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darbības personas ir kuģa virsnieki un viņu draudzenes. Vieglprātība 
un nenopietnība sit augstu vilni, un dzīve tiek izdejota kā krīzes laiku 
fokstrots. Lai nu kā, publikas pievilināšanai «Amors» derēja. 

Dailes teātra izdzīvošanas cīņā tā mākslinieciskajam vadītājam ir 
nepieciešami savi spēka avoti, ja ne gluži draugi, tad domubiedri gan. 
Ilgu laiku viens no tādiem balstiem bijis Rainis. Spītējot dažādām 
personīgām domstarpībām, viņi nešaubīgi sapratušies, ja runa bijusi 
par mākslu, kas sēj, audzē un briedina garu. 1929. gada rudenī Rainis 
aiziet mūžības ceļos. Viņa piemiņai Dailes teātris no jauna iestudē un 
izrāda «Pūt, vējiņi!» .likteņupe Daugava aiznes «jūras baltā augstumā» 
ko dārgu un neaizvietojamu. Eduardam Smiļģim ir vajadzīgs liels gars 
un domubiedrs arī tepat, uz grēcīgās zemes. Par tādu kļūst  dzejnieks 
Edvarts Virza. Viņu sadarbība sākusies, kad Eduards Smiļģis pierunā 
dzejnieku tulkot Viktora Igo romantisko traģēdiju «Ernani», norādes 
par to atrodamas dzejnieka dzīvesbiedres Elzas Stērstes atmiņās. Te 
ieskanas gan franču romantiķu dramaturģija,  gan iesmaržojas  Smiļģa 
mīļākās dzeltenās vīteņrozes Maršals O’Nīls, gan ļoti līdzīgas apris-
es ieņem iekārtojums Eduarda Smiļģa namā Dārtas ielā un Edvarta 
Virzas dzimtajās mājās Billītēs – «no labajiem Rundāles ozoliem», 
ar «misiņā kaltiem Kuldīgas meistaru svečturiem».27 Gan režisors, 
gan dzejnieks iegriežas Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā; iespējams, 
ka caur Edvartu Virzu nāk tuvāka pazīšanās ar Alfredu Bīlmani, un 
galu galā Eduarda Smiļģa mājas augšstāvā Virza uzraksta  savas izcilās 
poēmas prozā «Straumēni» pēdējās nodaļas. Ir abu draugu starpā arī 
kas tāds, par ko grūti spriest: kas patiesībā notika pēc Kārļa Ulmaņa 
apvērsuma? Edvarts Virza bija Ulmaņa padomnieks mākslas lietās… 
Vai draugam būt nozīmē vienādi domāt? Ar Dailes teātri sadarbojas 
arī Elza Stērste, un reiz grūtā brīdī Eduards viņai atdod savu krustiņu: 
«... noraisīja no kakla krustiņu un lika man grūtos brīžos to turēt 
rokā.»28 Virzas un Stērstes attiecības  ir klasisks paraugs tēzei «mūžīgi 
sievišķais augšup mūs ceļ». Eduarda Smiļģa attiecībās ar sievietēm šāda 
romantiska pacēluma nav – te rotaļīgs romāns ar teātra prīmu Emīliju 
Viesturi, te garīga atbalsta meklējumi un nākotnes sapņi pie Felicitas 

27 RMM, inv. nr.  99640. 
28 RMM, inv. nr.  98837. 
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Ertneres, pavisam negaidīti  kā uguns sausā 
kūlā uzliesmo aizraušanās ar izcilo aktrisi, 
šarmanto Latvijas skaistuma karalieni Liliju 
Štengeli, visam fonā profesionālas psiholo-
ģes un trešā plāna aktiera sievas Eleonoras 
Jēgeres-Upatnieces nekautrīgās manipulācijas 
un bijušās sievas Bertas Āboliņas-Smiļģes 
nemitīgie atgādinājumi par naudu. 

Tomēr «amora lietas» ir otrajā plānā, jo 
Dailes teātrim tuvojas desmit gadu jubileja. 
Protams, tā jāatzīmē ar Raiņa lugu «Indu-
lis un Ārija» – tā ir gan pirmā Dailes teātrī 
iestudētā izrāde, gan goda atdošana pirms 
gada  mirušajam dzejniekam.  Nedēļu pirms 
svinībām Hipotēku banka vēršas tiesā pret 
Eduardu Smiļģi ar prasību par ievērojamas 
naudas summas nomaksu… Bet nabadzības 
dēļ taču neies lepnību zaudēt! Un Dailes 
teātris izdod skaistu grāmatu, veltītu savai 

Eduards Smiļģis un Edvarts 
Virza lidotāju tērpos 1930. 
gados. Lidmašīnu ēra Latvijā 
sākās Eduarda Smiļģa agrā 
jaunībā, un fabrika «Motors», 
kur viņš strādāja, bija ķēdes 
loceklītis šajā procesā. Lidot, 
pacelties gaisā gan sapņos, 
gan īstenībā Eduardam patika, 
un šajā attēlā viņam blakus 
lidotāja tērpā ir draugs 
Edvarts Virza.
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 jubilejai29, atskatās uz paveikto, dod vārdu gan uzticamiem palīgiem, 
gan ļaudīm, kuru atbalsts svarīgs, un tad izsūta šo grāmatu pasaulē. 
Sirsnīgiem vārdiem atsaucas Sofija Auere: «[..] как несомненно 
тяжелы и как велики ступени первого десятилетия! Всем 
сердцем радуюсь за Ваш мировой успех, желаю Вам многих 
и многих десятилетий на дальнейшем пути к высокой цели, 
объединяющей все человечество общим языком истинно-
го искусства.»30 Senos laikus atceras Latvijas sūtnis Igaunijā Kārlis 
Zariņš: «Atminos tos laikus, kad mūsu tauta gan pārdzīvoja grūtus 
brīžus un kad mazdūšīgākie bija gatavi krist izmisumā, bet Edu-
ards Smiļģis vienmēr staigāja ar paceltu galvu un ticēja latvju tautas 
gaišākai nākotnei. Mūsu teātrs bija tas, kas turēja latvju tautu kopā 
un neļāva viņai iet pazušanā plašajā krievuzemē. Nāk vēl prātā viens 
otrs moments, kur tu savu intīmu draugu starpā cēli priekšā savus 
nākamības latvju teātra plānus. Tu vari būt lepns uz to, ka tavi ideāli 

29 Dailes teātra desmit gadi. – 
30 “..neapšaubāmi, ka grūti un vareni ir pirmā gadu desmita pakāpieni! No visas sirds 
priecājos par Jūsu sekmēm pasaulē, vēlu Jums vēl daudzas un daudzas desmitgades 
turpmākajā ceļā uz augsto mērķi, kas apvieno visu cilvēci patiesas mākslas kopējā valo-
dā.” RMM, inv. nr. 232331.
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Dailes teātrim 10 gadi. Jubilejas reizē teātris no jauna iestudē 
Raiņa lugu «Indulis un Ārija» ar Eduardu Smiļģi titullomā, 
izdod krāšņu izdevumu, kas veltīts desmit gadu darba 
cēlienam.
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Smiļģis kā Jāzeps Ēģiptes krāšņumā, tik pakulu krekls mugurā 
un ērkšķis pie sirds.
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sāk piepildīties.»31 Te jau zaudējumus un ieguvumus var sākt svērt, 
blakus ikdienas smagajam darbam saskatāmi arī tā augļi. 

Ļoti būtiski, ka blakus mākslinieciskam skatījumam Eduar-
dam Smiļģim piemīt rets iedzimts līdera talants. Arī tad, ja teātra 
repertuārs nav izcils, viņš prot saskatīt un izcelt sīkāko vērtības drums-
lu lugā un ar inscenējuma palīdzību pārvērst to līdz nepazīšanai. 
Viņa lugu ekspozīcijas iedvesmo un saliedē aktieru trupu, izvirza 
kopīgi sasniedzamus un augstus mērķus, un kaut kā aizmirstas laikā 
neizmaksātās niecīgās algas. Arī sezonas sākuma deklarācijām ir tāds 
uzdevums: «Būsim kā brīnišķīgs, īpatnējs dārzs, kas tiek veidots 
un par jaunu sēts dažādām īpatnām puķēm, stādiem, kokiem. Lai 
skatītājs rod veldzi. Kopsim to, lai ļaudis no tā ietu, garīgi stiprināti 
un atsvaidzināti, savā dvēselē atjaunoti. Un tā ir liela atbildība – sēt 
garu.»32 Turpmāk pie visām varām tā būs un paliks Dailes teātra 
galvenā misija. To tas godam pildīs.

30. gadu sākums ir laiks, kad nostiprinās Eduarda Smiļģa un Oto 
Skulmes, Skulmes un Friča Lepņa sadarbība, strādājot pie izrādes 
atmosfēras radīšanas, evolūciju piedzīvo arī Smiļģa mizanscēnas. 
Aktieru darbā būtiskāka kļūst tēlu individualizācija. Nostabilizējas 
aktieru ansamblis. Valts Grēviņš grāmatā «Eduards Smiļģis» tā 
brīža situāciju raksturo šādi: «Neilgi pēc desmit gadu pastāvēšanas 
svinībām kļūst jūtamas jaunas strāvas Dailes teātrī. Smiļģis pieder pie 
tiem, kam netīk svētku dienas izmantot tikai reprezentācijai, bet kas 
tādos gadījumos pārskata savu garīgo bilanci un sastāda turpmāko 
budžetu. Tā arī šoreiz. Vēlēšanās rast «jaunās dzīves ritmu», ko viņš 
izsaka kā nākotnes uzdevumu, nav tikai deklarācija.«33 Cits pēc cita 
top vērienīgi iestudējumi, kuros saskatāms Smiļģa uzstādījums – for-
mas skaidrība līdz meistarībai. Ievērojamākais sasniegums šai laikā 
neapšaubāmi bija Raiņa traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» inscenējums. 
Paula Jēgere-Freimane atzīst: «Ar šo inscenējumu Dailes teātris bija 
ceļā uz augsto mākslu – sakausēt poētiski cildeno ar patiesi izjusto un 
vienkārši izteikto ideālā pilnībā.» 34

31 RMM, inv. nr.  232869/4. 
32  RMM, inv. nr. 234336/4.
33 Grēviņš Valts. Eduards Smiļģis, 125. lpp.  
34 Eduards Smiļģis un viņa darbs, 147. lpp.


