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– Gluži kā ikviens no mums, kas mājo un rada šajā brīnišķajā teātrī, es 
te nokļuvu nejauši, vai drīzāk – likteņa vadīta. Atšķirībā no valstīm, kur 
leļļu māksla sakņojas dziļā pagātnē un kļuvusi par tautas kultūras sastāv-
daļu, kur paaudzēs tiek nodotas ar to saistītās zināšanas un iemaņas, kur 
teātra augstskolās pastāv leļļu teātra mākslas katedras, kurās regulāri sa-
gatavo aktierus, režisorus un māksliniekus leļļu teātriem, Latvijā profe-
sionālas leļļu teātra mākslas pirmsākumi rodami tikai pēc Otrā pasaules 
kara.

Pie mums var uzskaitīt vien dažus desmitus profesionālu leļļu teātra aktie-
ru, pavisam nedaudz režisoru un mākslinieku, kuri pievērsušies šim – savā 
ziņā unikālajam teātra veidam. Katram, kuru ceļš atved uz mūsu teātri, tas ir 
lēciens nezināmajā. Ik pa desmit gadiem Latvijas Kultūras akadēmijā tiek 
uzņemts Leļļu teātra aktieru kurss, kurā tiek sagatavoti jaunie mākslinieki 
darbam mūsu teātrī. Jaunieši nāk studēt, jo viņi grib būt aktieri, taču neviens 
jau nenāk, lai kļūtu par Leļļu teātra aktieri. Kā gan var vēlēties to, ko nezina 
un nesaprot?!

Tā mēs – kā nu kurš – atklājam sev šo leļļu pasauli. Kāds studiju gados, kāds – 
jau nonākot teātrī darba meklējumos, kāds tāpat – joka pēc, bet cits – tā arī 
neatklāj.

Jā, leļļu teātris Latvijā ir noslēgta, mītiem un aizspriedumiem apvīta 
vide. Kaut vai šis pats – visizplatītākais galīgi greizais pieņēmums – ja 
kaut kas top bērniem, visu var darīt vienkāršoti, ka te nekas neprasa īpa-
šu piepūli, un turklāt vēl viss notiek arī ātri – viens, divi, gatavs… Bet pa-
tiesībā taču ir pilnīgi otrādi! Nekas nenotiek ātri, un nekas netiek darīts pa 
roku galam!

Leļļu izrādes tapšana ir ilga un piņķerīga, un šo procesu ilgu padara 
tieši piņķerīgums. Sākumā tas vēl, iespējams, ir saprotams, ja vispār ir 
priekšstats, kā teātrī top izrāde. Režisors izvēlas iestudējuma materiālu, 



tiekas ar mākslinieku – tiek izstrādāta kopēja koncepcija vizuālajam risinā-
jumam (scenogrāfija, lelles). Tad tikšanās ar komponistu – arī mūzikai būs 
nozīmīga loma topošajā izrādē!

Kad režisors ar mākslinieku, vairākkārt tiekoties, vienojas par izrādei izvē-
lēto leļļu tipu, personāžu vizuālo risinājumu un scenogrāfiju, skices no-
nāk teātra darbnīcās, kur profesionālu meistaru rokās top izrādes ti-
pāži – lelles un dekorācijas. Un arī tas ir gana sarežģīts process! Mākslinieks 
skulptors, kura rokās tagad ir iesniegtās skices, veido leļļu galvas, tehni-
ķis  – leļļu mehānismus, kuru sarežģītība ir atkarīga no visas izrādes 
mākslinieka uzstādītajām prasībām (lellei “strādā” acis, mute u. tml.), bet 
leļļu meistares veido leļļu ķermeņus un apģērbj tos.

Un tikai tad beidzot ir pirmais mēģinājums, kurā aktieris pirmo reizi 
ierauga lelli, ar kuru viņš veidos savu lomu. Mēģinājumu process sākas 
ar scenogrāfijas un leļļu izpēti, tas ir, kā mākslinieka iecere darbojas reā-
lā vidē – uz skatuves. Aktieri nevis uzreiz jau strādā katrs pie savas lomas, 
kā tas būtu dramatiskajā teātrī, bet vispirms gluži tehniski atklāj lelles ie-
spējas – ko ar to varēs darīt, kāda kustību gamma tai pa spēkam, bet 
režisors veido sižetā paredzēto notikumu virkni – jau uz skatuves, deko-
rācijās.

Te nu ir pieminētais piņķerīgums, kas leļļu izrādēm prasa ilgu iestudē-
šanas periodu. Vispirms jāatrod jauno leļļu darbošanās paņēmiens kon-
krētajā vidē – izrādes dekorācijās. Tad sākas leļļu ainu uzstādīšana, kas 
prasa kā pacietību, tā arī neizsīkstošu radošumu gan no režisora, gan no 
aktieriem. Katra ainiņa tiek “meklēta”, kamēr atrodas vislabākais – intere-
santākais risinājums.

Reizēm paiet stundas, pat visa diena, lai atrastu un samēģinātu pāris 
minūšu garu “kadru” 1,2 stundu garai izrādei! Tādās reizēs es saku aktie-
riem: un kuram pateiksi, kas noticēs, ka tas prasa tik daudz darba un iz-
domas?!

Tā soli pa solim tiek veidota visa izrāde. Un kur nu vēl leļļu kustību, 
reakciju precizēšana un nostiprināšana, ko nogurdinošos atkārtojumos 
veic režisors ar katru no izrādes tēliem un to dialogiem! Īpaši nogurdi-
nošs šis periods ir aktieriem, jo, kā zināms, lelles ir dažādu konstrukciju, 
izmēru un smaguma objekti, kas tikai aktieru rokās atdzīvojas, kļūst par 
“dzīviem” izrādes personāžiem. Tā nu ir, ka leļļu izrādēs nav vietas im-
provizācijai, jo tikai precīzi izstrādātas un atlasītas leļļu kustības – darbī-
bas un stabili uzliktas leļļu ainas padara izrādi baudāmu. Citādi tas būs 
nebaudāms haoss.

Ievērojamais leļļu mākslas pedagogs Mihails Koroļovs reiz teicis: “Leļļu 
teātra aktierim ir jābūt filozofam!” Es piebilstu – arī režisoram un māksli-
niekam, jo ir svarīgi, lai izrādes tapšanas sarežģītajā procesā aktieris ie-
saistītos ar visu savu radošo potenciālu, redzētu tālāk par tikai savu lomu, 
sajustu skatuves stāstu kopumā un spētu būt līdzradītājs.

Leļļu teātra izrādēm jābūt daudzslāņainām. Atcerēsimies, ka mūsu 
mazie skatītāji paši neatnāk uz teātri, viņus atved vecāki, kas līdz ar bēr-
niem skatās un vērtē izrādi. Visiem zināmais stāsts par Sarkangalvīti un 
vilku jāveido tā, lai pavisam maziņie – divgadnieki spētu izsekot notiku-
miem uz skatuves, nesabītos no ļaunā vilka un mājās ietu ar domu: 
mana mamma arī saka – nerunāt ar svešiniekiem un neiet viņiem līdzi! 
Savukārt vecāki varētu aizdomāties par to, ka vecu cilvēku izplatītākā 
“slimība” bieži vien ir grūtsirdība un vientulības izjūta. Un tas ir tikai viens 
stāsts par Sarkangalvīti… Taču katra izrāde – kāds cits stāsts. Un katrā 
jāmeklē tie daudzie slāņi un labākie mākslinieciskie risinājumi, lai vīlušies 
nebūtu ne bērni, ne vecāki.



Katrā no Leļļu teātra jaunāko laiku desmitgadēm bijusi kāda, ja tā varē-
tu teikt, centrālā izrāde. Dažā pat vairākas. Tādas izrādes, kas pašiem leļ-
ļu mākslas kalpiem un skatītājiem atklāj kaut ko jaunu, būtisku par visse-
nāko teātra mākslu – leļļu teātri.

Teātra jaunākajā radošajā desmitgadē tāda neapšaubāmi ir Raiņa lugas 
“Zelta zirgs” (2017) skatuves versija, kuru pie mums iestudējis viens no 
Eiropas izcilākajiem leļļu mākslas pārstāvjiem – brazīliešu izcelsmes re-
žisors Duda Paiva no Nīderlandes, kur viņš strādā ar paša izveidoto teāt-
ra kompāniju. Režisors mazliet vairāk nekā desmit gados ir radījis un 
pilnveidojis unikālu leļļu teātra valodu, kurā cieši sintezējas deja un lelle. 
Duda Paiva ir saņēmis daudzas prestižas Eiropas valstu balvas teātra 
mākslā un bieži tiek aicināts strādāt kā viesrežisors. 

Latvijas Leļļu teātris un Duda Paiva. Brazīliešu izcelsmes (kaut jau ilg-
stoši Eiropas vidē dzīvojošs un strādājošs) režisors un Raiņa “Zelta zirgs”. 
Tie ir salikumi, par kuriem domā vēl pirms pašas iestudētās izrādes no-
skatīšanās, jo latvieši ne vien kā teātra skatītāji, bet arī kā sabiedrība ko-
pumā par it visu vienmēr pieturas pie samērā konservatīviem uzskatiem 
un visu jauno, neparasto un nepazīstamo pieņem ar gariem zobiem vai 
nepieņem vispār.

Pat ja nekas daudz nav dzirdēts par “Zelta zirga” iestudējumu Leļļu te-
ātrī, ir skaidrs, ka šī izrāde nebūs “tradicionāli iestudēts Rainis”. Duda 
Paiva ir brīvs no tā, kas latviešu skatītājam par šo autoru borēts visus 
skolas gadus. Tas gan nenozīmē, ka viņš ķēries pie lugas iestudēšanas, 
par tās autoru un šo darbu neko īpašu nezinot. Gluži pretēji – no presē 
izskanējušā vēl pirms “Zelta zirga” pirmizrādes nojaušams, cik pamatīgi 
režisors izpētījis lugas tapšanas vēsturi pat visas Eiropas literatūras un 
bērniem adresētās literatūras kontekstā. Leļļu teātra “Zelta zirga” iestu-
dējumā Duda Paiva tēlu simboliskajā nozīmē neko daudz nav mainījis, 
vien licis klāt savu īpašo skatuviskās darbības valodu, kura ir ļoti skaidra 



un tieša, kas ļauj daudz ko no Raiņa darba notikumu būtības sajust un 
saskatīt vēl noteiktāk – gluži kā mikroskopā. Režisors vienīgi nepiekrīt 
autora piedāvātajam Saulcerītes tēla traktējumam, izceļot viņu no hres-
tomātisku simbolu pasaules un padarot par dzīvu, vitālu sievieti, kurai 
visu mūžu darīts pāri, pret kuru izturējušies un joprojām izturas kā pret 
lietu. Tas nekādi nenoārda Raiņa lugas izteiksmi, bet pat spēji un negai-
dīti paver “Zelta zirgu” šodienai, ļaujot pēkšņi ieraudzīt, kāpēc šis darbs 
patiešām ir aktuāls tagad. Un kāpēc tas būs tāds arī turpmāk. Par to uz-
skatāmi runā ļoti skaudrais, bezgala iedarbīgais un skaisti veidotais izrā-
des fināls. Teātra kritiķe Līga Ulberte par šo iestudējumu rakstījusi: “Šoreiz 
tiešām jāsaka paldies Latvijas valsts simtgades kultūras programmas fi-
nansējumam, kas gluži pragmatiski Dudas Paivas personā ļāvis nopirkt 
neatsveramu jaunu estētisko un profesionālo pieredzi gan aktieriem, 
gan tai Latvijas teātra skatītāju daļai, kas leļļu teātri uzskata tikai par 
pirmsskolas vecuma bērnu brīvā laika pavadīšanas veidu.”11

Izrādē nedzirdam gandrīz ne vārda no Raiņa lugas. Ar šīs lugas mate-
riālu strādājis un skatuves variantu veidojis dramaturgs Matīss Gricmanis, 
meklējot adekvātāko izteiksmes veidu tieši leļļu skatuvei, kas rezultējies 
drīzāk jaundarbā pēc Raiņa lugas motīviem. 

Nesākšu uzskaitīt visus Gētes “Fausta”, Servantesa “Dona Kihota”, 
Šekspīra lugu iestudējumus pasaules leļļu teātros, kuros izmantotā li-
terārā materiāla teksts īsināts līdz minimumam – palicis tikai tik 
daudz, lai skatītāji spētu saprast kaut kādus nepieciešamos mezgla 
punktus kopējā vēstījumā, viss pārējais pateikts leļļu mākslas valodā. Un 
tas nekādi nav traucējis radīt izrādes – patiesus šedevrus. Tas ir leļļu te-



ātra mākslas zelta likums – uz skatuves nerunā par to, ko var izdarīt, bet 
dari! Visu, ko var parādīt bez liekiem vārdiem, – parādi!

Arī “Zelta zirga” iestudējums šajā ziņā nav izņēmums. Lugas oriģi-
nālteksts īsināts līdz minimumam, bet vietā nāk izteiksmes līdzekļu 
kopums, kas raksturīgs vien leļļu teātra mākslai – šoreiz ļoti savdabī-
ga un ietilpīga skatuviskā valoda, kurā horeogrāfija, deja un lelle ir 
vienots un nedalāms veselums. Duda Paiva pēc izglītības ir horeo-
grāfs, un viņa aktieru trupai Nīderlandē šī valoda ir jau labi pazīstama, 
bet režisors, pirmo reizi strādājot ar aktieriem Leļļu teātrī, uzskata, ka 
latviešu leļļiniekiem viss izdevies ļoti labi. Lelles D. Paivas iestudēju-
mos ir īpašas – tās no ļoti elastīga putuporolona, kas labi piekļaujas 
cilvēka augumam, veido režisors pats (šoreiz sadarbībā ar mūsu teāt-
ra māksliniekiem). Šīs lelles var uzģērbt, noģērbt – kā pusi no sevis. 
Katram skatuves tēlam ir divi ķermeņi – cilvēka un lelles, bet viens 
prāts, kurš to vada. Aktiera prātam ir jābūt ļoti elastīgam, tādam pa-
šam, kādas ir D. Paivas izrāžu lelles, kuras bieži tiek locītas, sadalītas 
uz pusēm vai pavisam sarautas gabalos, atkal saliktas kopā. Ar tām 
tiek darīts viss, ko cilvēks ar savu ķermeni nekad nespētu izdarīt. Tas 
piešķir katrai režisora izrādei, arī “Zelta zirgam” tādas dažādu skatu-
ves situāciju un noteikumu izspēlēšanas iespējas, kādas nevienai dra-
matiskā teātra skatuvei nav pa spēkam. Bieži vien pāris precīzu un labi 
iestudētu kustību aktierim kopā ar lelli izsaka daudz vairāk par ga-
rumgaru monologu vai dialogu un liek skatītājiem tikt līdz visa notie-
košā jēgai ātrāk, nekā līdz tai aizvestu pats precīzākais teksts, kuru 
dzirdam no skatuves.

Izrādes aktieru ansamblis – Druvis Anusāns, Baiba Vanaga, Lienīte 
Osipova, Anrijs Sirmais un Aleksandrs Jonovs – darbojas tik izteiksmīgi 
un koncentrēti, ka uzreiz jaušams – viņiem šī ir pilnīgi jauna un neiedo-
mājami rosinoša skatuviskā pieredze, kas ļauj strādāt ar leļļu skatuvei 
pietiekami sarežģītu dramaturģisko materiālu, arī tādā sasniegt domas 
augstspriegumu un nekļūdīgi to pārraidīt skatītājiem.

D. Paivas darbs ar aktieriem bijis tik precīzs, viņa režijas valoda tik elas-
tīga, ka vienā izrādē kā krāšņā gobelēnā ieausts gan “nežēlības teātris”, 
gan satīra un romantika, un radusies vesela jauna pasaule, kurā Rainis, 
kā varbūt daži skeptiķi domā, ne mirkli netiek apšaubīts un viņa lugas 
idejas un domas spēks izskan pat mūsdienīgāk (bet bez mūsdienīgām 
banalitātēm!) un uzrunājošāk, nekā to sākotnēji varēja gaidīt.

Pastāvēs, kas mainīsies! Pastāvēs un iegūs jaunus sabiedrotos – te es 
domāju potenciālos jaunos skatītājus no pieaugušo vidus, kuri pagai-
dām vēl mierīgi dzīvo ar domu vai izjūtu, ka leļļu teātris jau sen vairs nav 
viņiem. Daudzi skatītāji pēc “Zelta zirga” noskatīšanās atzinuši, ka šī izrā-
de viņus pilnīgi pārsteigusi un rosinājusi pārskatīt savus priekšstatus par 
to, kas un kāds ir leļļu teātris.

Kopš pirmizrādes “Zelta zirgs” jau izpelnījies gan pašmāju, gan starp-
tautisku atzinību. 2018. gada sākumā teātris ar šo izrādi mēroja ceļu uz 
Poliju, kur Lomžas starptautiskajā teātra festivālā 17 teātra kompāniju iz-
rāžu konkurencē “Zelta zirgs” tika atzīta par festivāla labāko izrādi un sa-
ņēma “Grand Prix”. 25. Starptautiskajā leļļu teātru festivālā “Spotkania” 
Polijas pilsētā Toruņā izrāde saņēmusi balvu par labāko scenogrāfiju, bet 
14.  Starptautiskajā laikmetīgā leļļu teātra festivālā “ImPuls” Bukarestē, 
Rumānijā atzīta par labāko izrādi un Aleksandrs Jonovs ieguvis festivāla 
labākā aktiera godu. Latvijā izrāde piedzīvo nebijušu atzinību – tā nomi-
nēta kā gada labākā lielās formas izrāde “Spēlmaņu nakts” balvai 
2017/2018, bet aktieris Aleksandrs Jonovs, kurš izrādē atveido Melno 
princi, saņem balvu kā gada labākais otrā plāna aktieris. 


