
LATVIJAS PSR VALSTS AKADĒMISKAIS DRĀMAS TEĀTRIS 

V ē s t u r i s k ā  i z z i ņ a  

I

1917«geda Februāra revolūcijas la ikā Latv ijā  pim o re iz i  
nodibinās padomju iekārta* Kaut gan p iln īg i nostiprināties 
ta i neļauj drīzais beranontiešu iebrukums» tomēr tiek  veikts 
l i e l s  darbs ne t ik a i po litiska jā  un ekonomiskajā laukā» bet 
a r i tautas izg līt īb a s  un kultūras dzīvē*

Nav cenzūras spaidu» un latviešu māksla meklē ciešas saites 
ar tautas masām» cenšas atsaukties uz revolucionārajiem notikur- 
miem. Rodas nepieciešamība pēc sava teātra -  īs ta  darbaļaužu 
masu ideju  paudēja* Pie jaundibināmā teātra projekta strādā 
Rīgas Strādnieku Deputātu Padomes Prezid ija  locek lis  -  
rakstnieks Andrejs Upītа•

Priekšlikums par strādnieku teā tr i gūst vispārēju apstip
rinājumu Deputātu Padome, un 1917«gada 17« jū l i jā  54 organizāci
ju padome pieņem Strādnieku teātra statūtus* Teātra dibināšanā 
un uzturēšanā piedalās 54 strādnieku kultūras un sabiedriskas 
organizācijas*1'

Teātrim telpas ierāda tagadējā LPSR Valsts akadēmiskā 
drāmas teātra ēkā* Kolektīvs strādā pie G.Heuptmaņa lugas "Audē
j i " ,  la i  1917«g3da septembri ar to atklātu sevu pinao sezonu* 
Tašu šim nodomam svītru  pārvelk vācu karaspēka iebrukums augusta 
beigās*

Tikai 1919.gadā, kad Latvijā  atjaunojas padomju vara, 
Strādnieku teātrim rodas iespēja īstenot savas ieceres*

1919«gada sākumā pie Tautas Komisariāta nodibina īpašu 
Mākslas nodaļu A.UpIsa vadībā, kuras uzdevums rūpēties par kul
tūras dzīva. Latv ijā . Tā turpina a rī Strādnieku teātra organizē-

1) "Danas" (A.UpīSa raksts), 1 9 » .g .  C9.-10.nr.).



šanas darbus, un 1919*g« 25*februārī (pēc vecā s t i la )  tagadējā 
Valsts akadēmiska operas un baleta teātra telpās (vēlāk teā tris  
pārceļas uz tagadējo Akadēmiskā drāmas teātra ēku) ar L.P&egles 
lugu "Augšāmcelšanās”  Alfrēda Amtmaņa-Briedīša re ž ijā  atk lā j 
Padomju Latvijas Strādnieku te ā tr i,  kura "drāmai Jākļūst in te
lektuālākai, dzīves patiesai, radoša prieka p iln a i. Viņai Jāafr-» 
rod laikmeta dvēsele un cīņas izveidota ps ih o loģ ija ".1

Teātra pirmie režisori i r  Aleksis Mierlauks un Alfrēds 
Amtmanis-Briedītls, dekorators Jānis Kuģa, dramaturgi -  Andreja 
Upīta un Kārlis Frelnbergs. Teātrī koncentrējas talantīgākie 
latviešu  skatuves mākslinieki, kuri šajā laikā atrodas Rīgai 
B.Rūmniece, Mjšmithene, T.Banga, P.Baltābola, T.Podnieks, J«Osis, 
R.Velcs U.c.

Padomju laika darbības periods i r  ļ o t i  īsa -  no 1919*S«<3a 
1 3 .februāra l īd z  16.maljam, taču kolektīvs paspēj sagatavot un 
izrād īt astoņas lugas, starp tām vairākus A.Upīša un M.GorkiJa 
darbus (sk a t.p ie llk . "LPSR Valsts akadēmiskā drāmas teātra re
pertuārs").

Pēc padomju varas krišanas latviešu buržuāziskā valdība 
padomju kultūras iestādes slēdz un dibina Jaunas, kuru uzdevums 
i r  propagandēt valdošās šķiras idejas*

Izg līt īb a s  m in istrijā  nodibina īpašu komisiju, kuras uzde
vums i r  reorganizēt Strādnieku te ā tr i. Tiešos praktiskos darbus 
velc teātra Jaunā direkcija , kurā ie t i lp s t  teātra direktors 
A.Mierlauks, administrators Zeltmatia, valdības pārstāvis J.Bri
gāde r is , dramaturgi A.Bērziņš un K.Freiriberga. Par režisoriem 
ievē l A.Mierlauku, Alfrēdu Amtmanl-Briedītl, Ē.Laubertu un B.Skt*- 
Jenieci. Lugu inscenēšanas un citus mākslinieciskā darba jautā
jumus izlem j īpaša kolēģija  -  Mākslas komisija.

Teātri pēo Rietumeiropa я valstu parauga nosauc par Nacionālo 
te ā tr i. Tajā la ikā tas i r  vien īgais latviešu valsts teā tr is .

Tā kā Nacionālā teātra ēka (tagad.Akadēmiskais drāmas teāt
r is )  atrodas kauju apdraudētā rajonā, tad nodarbības kādu laiku 
notiek Katrīndambja Palīdzības biedrībā un Pilsētas elementārsko- 
lā . Pirms teātra o fic iā lās atklāšanas vairākas reizes Izrāda 
J.Raiņa "Daugavu" B.SkuJenieces re ž ijā  un V.Tones dekoratīvajā - 
ietērpā.

1) "Cīņa", 1919.g. 25.febr



Hscionālo te ā tr i atklāj 1919.gada 3 0 .noveabra vakarā ar 
^.Blaumaņa lugu "Uguni" A.Merlsuka re ž ijā .

Nacionālais teā tris  i r  autonoms valsts uzņēmuma, kas dar
bojas uz teātra statūtu pamata un bauda juridiskas personas t ie 
sības. Teātra uzdevums ir ;  1) sarīkot Latvijas galvaspilsētā 
kārtējās teātra izrādes, kā a r ī viesizrādes citās Latvijas p ilsē
tās un lauku centros, 2) rūpēties par skatuves un dramatiskās 
mākslas pilnveidošanu. Teātrim i r  tiesības ar izg līt īb a s  minist
ra piekrišanu dibināt nodaļas, ceļojošas trupas u . t . t . ,  arvērt 
dramatiskas studijas, kursus u.c.

Nacionālais teā tris  atrodas izg līt īb a s  m inistrijas pārziņā. 
Teātri pārvalda d irekcija , kura sastāv no diviem, Izg līt īb a s  
m in istrijas ieceltiem  direktoriem un viena, Rīgas pulsētas domes 
ievē lēta  direktora, kuru darbības laika i r  t r īs  gadi. Teātra 
galvenais direktors i r  direkcijas priekšsēdētājs. Vēlāk teā tr i 
vada viens direktors, kuru uz izg līt īb a s  ministra priekšlikumu 
iece ļ ministru kabinets. Direktoram i r  palīgs -  teātra inspek
tors. Nacionālā teātra uzturēšanā piedalās va lsts, Kultūras 
fonds un Rīga8 p ilsē ta . Teātra sezona i r  no 15.augusta l īd z  
nākošā gada 15.augustam.

Pie teātra i r  īpaša Goda locekļu institū ta , kurā uzņemti 
vecākie, pensijā aizgājušie ak tieri ar lie liem  nopelniem skatuves 
darbā; Berta Rūmniece, Jū lija  Skaidrīte, S ila  Jēkabsone, Aleksis 
Mierlauka u.c.

Kaut gan Nacionālā teātra dibinātāji apgalvo, ka jaundibi
nātā mākslas iestāde domāta v isa i tautai un stāvēs pāri partijām 
un šķirām, tašu tiek  darīts v iss , la i  no tā izdzītu  bijušā Strād
nieku teātra garu. Tā kā Nacionālo teā tr i uztur va lsts, tad ide
jiskā ziņā, dabiski, tas i r  daudz nebrīvāks par citiem, jo  katru 
brīd i tā  darbībai seko Ministru kabinets im citas valsts iestā
des. Bis apstāklis progresīvās strāvas darbību ļo t i  apgrūtina, 
tomēr pavisam tā nenokļūst nekad.

Nacionālā teātra pizmie direktori i r  A.Mierlauks (1919- 
1921) un J.Reinis (1921-1925)* Raiņa laiks iezīmējas ar vērtīgu  
repertuāru, kur pārsvara latviešu un cittautu klasiķu lugas.
Savu īs to  skanējumu gūst paša Tautas dzejnieka lugas un vairākas 
no tām savu piimuzvedumu piedzīvo uz š ī teātra skatuves.
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Nacionālā teātra statūti



Ре с Raiņa aiziešanas teā tr i blakus vērtīgām lugām -  fi* Blauma
ņa darbi (katru sezonu viena vai vairākas lugas), A.Tolstoja "Ivena 
bargā nāve" (režisora M.Čehovs), A.Oatrovaka "Mežs" (režisors T.Lā
c is ) u.c. -  skatuvi aizvien vairāk, īpaši trīsdesmito gadu sākumā, 
sāk pārpludināt lētas s&lonlugas. '

Во 1925. l īd z  1957*G« teātr?: direktors i r  A•Bērziņš, no 
1957* l īd z  19*»-C.g. -  J.Grīns. Direkcijas locek ļi i r  J.Brigaders,
A. Švābe, A.Gulbis.

Kā režisori darbojušies: A.Mierlauks, A.Amtmanis-Briedītis 
(iestudējis  v is lie lāko  lugu skaitu), E.Feldmania, F.Rode, atseviš
ķās izrādēs -  J.Juiovsfcis, J.Osis, J.Zariņš u.c,

Hacionālajā teā tr ī b iež i viesojās gan pašu, gan ārzemju māk
s lin iek i: ak tieri T.Lācis, M.Leiko, L.Btengele, V.Čehovs, A.Sim^ 
sone u .c., poļu režisors A.ZelveroviČe, krievu režisori M.Čehovs, 
F.Komisarževskis, I.Čmits, frsnču dekoratore S, Lielais (Rostāna 
"Ērglēnā") u.c. Arī latviešu ak tieri brauc studiju nolūkos uz 
ārzemēm.

Kā dekoratori darbojusies: A.CVmermcnis (1919-1957)* A.Vink- 
lera un T.VeldmaniBt atsevišķām izrādēm dekoratīvo ietērpu veido
juši prof. J.Kugt, N.Strunke, O.Skalma, H.Līkums, L.Liberts, 
J.Muncie u.c.

Par dramaturgiem teā trī b iju š i: K.Freinbergs, A.Bērziņš, 
V.Zonbergs, J.Roze un M.Zīverts.

Kā d iriģen ti unsKotuves mūzikas sace rē tā ji darbojušies:
B. Kuņķls, A.Kalniņš, J.Kalniņš, £ .L ietiņ š. Atsevišķām izrādēm 
mūziku komponējis a r ī prof. J .V īto la .

Teātrī darbojusies arī viena no latviešu pirmajam aktrisēm -  
Dace Akmentiņa, kā a r ī pazīstamie skatuves mākslinieki L.Žpīlborga, 
L.Ērika, J.Skaidrīte, A.Klints, J.Ģēroanis, V.Svarce, R.Kslniņš,
T.Podnieks, T.Veld&nits, J.ČSborts u.c. ( c i t i  ievērojamākie 
mākslinieki a inoti jau iepriekš).

Buržuāziskās Latvijas la ikā teātra darba metode i r  psiholoģis
kais reālisma, un repertuāra vērtīgākā daļa i r  nozīmīga ieguldī
jums latviešu  teātra vēsturē.

Kad 19^0.gada vasarā Latvijā nodibinās padomju vara, Nacionā
la is  teā tris  kļūst par padomju mākslas iestādi ar nosaukumu "LPSR 
Drāmas teā tr is " . Tas pakļauts Mākslas lie tu  pārvaldei pie LPSR 
Tautas Komisāru padomes. Teātra direktori i r  Žanis Katlapo ( l īd z

19»l.g.8,ppr£lim ) un Aleksandrs iboliļfiš ( l īd z  19^1 . g. 27. jūnijam) 
a> Skat. p ie l ik .HLPSR Valsts akadēmiskā drāmas teātra repertuārs".



Kolektīvo uzdevuma tagad i r  pūrorgenizēt derbu uz soc iā lie - 
tiaka reālisma pamatiem* Jāņa Zariņa re ž ijā  leotudē vairākus 
padomju klasiķu darbus -  K*Treņeva "Ļubovu Jarovaju” , B*Levrcņova 
"Lūzumu” u.o* Svarīgo uzdevums l r  gatavošanās Latviešu mākslas 
un literatūras dekādei Maskavā, kim*, diemžēl, nenotiek, jo  
jauncelsmes rosmi pārtrauc vācu fašistiskās armijas Iebrukums 
1941*g* jūnijā*

- Vūcu_ okupāc ija s  lelka teā tris  pekļeuts Mākslas un oabiedris- 
ko lie tu  pārvaldei, tā  nosaukums l r  ”RIges Lremetlokāla teā tr is ” * 
Izrādes kādu laiku nenotiek, jo  teātra telpas aizņem Vācu zaldātu 
teā tr is f mēģinājumi notiek Krievu drenas teātra telpās*

Izrāda galvenokārt klasiķu un latviešu  autoru darbus, prin
cipā c nšoties nepakļauties iekarotāju gaumei*

OkupaoljGs la ikā teātra pagaidu vadītāja l īd z  194*1 *g* 15*sep
tembrim i r  V*Oškalns| no 1941*g* 16*oeptembra teātra direktore 
J*Roze, no 194?*e* 7*soptembre dlroktors i r  J*Zrriņš ( l īd z  
1944* g* 27*sei>tembri®)*

PSc Rīgos otbrīvoaanoo 1944*g* 15*oktobrī Drāmas teātrim 
atkal l r  iespēja pievērsties nopietnam radošam darbam, kam pamati 
l ik t i  jau 194C•/1941*gada sezonā*

LPBF Valsts drūmos teātris  darbību atjauno, sakot ar 194^*g* 
15*oktobri, un 12.nov nbrī notiek pimu izrāde -  R. Blaumaņa 
”X?o saldenās pudeles” (atjaunojuma)*

Teātris atrodas Mākslas lie tu  pārvaldes pārziņā un darbojas 
kā patstāvīgo juridiska persona uz saimnieciskā aprēķinn un teāt
ra statūtu pameta* Teātri vada direktors, kuru iece ļ un atbrīvo 
mākslas lie tu  pārvalde*

Sākot ar 1953*0adu teātris pakļauto LPSR Kultūras ministrijai 
1944*g* teātra darbības etjeunor.ane.l bija nozīmēts Mākslos 

lietu  pārvaldes pilnvarotcis K*Borzājo (pēc tam direktore viet
nieka), teātre direktors bija A*Āboliņš# Bb 1945*6* 1.februāra 
par direktoru un mākslinieciska vadītāja pienākumu iznild ītaju 
iecelts A*Austriņ3, no 1945#6* 17#*Gbruāxtt līdz 13* septembrim 
teātra direktors i r  A.iSbollņš! * »  *“  >īčz Х^аргШп #
direktors i r  atkal A.Austrioš# Ko 1946. g# 16*apr£ia I ļč z  1 9 4 9 . 3 .
2B.februārim kā direktors darbojas A.Vaivars# Ko 1949#Ģ* l.merta 
l īd z  1953*6* 2b*auguatam teātra direktors i r  R.Zender 30x13, no
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1953*6» 29*au&ista līd z  1960.g. 14.maijam -  V.Bergmanijs, no

1960*6# 1*septembra līd z  1965*6* 21.novembrim -  V .Rriķis, un no 
1964.g. 17* janvāra I.FHipsons.

Teātra galvenais režisors no 1949*6» 1 .marta līd z  1966.g* 
l r  A.Amtmanis-Briedītis• Par muzikālās daļas vadītājiem darboju
sies B.Sosārs, J.Grlnbergs* A.Tučs, P.Dambis, P.Kvelde. Kā de
koratori derboJuSies L.Grasmanis, V.Valdmanis, K. M iezītis , A.Sper
ta is  , G.Zemgals u*c*

Pirmais literā rās  daļas vadītājs Sai periodā i r  A.Grigulis 
(1945-1947), kurS, Šeit darbodamies, saraksta a r i savas pirmās 
lugas. Par literā rās  daļas vadītājiem vā l strādājusis Ž.Polma- 
nis (1947-1948), V.Brutāne (1948-1952), G.Treimanis (1952-1961), 
O.Lisovska, D.Zigmonte, L.Dzene*

Bez A.Amtmaņa-BriedISa kā re ž iso r i vā l darbojusies V.Baļuna, 
E.Feldmanis, H.Zommers, Ž.Katlaps, A.JaunnSans, E .Z lle u .c.

1945.gadā Rīgā noslādz Seflbas līgumu ar Maskavas Akadēmis
ko dailes te ā tr i.  Rezultātā notiek cieSa abu teātru mākslinie
ciska sadarbība.

1945.6* 16.oktobri pie Drāmas teātra sāk darboties Drama
tiskā studija, kuras uzdevums i r  papildināt aktieru saimi ar 
Jauniem talantīgiem māksliniekiem. Par mācību spokiem darbojas 
A.Amt manis-Briedītis, V.Baļuna, J.Jurovckis, K.Kundziņg, A.Gri
gu lis , B.Sosārs u .c. Studijai i r  t r īs  izlaidumi. 1946.g. to 
beidza V.Une, B.BrltiņS, K.PamSe, M.Grlnberga, L.Peldmane (Snie
dze) u .c ., 1947*g* -  L.Preimane, V.Akuraters, A.Peldmanis u.c. 
un 1948.g. studijas absolventi i r  A.Jaunuāans, J.Kubilis, K.Tren
c is , Dz.Ritenberga u.c.

1949.ga&a augustā Maskavas Akadēmiskā Dailes teātra telpās 
notiek LPSR Valsts akadēmiskā drāmas teātra viesizrādes, kuras 
gūst augstu novērtējumu. Pēc atgrieflanās no Maskavas 1949*6*
5.septembri ar LPSR Ministru Padomes lēmumu Я*. 974 teātrim 
pieSķir LPSR Valsts akadēmiskā drāmas teātra nosaukumu.

Trjs reizes teātra kolektīvam pieSķir Valsts prēmiju:
1948.gadā par A.Griguļa lugas "Māls un porcelāns" iestudējumu, 
1950*gadā par V.Lāēa "Zvejnieka dēla" dramatizējuma inscenējumu 
un 1951*gadā par A*TJpI5a "Zaļās zemes” dramatizējumu.



1955«gada decembri Maskava notiek LatvieSu mākslas un l i 
teratūras dekāde, kurā Akadēmiskais drāmas teā tris  piedalās ar 
A.UpISa "Zaļo zemi", R.Blaumaņa "SkrAderdienām Silmačo3", P.Ro- 
zlSa "Cepli", R.Pogodina '•Kremļa kurantiem", M.Gorkija "Dibenā".

1958.gadā teā tr i nodibina režisoru kolēģiju . Tās darbs no
r i t  diezgan nevienmērīgi un to drīz lik v id ē .

Piecdesmito gadu beigās blakus Šekspīra, A.UpISa, R.Blauma- 
ņa, V.Lāda, A.Griguļa darbiem uz teātra skatuves parādās la tv ie -  
Su jauno autoru -  ž.Grīvas, P.pgtersona u .c. lugas.

Līdzās skatuves mākslas vecmeistariem AUredaa Amtmanim- 
Briedltim, Jānim Osim, Pitirdzal Smithenei, Antai K lin t ij,  L i l i 
ja i  Srikai, Olgai Lojaskalnei, Samai Ezeriņai u .c ., vidējās pa
audzes māksliniekiem A.VIdeniekam, Ž.Katlapam, E.Zīlēm, K.Seb- 
rim, L.Pr©imanei, V .Llnei, A.JaunuSanam, J.Eubilim, E.Radziņai, 
K.Klētniekam, L.Bāram u .c., jāatzlmē jauno talantīgo aktieru 
A.Liodskalniņaa, G.Cilinska, I.Adermaņa, J.Lejaskalna u .c. snie
gums.

Pēdējo gadu nozīmīgākie uzvedumi liec in a , ka Akadēmiskais 
drāmas teā tris  i r  latvieSu skatuves mākslas labāko reā lis tisko  
trad īc iju  cienīgs turpinātājs.
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Teātra fondu zinātniski tehnisko apdari par periodu no 
1919*6*-1965*g« veica CVOEA darbinieki la ikā no 1964.-1966.g.

Dokumentāro materiālu vērtības ekspertīze izdarīta 
6519 vienībām, no kurām pastāvīgā glabāšanā atstātas 5297 
glabājamās vienības * Teātra dokumentārais materiāls veido 
divus fondus ar atsevišķiem aprakstiem*

1/ buržuāziskais un vācu okupācijas periods (1919*g«-1940.g.» 
1941.-1944*g»g#) 3794 glabājamas vienības ar 4 aprakstiem*

apraksts N r.l

apraksts Nr.2 
apraksts Nr.3 
apraksts Nr.4

aekretariāts, lite rā rā  daļa, re ž iso r i, 
grāmatvedībai
šarži, programmas, e flšes , iespieddarbi! 
lugu eksemplāri! 
personālais sastāvs!

2/ padomju periods /1940.g .-1941 .g •, 1944.g . - l965.g./ 
1501 glabājama vienība ar 8 aprakstiem*

apraksts N r.l 
apraksts Nr . 2  
apraksts Nr.3 
apraksts Hr.4 
apraksts Nr.5 
apraksta Nr.6 
apraksts Nr.7 
apraksts Nr.8

sekretariāts, lite rā rā  daļa, režlsori| 
uzvedumu d e ļe j
skices, programmas, a fišas, plakāti|
lugu eksemplāri!
grāmatvedībai
dramatiskā studijai
personālais sastāvs!
v ie tē jā  komiteja.

Aprakstos inventarizētie dokumentārie materiāli atspoguļo 
teātra darbību dažādos laika periodos un i r  vērtīgs ieguldījums 
latviešu teātra vēsture.

Dokumentārais materiāls saglabājies samērā p iln īg i, izņemot 
buržuāziskā perioda skices, kuras nodotas J.Raiņa literatūras 
un mākslas vēstures muzejā.

Dokumentāro materiālu sistem atizācijā p ie lie to ts  hronolo- 
giski-nominalais princips saistījumā ar tematisko.

M ateriāli par personālo sastāvu (ak tie r i un tehniskais 
personāls) inventarizēti atsevišķos aprakstos.
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Tāpat atsevišķi inventarizēti (inventāra grāmata) a r i teātra 

fotom ateriāli -  lugu, lomu u.c. fo togrā fijās  -  pavisam kopskaitā 
9962 fo togrā fijās  (buržuāziskais periods -  424-2, padomju -  5721 
fo to g rā fijā ).

Katru gadu fondu papildinās teātra darbības rezultātā radu
šies dokumentārie m ateriāli, kuri tiks sistem atizēti pēc iepriekš
minētiem aprakstiem, tos turpinot numerācijas kārtībā.

У  / О

LPSH Valsts akadēmiskā drāmas 
teātra direktora vietnieks:

( K. Bērzāja )



'
l l d j

Pielikuma Nr. 1 
Repertuārs

Ш Ь /&>fg t aezona,

R.Blaumanis "Uguni** 30.XI.1919
J.Rainis "Daugava" 5.XII
J.Rainis "Zelta zirgs" 6.Х11
B.Bjernsona "Pāri mūsu spēkiem** l .d . 19.Х11

it "  "  " 2.d. 21.XII
A «Brigāde re "S p rīd ītis " 25.ХГ1
B.Bjernsons "Kad ļaunais vīns zied" 27.H I
H.L'eterlinks "Māsa Beatrise" 6 .1 .192 0 .
E.Vulf s "Svētki Skangalē” 17.1
L.Negi "Ministru prezidents" 51.1
J.Akurāters "Viestura" ,25.11
B.Šovs "Kandida" 1 2 .III
J .F a ilija "Selgā" 1 7 .III
R.Blaumanis "Pazudušais dēla" 14.IV
J «Reinis "Put, v ē ļip i" 28.IV
H.Mans "Legro kundze" 15 .V

.19.gQ ч/Жл&ь.. ILe?.?n&

R.Blaumanis "Indrāni" 15.ХХ
O.Vailds "Cik svarīgi būt nopietnam" 21.IX
R.Demels "Cilvēku draugi" 29.1Х
B.Vulfs "M eli" 1?.X
A.Brigadere " I lg a " 10.Х1
J.Rainis "Jāzeps un viņa b rā ļi" 17.Х1
Š.Lerbergs "Pans" 5.Х11
J.Akurāters "Žis un tas ,itnekas" 23.Х11
A.Vildgenss "Nabadzība" 12.1
K lit i ļa "Sulamite" 26.1
A.Brigadere "Pie latviešu milļpnāra" 18.11
R.Blaumanis "Skroderdienae Silmašos" 17.1П
H.Ibsens "Tropa t īk o tā ji" 23#I I I
A .Saulietis "Pret ziemeļiem" 28.IV
J.Rainis "Krauklītis" 6.V
A.Jerviluoma "Ziemeļnieki" 27.V



19SW žgtgf Ж Ш й
A.Kicbergs ••KLka” ie.IX.192L
V.Denbergs trZiedu v iesu li” 21.IX»
J «КогаеШ "Gleuks" 5*2
J. Portiks "Ilerabūtieši” 12.Х
B.Vulfa "Sensācijā” 19.Х
J.Kainis "spoiaļu, atncoju" 23.Х1
V«Ceksplrs "Karalis L ira” 14.Х11
J• Jauns udrebiņš ✓ "Dzīvas un nedzīvas

'■"Viona diena”
puķes"

20.ХГ1
K#Freinbergg "Tunsā un sala” 27.ХН
Koljērs "T a rtlfs ”

"Skepēna nedarbi” 15.1.1922.
A*Brleedere "Auamā” 25.Z
V.Sardū "Grafs do Rizors" 16.11
Bcmaršē "Trakc diena” jeb 

"FIgero kāzea” 25.И
Zel traat la 
(pēc Kaudzīšu

ī r n ie k u  la ik i Slātavā” 15.111 
raaana)

A.Saulietis "Līgo” 5 .iv
V .Šekspīrs "Vlndzoras jautrās aievea” 19.IV
J ./kurators "Lāča bērai” 2 7.1v
O.Vailda "Fedovas hercogiene" 10.V
N.Berini "Zaimotāja” 17.V
/•Deglava "Vienpademitā stunda" 30.V

A.Alunūna ”Kd8 t ie  tādi, kaa 
dziedāja”

2.IX .1922.

/•Kivi "Kāzu brauciena" 12.1Х
Sofoklo "Ķēniņš Oidipe” 14.XX
K.Šteraheims "Kandidāta" 2D.IX.

"Gaisa dārzi” 4.x
Žemkelna "Blinda" ia .x
A.Brlgadere "Kaija un Paija” I 5 .x i
Aspazija "Vaidelote” 24.XI
N.Gogolia "Eevldenta" 27 .XI
A.Jom efelta "Tītus, Jeruzalemes 

izpoatitā js"
12.XII

A.Upīts •'Peldētāja Zuzanna" 29.Х11



G.Hauptmanis "Roze Bemda" 12.1.1925
J. Akurāta га "P iec i v ē j i " 24-.I.
V.Šekspīra "Hamlets" 1 5 .1 1
A.Andersons "Ķēniņš Dāvida" 28.11
H.Sldgasts "Agarta" 7 .1 1 1
BeBlauioanls "Trīnes grēki" 1?.IV
Y .Dambergs "Mēs viņus gūstīsim" 18.IV
K.Jēkabaons "Sirdsapziņa" 1 5 .v
H.Hei jermana "Ķēžu lo cek ļi" 21.I I I

1925./24-.K. sesona

Aspazija "Aspazija" 1.1Х.1925
B.Garrike "Atzīšanās" 5 .IX
F .Š ille rs "Mīla un v iltu s" 15.IK
3 .Kosa "Ceļi un dūkstis" 26.1Х
I.B a rrije "Brīnišķīgais Kreitons" 10.Х
A.Saulietis "Sirdskaite" 24-.Х
P.Molnārs "Liliom s" 5 1 .x
A.UpIts "Laimes lā c is " 5 .m
J. Rainis "Mušu ķēniņš" 25.XII
J.Jeunsudrabiņš "Zvēru d īd ītā js” 12.1.192*
A.Brigadere "Raudupiete" 21.1
V.Gēte "Pausts" 3 0 .1
V .Šekspīrs "Ziemas paseciņa" 20.11
A.Brigadere "Heteras mantojums" 5 .1 1 1
B.Šovs "Pigmalions" 1 7 .m
O.Vailds '•Lēdijas Vindeimīres 

vēdeklis"
51 .III

A.Gulbis "Kaspars un Biruta" 9.ЛГ
Bairons "Kains" 17.IV
Zeltmatis "Arāj dēls" 20.IV
H.Millers "Kaislība" 3.v
Zeltmatis "Indulis" 12.V
D regelli "Labi pašūta fraka" 3 1 .V II.



*
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A.AIunāns "V is i mani radi raud" 31 .V I I I .1924̂
R.Blaumanis "PotiVara ņems" 2.1Х
J.Akurātors "Tautas darbinieki" 12.1Х
Aspazija "Ragana" 25.1Х
A.Strindbergs "Reibonis" 17.2
R.Valtera "Tornī" 20«X
J.Pētersons "Prāta c ilvēk i” 29«X
L «Liāna з "Ārpus likuma" 12«XI
L.Holbergs "Žūpu Bērtulis" 6.Х11
A «Dimā "Kamēliju dāma" 19.Х11
VJŠekspīrs "Jū lijs  Cēzars" 30«I«1925.
V «Šekspīrs "Spītnieces savaldīšana" 6 «II
A «Brigāde re "Sievu kari ar Belcebulu" 20.11
B.Reijs "Skaistas s iev ie tes” З .Ш
L*Andrejeva "Tas, kuru p liķē" 25.И1
A.Bemateins "Zaglis" 9.IV
B.Šovs "Svētā Žanna” 24-.IV
Džeroms "Miss Dobes" 19.T

l9?5-/&tKt ae aona
F.Hebels "Judīte” 2.1Х.1925.
A.Saulietis "In te liģ en ti” 16«IX
Skribs f Leguvē "Adrienna Lekuvrere" 23.12
A.Upīts "Atraitnes v īrs " 7.2
S.Pirandello "Sešas personas meklē autoru" 21«X
J.Zeibolts "Mājas naids" 4-.Х1
V «Šekspīra "Maldu komēdija" 11 «XI
Aspazija "Boass un Rute" 16.Х1
A.Strlndbergs "Samam*" 2«XII
R.Rolāns "Mīlas un nāves spēle" 2.XII
A.Strlndbergs "Līgava ar kroni" 9.Х11
M.Tvens, V.Grēviņš "Princis un ubaga zēna" 23 «XII
J.Pētersons "Diplomāti" 9.1.1926.
A «Brigāde re "L ie la is  loms" 20.1
Ž .Romāns "Doktors Knoks jeb 

Medicīnas brīnumi"
25.1

B.Šovs "Sievietes vara" 6 .I I
Б «Mednis "Masku deja" 23.11



А

»

G.Keizera "Grāfienes Lavaletas ziedojuma" 26.11
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A.Gulbis "Ērika Jonass" 6 . I I I
J• Jaunsudrabiņš "Jo p liks, Jo treks" 1 3 .Ш
V.Sardu, E.’Aoro •’Madame Sans-Gžne" 18 Л И
V.Dambergs "Neticīgā Kolumblne" 26 .III
Basins "Pedra" 9.IV
A•Misē "Mariannas untumi" 9.IV
B.Blaumsnis "Pazudušais dēls" 15.IV
V .S g līt is "Ministra sievas" 23.IV
B.Rolāns "Mīlas un nāves spēle" 18.IV
A.Bisons "Nepazīstamā" 11Л
H3an£ "Legro kundze" 2.V
G.Zapoļskia "Traģiskie ihuļķi" 17.V
K.Goldcni "Melis" 19 .V

1926./27.K. sezona

V .Šekspīrs "Vētra" 1.1Х
M.Lengiels "Nākt9 serenāde" 15ЛХ
A.Saulietis "Nepilnīgais" 29ЛХ
J.Jurjins "Varonis a iz  pārpratuma" 6.Х
Skriba "Glāze iidena" 20.Х
A.Brigadere "Dievišķā seja" 3.21
O.Vailda "Ideāla is v īrs " 17.Х1
Lindulis "Gaigalu dzimta" 27.Х1
L.TJrvanceve "Vera Mirceva" 25.Х1
A .Upīt а "Kaijas lidojuma" 8.ХИ
Rozentāls-Krumipš "Sarkanais kungs" 18.XII
J .Akurāt ers "Apvienosimies" 12.1.1927
K.Ieviņs "Putras Dauķa precības" 2 .II
A.Brigādere "Lolitas brīnumputns" 19.П
Lorda, Sens "Mans mācītājs pie bagātiem" 5 .Ш
A.Gulbis "Avantūriste" 11 Л И
G.Heuptmania "Doroteja Angennane" 26 .III
V.Šekspīrs "Sapnis vasaras nakti" 6.IV
E.Vulfs "Pasaka par nāvi" 13.IV
Ejšķipsna "Ciānās bērni" 26.IV
Lope de Vega "Fuent e-Ove chuna" 6.V
Zeltmetlis "V iltus mērnieki Čangalē" 14.V
P.Gruzna "Vecpuišu nodoklis" 2o .V

J



1927./28.K. sezona

R.Blaumanla "Eo saldenās pudeles" 1.1Х
P.Gavd "Šokolādes princese" 7 .IX
J.Jenševakia "Precību v iesu lis " 14. IX
P.Bertions, Š.Simona "Zaza" 2̂ .DC
B.Šovs "Sātiena apustiulia" 5.Х
E.Zālīte "Bistiamaia vecums" 18.Х
E*Volless "Kurs i r  v ilka tis? " 26.Х
F.Molnārs "Spēle p i l i " 19.ХГ
7.Mlaē j, "Venēciešu naktia jeb 

> Laurebes kāzas" 
k"Urriūnnas untumi"

12.Х1

E.Rostiāns "Ērglēna" 26.XI
А.Upītis "Vesela mieaa" 10.Х11
Y .Šekspīrs "Makbetis" 16.Х11
L.Fulda "Ēzeļa ēna" 11.1.1928
J.Pētiersona "S ieviete ar sešiem prātiem" 18.1
A.Brigadere "Izredzētais" 8 . I I
J. Reini а " I ļ j a  Muromietiis" 15.IT
V.Moras "Atjautīgā s iev ie te " a4.n
A.Alunāns "L ie lp ils  pagasta vecākie" 7.III
A .Metierlinke "Baltais te le " 1 6 .in
Aspazija "Zslša līgava" 51.I I I
M.Valtiers b r is tu s  atriebšanās" 6.IV
H.Ibsens "Sabiedrības p ī lā r i" 20. IV
K.Ieviņa "Māto un meitas" 27.IV
J.Vainovskis "Dzīvie m iljoni" 4.V
Met jaka t Halevi "Ar? Лов tirakak" 11 .V

1923./29«£» sezona"

J.Raini а "Rīgas ragana" 1.1Х
B.Šeno "Mīlas rotaļa" 7.1Х
R» Blaumaniа "Ugunī" 28.1Х
B.Veijera "Merijas Duganea prāva" 19.1Х
K.Šeinpflugs "Otrā jaunība" 12.Х
A.Batiails "Kailā" 2*.X
J.Janševskis "Pirmā naktis" 2mXL
S.Kživoševokis "Velns un krodziniece" 10.Х1
J.Akurātiers "Priecīga is saimnieks" 23.ХГ
U.Ostirovekis "Belugine kāzas" 26.XI
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B.Mednia "Mīlas teika" 5.ХГ1
J.Rainis "Suns un kaķe" 19 .H I
G.Kaizers "Prezidents" 9Л.1929.
Moljērs "Dons Žuans jeb 18*1
H- ! . , Akmeņa dzīres”
(T.Hedberģs "Juhana U lfš jem s" 25.1
J.PUtersons "C ilvēk i, kas bēg paši no sevis".^ 6 .I I
E.Vajda "Viņa šķiras" 15.11
A .Brigāde re "Ceļa ju tis " 27.11
P.Kalderons "Dzīve -  sapnis"
Servantess "D ivi pļāpas" 9.1П

J.Surgučevs "Rudeņa v ijo le s " 5 . I I I
F.Molnārs "Melnais b riljan ts" 20*111
К• Zariņš "Gulbja dziesma" 29 .III
lī.Ibseng "Неda Gablere" 17.IV
M.Dišlere "Ozolnieka meita" 20.IV
L.Fodora "Plika kā baznīcas žurka" 7.V
F.Dalgrens "Vennlandieši" 11 .V

1929./ЗО.К. яеzona

V «Šekspīrs "Dots pret dotu" 3 1 .V III
K.Džeroms "Fannlja" 11.IX
F.Langers "Kamielis caur adatas ac i" 18.1Х
A «Brigāde re *TKad sievas spēkojas" 2.Х
H.Ibsens "Meža p īle " 9 .2
F.Molnārs "Olimpija" 2 5 .1
A.Zendrups "Kas vainīgs" 2. XI
R.Blaumanis "Ļaunais gars" 10.Х1
R.Šerifs "Ceļa galā" 22.Х1
L.ICiršfelds "S iev ie te , ko katrs meklē" 6.Х11
A.Brigādere "Sprīd ītis " 18.XII
A.Saulietis "Audžu bērni" 8.1.1930.
Š.Aleihems "L ie la is  vinnests" 14.1
H.Bārs "Skatuves zvaigzne" 25.1
Lope de Vega "Seviļas zvaigzne" 12.11
J*Šaņavskis "Advokāts un rozes" 19*11
V .Ilge "Grāfiene Dibari" 2 7 .1 1
A.Upīte "Žanna d’Arka" 8 . I I I
J.Pētersons "Jauneklis ar sapņainām acīm" 1 4 .III
M.Dlšlers "Iegātn is" 26 .Ш



L.VērneiJs "Tālrunis zvana" 4.IV
Ozoliņa-Krauze "Katrīna" 15.IV
F .Hebels "Merija Medaļa" 26. TV
F.Amolds, E.Веска "Pie Sloku ezera" 7Л
I«Braša "Veln i" 21 .V

193Q«/1931,g. aezoņa

A.Saulietis "Ķēniņš Zauls" J1.VIII.1950.
L.Fodors "Pildspalva" 10.1Х
H.Raudseps "Mikumerdi" 24.1Х
A.Brigadere "Šuvējas sapnis" 10.Х
P.Aldreas "Līdumnieki" 22.Х
P.Franks "Pirmās šķiras viesnīca" 29.Х
H.HeiJerma»s3 "Septītais bauslis" 5.XI
J.Akurāters "Mīlestības zeme" 14.Х1
H.Burs "Žozeflne" 21.XI
Puriņu Klāvs "Zviedris" 24.Х1
К.Rudzīte "Maliena" 10.ХП
J.Pētersons "Tagad pasaulei JāparveidoJas" 16.XII
FJJolnārs "Labais eņģelis" 51 .X II
P.SabatJē, V. de la  Fortels "Kaislību ugunīs" 14.1.1951.
J.Veselis "Jumis" 51.1
H.Bergmanis "Mazpilsētas tirāns" u . u
P.Bruknera "Anglijas Elizabete" 26.11
Fr. Arnolds, B.Bachs "Taupības kuratora" 6,111
F.Lonsdāls "Vai mēs v is i  neesam tādi?" lb . I I I
P.Franks, L.H iršfelds "Veikals ar Ameriku" 27.XII
V.Zoribergs "Kurzemes l ie la is  hercogs" 2. IV
Ž.Sarmāns "Madelona" 17.IV
В .Mednis "Tu -  brīnišķā" 29.IV
P.Vaičūna "Veltas pūles" 6.V
Z.Geiers "Mainītās lomās" 22.V

A.Alūnāns "Kas t ie  tād i, kas dziedāja" 50.V I I I .1951
P.Armons, H.Žerbidons "Irenes m īlestība" 10.1Х
M'ZIverts "Nafta" 25.IX
K.CukmaiJera "Kepenikas kapteinis" 30. IZ
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J.Pētersons "Pieklīdušais kaķēna" 14.Х
M.Feāla, M.Fernere "Fogurušais Teodora" 21.Х
E.Vulfs "Sensācija" 14.Х1
B.Šene "Kad sird is  sāk kvēlot" 16.Х1
A»Brigādere "Pastari" 18.Х1
F.Eedbergs "Kāzas Ulvoeā" 27.ХГ
K.Gandrups "Trīs b lē ž i" 9.Х11
R.Birkners "Sarkangalvīte" 20,XII
Zeltmatis "Antiņa galms" 25.Х11
Pr.Amolds "Melnā primadonna" 31.Х11
N. Grants "Sieviešu po litika " 3.1.1932.
A «Brigādere " I lg a " 18,1
J.Lošvics "Šahs vai ru lete" 23Л
J«Akurātars "Amora talons" З .И
К«Zariņš "Zemes spēks" 16.11
A«LēstUāns, <J.Vašari "Zaķis" 2,111
A.Strindbergs "Ēriks XIVй 1 0 .III
V «Grēviņš "Gaisa grābekļi" 18,111
G.Hauptmanis "Pirms saules r ie ta " 6.IV
M,Hennekenst E.Vēbers "Monmartras l i l i j a " 15.IV
A«Tolstojs "Jāņa Briesmīgā nāve" 23.1V
M.Bišlere "Traks la iks" 5.V
T «Pakala "Koku pludinātāji" 20 .V
E.Pilpots "Cik grūti tik t pie sievas" l.V I

1932,/33.K. sezona

A «Alunāns "Seši mazi bundzinieki" 1.1Х.1932.
Б «Ветка "Tas, ko sauc par mīlestību" 7.1Х.
J.Pētersons "S ievietes sirds lab ir in ts " 2*.IX
I.Turgeņevs "Muižnieku ligzda" 5.Х
L.Bus-Pēkete i A.Gots "Fērika viesojas" 15.Х
V.ŠekspIrs "Hamlets" 21.Х
V.Zoribergs "Mākslīgais zīds" 9.Х1
B.Mednis "Latvju leģenda" 11 .XI
A.Brigadere "Karaliene Jāna" 18.Х1
L.H iršfelds, R.Esterreichers "Ārzemju ceļojums" 7«XII
A«Brigādere "Maija un Paija" a . x i i
M.Metsanurķa "Uz zaļa zara" 15.Х11
P,Gruzna "Zemea rūķa kolektīvo" 31.XII
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J.Grīna "Kaļostro Jelgavā" 14.1.1953.
L.H iršfelds "Zviedru sērkociņš" 28.1
J.Janševskis-
Zeltmatis

"Laimes bērna" 3 .I I

A.Koaorotovs "Milas sapnis" 6 .I I
F.Molnārs- 
V .Graviņa

"Pāvilie laa  zēni" 15.И

L*Holbergs "Žūpu Bērtu lis" 22.11
E .Kociņa "Lidotājs" 3 . I I I
V.Sardū "Fedora" 17 .Ш
A.Saolietis "Līgo? 6 . I I I
A.Gulbis "Skolmeistari" 25 .III
K.Goldoni "Spēļu e l l l t e " 12.IV
Moljērs "S ic l l ie t is " 12.IV
V.Gēte "S te lla " 25.IV
M.ZIverts "Zelta zeme" 30.IV
B.Šovs "Pārāk patiesi, la i  būtu ska isti" 12.V
L.Fodors "Dr.Jūlija Šabo" 20. V

1933./34-.K. oezona

Aspazija "Velna nauda" 1.1Х.1933*

R.Blaumanis ^
"Sestdienas vakars" \ 
"Zelta kupris" < 
"Pēc pirmā mītiņa" 9

4.1Х

L.Fuida "Dvīņu māsas" 17.ХХ
S.Kedržinskis "Rītdienas laime" 27.ХХ
H.Raudseps "Salonā un krātiņā" 18.Х
J.Akurāters "Vadātājs" 28.Х
F.Molnārs "Velns" 6.Х1
B.Konnora "Nav vērts raudāt" 10.Х1
K.Zariņš "Negudrā Ģertrūde" 18.XI
A.Andersons "Baltezeru dzimtas asinis " 29.П
E.Vllde "Laimes pūķis" 8.Х11
M.Materlinks "Z ila is  putns" 21 .H I
E.Knoblauchs "Feuns" ) 
Jamavo Oszongai "Kolonija Gambija" 9

з а л п

A«Laiviņš "Zvaigžņu pulki" 6.1.1934.
V.Zonbergs "Zēns ar suni" 21.1

AIsrauze-Ozolipa Vaļevak*» 24.1
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V .R g lītis "Nesaraujamas saites" 14 « I I
L.Kamoleti "Māsa Terēze" 26.11
V.Lācis-V.Zonbergs •'Zvejnieka dēls" 10« I I I
J.LejlņS "Saulei l īd z i " 28.I I I
H.Ibsens "Jaunatnes savienība" 20.IV
K.Zariņš "Žagatu ligzdā" 30.IV
R.Krodera "Princis vai šo feris" 18 .V

1934./35.Я. sezona

Doku A tis - 
V.Zonbergs "Krišus Laksts" 1.1Х.1934

R.Pošuā "Urzulas gleznas" 14.1Х
E.Rostāns "Sirano de Berze raks" 13.Х
J.Pētersons "Mīlas karuselis" 30.x..
S.Kingsle js "C ilvēk i baltās drānās" 7.XI
A«Grīna -  
V.Zoriberga "Dvēseļu putenis" 17.XI

K. Zariņš "Randenes Barbara" 30.Х1
R.Blaumanis "Trīnes grēki" 19.ХИ
S.Čūrļoniene-?-
Kimantaite "Septiņi b rā ļi" 23.ХЕ1

J.Akurāters "Vecie un jaunie" 16.1.1935
A.Dimā "Kīns" 51.1
33я Zālīte "Svešas asinis" 11.I I
E.Prusa "Godīguma pārbaude" 28.11
G.DMnnuncio "Frančeska da Rīmīni" 1 6 .III
V.Lācia -  
V.Zonberga "Zvejnieka dēls" 2.daļa 3 0 . I I I

33.Vulfs "Svētki Skangalā" • 8.IV
M.Materlinks "Marija Madaļa" 17.IV
Б«Mednis "L ie lā  liesma" 17.V
A«Brigādere "L ie la is  loms" atjaunota

1935./36.K. aezone

Agapetusa "Labi vārīts " 25 .V II
R.Blaumenis "Skroderdienas Silmačos" 31 .V III
V «Lācis "Senču aicinājums" 29.1Х
A. un V.Mrštikovi "MeriŠa" 5.Х
J.Šaņavskis "T ilta " 18.Х
IUJēkabsons "Draudāru veoekla" 1.ХЕ
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J. Akurāt ers "Kronvelda" 17.X I.1935
Ž.Rišpēns "Dzīvība un nāve" 28. XI

V.Zonbergs "Dullais barons Bundulis" 13.Х11
(pēc Zeibolta Jēkaba atasta)

2?.XII

L« Zilajai "Viņas pēdējā loma" 11.1.1936.
Llgotņu J. "Bierantos" 29.1
V.Zonbergs "Ziedošais jaunības la iks" 21.11
A.Saulietis "Jēkaba Saltups" 27.11
H.Ibsens "Džons Gabriels Borkmanis" 11.I I I
A.Ostrovskia "Meža" 25.I I I
A.Brigadere "Pie latviešu miljonāra" 17.1V
J.Pētersons "Plaisas parketā" 22.IV
B.Skribs, E.Leguvē "Dāmu karš” 30.iv

gfizcņe

J.Bainis "Put, v ē jiņ i" 1.1Х.1936.
Б.Andaijs, 
L.Bslints "Marija Baškirceva" 12.IX

P .R ozītia 9 
V.Zonbergs "Valmieras puikas" 22.1Х

▼•Lācis "Kristaps Ķengura" 16.Х
▼•Šekspīrs "Vindzoras jautrās sievas" 29.Х
A.D*Enneri,
Koimona "Aklā māsa" 2.Х11

A «Grīns "Jānltia debesīs" 23.Х11

ollfto^ta9 H0lmS, "Trīs v ir i  un alrge" 351.XEI

▼•Langers "Jātnieku iz lū k i" 13.1Л937.
J.Heltajs "Mēmais bruņinieks" 29.1
Llgotņu Jēkabs "Skolotāja meita" 6 .I I
S.Čiurļonienee
Kimantaite "Ausmas d ē li" 15.11

O.BIlens "Kazā tiesa " 2 * .II
J.Pētersons "Burvju atslēga" * . I I I
V.Zonbergs "Jauno siržu t i l t s " а л и
▼•Šekspīrs "Daudz trokšņa par neko" 9.IV

( ^ ^ g u a e r e e  ronu) lok&" 27.ЛГ

J« Akurāt ers "Lāča bērni" 27 .V



ļ927t/2S-.Ēit. даддяй
Aspazija "Vaidelote" 1.DC.1937.
M.Jotuni "Ādama riba" 8.1Х
Līgotņu Jēkabs "Mēs vai v iņ i" 22.1Х
E.Ibsena "Helgelandes varoņi" 1 .x
O.Vailds "Nenozīmīgā s iev ie te " 20.Х
A. un F.St juartri "Meitene Irēne"
L.Fodora "Plika kā baznīcas žurka" 10 .X£
Zeiboltu Jēkabs "Trīs so ļi uz la im i" 1 7 .И
M.Zīverte "Lībiešu asinis" 14.Х11
M.Tvens, V.Grēviņš "Toma Soijera dēkas” 22.ХП
H.B āra "Koncerts" 14.1.1938.
A «Grīns "Kalēja līgava" 2,11
Z.Lagerlefa "Annemarija" 17*11
V.Zonbergs "Kungs pie vārtiem" 4 Л П
F.Molnārs "Gvardijas virsnieks" 7 . I I I
Б. Zālīte "Mūžīgi V īrišķais" l . IV
H.RaUdseps "Rožainās b r il le s " 12.IV
F .Š illera "Luīze M illere" 26.1TĒ#'damsons "Mālu Ansis" 7.v
V.Vārzltca "Francisko Goija -  ģēnijs bez tautas" 21

1939.739. e . aezom
J.Rainis "Indulis un Ā rija " 10.1Х
V.Sardū» E.Moro "Drošā kundze" 27.1Х
B.Bjernsons "Bankrots" 14.Х
K. Zariņā "L ielās s ird is" 27.Х
A «Grīna "Pumpurs un Lāčplēsis" 11.Х1
Sil-Vara ‘‘Karalienes V iktorijas jaunība" 50 .2 1
V.Delle "Bērnu bērni" 14 *X
Šarla de Peirē-Šapui "Mīlestības neprāts" 13.1.1939.
R.Blaumania "Ļaunais gars" l . I I
F.Moriaks "Asmodejs" 22.11
Līgotņu Jēkabs "Bierantos" 2ВЛ1
Б. Zālīte "Rudens rozes" 1 6 .III
V.Sardū "F lo r ija  Toska" 14.IV
J.Fētersons "Norieta kvēle" 20.IV
J.Sārts "Malu mednieki" 3.v
J. Akurāt ers "Viesturs" 14.V
S «Moms "Fenelope" 25.V
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1939./40.K. sezoue

A «Brigāde re "Prlnceae Gundega” 12.ПС.1939
Z.Lagerlefa ’Tort Ugāles ķeizara” 5.Х
J .L e jiņ š "Skabarga a ird ī” 13.Х
O.Vailda "Lēdijas Vindermires vēdeklis" 27«X
Moljērs "Iedomu slimnieka" 2 5 .ХС

M.ZIverta "Cilvēka grib dzīvot" 3o .x i

E.Svaros 
(Andersena)

"Snip-snap-snurre " 20.ХХ1

0? «Banga "Septiņas vecmeitaa" 29 . m

V. Lācis "Vīra vara" 15.1.19*Ю.
H.Kubje "M īlule" 7 . I I
В «Zālīte "Vālodzes dziesma" 2 6 .1 1
F .Š ille rs "Dona Kariosa” X 5 .m
J • Akurāt era "Studenti Debeeniekoa" 9* IV
H «Bārs "Meistara" 1 9 .IV
A «Brigāde re "Ceļa jū tla ” 9.V
M.ZIverta "Ķīnas Vāze" 22 «V

19*0.A I . s .  sezona

R.Bleumania "Ugunī" 12«1Х.19*Ю.
F .Š illera ,fDona Kari osa” a t j.  26.1Х
Š«Gergelisf
0»Ļitovakia "Mana dēla" 10.Х

K.Treņeve "Ļubove Jaroveja" 7.Х1
A«Upītа "Ziņģu Ješkas uzvara" 6.Х11
M.Zīvarts "Cilvēka grib dzīvot" a t j .  1 5 .IX
B.Levreņevs "Lūzuma" 10.1.19*1.
A.Oatrovakia "Pašu ļaudis -  iztiksim " 19.И
M.ZIverta "Ķīnas vāze" a t j .  l . I «

1 9 »W *2 .g . aezona
R.Bleumania "No saldenās pudeles" 31.1.1942.
Z«Lagerlefa "Purvenieka meita" З .П
F.Dalgrens "Veimlandieši" 12.11
F .Š ille rs "Dona Kerloaa" 4 . I I I
A «Brigāde re "Raudupiete" 18.I I I
B.Szene "Venēciete" 2«VII
V «Šekspīra "Jums pa prātam" 30.IV
A «Brigāde re "Kad sievas spēkojas" 5 .  V I
M.Zīverta "Ķīnas vāze" a t j .  16.VII
K.Holms "Suņudienea" 17.ПС



1 9 »2 .л? »в . я<?зюа
J . Reinis «Put, v ē jiņ i" 22.Х» 194-2.
G.Eauptmenie "Zelta arpa” 26. XI
B.Btrkners "Sarkangalvīte un vilka” 25.311
R*Blaumania "Uguni" 1.1.19*3.
H.Ibsena "Tautas naidnieka" 9 .И
Aspazija "Z e lt lte " 1 6 .III
M.ZIveita "Rauda" 25 .Ш
V.Mūberjs "Atraitn is Jaris" 6.V
Aspazija "Vaidelote" 15 .VI

1943./44.Я. sezona

R.Blaumanis "Pazudušais dēls" 20.X.19*3.
Moljērs "T a rtifs " 19.Х1
E.Zāllte "Intenaeco" 6,1.19*4.
E.Vulfs "Sensācija" 26.11
A .E g litis "Par puma tieau" 20.IV
V.E.Šefera "Leitnante Vāri" ?.YI

Ш й й ? 1*
"Pirms saules r ie ta '' 
"Vil'ius un mīlestība" m

Q5fi
R.Blaumanis "No saldenās pudeles" a t j .  12.XI.19**.
A .Brigāde re "Raudupiete" a t j .  26.Х1
J. Rainis 
А .Kupče
K. Slmonovs

"Ģirta V ilks" ) 
"Pienākums" }
"Krievu ļaudLs" 4 .aina )

1 3 Л 1 .

R.Blaumania "Pazudušais āēls" A-.I.194-5.
V .Lācis "Vedekla" 3.11
A.Komelčuka "Mistera Pērkinsa m isija 

boļševiku zemē"
2*.I I I

R.Šeridena "Jauko maņu diena" 14.IV
V.Roks "Inženieris SergejeV3" 9.VI
A.Grigulis "Uz kuru ostu?" 28.VII

1945./46.K. sezona

D Ž.Prlatlija "Ieradies inspektors" З.Х1.194-5.
A.Ostrovskia "V ilk i un avis" 9.ХГ1 .
A. Upīt я "Peldētāja Zuzanna" 22.11.19*6.
Moljērs "T a rtifs " a t j .  9 .Ш
L.Rahmanovs "Nemierīgais vecums" 25.IV



I

%
A «Upīt а

("Doktora Mārtiņa v ies is " 
("Pēc beidzamā p iliena"

: ^  / fe
28.IV.19*6.

R.Šeridens "Mēlnesības skola" 2)tTt

1946.А7.К. aezona

M.Gorkijs "Pēdējie" 20 .IX .W 6 .
A.Grigulis "Kā Garpeteros vēsturi ta is ī ja "  6.XI
J.Vanags "Agrā r ītā "  ) v -
A.Upīts "Amacones" < 2*.I,19*7.
E. Zālīte "Šokolādes princese" )
K.Simonovs "Divas Amerikaa" 

(Viņu jautājums)
14.11

N.Pogodins "Kremļa kuranti" 20.IV
V .Šekspīra "Jautrās vindzorietes" 12.VI
A.Ostrovskis

V.Ardova

"Ke vienmēr runcim krējuma 
pods"

"Pelnrušķīte"
22.VI
а «Щ Д 9 М |  (teātra 

dram.studljas izr.
1947./4в.я. aezona

A.Grigulis "Māls un porcelāna" 7.ПЦ947.
J.Rainis "Pusideālists" 26.Х11
A.Upīto "Spuldzes maisā" 16.1.1948.
A.Ostrovskis "Talanti un p ie lū dzē ji" 4 .I I I
J.Rainis "Zelta zirgs" 16.IV
K.Isajeva, A,•Galičs "Jūs izsauc Talmira" 2?.V
R.Blaumanis "Ugunī" 6.VI

19<Ш.А9.в. aezona

Lope de Vega "Suns uz siena kaudzes" 27 .V III.19^ .
В.Ношеšovs "Varenais брёка" 2^.IX
A.Brodele "Skolotājs Straume" 21.Х
A.Catrovakis "Līgava bez pūra" З.Х11
Dž .Londona "Mārtiņš Idcna" 51. XII
Dž.FleŠers "Spāniešu p riesteris " 28.1.1949.
D.Slepjane "Māsas" 26.11
V.Lācis "Zvejnieka dēls" 2 7. I I I
N.Vlrta "Kaut kur Eiropā" 15.V
A.Puškins "Stacijas uzraugs" 3 .n



и^-мча
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A.Korneičuks "Ukrainas stepes" 1 7 .IX .1 W
N.Pogodins "Cilvēks ar šauteni" 2.XI
S .Zālīte "Vārds sievietēm" 25.Х1
K.Simonovs "Svešā ēna" 22.ХП
H.Ibseng "Leļļ.u nama" (Nora) 4 .1 .19 5 0 .
S#Mlbalkova "Komponista I ļ j e  Golovina" 1 7 .1 1
A.Upīts "Zaļā zeme" 8.IV
A.Gribojedovs "Gudra cilvēka nelaime" 29.1v
A.Korneičuks "Irbenāju birst a la" 1.ТХ
Lope de Vega "Meitene ar krūzi" 17. VI
A.Grigulis "Kramā i r  uguns" 8. V II

№От/Ыт&я ?ezoiļB
A.Ostrovakis "Arī gudrinieks pārskatās" 5 .Х .19 5 0 .
A.Jakobsons "Cīņa bez frontes l īn ija s " 28.Х
A .T ik lijs "Kalevas meistari" 23.Х1
Kaudzītes "Mērnieku la ik i" 2 7.XII
S.&ihelkovs "Zaudētā māja" 2 7. 1 .1 9 5 1 .
M.Gorkijs "Barbari" 7.111
O.Belzaka "Eižonija Grandā" 5 . IV
L.Šeiņlns "Gadsimta vidu" 2 7.IV
V.Šekspīrs "Spītnieces savaldīšana" 2.VI

ļ3a*/Ž3f,gt, aezoņc

A .Brodele •Dedzīgās s ird is" 1.1Х.1951*
J♦Vanags, 
J.Ratnere "Gaišie lo g i" 51.Х

I.Turgeņevs "Mēnesis uz laukiem" 1.ХП
V.Lācis "Bāka uz saies" 29.Х11
J.Galana "Zem zelta ērgļa" 1 7 .1 .1 9 5 2 .
N.Gogolis "Revidents" 7 .Щ
G.Gulla "Labā p ilsē ta " 4 .IV
Tirso de Molina "Dons Hils Zeļbiksis" 3.v
A.Afinogenovs "Mašeņka" 25 .V
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V.Šekspīra "O te llo " 16 .IX . 1952.
P.Maļarevskis "Pirmā vētras" 50.Х
A.Simukovs "Meitenītes daiļaviņas" 20.Х11
Ļ.Tolstojs "Dzīvais mironis" 31*111
A.Arbuzovs "Tapa" 13.11.1955-
A.Ostrovakia "Mežs" 1 7 .III
K.Goldoni "Viesnicniece" 4.IV
P.Rozītis "Ceplis" 7.V
A.Jakobaons "Sargeņģelis no Nebraskas" 26.VI
L.Ļeonovs "Vienkāršais cilvēka" 14.VII

ļ2S2t/-5ftftfi.. 8S200B
R.Blaumanis ‘•Ļaunais gars" 6.Х.1953.
A.Cehova "Ķiršu dārza" 3 1 .Х
V.Minko "Nenosaucot uzvārdus" 10.Х11
K.Kraņiva "Kas smejas pēdējais" 9.1.1954.
V .Lācia ,fUz jauno krastu" 24.11
A.Brodele "Avārija" 16.17
R.Blaumanis "Indrāni" 11 .v
V.Šekspīrs "Sapnis vasaras naktī" 26 .VI

195W55.B. sezona

A.Upītg "Belsa un atbalss" 4.1Х.1954.
K.Simonovs "Kādas mīlas stāsta" 14.Х.
A.Arbuzovs "Klejojumu gadi" 11 .XI
R.Blaumanis "Skroderdienaa Silmeeos" 14.1.1954.
M.Gorfcijs ••Dibenā" 2.I I I
R.Pogodina "Kremļa kuranti" 20 .V
F r .š ille rs "Dons Kari osa" 6.VI
A.Upīte "Zaļā zeme" 1 8 .III  e t j
P .Bozītis,
V. Sauleskalns "Ceplis" 3 i . u i  e t j

ĀSSŽt/Sfogt Sezona
'■ к

A.Grigulia ••Karavīra š in e lis " a#  ix.i95?
J.Ļutovskis "Ģimenes l ie ta " 17.Х1
J.Reinis "Jāzeps un viņa b rā ļi" 15.ХИ
B.tfušičs ’^fiinistrienes kundze" 11.V
V .Sauleskalna "ibe lS te" 25.?



l^ t / S ļ^ .a a z c ņ g

Ļ.Tolstoja "Augšāmcelšanās" 21.Х.1961.

K.Krapiva
"Amerikāņu traģēdija" 17 ЛХ
"Kas smejas pēdējais" 10.1Х a t j.

D.Zigmonta "Jūras vā rti" 
(K.Pamše , A .Amtmanis-Brie d it is )

9.1.1961.

A.Hellans "Viņš teica  -  ne" 5UI
V.Panova "Atvadas baltajām naktīm" 3.1П
A.UpIta "Plaisa mākoņos" 21. IV
A.Arbuzovg "Zudušais dēls" 27 .V (Pļaviņās) 

28.Х (Rīgā)

A961t/6.St.£t ASESBE

F.Kūns "Nlbelungu kredīta" 7.Х11.1961.
I.Soboļevs "Saimnieka" 28.XIX
AtKu&anl "Centra uzbrucējs mirs rītausmā" 29*I£C *1962.
P.Pētersona "Man trīsdesmit gadu" 26.17
Б.Brieda "Zaļie un Vējainie pavasari" 1^.VI .

sezona.

D ž.K Iltija "M īļais melis" 6.1Х.1962.
V.Pnnova "Kā tev klājas 9 zēn?" 11.Х
A.UpIta "Žanna d'Arka" 4.Х11
B.Blaumfinis "Pazudušais dēla" 26 .E I

с Й Й е в к а Ъ ») • * « * • * « * ■ "  7Л1.1965.

A.Puskina Mazās traģēdijas 8 . I I I
E.M .Remarka "Trīs draugi" 
(T.Putinceva)

24.IV

G .Priede "Mika un Dzilna" 9.V

1 9 6 3 aezone
K.Simonovs "Tā a ri būs" 9.1.1963.
A .K ivi "Septiņi b rā ļi" 20.XI
F.Garaije Lorka "Bemardaa Albas māja" 26.X II
Ž. Grīva "Noziegums Granādā" 51аД964.
V.Lācis "Juria Indrupa" 27.П
V. Saule akalns •'Veco sievu vasara" 26.1X1
V .Šekspīra "Divpadsmitā nakts" 23.IV
A.Komeieuks "Platona Krečets" 2XSf



196»./65.к. еегона

M.Šolohovs "Plēsums" 12.XI.1964
P.Merime "S ieviete -  debess un e l le " 26. XI
J.Anerauds "Karalistes gals" 24.Х11
G.lanovičs "Lai viņš ie t  prom" 22.1.1965.
B.Brehta "Trīsgrašu opera" 2 7 . n
A.Arbuzovs "Mans nabaga Mareta" 2.IV
D.Graņins "Bju p retī negaisam" 24.IV
S.Priede "Tava labā slava" 14 .V

1965./66.к. sezona

J. Rainis 
(F.Bokpelnis)

"Viņš tr īs re iz  sanes msni" 30.IX.1965

A.Grlgulis "Savu lod i nedzird" 5 .n i
A.Brigādere "Lolitas brīnumputns" 14.1.1966.
K.Odetss "Zelta puisēns" 1 0 .III
K.Goldoni "Kjodžas skandāla" 20.IV
R.Narečonis "Pirms tiesas sprieduma" 28.V.

K.Treņevs
Ž.Robērs
M.Paņols
J.Smūls
H.Gulbis
Ļ.Tolstoja
V.Rozovs

1966./67.K, sezona

"Ļubova Jarovaja"
"Satikšanās"
"Mariuss"

"Mežonīgais kapteinis Kihnu Jena" 
"Viens ugunīga kļava"
"Anna Kāre pina"
"Absolventu salidojums"

10.11.196(1
1 5 .X II.
28.Х11
9.II.1967.
24.I I
6.IV
lb.V



Pielikuma Nr

Izmantotās 
literatūras saraksta

1917.gftds

A.Upīts. Strādniecības teātris** -  "Ziņotājs** Nr, 48, 1917» 
12.V.
Dieva darbi (R.Veics uzaicināts par strādnieku teātra di
rektoru) Darba tauta 1917* 12ЛТ.
A.Upīts *Tieve darbi" un "Darba teuta" -  "Brīvais Strēlnieks" 
Nr. 50, 1917. 14.VI.
Strādnieku teātra padomes vēlēšanas -  "Ciņa" Nr. 48, 1917*
9 Л11.
Rīgas Latviešu strādnieku teā tr is  -  "Ciņa" Nr. $8, 1917*
21 .V II.
Strādnieku teātra labāl -  "Ciņa" Nr. 62, 1917. 26.VII.
Rīgas strādnieku teātra l ie tā  -  "Cīņa" Nr. 64, 1917* 28 Л И .  
P.Gruzim. Rīgas Latviešu strādnieku teātra l ie tā  -  "Jaunais 
vārds" Nr. 178, 1917. 6 Д Ш .
A .U p īts . O trais p ils ē ta s  te ā tr is  -  "B rīva is  s trē ln iek a ",
Nr. 95t 1917. 6 .V III.
Rīgas Latviešu strādnieku teā tris  -  "Brīvais strēln ieks",
Nr. 100, 1917. 12 Л Ш .
Rīgas Latviešu strādnieku teātra l ie tā  -  "Latvju Strēlnieks", 
Nr. 4, 1917. 31Л Ш .

Dekrets par Rīgas p ils . Teātru necionalizēšanu -  "Ciņa"
Nr. 26, 1919. 8 . I I .
Mākslas un zinātnes ne cional izēšana -  "Uz priekšu" Nr. 30, 
1919. 9 . I I .
Strādnieku teātris  -  "Cīņa" Nr. 28, 1919. 11 #11.
A.Bērziņš. Strādnieku teātra atklāšana -  "Uz Priekšu" Nr.34, 
1919. 25.11» Nr. 45, 27.11.
Par Padomju Latvijas Strādnieku teātra atklāšanu 23.februārī -  
"Cīņa" Nr. 40, 25.I I .

1 "Augšāmcelšanās" Latvijas

1919.gads

oiņa" дг. 45, 28.11.



Padomju Latvijas Strādnieku teā tris  (L ite rā r i dramatisks 
vakars, v e lt īts  J«Baiga daiļradei) -  "Ciņa” Nr. 51» 9 Д П . 
Padomju Latvijas strādnieku teātris  ($ .l i t e r ā r i  dramatisks 
vakars, v e lt īts  A.Upīša daiļradei) -  -"Ciņa” Nr. 53-56* 14*

Vi
un 15.111.
Padomju Latvijas Strādnieku teātris  ( * . l i t e r ā r i  dramatisks 
vakars ar A.Upīša referātu par pilsonisko mākslu) -  "Ciņa” 
Hr. 109, 18.V.

192*.gads

A.Uplts. Но latviešu  strādnieku teātra vēstures -  "Domas** 
Hr. 9, 192*. 525.-328.lpp.

19^9.gsās

Amtmanis-Briedītis. Atmiņas par teātra sākuma galtām -  
grāmata "Latvijas PSB Valsts akadēmiskā teātra 36 gadi"
19*3. 22.-35.lpp.
A.Uplts. Но Valsts drāmas teātra priekšvēstures, grāmata 
"Latvijas PSB Valsts drāmas teātra 30 gsdi" 19*9. 9-2*.lpp. 
A.Uplts- Pirms trīsdesmit gadiem -  "Literatūra un Māksla" 
19*9. H r.l, 1.Х.
J . Sudrebkalns. Valsts drāmas teātra ceļš -  "Karogs" Hr.3t
19*9. 2*3.-2*8.1pp.
Amtmanis-Briedltis. Atmiņas par Latvijas PSB Drāmas teātra 
nodibināšanu -  "Skolotāju avīze" Nr.12, 19*9. 2 3 .Ш . 
Amtmanis-Briedltis* Atmiņas par mūsu teātra pirmo lugu 
(Paeglee "Augšāmcelšanās") -  "Ciņa" Hr.72, 19*9. 27 .III*
K. Preibergs. Pfedomju teātra ju b ile ja  -  "Ciņa" Nr. 72,
19*9. 2 7 .III .

195*.gads

E.Kundziņš. Latviešu dramatiskā teātra a ttīstības gaitas -  
grāmatai Kalendārs 1955.g*i 195*.g., 189.-198.lpp.

1955.g^da

K.Kundziņš. Latviešu teātra repertuārs līd z  19*0.g. 2.la 
bots un papildināts izdevums R, Latv.PSR ZA izdevniecība 
1955., 288.lpp ., 160.-161,, 16*.-167.1pp.К.Кувдзинь. Академический театр драмы. -  в кн."Театры Советской Латвии" 1955, 49-96 стр.



1959.geds

J .Sudrabkaļus# Iespaidi visam mūžam -  "Literatūra un 
māksla" Hr.5, 1959. 31.1.
B.Aivars. Pirmie mēneši -  "Pigas Balss" Rr.40, 1959.
17.11.
J. Kelniņš. Akadēmiskā drāmas teātra darba svētku diena -  
"Ciņa" Nr. 40, 1959. 1 7 .II.
Ž.Katlapa. Pa 40 gadiem -  "Ciņa", 1959. 17.11., Hr.40. Амтыанис-Бриедитис. Этапы большого пути. £ 40-летию Академического театра драмы Латвийской ССР - "Советская Латвия*' § 40, 17*11.1959.
Raženi 40 gadi -  "Rigas Balss" Nr.41, 1959. 1801.
A.Upita. Latvijas Valsta drāmas teātra 40 gada atceres 
vakaram 1959.g. 17.11. (Vēstule nolasīte teātra jubilejas 
vakaro sanāksmē) -  "Literatūra un Māksla" Nr.8, 1959. 21.11.

K .  Кундзянь. Латышский т е а т р . Очерки история.М. Искусство, 1963 г . ,  стр. 231. Гл. 5-я Возникновение 
латышского советского театра 81-91 стр.


