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Daţi vārdi ievadam 

 

Var jautāt, vai tāda grāmata par mazu teātrīti, kas darbojās tālu, tālu, aiz zemēm 

un jūrām pasaules otrajā malā, mums maz vajadzīga.   Sanfrancisko latviešu teātris 

patiešām bija neliels, un dibinātāji to nosauca par mazo Sanfrancisko teātri. Šim teātrim 

nebija savas ēkas, kurā izrādes spēlēt, taču tās rādīja un vēl joprojām rāda Sanfrancisko 

Draudzes namā nu jau turpat piecdesmit gadus. Teātris skaitījās mazs, tā vadītājs 

Laimonis Siliľš augumā arī nekāds lielais vīrs nav, taču garā un ideālos – liels un varens, 

un Sanfrancisko Mazais teātris man liekas kā latvietības, kā mūsu tautas, mūsu identitātes 

un būtības apliecinājums: kopš vecais Ādolfs, kā mēdza saukt Ādolfu Alunānu, iededza 

skatuves lāpu, latvieši bez teātra skatīšanās un spēlēšanas nav iedomājami.  

Pēc Otrā pasaules kara daudzi tūkstoši latviešu devās bēgļu gaitās. Sākumā viľu 

mītľu zemes bija Vācija, Zviedrija un Anglija, un tur visur darbojās spēcīgas latviešu 

teātra kopas. Tad pienāca brīdis, kad  vajadzēja aut kājas tālākam ceļam uz ASV. Uz 

turieni aizbrauca daudzas latviešu teātra izcilas personības, viľu vidū bija Lilija Štengele, 

Osvalds Uršteins, Jānis Lejiľš, Kārlis Veics, Reinis Birzgalis, Ľina Melbārde, Irma 

Graudiľa, Hilda Prince – tā varētu vēl ilgi saukt šo personību vārdus. Tālajā kontinentā 

nodibinājās Amerikas Latviešu teātris ar Ľujorkas un Bostonas, vēlāk arī ar Vašingtonas 

ansambļiem. Tās bija spēcīgas rūdītu, profesionāli izglītotu reţisoru vadītas teātra kopas, 

kas turpināja kopt neatkarīgās Latvijas laikā iedibinātās tradīcijas.  

Laiks ritēja uz priekšu, pienāca 20. gadsimta sešdesmitie gadi, sevi pieteica jauna 

paaudze, un arī tā gribēja kalpot teātrim. Tās pārstāvji, kas bija uzsākuši gaitas tālajā 

Kalifornijā, nebija domājami bez sava latviešu teātra, un izrādes tālajā krastā rīkoja 

Ziemeļkalifornijas Latviešu teātris. 1968. gadā entuziastu grupiľa – tā nebija liela, 

sākumā tikai pieci cilvēki – nolēma organizēt un dibināt savu teātri – mazo Sanfrancisko 

teātri. Dibināšanas brīdī tā dalībniekiem  profesionālas teātra izglītības nebija, taču 

uzvarēja alkas spēlēt teātri, kopt latviskumu un izveidot savu – citādu teātri, kas netiecās 

pēc plašiem, krāšľiem inscenējumiem, bet pamatā lika aktieru saskaľotu darbību, cilvēku 

raksturu un personību attiecību veidošanu. Viľi auga un darbā pilnveidojās, kaut arī 

aktiera diplomu kabatā šiem entuziastiem nebija. Teātra iestudējumi drīz sasniedza 

profesionāla teātra līmeni. Kopš 1971. gada Sanfrancisko Mazais teātris  arī viesizrādēs 

sāka braukt uz Rīgu, un mēs varējām pārliecināties, ka Amerikā ir arī latviešu teātris, 

neliels, taču enerģijas un spara pilns. Rīgā parasti gājām uz Nacionālā (toreiz gan 

Drāmas), Dailes, Jaunatnes teātra izrādēm, bet nu  pavērās iespējas vērot, kā teātri spēlē 

tālumā dzīvojošie latvieši.  Sanfrancisko Mazais teātris stāvēja pāri politikai, galvenais 

bija vienot latviešus, un 2013. gada novembrī Rīgā Spēlmaľu nakts sakarā Laimonim 

Siliľam pasniedza balvu par mūţa ieguldījumu latviešu teātra attīstībā un kopšanā. 

Pamazām manī nobrieda pārliecība, ka par šo mūţa darbu jāpastāsta grāmatā. Kas to lai 

zina, cik ilgi vēl Mazais teātris aicinās uz izrādēm? Katrai izrādei, arī tai, ko sauc par 

dzīvi, priekškars reiz aizveras, tāpēc – lai vismaz grāmatu plauktos kā piemiľas zīme 

paliek stāstījums par Mazo teātri Sanfrancisko, ko veidoja un vadīja garā liels cilvēks – 

Laimonis Siliľš. Jāľem arī vērā, ka gluţi visas Sanfrancisko Mazā teātra izrādes neesmu 

redzējis – tādu iespēju nebija, atlika balstīties uz faktiem, stāstījumiem, rakstiem. 

 

 

Viktors Hausmanis 



Sevi apliecina jauns teātris 

 
Laimonis Siliľš Rietumkrastā mūsu tautiešu vidē bija jau iepazīts pēc 

Ziemeļkalifornijas Daugavas Vanagu teātrī nospēlētajām lomām, savukārt amerikāľu 

skatītāji viľu bija iecienījuši pēc Palo AltoComedia teātrī notēlotajām lomām. Kopš 

ierašanās Sanfrancisko bija pagājuši piecpadsmit gadi, un pamazām Laimonī sāka briest 

ilgas pēc pārmaiľām teātra darbībā, jo Ziemeļkalifornijas teātrī valdošā gaisotne viľu 

lāgā neapmierināja: „.. lielākajai daļai, kas tur piedalījās, tas bija sabiedrisks pasākums, 

kurā var arī iedzert. Izrādes laikā pat iemeta kādu čarku. Tas man nepatikās.”
1
 Tā 

Laimonis sacīja 2013. gada nogalē Rīgā. Materiālajā ziľā lāgā negāja arī ar Comedia 

teātri, par to Laimonis bija rakstījis Anšlavam Eglītim, un atskaľas jūtamas atbildes 

vēstulē: „Saľēmu avīţu izgriezumus par Komēdijas teātri. Tā tas mirs šinī zemē, mākslas 

iestādes nevienu neatbalsta. Pašvaldības izkaisa milzu summas skolām, bet teātrus uzlūko 

par izpriecu iestādēm. Mineapolē slavenajam Gatrija teātrim pilsētas tēvi bija uzlikuši 

īpaši smagu izpriecu nodokli, ka tas pieteica bankrotu, un to kaut kā saglāba tikai īpaši 

sponsori.  

Tā nu Jums ir gluţi bēdīga lieta, vienīgi var cerēt, ka Komēdijas vietā varbūt 

izdosies noorganizēt kādu citu vienību.” Un vēstule beidzas ar vārdiem: „Cerēsim, ka 

Jūsu Komēdijas lietās arī radīsies kāds atrisinājums.”
2
 Interesanti, ka ar līdzīgām 

problēmām teātriem daţādās pasaules malās nācies cīnīties kā pagājušajā, tā arī šajā gadu 

simtenī. Taču teātra gaitas izbeigt Laimonis nedomāja un, ja jau citur iet tik greizi, kāpēc 

nepamēģināt izveidot savu teātri? „.. mēs, tie četri, kam bija izglītība, teicām – mēs 

taisīsim kaut ko, kas līdzinās profesionālam teātrim. Vēlējāmies iestudēt lugu pēc 

iespējas labi – bez suflieriem – un arī izrādīt tulkojumus. Tai laikā valdīja uzskats – nē, 

nē, latviešiem jārāda latviešu lugas, mēs taču varam iet uz amerikāľu teātri. Tas 

daudziem nepatika.”
3
 Šie cilvēki bija Laimonis un Brigita, Ingūna Pampe un Dainis 

Turaids, Ivars Lindbergs, kuriem drīz pievienojās Gunārs Grieze, bet tieši viľam 

dibinātāji lūdza uzľemties teātra administratora pienākumus. Grieze piekrita un kļuva ne 

vien par labāko administratoru, bet izvērtās arī par teicamu raksturlomu tēlotāju. 

Jaunizveidojamais teātris jau no sākuma bija iecerēts kā neatkarīga, ar biedrībām vai 

organizācijām nesaistīta vienība, un nosaukums tam bija necils un reizē neparasts: Mazais 

teātris Sanfrancisko. Tā dibinātāji ne uz ko nepretendēja – tas būs neliels profesionālas 

ievirzes teātris. Vēlākos gados teātra nosaukumu rakstu darbos mazliet esam mainījuši, 

rakstīdami – Sanfrancisko Mazais teātris. Paši teātra veidotāji rakstīja un raksta „Mazais 

teātris Sanfrancisko”. Laimonim Siliľam jau toreiz garīgā ziľā bija atbalstītājs – Anšlavs 

Eglītis. Kad 1956. gadā rakstnieks no Oregonas, kur pavadīja pirmos gadus pēc ierašanās 

ASV, pārcēlās uz dzīvi Kalifornijā, Laimonis cerēja, ka Anšlava jaunā apmešanās vieta 

būs Sanfrancisko, taču iznāca citādi – apmēram pusgadu Eglītis nodzīvoja netālu no 

Sanfrancisko – Oklendā, tad devās tālāk un apmetās uz dzīvi Losandţelosā. Tomēr 

savstarpējie kontakti bija nostiprinājušies, un īpaši svarīgi tas bija Mazā teātra veidošanās 

laikā. „Kad 1966. gadā iesākām Mazo teātri Sanfrancisko, sākās ciešāka sadarbošanās. Es 

Anšlavam noderēju un biju vajadzīgs, bet visvairāk viľš bija vajadzīgs man. Ar savām 
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lugām viľš mums palīdzēja. Man jau viľš bija tāds pusdieviľš – ja ko teica Anšlavs, tā 

jau bija dziļa patiesība. Varbūt ne tikai man, bet, es domāju, visai latviešu sabiedrībai.”
4
 

Pirmo patstāvīgo soli sava teātra veidošanā Laimonis un Brigita kopā ar saviem 

domubiedriem spēra paši, un svarīgi, ka viľi spēja piesaistīt citu teātru trupu labākos 

aktierus: Laimoni un Mārīti Stabuļus, Rasmu Trekteri un Jāni Pruţinski. Par 

neatvietojamu palīgu kļuva gaismas meistars un tehnisko problēmu risinātājs Edgars 

Ieva. Kaut viľam bijusi kaulu deformācija un kuprītis, Ieva spējis kāpelēt pa 

visaugstākajām kāpnēm, lai iestādītu augšējos proţektorus. Ļoti liela nozīme Mazā teātra 

izveidošanas procesā bija publicistei un rakstniecei Mārai Cellei, kas par jaundibinātā 

teātra darbību bieţi publicējusi rakstus un apceres laikrakstā „Laiks” un 

„Ziemeļkalifornijas Apskatā”. Jauna teātra dibināšanas nepieciešamību Laimonis Siliľš 

pamatojis 2014. gada 30. aprīlī rakstītā vēstulē: „Tā kā es jau desmit gadus biju 

nostrādājis amerikāľu teātrī Comedia, es izjutu starpību starp latviešu un amerikāľu 

tēlošanas un reţijas veidiem. Manuprāt, bija pienācis laiks trimdas un, sprieţot pēc 

saľemtajiem lugu ierakstiem skaľuplatēs, arī Latvijas teātriem atteikties no pārspīlētas, 

teatrālas runāšanas un vārdu krāsošanas, kā arī liekām pauzēm. Tā mēs kādā Zīverta 

lugas „Tvans”mēģinājumā izlēmām dibināt paši savu neatkarīgu teātri. Nedalījām 

amatus, nerakstījām statūtus, vienkārši nolēmām sniegt publikai laikmetīgas izrādes 

laikmetīgā izpildījumā.”
5
 Jau jūlijā Sanfrancisko entuziasti sanāca kopā uz pirmo 

mēģinājumu. Rokās bija lugas eksemplāri –  Mārtiľa Zīverta luga „Tvans”. Toreiz nācās 

rēķināties ar jaundibinātā teātra reālajām iespējām. Pacelt Anšlava Eglīša plašās un 

vērienīgās lugas tobrīd nevarēja, viľi bija pieci, un tikpat daudz tēlotāju bija M. Zīverta 

lugā „Tvans”. 1966. gada 5. oktobrī laikrakstā „Laiks” bija ievietota īsa informācija: 

„Teātra entuziastu grupa L. Siliľa vadībā 3 mēnešos iestudējusi Mārtiľa Zīverta lugu 

„Tvans”, ko izrādīs Ziemeļkalifornijas latv. ev. Lut. Draudzes namā (425 HofmannStr.) 

8. oktobrī 8 vakarā.”
6
 Klāt pievienots fotouzľēmums, kurā redzami tēlotāji: I. Lindbergs, 

D. Turaids, B. Siliľa, I. Pampe un L. Siliľš. Visiem kungiem vēl tumši, kupli mati, 

Laimoni nevar pat pazīt.  

Izvēlētā Mārtiľa Zīverta luga ir filozofisku atziľu piesātināta, trimdas teātriem 

neparasts darbs, jo liek domāt par cilvēka pašām būtiskākajām vērtībām. Lugas 

ievadremarkā Zīverts aizrāda: „Notiek kaut kur Eiropā ap 1944. gadu,” – taču notikumu 

norises gaitā rakstnieks ļauj nojaust, ka darbība varētu norisināties tepat mūsu Jelgavā, 

kas 1944. gadā aizgāja bojā milzīgajā ugunsgrēkā, un tur sadega arī izcilā gleznotāja 

Vilhelma Purvīša darbi. Zīverts tiešas paralēles ar kara notikumiem gan nevelk, luga 

stāsta par slavenu gleznotāju Valdemāru, kas ar savu gados jaunāko sievu svinējuši 

desmit gadu kāzu jubileju, taču tad iegaudojusies sirēna, vēstīdama par kaujas lidmašīnu 

uzlidojumu. Svinības nākas pārtraukt un doties uz pagrabstāvā iekārtoto patvertni. Drīz 

vien atklājas barga patiesība – māja, kurā atrodas Valdemāra gleznas, deg, tās glābt nav 

vairs iespējams, viss viľa mūţa darbs, viľa talanta apliecinājums aiziet bojā. Taču 

nelaime gleznotājā rada spīta sajūtu, viľš ir pilns apľēmības sākt darbu no sākuma: „Kā 

man trūkst? Laura! Kamēr man esi tu, esmu bagātākais cilvēks pasaulē!”
7
 Taču 

pārbaudījumu ceļš ar to vēl nav galā, nāves priekšnojautu jutoľā viľa mīļotā Laura 

                                                 
4
 „Bez spēlmaľiem dzīve būtu garlaicīgāka!” Laiks,   Nr. 41, 7.-13. dec.  

5
Vēstule V. Hausmaľa arhīvā. 

6
Laiks, 1966, 5. okt.  

7
Zīverts, M. Rīga dimd un citas lugas. Rīga: Valters un Rapa, 2005, 118. lpp.  



atzīstas, ka vīru ilgstoši krāpusi ar viľa skolnieku, kam dots tāds savāds vārds – Mīlītis, 

un tad atklājas, ka durvis uz izeju ir aizbērtas, pagrabtelpa pildās ar kodīgu gāzi, 

vēstīdama par pagrabā iesprostoto cilvēku drīzu nāvi. ”Tvans” ir viena no Mārtiľa 

Zīverta visdrūmākajām lugām, atkal un atkal tajā jātiekas ar skarbiem pārbaudījumiem. 

Pagrabā līdz ar citiem bijušajiem viesību dalībniekiem iesprostots arī Dr. Fiasko, ko 

izrādē tēloja Ivars Lindbergs, – mazliet mistiska, simboliska būtne, kas Valdemāram pauţ 

diezgan bargu patiesību: „Jo dzīve – tā ir nelaime [..]. Cilvēks nedrīkst saukties par 

laimīgu, kamēr viľš nav miris.”
8
Iznāk, ka laimīgs ir tikai  mirušais. Dr. Fiasko rokās ir 

pārdabisks spēks, viľš vienam no mīlniekiem – Laurai vai Mīlītim – ļauj izvēlēties 

pulverīti, kas var paildzināt dzīvi, un uz nāves sliekšľa atklājas šo cilvēku zemiskums un 

naids: abi grib dzīvot ilgāk šajā saulē, bet iespēja dota tikai vienam. Izrādē šie dzīves 

alkstošie mīlnieki un reizē pretinieki bija Ingūna Pampe un Dainis Turaids.  Lugā 

darbojas arī kāda meitene. Arī viľa alkst dzīvot, kaut gan vairāk par citiem zina, cik 

daudz nelaimju un ciešanu var atnest katra jauna diena, zina, ka arī rītdiena var atnākt 

sāpēs un ciešanās. Izrādē viľas likteni izdzīvoja Brigita. 

Lugas beigu daļā Zīverts ievij vēl vienu pārsteigumu – izrādās, ka pagraba durvju 

aizbērums bijis tikai mīts: mistiskais doktors Fiasko pavēl Irai durvis atvērt, un tās 

patiešām ir vaļā, tātad arī tvana smārds bijis tikai māns. Skatītāji var atviegloti uzelpot, 

un doktors Fiasko lugas beigās atzīstas: „Es esmu tas slavenais iluzionists, kas ļaudīm 

liek redzēt, ko viľi grib. Tas ir mans amats – rādīt mazus brīnumus šai nabaga dzīvē.”
9
 

It labi var nojaust, ka Laimonis teātra atklāšanai bija izvēlējies cietu riekstu, te 

nederēja slēpšanās aiz ārējām situācijām, lugā atklājās cilvēka būtības alkas, īstenībā –  

mijās debesis un elle. Tāpēc nebija arī brīnums, ka skatītāji pēc pirmās „Tvana” izrādes 

kļuva tādi kā domīgi. Sanfrancisko Mazais teātris ar „Tvana” izrādi 1966. gada 10. 

decembrī viesojās Losandţelosā, un pēc pāris nedēļām „Laikā” parādījās Anšlava Eglīša 

recenzija ar visai cildinošu virsrakstu „Spirgti asni teātra pasaulē”. A. Eglītis Siliľu bija 

vērojis amerikāľu teātru izrādēs un laikrakstā „Laiks” vērtējis viľa sniegumu. 

Salīdzinādams daţādus Laimoľa veidotos tēlus,  viľš izcēla aktiera novitāti: „Kā Meistars 

Valdemārs viľš neatkārtoja nevienu no iepriekšējās lomas ţestiem, pat balss likās gluţi 

pārmainījusies. Valdemārs patur vai pūlas paturēt savu nosvērto, pašapzinīgo stāju, 

saľemdams triecienu pēc trieciena. Viľš zaudē sava labākā skolnieka dievināšanu, savu 

mūţa darbu, lutināto sievu un beidzot – pat ticību savam talantam. Šajā sareţģītajā lomā 

Siliľš sasniedza spēcīgu iespaidu, veiksmīgi izceldams visus sprieguma brīţus, nebūt 

nekļūdams teatrāls. Viľš prata izvairīties no patosa, arī, runājot daţkārt jau mazliet pārāk 

abstraktos prātojumus, pasniegdams tos vienkāršā, grodā, izjustā formulējumā. [..] Veikli 

spēlēdamies ar kontrastiem, Siliľš pēc spēcīgu akcentu brīţiem arvienu atkal prata atkrist 

atpakaļ ērtā omulībā vai vieglā ironijā. Viľš teicami pārvalda kustības, un par īpašu 

„triku” var atzīmēt viľa kritienu atmuguriski no kāpnēm līdz pusskatuvei. Neatceros 

neviena latviešu aktiera, kas būtu demonstrējis tik pārgalvīgu akrobātiku. Ar šo lomu 

Siliľš pierādīja, ka sasniedzis jau ievērojamu skatuves meistarību.”
10

 

Anšlavs Eglītis iezīmēja šīs jaunās izrādes būtību – tā bija vienkāršība un 

patiesīgums aktieru darbībā: „Reţijas svarīgākais centiens – teksta dabīgais un bagātais 

veidojums – iezīmēja arī pārējo aktieru tēlojumu. Ivars Lindbergs, ko līdz šim pazinām 
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kā dzejnieku, daimoniskā Dr. Fiasko lomā izrādījās arī veiksmīgs aktieris. Viľam ir 

teicami skatuviski dotumi, impozants stāvs, patīkami tembrēta, skanīga balss. Visai 

efektīgi, tieši dramatiskajos brīţos, izcēlās viľa mierīgā, nosvērtā balsī runātās replikas, 

piemēram, ziľojumi, ka vienīgā izeja no patversmes aizbirusi vai arī ka patversmē ieplūst 

tvans un visus sagaida drīza nāve. [..] 

Brigita Siliľa Iras lomā sniedza patīkami dzidru tēlojumu, sevišķi 

līriskajādivsarunā ar Dr. Fiasko. Pārsteigumu sagādāja Sanfranciskas valsts koledţas 

drāmas studente Ingūna Pampe grūtajā meistara Valdemāra neuzticamās sievas lomā, ko 

viľa veica ar spēcīgu iejūtu un gluţi pieľemamu tehnisku veiksmi. Pianists Dainis 

Turaids kā meistara ķildīgais skolnieks turējās tieši apbrīnojami braši, ja iegaumē, ka šī 

bija viľa pirmā skatuves debija.”
11

 Anšlavs Eglītis gan aizrādījis, ka krasāk un grafiskāk  

izrādē vajadzēja iezīmēt notikumu daţādās, atšķirīgās izpausmes, un kā pirmo akcentē 

gaisa spēku uzlidojuma radīto spriedzi, kas atbalsojas mājas pagrabtelpā. Kad tas ir 

garām, vadošā ir karātavu komēdijas nokrāsa, pēc atklājuma, ka vienīgā izeja aizbrukusi, 

stāvoklis mainās, bet nākamais situācijas pavērsiens saistās ar ziľu, ka patvertnē ieplūst 

tvans un dzīvošanai palicis pavisam īss laika sprīdis. Tomēr pēc izteiktajām kritiskajām 

piezīmēm Anšlava Eglīša gala spriedums bija atzinīgs: „Šā vai tā sanfranciskiešu izrādes 

liecināja, ka teātrim nebūt netuvojas apsīkums, ka rodas jaunas aktieru grupas un jauni 

reţisori ar svaigu pieeju.”
12

 

Pozitīvu vērtējumu „Tvana” izrāde iemantoja arī pēc apmēram  pusotra gada 

otrajās Čikāgas Teātra dienās, kad Siliľa iestudējumu noskatījās vairāki erudīti teātra 

vērtētāji, arī pieredzējusī aktrise un  teātra kritiķe Rasma Birzgale, kas pēc izrādes 

noskatīšanās rakstīja: “Tādēļ sevišķi iepriecina Laimoľa Siliľa jau agrāk dzirdētā un nule 

redzētā darbība Sanfrancisko. Savas artistiskās vēlmes Siliľš varētu apmierināt arī Palo 

Alto teātrī, kurā spēlē un reţisē jau vairākus gadus. Ja tad laiks tiek atlicināts arī latviešu 

skatuvei, rodas šobrīd (pastāvīgam latviešu teātrim izpaliekot) ideāla situācija: amerikāľu 

izrādēs apgūto skolu un pieredzi mākslinieks izmanto latviešu teātra dzīves 

sekmēšanai.”
13

 

Rasma Birzgale skatuves mākslā bija pietiekami rūdīta, viľa Amerikas Latviešu 

teātrī bija notēlojusi lielas, iezīmīgas lomas, viľas lomu pūrā bija „Skroderdienu” Elīna, 

„Uguns un nakts” Laimdota, „Pazudušā dēla” Ilze un arī Mārtiľa Zīverta Marte drāmā 

„Vara”. Viľa zināja, kā top izrāde un kā atraisās lomas, tāpēc varēja izteikt arī pa kādai 

piezīmei. Kopumā viľas attieksme pret Siliľa jaunā teātra pirmo izrādi bija pozitīva: “Kā 

reţisors Siliľš izsekojis visām “Tvana” psiholoģiskajām norisēm. Ja izrādē pagadījās 

“tukšas” vietas, resp., nepiepildītas pauzes, nepietiekami izsvērtas noskaľu maiľas utt., 

tad tur, liekas, vainojama tēlotāju vēl nenoturīgā rutīna. Taču netrūka dramatiski jo 

spēcīgu brīţu, kas liecināja par reţisora veiksmi un ansambļa nākotnes iespējamībām.”
14

 

Rasma Birzgale aizrāda, ka izrādi uz saviem pleciem iznesis Laimonis Siliľš, jo viľam 

bijusi vislielākā pieredze, kas iegūta, darbojoties Komēdijas teātrī. Līdzās Laimonim 

varēja stāties Brigita, bet viľai izrādē bija iedalīta samērā nelielā jaunās meitenes Iras 

loma, un Brigita tajā ielika sev raksturīgo vienkāršību un atturīgumu. Grūtā doktora 

Fiasko loma bija iedalīta augumā diţajam Ivaram Lindbergam.  
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Par mākslinieciskā ziľā gatavāko izrādi Teātra dienu ţūrijas komisija atzina 

Sanfrancisko Mazā teātra iestudējumu – lugu „Tvans”, un teātris  ieguva Ādolfa Alunāna 

Ceļojošo piemiľas balvu. Mazajam teātrim tas bija teicams iznāciens. Daţā ziľā palīdzēja 

arī pati situācija: iestudējot izrādi, Mazajam teātrim savu telpu nebija, nekādu īpašu 

vērību ārējam noformējumam veltīt nevarēja, dekorācijas bija minimālas, bet izrādes 

centrs un galvenais spēks bija paši aktieri. 

Ţurnālā „Tilts” parādījās atzinīgs izrādes iestudējuma novērtējums: „Salīdzinot 

redzētos „Tvana” uzvedumus un vispār mūsu teātra izrādes, jāizceļ Siliľa nopelns. 

Uzvedums nepārprotami izcēla lugas pamatideju: debesis un elle ir katrā īpatnī, atkarībā, 

kā tas to izvēlas. Kad lugas varoľi viens pakaļ otram iziet cauri degošām durvīm, visi ir 

gatavi atgriezties cīľā un dzīvot. Tikai Meistaram Valdemāram nav drosmes skatīties 

dzīvei acīs, kad atklāta dzīves nejēdzība, pazaudēta sieva, atklāta mākslas mazvērtība un 

mācekļa neuzticība. Meistars mirst, un komēdija noslēdzas. Lugas pamatideju, kas 

atrodas uzveduma pamatā, izcelt ir reţijas pienākums, tāpat kā izzīmēt raksturus un 

nostādīt to attiecības vienam pret otru. Ja šīs attiecības spēj parādīt raksturu augsmi, tad 

ansamblis ir mākslinieciski gatavs skatītāja pārliecināšanai. 

Latviešu teātra ansambļos arvien ir tieksme patīksmināties ap raksturiem, izstiept 

situācijas, tādā raksturīgā piemērā, kā liekot Tomuļu mātei un Bebenei lēkt polkā ap solu 

un tad atļaut autoram pašam iznest lugas pamatdomu. Laimoľa Siliľa apzināti izzīmētais 

notikums, ārkārtīgi precīzā izspēles detaļa, darbību sakarība, raksturu vilcieni salēja 

izrādi veselā priekšnesumā. Ja kādas citas šī uzveduma izrādes nebūtusasniegušas 

pilnību, tad par teātra dienu izrādi jāapliecina labākais.”
15

 

Pirmais „nedarbs”, kā teikts „Maksī un Moricā”, nu bija beigts, taču nevarētu 

sacīt, ka nākamais būtu tūlīt steigts. Laimonis Siliľš kā reţisors  gribēja apliecināt sevi arī 

citas ievirzes un cita vēriena lugā – tā bija Mārtiľa Zīverta plašā daudzcēlienu drāma 

„Āksts” – par Viljama Šekspīra un viľa dzīves epizodēm. Laimonim šī luga bija dziļi 

iegūlusi atmiľā no Dailes teātrī redzētā Smiļģa iestudējuma ar Kārli Veicu galvenajā 

lomā. Kāpēc neizmēģināt spēkus cita virziena un cita vēriena lugā? Te gan ar pieciem 

aktieriem nepietika, un bez dekorācijām „Ākstu” spēlēt nevarēja. Dekoratīvo 

noformējumu Siliľam atrisināt izdevās gluţi labi, jo uz Sanfrancisko bija pārcēlies 

gleznotājs, reizē arī teātra entuziasts Raimonds Staprāns. Skatuves noformējumam viľš 

talkā ľēma podestu kompozīciju, kas izrādījās piemērots fons reţisora izvēlētajam 

delartiskajam izrādes risinājumam. Sareţģītāk bija atrisināt drāmas „Āksts” 

iestudējumam nepieciešamo aktieru ansambļa problēmu, ar pāris klātpienācējiem vien 

nepietika, taču reţisors diezgan sekmīgi arī ar to tika galā. Profesionālus aktierus 

pieaicināt nebija iespējams, varēja vienīgi saukt talkā kādreizējos Ziemeļkalifornijas 

Daugavas Vanagu teātra ansambļa dalībniekus, jo pēc Mazā Sanfrancisko teātra 

nodibināšanās ansamblis bija izčākstējis un tikai 1971. gadā tas atsāka darbību. Gatavību 

piedalīties „Āksta” izrādē izteica Eduards Dūcis, Aivars Savelis, Laimonis Stabulis. 

Protams, ar to vien nepietika, tāpēc uz skatuves kāpa arī dramatiķis Gunārs Grieze. 

Laimonim izdevās pierunāt izrādē piedalīties literatūrzinātnieku Ojāru Krātiľu, kuram 

reţisors iedalīja grāfa Herberta lomu. Viľu pēc izrādes uzteica pieredzējušais reţisors 

Vilis Lapenieks: „Šekspīra drauga sera Herberta loma arī bija literāta – Ojāra Krātiľa 

rokās. Tam gan bija aristokrātiska iznesība, bet jāšaubās, vai Krātiľa veidotais vīrieša tips 
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ir tas, kura dēļ seksuālā Mērija zaudētu galvu.”
16

Mazliet augstprātīgais Lapenieks pret 

Siliľa iestudējumu izturējies gana kritiski, jo pats 1962. gadā bija saaicinājis kopā 

aktierus vai arī pusprofesionāļus no visām Amerikas pavalstīm, iestudēdams Mārtiľa 

Zīverta lugu „Minhauzena precības” Losandţelosas Latviešu amatieru teātrī, bet nekas 

prātīgs viľam tā arī neiznāca, toties noliedzošs viľš bija pret „Āksta” iestudējumu, ko 

Sanfrancisko Mazais teātris izrādīja Rietumu krasta Dziesmu svētkos. Lapenieks 

uzskatīja, ka Siliľš centies tikt galā ar pārāk cietu riekstu, ko tā arī nav izdevies pārkost: 

„Mazā teātra ansamblis ir tīrs amatieru ansamblis, galvenā kārtā jauno teātrinieku 

ansamblis, kas gan, no vienas puses, ir liela priekšrocība, bet, no otras puses, arī zināms 

ierobeţojums – varēšanas ierobeţojums. Neskatoties uz to, Mazais teātris tomēr ir 

uzdrošinājies ķerties pie liela darba. Un tas ir skaisti. Bet vai arī prātīgi? 

Zīverts savās lugās mīl iepīt filozofiju, bet „Āksts” ir tāda luga, kur filozofiskais 

elements ir pat pārsvarā pār skatuvisko. Tas nebūt nenozīmē, ka „Ākstu” nav iespējams 

uzvest arī uz skatuves, tikai tad gan ir vajadzīgi briljanti aktieri, vēl briljantāks reţisors un 

piedevām arī perfekta skatuves tehnika. Vai Mazajam teātrim visi šie priekšnoteikumi 

bija? Diemţēl – nē. 

Ja nu tas tā, tad Mazais teātris izdarījis kardinālu kļūdu, uzľemot repertuārā 

Zīverta „Ākstu” un pārvērtējot savus spēkus. No šīs pamatkļūdas izriet arī visas pārējās 

kļūmes un trūkumi, kuru citā gadījumā varbūt nemaz nebūtu.”
17

 

Laimonis Siliľš un Vilis Lapenieks katrs domāja un darbojās atšķirīgās toľkārtās: 

Lapeniekam prātā bija iespaidīgais K. Veica iestudējums Dailes teātrī, risinājums ar 

Lilitu Bērziľu  Melnās Mērijas lomā un Kārli Veicu  kā Šekspīru, kā arī ar Herbertu 

Zommeru Viljama Herberta lomā.  Protams, ka tāda vēriena aktieru Siliľam nebija, bet 

vai tāpēc būtu jānoliedz reţisora labā griba ķerties pie smaga uzdevuma, lai, grūtu darbu 

darot, augtu un veidotos aktieru spējas mākslas radīšanā? Vilis Lapenieks savu rakstu 

beidzis visai strikti: „Ir tāds teiciens – ko nevar celt, to nevar nest.”
18

 Viľa galīgais 

spriedums gan ir tāds kā pielaidīgāks, un tas ir pretrunā ar viľa iepriekš teikto. Viľš 

apgalvo, ka, uzľemot repertuārā M. Zīverta lugu „Āksts”, Mazais teātris izdarījis 

kardinālu kļūdu, bet beigās tomēr atzīst: „Visu summējot, šķiet, ka šīs izrādes galvenais 

panākums būtu izsakāms ar manas apceres virsrakstu – arī iedrīkstēties ir skaisti. Un 

iedrīkstēšanās esot pirmais solis ceļā uz panākumiem. Ar interesi vērosim Mazā teātra 

tālākos soļus.”
19

Un tieši te slēpjas Laimoľa Siliľa darbības galvenais vērtējums – viľš 

nebaidījās riskēt un izvairīties no grūta uzdevuma. Varbūt ne gluţi viss uzreiz izdevās, jo 

plašais aktieru ansamblis tik sareţģīta uzdevuma veikšanai nebija nobriedis, un tomēr tas 

bija labas gribas apliecinājums. Gluţi pieľemams bija „Āksta” izrādes kodols – Viljama 

Šekspīra lomā labi iejutās Ivars Lindbergs, Melnā Mērija bija Ingūna Pampe, Kendela 

lomu atveidoja Brigita Siliľa. Lapenieku neapmierināja Laimoľa Siliľa tēlotais galma 

āksts Dţigs, bargais kritiķis pat iedomājās, ka Dţigam vajadzējis kļūt par izrādes 

nozīmīgāko personu. Siliľš domāja citādi un centrā – kā to  bija iecerējis Zīverts – 

izvirzīja Šekspīru, Dţigs atvirzījās otrajā plānā, toties tas bija jauneklīgs, draisks un 

enerģijas pārpilns.  

                                                 
16

Lapenieks, V. Iedrīkstētiesirskaisti. Laiks,  1967, 12. jūl.  
17

Lapenieks, V. Iedrīkstētiesirskaisti. Laiks,  1967, 12. jūl. 

 
18

Lapenieks, V. Iedrīkstētiesirskaisti. Laiks,  1967, 12. jūl.  
19

Turpat. 



Mazā teātra sākuma posmā Laimonis Siliľš loloja cerību, ka viľš nebūs vienīgais 

lugu iestudētājs, jo, teātri dibinot, tajā piedalījās entuziasti, kas varētu būt arī reţisori. Pēc 

M. Zīverta „Āksta” iestudējuma 1969. gadā uz skatuves parādījās Gunāra Griezes luga 

„Te runā Stariľš” autora reţijā, bet Laimonis Siliľš tajā piedalījās kā aktieris, tēlodams 

putekļu sūcēju tirgotāju Jāni Stariľu, un šajā lomā esot bijis vienkārši lielisks. Mazliet 

līdzīgi notika ar M. Zīverta lugu „Smilšu tornis”, ko iestudēja Ivars Lindbergs. Izrādē 

piedalījās I. Pampe, kas tēloja Cibru Laini, G. Grieze bija Bendes lomā, L. Stabulis – 

Kerkendeners un pats reţisors Lindbergs Inkvizitora lomā, bet Siliľš varēja sēdēt zālē un 

noskatīties izrādē. Šādi eksperimenti gan pavīdēja tikai Mazā teātra sākuma gados.  

Latviešu autori trimdas sabiedrībā tobrīd bija vispieprasītākie, taču Siliľš teātra 

atklāšanas laikā jau bija uzsvēris, ka Mazais teātris neatteiksies arī no jaunākiem cittautu 

autoru darbiem, turklāt pamazām brieda ideja par Mazā teātra braucienu jeb, pareizāk 

sakot, lidojumu uz Austrāliju, līdz ar to kļuva aktuāls jautājums, ko ľemt līdzi 

„ceļasomā”, kādas lugas tālajā zemē izrādīt. Katrā ziľā līdzbraucēju skaits nevarēja būt 

liels. Laimonis pēc padoma vērsās pie Anšlava, un rakstnieks brauciena ideju atbalstīja: 

„Mazā teātra brauciens uz Austrāliju būtu ļoti apsveicams un ievērojams notikums. 

Liekas, ka vislabāk Jūs iespaidotu un apmierinātu austrāliešus ar amerikāľu gabaliem. 

Austrālieši ir ļoti „progresīvi” un prasīgi. Atceraties, cik neganti viľi izkritizēja Piecīšus 

(Čikāgas piecīšus – V.H.). Braukuši tik tālu, bet atveduši tik maz... Man patlaban dots 

solījums Uršteinam: rakstu viľam ludziľu ar sešām personām. Arī Lindberga dēļ 

amerikāľu autori vai Zīverts būtu noderīgāki.”
20

 Anšlavs Eglītis vēstulē 1970. gada 3. 

martā Ivaru Lindbergu piemin tādēļ, ka šis Mazā teātra aktieris samērā nesen bija 

pārcēlies no Austrālijas uz dzīvi Amerikā. Rakstnieks īpaši augstu Lindberga dotības 

skatuves mākslā tobrīd nevērtēja. Laikā, kad Anšlavs Eglītis rakstīja šo vēstuli, Laimonis 

Siliľš strādāja pie lugas „Jolanta Durbe” iestudējuma, par ko Eglītis piebilst: „”Jolanta 

Durbe” Jums sagādā ilgstošas galvassāpes. Nebaidieties no tās atteikties. Mazo teātri es 

atbalstīšu cik spēdams arī bez „pretpakalpojumiem”.”
21

 

„Jolanta Durbe” braucienam uz Austrāliju, protams, nederēja, jo tajā darbojās liels 

tēlotāju skaits, taču Laimonis no šīs lugas neatteicās, un 25. jūlijā notika tās pirmizrāde, 

kurā piedalījās nu jau zināmu pieredzi iemantojušie Mazā teātra aktieri: I. Pampe tēloja 

Jolantu Durbi, B. Siliľa  bija Hope, I. Lindbergs – Argods Rīts, L. Siliľš – Mintauts 

Durbe, L. Stabulis – Filips Rīts, G. Grieze – Kubulnieks, visi Mazā teātra izrādēs redzēti 

un iepazīti aktieri. Taču pūrā Laimonis bija jau noslēpis vienu amerikāľu rakstnieka 

Edvarda Olbija ludziľu „Stāsts par zvēru dārzu”, kurā darbojās tikai divi aktieri – Dţerija 

lomu tēloja I. Lindbergs, Pēteri – L. Siliľš. Šī Olbija luga Latvijā nav iestudēta, bet 

Anšlavs Eglītis, uzzinājis par Laimoľa nodomu, 1970. gada 28. februāra vēstulē aizrādīja, 

ka lugā ieslēpts homoseksuāls zemteksts, un izteica brīdinājumu: „Ar zū (tā Eglītis dēvē 

Olbija lugu „Stāsts par zvēru dārzu”- V.H.) Jūs riskējat bīstamu eksperimentu. Zū ir 

100% homo luga: Dţerijs mēģina „uzpikēt” pilsoni Pēteri. Viľš ieminas par kaķiem 

Pētera mājturībā. Kaķi ir sievišķības simbols, suns – vīriešu. Stāstā par suni Dţerijs 

alegoriski atklāj savus nolūkus. Viľš piemin, ka viľam blakus dzīvo „coloredqueen”, kas 

ar viľu neielaiţas. Tā sauca puikas homo, kas uzvedas un bieţi vien arī ģērbjas kā 

meitenes. Nezināms, vai Pēteris ir vīr. vai siev. elements, Dţerijs runā par „animal” un 

„vegetable” – aktīvajiem un pasīvajiem elementiem. Dţerijs pārbaudīdams kutina Pēteri, 
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kamēr tas sāk ķērkt smalkā, sievišķā balsī – lai pierādītu, ka viľš nemaz nav tik normāls. 

Pēteris sākumā nesaprot, ap ko lieta grozās, un attopas par vēlu, kad Dţerijs izprovocējis 

ķildu un simboliski uzduras uz „fallosa”. Mirdams viľš saka: „Ej mājās, kur tev kaķi taisa 

pusdienas!” Šādā veidā teksts viscauri šifrēts ar vēl daudzām citām puantēm. Ja braucat 

uz Portlandi vai Sietlu, tad lēnām pār tiltu! Var gadīties kāds, kas atšifrē šīs lietas un sāk 

celt Mazajam neslavu. Letiľi ir jūtīgi pret „melno neļķi” un, ja kādu pārmetumu sāk 

raţot, tad tas turpinājas līdz galīgam apnikumam.”
22

 

Protams, var apbrīnot Anšlava Eglīša prasmi saskatīt lugā apslēptos zemtekstus, 

taču viľa baţas izrādījās pāragras. „Stāstu par zvēru dārzu” Sanfrancisko Mazais teātris 

paľēma līdzi viesizrādēs ne vien uz Portlandi, bet arī uz Austrāliju, kur izpelnījās itin 

atzinīgu rakstnieka Spodra Klauverta vērtējumu. Tiesa gan, uz Austrāliju neaizbrauca I. 

Lindbergs, par ko noţēlu bija izteicis Anšlavs Eglītis: „Lindbergs tātad noteikti nebrauc 

uz Austrāliju, kas ļoti ţēl, jo viľam kā iezemietim būtu zināmas visas viltības 

pievilkt.”
23

Dţerija lomu Austrālijas viesizrādēs nācās uzľemties Dainim Turaidam, un 

viesizrāţu noslēgumā Spodris Klauverts laikrakstam „Laiks” bija atsūtījis atzinīgu 

atsauksmi: „Eduarda Olbija lugā „Stāsts par zvēru dārzu”, manuprāt, Sanfrancisko 

Mazais teātris visskaidrāk parādīja māksliniecisko gatavību. L. Siliľa (Pēteris) mīms visā 

lugas laikā sniedza gandrīz vai visas iespējamās šī ţanra daţādības, kur varēšana jau 

robeţojas ar profesionāla aktiera spējām. Ne tik veiksmīga bija jaunā aktiera Daiľa 

Turaida (Dţerijs) debija. Lugas sākumā steidzinātā teksta skandēšana traucēja 

dzirdamību. Tāpat par labu nenāca daţu kustību atkārtošanās īsā spēles brīdī. Taču tālākā 

spēles ritumā Turaids spēlē atraisījās, izruna uzlabojās, un Dţerija tēls izrādes 

kāpinājumā sasniedza pat zināmu perfekciju. (Tik talantīgu jaunu aktieru mums 

Austrālijā pagaidām trūkst.)”
24

 

Te ar izrādes vērtējumu nedaudz pasteidzos uz priekšu, lai apstiprinātu, ka 

Anšlava Eglīša pieľēmums par iespējamo publikas negatīvo reakciju bija pāragrs. 

Austrālijas latvieši izrādi pieľēma, taču nākas vēl atkāpties pāris soļu atpakaļ, kad tapa 

Austrālijai domātais ciemakukulis. Laimonis Siliľš saprata, ka būtu  labi paľemt līdzi vēl 

kādu „rausi”, un to bija paredzējis sarūpēt Anšlavs Eglītis, Laimonim un Brigitai 

veltīdams lugu „Māris un Baiba”, kurā  darbojas tikai divas personas – Ingus Bergmanis 

un Aldona. Īstenībā Anšlava lugā nekāda Māra, nedz arī Baibas nav – tajā tēloto puisi 

sauc par Ingu Bergmani, bet jaunā sieviete ir Aldona, kas palīdz Vācijā dzīvojošam 

puisim dabūt izceļošanas atļauju uz Ameriku, pirms tam  fiktīvi apprecoties ar Ingu. 

Māris un Baiba uz skatuves neparādās,  tie ir iedomu tēli, un, kad Ingum ikdiena sāk šķist 

pavisam grūta, viľš  iztēlē uzsāk sarunu ar izdomāto draugu Māri un sapľo par Baibiľu. 

Realitātes un sapľa sadure pašam Anšlavam Eglītim likās īpaši interesanta, bet lugas 

nobeigumā Aldona skaudri paziľo, ka nekāda Baibiľa viľa nav. Bet bez sapľa cilvēkam 

dzīvot ir grūti.  

1970. gada maija sākumā Laimonis bija saľēmis no Anšlava lugas „Māris un 

Baiba” eksemplāru un jūnijā – tūlīt pēc Jāľiem – aicināja autoru uz „Māra un Baibas” 

pirmizrādi. Drīz vien, 4. jūnijā Laimonis saľēma  Anšlava rakstītu atbildi: „Mīļais 

reţisor! Paldies par vēstuli un aicinājumu braukt skatīties „Māri un Baibu”. Abas nogales 

– kā 19. jūnijs, tā nākošā ir vienādi labas (vai sliktas). Avīzes romāns smagi min uz 
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papēţiem. (Eglītis laikrakstam „Laiks” turpinājumos sūtīja kārtējo romānu – V.H.) Jo 

cilvēks vairāk raksta, jo katrs nākošais gabals veicas grūtāki (jāsargājas, lai par daudz 

neatkārtojas vecie paľēmieni). Laika nav. Bet, saprotams, izrādi gribas redzēt. Apsveru 

iespēju Sanfrancisko apmeklēt vienā dienā. Rītā izlidojot, vakarā aizlidojot.”
25

 Tālāk 

vēstulē Anšlavs plaši izklāsta savu viedokli par to, kā izrādei vajadzētu izskatīties. 

Protams, ka izrādes galvenais „lēmējs” bija Laimonis, taču ieklausīties lugas autora 

pārdomās bija interesanti un svarīgi toreiz, kā arī tagad, jo – pēc daudziem gadu 

desmitiem tā liecina par Anšlava ieinteresētību izrādes tapšanā un sniedz labu priekšstatu, 

cik Laimonim Siliľam reţijas ceļa sākumā svarīgs bija Anšlava Eglīša draudzīgais 

atbalsts. Vēstule diezgan pagara. „Vai no manas  redzēšanas Jums būs kāds praktisks 

labums, par to var šaubīties. Teksts atļauj diezgan lielu daţādošanu. Sākdams kaut ko uz 

ātru roku „labot”, drīzāk nodarīšu Jums tikai ļaunu. Ludziľa ir formas variācija. Es Jūs 

uzlūkoju pirmā kārtā par formas aktieri un nemaz nešaubos, ka izrāde Jums iznāks. Jūs 

jau pareizi sakāt, ka panākumu atslēga ir pēc iespējas lielāka daţādība intonācijās, 

tempos, pauzēs utt. Pirmajā ainā, manuprāt, derīgi katru Bergmaľa „uzbrukumu” mazliet 

atdalīt. Atsists viľš arvienu saľemas, sakoncentrējas par jaunu un sāk nākošo „triecienu” 

citādā tonī. Katrā ainā ir arī zināma kulminācija, kurā situācija grozās Bergmanim par 

labu (pēdējā ainā par sliktu). Pirmā tas ir monologs par slīkšanu. Otrā stāsts par šķiršanos 

no Baibas uz kuģa, kas dod Bergmanim „tiesības” pieprasīt, lai Aldona atzīst viľu par 

pievilcīgu. Kad tas panākts, viľš atkal groza toni un draud iet projām. Trešā ainā B[aiba] 

ir jau itin pašapzinīga. Cēliena un lugas sentimentālākā vieta ir, runājot par lilijām un 

matiolām. Šajā punktā viľš jūt, ka sēd sedlos droši. Garā tālruľa saruna varbūt drusku 

jāīsina. Tas atkarībā no tā, kā tā veicas. Par precībām, saprotams, jārunā jūsmīgi, par 

šķiršanos, gremdējoties dziļās „pasaules sāpēs”. Ceturto ainu, saprotams, ielauţ Aldonas 

iejaukšanās „sapnī”. Pie tā B. jāatgrieţas ar sava veida varmācīgu, izmisīgu tiepību. 

Svarīgi M. nevienā vietā netēlot kā blēdi vai viltnieku, bet arvienu „sirsnīgu”. Lai 

skatītājs pabrīnās un pašaubās. Jā, ko tad viľš grib? Kas viľš īsti ir? – Šinī punktā nav 

jācenšas pēc absolūtas skaidrības. Aldonas loma atgādina Pētera lomu „Zvēru dārzā” un 

nemaz neizrādīsies tik viegla.   

Ja izdosies arī katrai ainai atrast savādāku kopnoskaľu, tad var cerēt, ka izrāde 

publiku negarlaikos. Tas nav tik viegli. Varbūt var drusku izlīdzēties ar gaismām. Pirmā 

aina „pilnā” gaismā, nākošās variējot dzeltenīgas vai sārtas kā „vakara noskaľās” vai tml. 

Dekorācijas jau Jūs nekādas nevarat līdzi vest. Jo mazāk uz skatuves priekšmetu, jo 

labāk. Bet tiem, kas ir, der būt markantiem un noteiktā, korespondējošā krāsā.”
26

 

26. jūnijā Anšlavs noskatījās Sanfrancisko Mazā teātra izrādi „Māris un Baiba”, 

un atkal pie reţisora atceļoja vēstule ar detalizētu izrādes  analīzi. Tā var kalpot par 

piemēru, cik svarīga loma ir draudzīgam un lietpratīgam profesionāļa vērtējumam: „Pie 

izrādes šis tas nāk prātā piebilstams, bet pārdomas kavē – manuskripta trūkums. – 

Tempam izrādē, saprotams, jābūt raitam, bet arī ne steidzīgam. Jums bija mazliet 

tendence grūsties viena otra replikām strauji virsū. Te nāk prātā Arturs Hills, kas 

Brodvejā Virg. Vulfā vārījās kā katls, bet nekad neuzskrēja partnera replikai – 

„taimings!” Tempa straujums parādās vislabāk, ja kontrastam gadās arī gauss temps un 

pauzes. – „Tautietis” pašā sākumā, Aldona nesa „sāľš”, bet tieši virsū Ingum, kā vēsu 

vērtējumu. – Svarīgs iepauzējuma iegriezums ir 1. cēl. Pēc pēdējā asā noraidījuma. 
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Liekas, ka Ingus tomēr zaudējis, tad viľš „liek visu uz vienas kārts” un iet uzbrukumā: ka 

Aldona viľam nepatīk. Galveno pārmetumu, ka viľa par vecu, der kārtīgi iepauzēt no 

abām pusēm. 2. cēl. Pēc līdzīga uzbrukuma, tikai apgrieztā nozīmē, vajag kārtīgu 

ielauzumu, resp., pauzi pirms „To jūs sakāt tikai, lai mani nomierinātu!” Panākta taču 

svarīga uzvara. – Cik nu lugā vispār ir situācijas komikas, tik ar Ingus tiepšanos 

neuzlūkot laulību par nopietnu. Tie brīţi īpaši jāizceļ 2. cēl. „Tas dara manu stāvokli tikai 

grūtāku”. Un 3. cēl. Atklāsme: „Ja nu lietu ľem no šāda neparasta viedokļa.” – Pie tempa. 

Pamēģināt Baibai veltītos epitetus: „Blonda, apaļīga” utt. Sākumā raut ātri, tad gausināt, 

pieliekot pēdējos lēni, kā garnitūru kūkai, jo ekstāze pēc dabas ir statiska. (Var jau 

gadīties, ka tas neizskan vai neiznāk, bet pamēģināt nekait.) Komplimentus Aldonai: 

„Kaut viľai būtu tāda gara noblese utt. Kā jums” arī der sniegt gausināti, lai labāk 

izdabātos. 3. cēl. Pēc straujas apsveikšanas liriski gausais gājiens. Pēc  rezēdām krietna 

pauze un tad – „Mēsli iestrādāti”(to jau Ingus visus cēlienus darījis). Aldona var būt 

„tuvu asarām”. „Nekur es neesmu juties tik labi kā jūsu mājā” – lieliskā pašapziľā, 

omulībā par paveikto, rīkojas runāt ar advokātu. Telef. sarunu var dzīt arī itin strauju, bet 

Eri ezeru nesteigt, runāt izskaidrojoši, iedabājoši. Tas ir „absurds” iecirtiens, maza atelpa 

„triecienam” ar deportāciju. Telesarunās sākumā Aldona vēl baţu pilna, bet uz beigām 

viľa jau noprot, ka situācija nav tik ļauna, kā liekas. – Der izcelt arī ar pauzēm 2. cēl. 

„Piezvaniet jūs kā ārste. Ārste zobu slimībās” utt., kas straujumā tā kā pazuda. Tas ir 

jauns „manevrs”, ko Ingus sadomājis. Tam vajag mazliet laika. Beigu cēl. Var pamēģināt 

Ingum rīkoties ar īstu pudeli. Viľš jau pat saka, ka „iznācis padzerties”. Bija vēl šis tas 

prātā, bet, ja nav teksta pie rokas, grūti precizēt. – Kopumā jau izrāde veicas gluţi labi, 

un „kvalificētā” publika jau visus jokus uztvēra tīri labi. Tā kā liekas, var atļauties cerēt, 

ka daudzmaz veiksies arī ar „parastākiem” skatītājiem.”
27

 Vēstule datēta ar 27. jūniju, un 

Anšlavs Eglītis to rakstījis tūlīt pēc atgriešanās no Sanfrancisko. 

Pēc trim nedēļām – 17. jūlijā – sākās Sanfrancisko Mazā teātra viesizrādes 

Sidnejā. Par tām Spodris Klauverts rakstīja: „ Sidnejā viesojās  

t e ā t r i s un nevis patapas teātra draugu pulciľš. Viesi sniedza rūpīgi sagatavotas un 

pārdomātas izrādes. Laimoľa Siliľa reţisora prasme parādījās ikvienā no trim izrādēm, 

un ansambļa spējas jau atrodas tur, kur var jau runāt par skatuves mākslu. Domāju, ka 

priecāsies arī mūsu drāmas maestro Mārtiľš Zīverts, – latviešu teātris trimdā dzīvo divi 

kontinentos!”
28

 

Sanfrancisko Mazais teātris līdzi uz Austrāliju bija paľēmis trīs lugas:   

Tā bija Jana Hartoga luga „Debesgulta”, Anšlava Eglīša „Māris un Baiba”, taču tā 

likusies drusku par īsu visa vakara aizpildīšanai, tāpēc tajā pašā vakarā bija nolemts 

izrādīt arī Eduarda Olbija viencēlienu „Stāsts par zvēru dārzu”, taču jāatceras, ka vārdi 

„līdzi paľemt izrādi” bija visai nosacīti, jo nebija iespējams uz Austrāliju aizvest visu 

dekoratīvo noformējumu, vajadzīgās mēbeles un rekvizītus, daudz ko nācās meklēt turpat 

Austrālijā, bet „Debesgultas” dekorācijas, ko bija gleznojis Raimonds Slaidiľš, varēja 

satīt nelielā rullītī. Izrādei nepieciešamo gultu vajadzēja atrast uz vietas, taču tai izrādījās 

nepiemēroti mazs matracis. Uz brīdi Laimonim un Brigitai pat dūša sašļuka, taču – visu 

var atrisināt! Sidnejas Latviešu namā pienāk pirmā „Debesgultas” izrāde, kas rit raiti, 

publika ļoti atsaucīga, un pēc izrādes uz skatuves sanāk daudz apsveicēju – vairāki no 

tiem bija Laimoľa paziľas no Hersbrukas. 
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 Nākamajā dienā jānotiek „Māra un Baibas” izrādei, taču – kā lai aizpilda tukšo 

skatuvi? Brigita Siliľa atceras: „Otrā dienā maza krīze: „Mārim un Baibai” nav piemērotu 

mēbeļu. Okšķerējam pa stūru stūriem, istabu istabām, līdz atveram durvis 

kredītsabiedrības birojam. Tur viľas stāv – krēsli, galdiľi, rakstāmgalds – visi jauni un 

lietojami. Biroja vadītāja Mirdza Krastiľa laipni mums visus atvēl un piedevām apsola 

vienu otru nepieciešamo rekvizītu no pašas mājām. Arī ar šo izrādi skatītāji 

apmierināti.”
29

 Tāpat apmierināti bija arī teātra kritiķi: Spodris Klauverts, pats būdams 

dramatiķis, par Anšlava Eglīša lugu un Laimoľa Siliľa iestudējumu rakstīja: „Anšlavs 

Eglītis komēdiju veidojis ar apskauţami veiklu dialogu un viľam raksturīgo humoru. 

Autors lugā nav mēģinājis risināt kādas idejas, nedz problēmas, bet sekojis tīrās, spēles 

prieka komēdijas principiem. Ne jau velti autors to pats nodēvējis par „vecmodīgu 

komēdiju”. Ţēl, ka mūsu drāmas literatūrā tik reti sastopam vecmodīgās, siltās un 

asprātīgās komēdijas. Liekas, ka bez Anšlava Eglīša diemţēl trimdā neviens nav 

sasniedzis šī ţanra kalngalus.  

Komēdijā autors sava varoľa Ingus grūtības un dzīves sareţģījumus atrisina ar 

neeksistējošā drauga Māra Bertulsona palīdzību: „Māris Bertulsons teica tā...” Māra 

prātulas ritmiski atkārtojas, un tās arī deva komēdijai dzirkstošu pacēlumu. 

Lugā dominēja Laimoľa Siliľa Ingus. Atkal lieku reizi šis rutinētais un reizē arī 

svaigi naivais aktieris varēja atraisīties savā varēšanā. Ne tik pateicīgā lomā atradās 

Brigita Kauliľa, kurai vairāk vajadzēja būt katalizatoram un nevis darbības virzītājai. 

Patika viľas apvaldītās kustības, kas līdzīgās situācijās amatieru trupās būtu pārgājušas 

neapvaldītās kustību dzirnavās.”
30

Jāpiebilst, ka Austrālijas braucienā pēc turienes latviešu 

ieteikuma Brigita lietojusi savu meitas uzvārdu – Kauliľa. 

Atzinīgu vērtējumu par „Māra un Baibas” izrādi izteicis arī rakstnieks Kārlis 

Freimanis, rakstīdams: „Laimonis Siliľš ir augstas klases reţisors. Viľam ir lieliska 

telpas izjūta – cik tālu aktieriem jābūt vienam no otra, lai panāktu maksimālo dramatisko 

efektu. Un šo attālumu viľš nemitīgi maina, līdzko mainās apstākļi. Skatuve bija labi 

apspēlēta. Temps bija priecīgi straujš. Katram skatam bija noteikti iezīmētas līnijas, tā kā 

skatītājam nebija velti jāmeklē, ko reţisors īsti grib parādīt, ko pasvītrot, kur kāpinājums 

sākas un kur tas noslēdzas. 

Tā bija izrāde, piebārstīta sīkiem pārsteigumiem, gan verbāliem, gan situāciju, 

piem., neaizmirstamā Ingus saruna ar advokātu. Aktieri runāja dabīgu sarunas valodu, 

skaidri, precīziem uzsvērumiem un bagātību niansēs. Bija atkal lieli teātra svētki. Paldies 

visiem trim māksliniekiem.”
31

 

Anšlava Eglīša lugu „Māris un Baiba” Austrālijas viesizrādēs Mazais teātris rādīja 

vienā vakarā ar Olbija viencēlienu „Stāsts par zvēru dārzu”: Pēteri tēloja Laimonis Siliľš, 

bet Dţerija lomu Austrālijā nācās pārľemt Dainim Turaidam. Brigita par šo izrādi 

atceras: „„Stāsts par zvēru dārzu” tika uzľemta dalītām jūtām. Viena daļa kritizē, otra 

daļa sajūsmā. Sevišķi jau teātrinieki, kas augstu novērtē lugu un Daiľa Turaida patieso 

pārdzīvojumu un skatuvisko izjūtu. Vienprātīgi nolemj, ka Dainis būtu liels ieguvums 

Sidnejas latviešu teātrim, jo tik talantīgu jaunu vīriešu viľiem ļoti maz.”
32
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Visai izvērstu Olbija lugas izrādes raksturojumu devis Kārlis Freimanis. „Kāpēc 

cilvēki vispār izgudrojuši vārdu mīlestība, vai tas nav izsmiekls? Pat dzīvnieki ir 

vienaldzīgi, tāpat kā cilvēki. Un kā tur ir ar tiem hormoniľiem? Ja tie kutina, vai esam 

viľu varā? Tāda pasaule vai nu jānoārda līdz pamatiem, vai arī tajā nav vērts dzīvot. Tā 

sakot, paša izvēle pēc temperamenta. Bet lugas varonis Dţerijs slimo acīmredzot arī ar 

šizofrēniju, un Dainis Turaids šo tēlu rādīja ļoti reljefu. 

Bija interesanti šādu patoloģisku tipu vērot uz skatuves: īpatnējām roku kustībām, 

kas izteic norobeţošanos; domu gaitas pārtrūkšanu; jūtu trūkumu; ekscentrisku 

domāšanu, aizmaldīšanos pašam savos monologos; pēkšľo iracionālo agresiju; seksuālās 

deviācijas un… izteiksmīgās acis. [..] 

Laimonis Siliľš kā vidusšķiras pārstāvis Pēteris Dţerija murgus izteiksmīgi 

izdzīvoja uz savas sejas: savas bailes, dusmas un simts  visādu citu jūtu pa vidu; jūtu, kas 

atklāja, cik sapuvusi vidusšķira patiesībā ir. Uz brīdi ienāca prātā traka doma, tīrā 

paranoja, ka mēs esam Dţerijs un tas tur – apmierinātais Pēteris – pārējā pasaule. Bet nē, 

manas simpātijas simtprocentīgi piederēja Pēterim, lai gan, vainas apziľas brīdināts, 

centos to neizrādīt. Nesaprast parastu lugu ir cilvēcīgi, nesaprast absurda lugu ir 

inteliģences trūkums, briesmīgs kauns.”
33

 

Kopīgu vērtējumu par Laimoľa Siliľa kā reţisora darbu un Sanfrancisko Mazā 

teātra sadarbību pēc viesizrādēm sniegusi pieredzējusī  kritiķe Ľina Luce: „..a [..]r lielu 

interesi sekoju San Francisko Mazā teātra trim izrādēm. Tā nu bija pirmā iespēja redzēt 

kāda cita kontinenta latviešu reţisora darbu. Tādēļ interesanti pasekot iezīmīgākajam tālā 

viesa inscenējumos. Visvairāk mani saistīja aktieru brīvā spēle. Neesmu nevienu reţisoru 

intervējusi, tāpēc viss sacītais ir tikai manas personīgās sajūtas, kas radušās, salīdzinot 

Austrālijas latviešu drāmas sniegumus ar trim viesizrādēm.  

Sekojot pēdējo spēlei, likās, ka reţisors L. Siliľš ļauj katram aktierim lomu 

interpretēt pašam, lai mēģinājumos tos pievirzītu savam mērķim. Tāpēc viľu tēlojums 

likās brīvāks, atraisītāks. [..] Programmā lasām, ka speciāla drāmas izglītība ir ne tikai 

reţisoram L. Siliľam, bet arī aktrisei Brigitai Kauliľai, kādas vairums mūsu aktieriem un 

reţisoriem trūkst. Gluţi saprotams, ka profesionālā izglītība atvieglo reţisora darbu. Bet 

arī tēlotājam Dainim Turaidam tādas nav. Un tomēr viľa spēle bija tik brīva, tik spontāna 

un tik suģestējoša. Tātad profesionālā izglītība ir svarīga, bet tas vēl nav viss. Nevar 

noliegt, ka viľu spēlē bija kaut kas, kā mums trūkst. Tādēļ arī bieţās vaimanas, ka 

latviešiem vēl joprojām trūkstot komēdijai nepieciešamā viegluma, uz San Francisko 

Mazo teātri nezīmējas. Viľi kustējās tik viegli un graciozi, itin kā būtu Felicitas Ertneres 

skolēni. Bez tam reţisors L. Siliľš piešķir mīmikai daudz lielāku nozīmi, nekā tas mēdz 

būt mūsu teātros. Aktieru sejas dzīvoja līdz katram izteiktam vārdam. Jo sevišķi patika, 

ka L. Siliľš nemīl „pauzes”. „Piepildītas” un „nepiepildītas”, pauze ir briesmonis, kas 

bieţi garlaiko skatītāju. Šķiet, darbošanās amerikāľu teātros palīdzējusi L. Siliľam 

nonākt pie atziľas, ka ir laiks arī latviešiem uz skatuves beigt deklamēt un sākt normāli 

runāt. Tēlotāji savu tekstu nedeklamēja, bet runāja.”
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Viesizrāţu loks Austrālijā izvērties itin plašs: pēc izrādēm Sidnejā Sanfrancisko 

Mazais teātris viesojas Kanberā, Melburnā, Adelaidē, un cikls noslēdzās Austrālijas 

Rietumu piekrastes pilsētā Pērtā. Katra vieta pārsteidza ar jauniem iespaidiem, un katrā 

izdevās tikties ar zināmiem vai arī mazāk pazīstamiem cilvēkiem: jau Rīgā bija iepazītas 
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aktrises Lita Zemgale un Lūcija Kalniľa – nu varēja viľām spiest roku un pārrunāt par 

notikumiem teātra pasaulē. Nedzirdēts likās Gustava Grauda vārds, līdz atklājās, ka tas ir 

bijušais Jelgavas teātra aktieris Gustavs Feodorovičs. Austrālijā varēja iepazīties ar 

Sidnejas teātra vadošajiem aktieriem Kārli Gulbergu un Uldi Siliľu, savukārt Adelaidē 

Siliľu apmešanās vieta bija Bumbieru mājā, un tur drīz vien atklājies, ka Miervaldis 

Bumbieris ir ne tikai aktieris un reţisors, bet arī lugu rakstnieks. Austrālijā iznāk roku 

paspiest arī citu nozaru pārstāvjiem, un viens no tiem ir izcilais valodnieks, latviešu 

valodas pētnieks un latviešu gramatikas autors TrevorsFennels. Protams, ka bija patīkami 

iepazīties ar literātu un ţurnālistu, laikraksta „Austrālijas Latvietis” izdevēju un redaktoru 

Emīlu Dēliľu. Un tad pienāca brīdis, kad bija laiks doties mājup. Brigitas Siliľas 

toreizējie iespaidi: „No Austrālijas nelidojām tieši uz mājām, bet vispirms uz 

Jaunzēlandi, kur latviešiem sniedzām „Debesgultas” izrādi. Vēlu naktī ielidojam San 

Francisko. Ārā neparasti skaidrs laiks, dzidras debesis un dzirkstīgas zvaigznes: daba it 

kā saposusies, mūsu pārrašanos gaidot. Braucam mājup klusēdami, jo lielā jūtu 

uzplūdumā sarunas lāgā nevedas. Pēc laika nogrieţamies no apgaismotā ceļa un 

iebraucam galīgā tumsā. Tad gaismu kūlī redzam pazīstamus prieţu raksturīgos siluetus. 

Nu vairs nav tālu. Tikai viens līkums! Liela nepacietība. Vēl atlicis mazs, mazs mazītiľš 

gabaliľš! Klāt!!! Piestājam. Pretī steidzas mamma, bērni, suľi. Pat Ķipars, atstājis savus 

peļu medību laukus, pagodina mūs ar savu klātbūtni. 

Esam atkal visi kopā. Esam mājās!” 
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Ejot roku rokā ar Anšlavu Eglīti, Sanfrancisko Mazais teātris bija pakāpies kalnā. 

Tikai pieci gadi no gaitas sākuma un jau – kalnā! Un visai būtiski šķiet tikko citētie 

Spodra Klauverta vārdi „Sidnejā viesojas teātris”. Teātra spēlētāju arī Amerikā bija liels 

pulks, bet profesionāla teātra līmeni sasniedza nedaudzas entuziastu kopas. Pēc 

Austrālijas viesizrādēm par Mazā teātra izaugsmi mākslinieks Gvido Augusts rakstīja: 

„Mūsu „teātra māksla” iestigusi tālā pagātnē, un to labi dokumentē dzimtenē un trimdā 

nesen ieskaľotie lugu un to fragmentu dramatizējumi, kurus aizkapa balsīs patētiski 

deklamē, šķiet, kādas fantastiskas latviešu kabuki trupas artisti. [..] 

Bet latviešu teātra dzīvē ir arī izľēmumi. Sanfrancisko apkārtnes latviešiem ir 

bijis iespējams vērot, ka var arī citādi. Par to visvairāk jāpateicas Laimonim Siliľam, kurš 

jau pirms vairākiem gadiem savos uzvedumos amerikāľu teātrī piesaistīja latviešu 

skatītāju uzmanību, un tādējādi līdz ar Siliľu izauga vairāki mūsu aktieri, kā arī teātra 

publika, kurai vairs nebija sveša modernā teātra uzvedumu tehnika, priekšnesums un 

profesionālās prasības, kādas teātris uzliek aktieriem un dekoratoriem. [..] Pa šiem 

gadiem man ir bijusi atkārtota izdevība vērot lugu izaugsmi Siliľa reţijā un viľa cīľu no 

pirmā mēģinājuma līdz priekškara pacelšanai, lai ieaudzinātu spēlētājos to pašdisciplīnu 

un profesionālo apziľu, bez kuras nevar izveidoties nopietns darbs. Šodienas „mazā 

teātra” dalībnieki skatuves mākslu apguvuši daţādos svešatnes stūros un drāmas skolās, 

un visu to šeit būtu grūti uzskaitīt. Darba griba, apvienota ar uzľēmību riskēt, iedzīvināt 

jaunas idejas, ir kļuvusi jau par „mazā teātra” tradīciju.”
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