis ir 
mums. Rež. Jānis Znotiņš, scenogr. Jānis Znotiņš un Ri-
čards Millers, kost. māksl. Inga Apine, gaismu māksl. Dā-
vis Burmeisters. Pauls Kagainis – Aigars Vilims, Agnese 
Kagaine – Māra Mennika, Mareks Tīrons – Mārtiņš Upe-
nieks, Olivers Savrups – Ingus Kniploks.

liepājas teātris
13. februārī, lielā zāle, e.t.a. Hofmanis Zelta pods. 
Rež. Jans Villems van den Boss, scenogr. un video māksl. 
Māris Kalve, komp. Andris Vilcāns, dziesmu teksti un dra-
matiz. Andris Akmentiņš, kost.māksl. Ilze Vītoliņa, ho-
reogr. Inga Raudinga, gaismu māksl. Mārtiņš Feldmanis, 
grima māksl. Maija Gundare. Anselms – Rolands Beķeris 
autors – Kaspars Kārkliņš, ābolu sieva, ragana – Inese 
Kučinska, Lindhorsts, Salamandrs – Egons Dombrovskis, 
Veronika – Anete Berķe, Serpentīna, čūska – Everita Pja-
ta, Fransīne, Lilija, čūska – Agnese Jēkabsone, Angelika, 
čūska – Ilze Jura, Paulmanis – Ģirts Lukevics, Hērbrands 
– Armands Kaušelis, Fosfora vokāls, papagailis, spoks, 
laivinieks – Mārtiņš Kalita, kaķis, fosfors, doktors Ekš-
teins, sīkpilsonis – Pēteris Lapiņš, Lilijas vokāls, Osteru 
jaunkundze, Sīkpilsoņa kundze – Sigita Jevgļevska, Os-
teru jaunkundze, tirgus sieva – Anda Albuže.
13. martā, lielā zāle, Ļubova gruzinova Paradīze. 
Rež. Dž. Dž. Džilindžers, scenogr. Mārtiņš Vilkārsis, kost. 
māksl. Ilze Vītoliņa, horeogr. Liene Grava, gaismu māksl. 
Mārtiņš Feldmanis. Dievs – Kaspars Gods, Lucifers – Ed-
gars Pujāts, Ādams – Edgars Ozoliņš, Ieva – Samira Ad-
gezalova, Kains – Viktors Ellers, Ābels – Sandis Pēcis, eņ-
ģeļi – Liene Grava un Rūdolfs Gediņš.

daugavpils teātris
29. janvārī, eksperimentālā skatuve, dorota 
maslovska Pie mums viss kārtībā. Rež. un scenogr. Lu-
cina Sosnovska, scenogr. Matejs Horažijs, Agneška Kle-
packa. Vecenīte – Vera Hramņikova, meitene – Jeļena 
Ņetjosina, Gaļina – Karīna Sidina, vadītāja – Kristīne 
Veinšteina, Edita – Natālija Kotona, Božena – Žanna Lub-
gāne, Monika – Milena Rožanska, režisors – Egils Viļu-
movs, aktieris – Miroslavs Blakunovs, stilists – Māris Bo-
ka, pianists – Eduards Zariņš.
28. martā, lielā zāle, Tuvība. Horeogr. Irina Saveļjeva. 
Piedalās: Miroslavs Blakunovs, Jeļizaveta Petrova, Anna 
Sultanova, Anna Gimbute, Egils Viļumovs, Arturs Jackevi-
čs, Svetlana Morozova, Māris Boka, Džeina Saulīte, Mile-
na Rožanska, Raimonds Paegle.

dirtY deal teatro
5. februārī, Zudusī Antarktīda (pēc džeimsa maklin-
toka grāmatas Zudusī Antarktīda). Dramat. Jānis Ba-
lodis, rež. Valters Sīlis, scenogr. Ieva Kauliņa, komp. Ed-
gars Raginskis, gaisma Jānis Sniķers. Spēlē Toms Liepāj-
nieks.
23. februārī, Benzīnvīrs. Dramat. Andris Kalnozols, rež. 
Andris Kalnozols un Marta Elīna Martinsone, scenogr. 
Uģis Bērziņš, mūz. aut. Ivars Krasts, Toms Auniņš, ho-
reogr. Katrīna Albuže, gaismu māksl. Rūdolfs Kugrēns. 
Lomās: Andrejs Možeiko, Ivars Krasts un Edgars Kaufelds.

ģertrūdes ielas teātris
4. martā, Pasaka par veco nāvi. Rež. un dramat. Ģirts 
Šolis, māksl. Velta Emīlija Platupe, gaismas Rūdolfs 
Kugrēns, muz. noform. Normunds Zālamans. Spēlē: 
Aleksejs Geiko, Kristians Kareļins un Madars Zvagulis.

goda teātris
16. janvārī, ludmila judina Dērbijas vergi. Rež. 
Viesturs Roziņš, scenogr. Varis Siliņš, mūz. un skaņa 
Emīls Dreiblats. Lomās: Anete Berķe un Kaspars Kārkliņš.

latvijas jaunā teātra institūta (ltji)
producētā izrāde 
21. martā, No Vecmīlgrāvijas ar mīlestību (2.daļa). 
Autors. un horeogr. Kūns Augustainens (Beļģija), līdzau-
tori un dejotāji Eva Vancāne, Dmitrijs Gaitjukevičs, Elīna 
Lutce, Aldis Liepiņš, Evita Birule, Kristīne Vismane, Ro-
berts Muciņš, Katrīna Albuže. 
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eātra pedagoģija 
un teātris Skatu-
ve – tās ir manas 
galvenās asoci-
ācijas ar Annu 

Eižvertiņu. Viņas pedagoģiskie tandēmi 
ar Pēteri Krilovu un Edmundu Freibergu 
ielikuši kārtīgus aktiermeistarības pa-

matus vairākām Latvijas aktieru paau-
dzēm. 1991. gadā dibinātais un visus šos 
gadus Annas uzturētais neatkarīgais te-
ātris Skatuve bijis par mājvietu daudzu 
režisoru pirmajām izrādēm, iepazīstinā-
jis latviešu skatītāju ar pasaules drama-
turģijas pirmiestudējumiem un kalpojis 
par pašas Annas radošo platformu.

Bet pavisam personīgi – Anna 
Eižvertiņa – tā ir dziļa cilvēkmīlestība, 
kas pēc saskarsmes ar viņu sāk starot arī 
citos. Paldies Tev, Anna! 6

ZANE KREICBERGA

ANNA EIŽVERTIŅA
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No redakcijas

vaigžņotā debess 
man pāri un mūžī-
gais morāles prin-
cips manī… Šos 
Imanuela Kanta 

vārdus ebreju meitenei Valentīnai citē 
Doktors – viņas fiziskās un garīgās dzīvī-
bas sargātājs. Tā ir aina Artura Maskata 
pirmās operas Valentīna uzvedumā, ku-
ra mani skāra īpaši, liekot domāt par lie-
tām, kas pāriet, un tām – kas nepāriet 
nekad. Pārejošais – pat ja sākumā ir 
skaists un cēls, un derīgs – pēc laika 
kļūst par klišeju, savu laiku nokalpoju-
šu, bet ērtu paradumu domāt vai darīt. 
Taču vienlaikus klišeja ir kā tāds durvju 
rokturis: ieraugot to, kļūst skaidrs, ka te-
pat līdzās ir arī jauna telpa. Klišejām – 
ieradumam, tā rašanās mehānismam 
un iespējām to pārvarēt – veltīta žurnāla 
galvenā tēma.

Katra žurnāla tapšanā ir brīdis, kad 
ar pārsteigumu nākas konstatēt: atkal, 
ne meklēta, ne iecerēta, atklājusies kāda 
dziļāka nozīmes sasaiste starp pavisam 
dažādiem materiāliem vai tajos aplūko-
tajām parādībām. Kas varētu būt pret-

stats klišejai? Es teiktu: domāšanas vē-
riens.

Ar cilvēku zvaigžņotas debess centrā 
sākas arī Raiņa sapņi – dzejnieku Raiņa 
un Aspazijas jubilejas gada spēcīgā 
uvertīra. Pašā izrādes ieskaņā Kirils Se-
rebreņņikovs iedod tieši rokā atslēgu vi-
sam, kas sekos. Zvaigžņotā debess ir ģē-
nija mērogs, viņa pasaules aptvērumam 
nav robežu – tāpat kā Visumam, viņš 
domā bezgalības kategorijās un uz visu 
raugās no tās perspektīvas. Kas šajā mē-
rogā ir nieka trīssimt gadi, ko viņš gatavs 
nodzīvot, kas tās par virsotnēm – Nobe-
la prēmija un valsts prezidents? 

Skatoties izrādi, man ik pa brīdim 
uzzibsnīja doma: uz ko cerēja Rainis, 
«gribēdams mums vēl vairāk dot»? Uz 
ko vispār cer ģēnijs, nespēdams nedalī-
ties ar citiem savos redzējumos un at-
klājumos? Uz to, ka, ieraudzījuši, ar kā-
du vērienu ir iespējams domāt, cik plaši 
raudzīties uz pasauli, mēs – katrs, pats, 
ikviens, tauta – turpmāk tā arī domāsim, 
skatīsimies un dzīvosim? Vai ģēnijs cieš, 
ja viņa ieraudzītās bezgalības vietā pā-
rējie saskata tikai debesu malu, kur ka-

roti aizspraust? Un, ja ģēnijs – tas ir mē-
rogs, tad kas ir fiziskais cilvēks ar saviem 
diviem gadskaitļiem biogrāfijas galos?

Serebreņņikova izrāde izsit pamatu 
zem kājām, ļauj uz īsu mūžības zibsni 
ļauties brīva lidojuma sajūtai – plūst lī-
dzi izrādei starp divām metaforām: 
zvaigžņu miriādēm un pēdējo sauli. Vai 
komētu. Tālo uguni, kas izgaismo tiklab 
Visuma tumsu, tiklab katra un ikviena 
dzīvi. 

Taisnību sakot, priecājos, ka nav par 
šo izrādi jāraksta nekas vairāk par šīm 
impresijām. Jo ir tādi iespaidi – par tiem 
šajā numurā runā vācu teātra kritiķis Rī-
digers Šapers intervijā Margaritai Ziedai 
– kas piespiež domāt eksistenciālās kate-
gorijās, noskaidrot, lai cik patētiski tas 
skanētu, esības pamatus. Tie ir ļoti per-
soniski iespaidi, kuros negribas dalīties. 
Tāpat kā žēl sadalīt sastāvdaļās veselu-
mu, lai tad mēģinātu analizēt nozīmi 
zaudējušos fragmentus, jo bail nonākt – 
jā, pie jau ierastu secinājumu klišejām. 6
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PAR MĒROGIEM UN 
KLIŠEJĀM
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CEĻŠ UZ ZVAIGZNĒM VED PĀRI STIKSAI

Cena 3,56 € 

Vēlos nodot Latvijas Nacionālā teātra skatītājiem savu mīlestību un simpātijas, tāpat arī visiem rīdziniekiem! Sveicu Raiņa gadā! 
Kirils Serebreņņikovs
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