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ARNOLDS CĀLĪTIS UN EDUARDS KRAUCS

Rakstā aplūkotas divas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 
kolekcijas. Abas kolekcijas sniedz ziņas par sava laika vadošajiem kinožurnālu veidotājiem Latvijā. 
Viens no tiem ir Arnolds Cālītis, bet otrs – Eduards Kraucs. 
Atslēgvārdi: kino, Arnolds Cālītis, Eduards Kraucs, fotogrāfs, operators, kinohronika.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs 
pamatoti uzskatāms par vienu no lielākajiem Latvijas kultūrvēsturiskā 
mantojuma glabātājiem, kurā uzkrāts unikāls un visaptverošs mūsu valsts 
dzīves dokumentējums �lmās, fotogrā�jās un skaņas ierakstos. Arhīvs glabā 
daudzu ievērojamu latviešu fotogrāfu, režisoru, operatoru un producentu 
darbus. Divi sava laika vadošie kinožurnālu veidotāji Latvijā, kuru darbi 
pārstāvēti arhīvā, ir fotogrāfs, producents un uzņēmējs Arnolds Cālītis (1883–
1972) un dokumentālā kino operators, producents un fotogrāfs Eduards 
Kraucs (1898–1977). Rakstā sīkāk aplūkota abu personu dzīve, kā arī analizēts 
viņu atstātais matojums, ļaujot izsekot dokumentālā kino attīstībai Latvijā.
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Miks Želvis

Arnolds Cālītis un Latvijas pirmās kinohronikas

Kopš pirmā sinematogrāfa �lmu seansa Latvijas teritorijā, kad  
1896. gada maijā Rīgā demonstrē franču izgudrotāju brāļu Ogista un Luī 
Limjēru �lmas, bija jāpaiet teju ceturtdaļgadsimtam, pirms īsteni iespējams 
sākt vilkt latviešu kinomākslas attīstības staru, par kura sākumpunktu 
nosacīti uzskatāma Viļa Segliņa nacionālās melodrāmas “Es karā aiziedams” 
iznākšana uz ekrāniem 1920. gadā. Starp Latvijas nedaudzajiem entuziastiem, 
kuri šajā laika posmā kļuva par jaunās mākslas celmlaužiem, zīmīgu vietu, 
patiecoties gan unikālajiem jaundibinātās valsts sabiedrisko procesu un dabas 
dokumentālajiem �lmējumiem, gan nerimtīgajiem centieniem popularizēt 
�lmu demonstrēšanu, ieņem fotogrāfs, operators, producents un komersants 
Arnolds Cālītis (1883–1972).

Arnolds Cālītis uzaudzis Mālpils novada Kalna Vīzēnu mājās, kur 
savas bērnības gaitas aizvadījis teju vai latviešu tautiskā romantisma idillē, 
palīdzēdams uzturēt tēva saimniecību, iedams ganos un skolodamies vietējā 
pagastskolā. Rīgā A. Cālītis absolvēja Katrīnas 2. pilsētas skolu un turpināja 
mācības Rīgas amatniecības skolā, paralēli strādādams Baltijas vagonu fabrikā, 
kā arī apgūdams grāmatvedību un korespondenci. Pēc 1905. gada revolūcijas 
jukām Arnoldam Cālītim izdevās atrast darbu pie Latvijas fotogrā�jas 
pamatlicēja Mārtiņa Buclera (1866–1944), kas, visticamāk, arī izrādās esam 
izšķiroša likteņa sakritība, un darbs fotokameru un piederumu veikalā kļuva 
par viņa mūža nodarbošanās šūpuli, kur A. Cālītis padziļināti praksē iepazina 
foto un kino mākslu, kā arī to tehniku.

Pie M. Buclera A. Cālītis nostrādāja vien četrus gadus, un jau 1910. gadā 
durvis vēra Arnolda Cālīša fotogrā�sko piederumu tirgotava, par kuras 
ilglaicīgo mājvietu vēlāk tapa slavenais īres nams Brīvības un Elizabetes ielas 
stūrī (tolaik Aleksandra iela 2). Tur iespējams iegādāties dažnedažādu ārzemju 
foto un kino tehniku un piederums no tādiem ražotājiem kā Kodak, Pathé, 
Agfa u.c. Iemanījies fotogrāfa meistarībā, Arnolds Cālītis aktīvi piedalījās 
Latviešu fotogrā�skās biedrības rīkotajos pasākumos un izstādēs, kur guva 
plašus panākumus, taču viens no aktīvākajiem un radoši piesātinātākajiem 
A. Cālīša darba periodiem ir tieši pēckara pirmā desmitgade. 1920. gadā 
viņš sāka ražot fotoplates “VAGA”, pasniedza atsevišķas lekcijas Latviešu 
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fotogrā�skās biedrības rīkotos izglītojošos kursos, izdeva biedrības orgānu 
“Fotogrā�jas Mēnešraksts” (1921.–1922. g.), bet vēlāk kopā ar līdzgaitnieku 
un domubiedru kinooperatoru Jāni Sīli (1886–1970) redaktora amatā – 
izglītojošu un informatīvu periodisko izdevumu foto un kino mākslas 
draugiem “Attēls” (1927.–1928. g.). Tajā lasāmi ne tikai praktiski padomi 
fotogrā�ju un amatieru kino�lmu uzņemšanā vai izgatavošanā, bet arī esejas 
par skolu �lmu metodoloģiju un mudinājumi arī Latvijā centralizēt šādu �lmu 
izveidi un izplatīšanu, kas balstīti, piemēram, redkolēģijas gūtajā pieredzē 

Fotogrāfs, kinooperators, latviešu dokumentālā kino pamatlicējs Arnolds Cālītis. 
Portrets dabā ar fotokameru. Rīga 1915.–1922. gads. 

Nezināma autora foto. LVKFFDA, 1. f., 19296N. l.
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starptautiskajā Eiropas skolu �lmu konferencē Bāzelē. Šajā periodā Arnolds 
Cālītis izdeva vairākas dažādu autoru ar fotogrā�ju saistītas grāmatas, kā arī 
arvien turpināja plūkt atzinības laurus nacionāla mēroga fotoizstādēs, par kuru 
darbiem diemžēl varam spriest tikai pēc to katalogiem, jo A. Cālīša konkursu 
darbi līdz mūsdienām nav saglabājušies.

1922. gada oktobrī tika izdots Iekšlietu ministrijas rīkojums, kas noteica, 
ka turpmāk pirms katra kino seansa programmā jāiekļauj vismaz 100 metru 
jeb aptuveni trīsarpus minūšu gara Latvijas valsts notikumu hronika, kas katru 
nedēļu jāmaina, un šādas hronikas ir pirmās, kas kino jomā var pretendēt uz 
�nansiālu atbalstu no valsts. Šajā pašā laikā Arnolds Cālītis ciešā sadarbībā 
ar Jāni Sīli, kurš kino arodu praksē apguvis Leipcigā, uzsāka kinožurnāla 
“Latvijas �lmu hronika” uzņemšanu un izdošanu un pēc populārākiem 
ārvalstu paraugiem veidoja arī īsas kultūr�lmas “Arnolda Cālīša skolu �lmu” 
sērijā. 

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva krājumā glabājas un 
ir digitalizēti Arnolda  Cālīša dokumentālie �lmējumi un kinožurnāli – 
kopskaitā 61, – kas sniedz neatsveramu ieskatu tā laika sabiedriskajās un 
politiskajās norisēs, Latvijas lauku dzīvē, rūpniecības tehnoloģijās, kā arī 
ļauj ieskatīties vaigā Jānim Čakstem, Kārlim Ulmanim, Zigfrīdam Annam 
Meierovicam, Krišjānim Baronam, Aspazijai vai Rainim. Kino zinātniece 
Inga Pērkone gan norāda, ka “[v]airumā valstu pieprasījumu pēc hronikām 
noteica publika. Hronika eksistēja galvenokārt kā plašsaziņas līdzeklis, nevis 
māksla, tā lielā mērā bija kā ekranizēta avīze vai žurnāls”.1 Taču, neskatoties 
uz to, ka kinohronikām primārā ir informatīvā funkcija, ne mazāk būtiska ir 
to tehnika, un šie vēsturiskie dokumenti sevī slēpj arī papildu vēstījumu – no 
tiem iespējams gūt priekšstatu, kā attīstās un veidojas latviešu jaunās mākslas 
jeb kinematogrā�jas dokumentālā aspekta izpratne un kā caur intuitīviem 
meklējumiem stabilizējas tās māksliniecisko izteiksmes līdzekļu komplekss, 
ko mūsdienās nu jau pazīstam ar jēdzienu “kino valoda”. 

Vienā no agrīnākajiem pieejamajiem Arnolda Cālīša �lmējumiem  
1922. gada 7. novembrī samērā elementārā, bet tajā pašā laikā jau simboliskā 
montāžas struktūrā dokumentēta Latvijas Republikas 1. Saeimas atklāšana: 
hronikas ievadā redzama Lāčplēša skulptūra Saeimas nama nišā, no tās 
kameras panorāma skatienu aizved pie ļaužu pūļa, kas sapulcējušies pie 
nama; kopplānā kājām ierodas jaunievēlētie deputāti un ministri, bet ar 
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automašīnām – ārzemju sūtņi; te iestarpināti Saeimas nama greznā interjera 
fragmentu, lustru, orderu un sēžu zāles �lmējumi; deputāti un lūgtie viesi 
automašīnās, aiz muguras atstājot laukā salstošo pūli, pamet nama telpas; 
hronikas noslēgumā, netieši sasaucoties ar tās pirmajiem kadriem, – Saeimas 
priekšsēdētāja Frīdriha Vesmaņa portrets. Tomēr operatora darbs šajā hronikā 
ir salīdzinoši primitīvs un atgādina Limjēru �lmu atavismu, proti, deputātu 
ierašanās �lmēta kopplānā no viena �ksēta skatpunkta, kameru ieslēdzot tikai 
tad, kad notiek kaut kas šķietami ievērības cienīgs, kas rezultējas saraustītā, 
vizuāli ņirbošā un uztveri apgrūtinošā attēlā.

Cita aina paveras vienkārši un pragmatiski veidotajā 1926. gada kinožurnālā 
“Latvijas �lmu hronika” nr. 106 par nākamā gada budžeta pieņemšanu 
Ministru kabinetā: kopplānā valdības sēžu zālē ierodas un pie galda nosēžas 
ministri; �lmas uzraksti un vidējie plāni iepazīstina ar katru no tiem; ienāk 
Kārlis Ulmanis, teic uzrunu, un sēde var sākties; pēc diskusijām, kas savstarpēji 
montētas ar diafragmas maskas pāreju – klasisks kino paņēmiens, kas norāda 
uz lielāku pārlēcienu laikā –, budžets tiek pieņemts, parakstīts un nodots 

Latviešu fotogrā�skās biedrības biedri. 3. no kreisās: fotogrāfs, kinooperators, 
latviešu dokumentālā kino pamatlicējs Arnolds Cālītis. Rīga 1925. gads. 

Nezināma autora foto. LVKFFDA, 1. f., 19308N. l.
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Kredīta departamenta direktoriem. Šeit parādās nākamais klupšanas akmens, 
jo gala rezultātam trūkst autentiskuma un īstenības ilūzijas, ko skatītājs būtu 
radis sagaidīt no tādiem populāriem reportāžas moda dokumentālajiem 
�lmējumiem kā masu pasākumiem, mītiņiem, pilsētas ikdienas ritmiem 
vai lauku dzīves ainavām. Jau hronikas pirmajos kvazinaturālajos kadros, 
kuros redzams, kā ministri pa vienam ierodas sēžu zālē, katrs aiz sevis rūpīgi 
aiztaisīdams durvis, lai teju tajā pašā acumirklī tās atvērtu un aizvērtu nākamais 
ienācējs, skaudri atklājas, ka patiesībā šeit nekāda budžeta pieņemšana netiek 
uzņemta, bet gan uzvests inscenējums, kurā ministri kamerai spēlē to, kā 
analoģiskā situācijā šis notikums būtu varējis risināties.

Tajā pašā gadā top “Latvijas �lmu hronika” nr. 111 jeb “Viena diena Dailes 
teātrī”, kuras ievadā jau tolaik kino aktiera pieredzi guvušais teātra direktors 
Eduards Smiļģis ar ekspresīvu mīmiku un dramatiskiem žestiem, vēcinot 
gaisā zīmuli pār papīra lapu, kas izklāta uz galda, un imitējot rakstīšanu, 
visnepārprotamākajā manierē spēlē savai radošajai profesijai atbilstošu tipāžu. 
Tagad vien ar apbrīnu var skatīt, cik pārsteidzoši dzīvas un organiski kustīgas 
ir aktieru vingrošanas nodarbības vai izrādes mēģinājumi uz skatuves!

Arnolds Cālītis (no kreisās) un kinooperators Jānis Sīlis �lmas uzņemšanas laikā. Rīga 
1925. gads. Nezināma autora foto. LVKFFDA, 1. f., 19310N. l.
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Vēlāk žurnālam “Attēls” kāds lasītājs F. raksta: “A. Cālīša “Skolu �lma” 
uzņēmuse Latvijas kronikā “Kā radās opera Sprīdītis”. Izvedums J. Sīļa – sadar-
bībā ar A. Brigader, Fr. Rodi, L. Libertu, J. Mediņu un operas māksliniekiem. 
Šai 250 metru garajā �lmā ir mēģināts pazīstamajā “Latvju kronikā”, kura 
pastāv jau piecus gadus, ievest jaunu elementu – inscenējumu. Spriežot pēc 
preses un publikas atsauksmēm, darbs izdevies un izsacīta vēlēšanās tādā 
garā uzņemtās kronikas biežāk redzēt. Tas skan kā pamudinājums. – Būtu 
jau labi, ja materiālā puse nebūtu tik smaga. Līdzīgi darbi neatmaksājas – tur 
tas lielais aba. Vajadzīgs milzīgs krājums ideālisma. Sprīdītī viņš bij – visi 
darbinieki sadevās rokās. Tas ir izņēmums. – Kaut vairāk šo izņēmumu.”2 
Lai arī atsauksmē minētais kinožurnāls līdz mūsdienām nav saglabājies, 
var pieļaut, ka starp sižetu par Dailes teātri un operu “Sprīdītis” varētu būtu 
velkamas zināmas paralēles – varoņu aktieriskā iedaba inscenējumam piešķir 
to kustības vieglumu un dinamiku, ko jau kino pirmsākumos tik ļoti iemīlējis 
kameras objektīvs, un tādējādi tas attālinās no tādas agrīnākajās hronikās 
redzamās īstenības imitācijas, kas principiāli cenšas apslēpt to, ka tāda tā vien 
ir – imitācija.

“Atšķirībā no agrīnajiem kino seansiem, kur cilvēkus valdzināja pazīstamās 
pasaules atveids uz ekrāna, gan divdesmitajos gados, gan arī vēlāk visvairāk 
piesaistīja izdomājums, �kcija fotogrā�skā reālisma ietvarā,”3 šo fenomenu 
formulē Inga Pērkone. Saprotams, ka mākslas kino recepcijas paradigmu 
maiņa ietekmē arī hroniku uztveri, kas, jāatceras, ir demonstrētas vienā 
seansā ar pilnmetrāžas spēl�lmām, un lielāku publikas atzinību likumsakarīgi 
gūst tās, kas formā un mākslinieciskajā izpildījumā spēj neatpalikt no 
kinematogrā�jas straujās attīstības un reizē apkalpot publikas arvien augošo 
pieprasījumu pēc izklaides �lmām. Kinoteātru īpašniekiem, kuru darbība 
šajā periodā jau tā bija pakļauta vienam no lielākajiem nodokļu slogiem 
Eiropā, kinožurnālu demonstrēšana pirms katra seansa ir ne tikai apnicīga 
nodeva minētajam Iekšlietu ministrijas rīkojumam (kopš 1926. g. “Likums 
par kinematogrā�em”), bet arī papildu izdevumi par hroniku īrēšanu, tādēļ, 
cenšoties ekonomēt pēc iespējas vairāk resursu, viena hronika uz ekrāniem 
var tik izrādīta pat mēnešiem ilgi, kas savukārt ilgtermiņā rosina publikas 
neapmierinātību par uzspiesto un atkārtoto informāciju.

Diemžēl kinohroniku uzņemšana to veidotājiem lielākoties radīja 
�nansiālus zaudējumus, nekā nesa peļņu, un 20. gadu beigās Arnolds Cālītis, 
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vairs nespēdams �nansēt �lmu ražošanu, kino darbību pārtrauca un �lmēšanas 
aparatūru nodeva Jāņa Sīļa rokās. Pēcāk par vadošo kinožurnālu veidotāju 
Latvijā kļuva Eduards Kraucs, kurš uzņēma arī pirmās skaņu hronikas. 
Arnolds Cālītis turpināja darbu savā foto un kino piederumu tirgotavā un 
Latviešu fotogrā�skajā biedrībā, no 1932. līdz 1940. gadam ieņemot biedrības 
vadītāja amatu. Visas šīs aktivitātes pārtrauca padomju okupācija. 1941. gadā 
A. Cālītis tika arestēts, un viņam piespriesti astoņi gadi izsūtījumā, kura laikā 
viņš piedzīvoja sievas Leontīnes un dēla Arnolda nāvi. Latvijā Arnolds Cālītis 
atgriezās 1956. gadā un šeit arī pavadīja atlikušo mūža daļu, pirms tika guldīts 
zemē 1972. gada rudenī.

Protams, vēl ir daudz, ko redzēt! Lāčplēša svētki Rīgā; kā atjaunotā, tā arī 
izdegušā Slokas celulozes fabrika; Krišjāņa Barona pēdējā gaita; Vilhelma 
Ķuzes konditorejas fabrika; Kolkas baznīca; Rīga miglā; ledus iešana Daugavā; 
VI Dziesmu svētki; traktoru sacensības Vecplatonē un vēl, un vēl gan līksmi, 
gan skumji starpkaru Latvijas notikumi, ko vērojusi un �ksējusi Arnolda 
Cālīša kamera.

Lāsma Bērtule 

Eduards Kraucs, hroniskais �lmētājs

Dokumentālā kino operators, producents un fotogrāfs Eduards Kraucs 
(1898–1977) piedzima Rīgā divus gadus pēc pirmās “dzīvo fotogrā�ju” 
izrādes pilsētā. Audzis reizē ar kinematogrāfu, viņš ar to sāka aizrauties, vēl 
mazs būdams, un pieder pie pirmās paaudzes, kas ar pasauli iepazinusies 

Eduards Kraucs. Pases foto. 
LVVA, 3234. f., 33. apr., 91124. l.
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caur kustīgiem tās attēliem. Šķiet, prātā viņš bija kļuvis �lmētāju jau ilgi,  
pirms sāka ar to nodarboties praktiski, tāpēc samulsis, kad, 13 gadu vecumā 
no kompānijas Pathe saņemot pasūtīto kinokameru katalogu, viņam jautāts 
pēc kinooperatora Krauca, uz ko Eduards atbildējis, ka �lmoperatora Krauca 
kunga diemžēl neesot mājās.4 Tā īsti mājās �lmoperators ieradās vēlāk – pēc 
tam, kad Maskavā bija pabeidzis ģimnāziju, gadu studējis arhitektūru, kopā ar 
brāli nodibinājis latviešu teātri un strādājis kaučuka fabrikā, izgājis dienestu 
Latvijas armijā un 1923. gadā sācis Rīgā strādāt par preses fotogrāfu. 

Jau Maskavas laikā E. Kraucs uzņēma dažas �lmas, taču savu zināmāko – 
kinohroniku veidotāja – darbu viņš sāka 1929. gadā, bez līdzekļiem, būdams, 
kā pats atzīst, “izdevējs, operators, scenārists un šoferis vienā personā”.5 
Viņš veidoja kinožurnālus “Pēdējā brīdī” un “Latvijas hronika” un sižetus 
vācu �lmsabiedrības UFA “Nedēļas apskatam”. 1931. gadā ar amerikāņu 
kompānijas FOX tehniku tika ierakstīta pirmā “Latvijas skaņu hronika”, tomēr 

Pelde Ventā. Kadrs no kinožurnāla “Latvijas skaņu hronika” Nr. 433, režisors 
E. Kraucs, 1937. gads. LVKFFDA, 194. f., 369. l.
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veidot skaņu kino ar aparatūru, kas īrēta no ārzemēm, bijis daudz par dārgu, 
līdz “negaidot un laimīgi šo sāpīgāko problēmu atrisināja brāļu Blumbergu 
konstruētais aparāts 1934. gadā”.6 Sadarbībā ar Voldemāru un Edgaru Blum-
bergiem no 1934. līdz 1940. gadam Eduards Kraucs katru nedēļu veidoja ap-
tuveni septiņu minūšu garu “Latvijas skaņu hronikas” izlaidumu, kļūdams par 
galveno Latvijas tā laika kino hronistu.

Diez vai iespējams skaidri atbildēt uz jautājumu, kas lika E. Kraucam mes-
ties iekšā kino un apkārtējo notikumu �ksēšanā ar tādu degsmi un aizrautību, 
ar kādu viņš to darīja, šķietami spēdams pabūt visur, no visām pusēm un vien-
laikus. Viņš runāja par kinohroniku kultūrvēsturisko nozīmi, tāpat apzinājās 
tās iesaisti politiskajos procesos, kas 30. gadu otrajā pusē kļuva arvien ciešāka, 
taču nepamet sajūta, ka pati �lmu veidošana E. Kraucam līdzinājās patiesi 
hroniskam, nepārvaram stāvoklim – smagam, taču brīnišķīgam un nekādiem 
racionāliem līdzekļiem neizskaidrojamam. “Skats uz pasauli un lietām caur 
lēcu un spēja redzēto ierakstīt �lmā bieži paņem sirdi un mulsina prātu, un 
gribas to turpināt vēl un vēl,”7 E. Kraucs sacījis, �lmēšanas dziņu aprakstot gluži 
kā kādu noslēpumainu atkarību. Šī neizskaidrojamā fascinācija ar vizuāliem 
un skaniskiem attēliem, kuriem kā tādam nenotveramam medījumam 
jādzenas pakaļ atkal un atkal, jūtama viscaur viņa �lmās – E. Kraucs ar bied- 
riem skrien cauri pilsētām, pļavām, purviem, ūdeņiem, �lmējot visu, kas ātri 
vai lēni, bet kustas: vai tie būtu haotiski sapulcējušies cilvēki mītiņā vai jūrmalā, 
gra�ski sapulcēti cilvēki parādes maršā vai masu izrādē, ūdenskritums Ventā 
vai Daugavā pie Ķeguma HES, zosis uz ceļa, ministri izbraukumā, slēpotāji 
sniegā, karavīri frontē vai trūdoši ķermeņi, vai ar īpašu �ltru no�lmēti spilgti 
balti mākoņi uz nedabiski melnām debesīm, vai pati kamera, panoramējot no 
Gaiziņkalna gala vai atrodoties uz braucoša vilciena jumta.

Kā kopums Eduarda Krauca kinohronikas sastāv no it kā divām da- 
ļām – o�ciālās, kur �lmēti dažādi par valstiski nozīmīgiem uzskatīti pasākumi 
no valstsvīru mītiņiem un vizītēm līdz kūdras iegūšanai un zvēru barošanai 
ziemā, un nosacīti privātās, kur E. Kraucs kopā ar sievu Natāliju un reizēm vēl 
dažiem draugiem apceļo Latviju, ko kinopētniece Inga Pērkone raksturojusi 
kā “dīvainu valsts un ģimenes hronikas simbiozi”.8 Pēc neskaitāmām uzrunām 
un “tautas manifestācijām” ir patiešām atvieglojoši ieraudzīt gaišmataino 
sievieti, acīmredzami pilsētnieci brīvdienā, reizēm pašu ar fotokameru, 
laiski, priecīgi un pilnīgi neobligāti brienam pa pļavu, gozējamies pludmalē 
vai peldoties blakus “Ventas nezvēram”, kas izrādās milzīga jocīgi savijusies 
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koka sakne – kaut arī anonīma un redzama salīdzinoši retāk, pēc laika Natālija 
kļūst vizuāli tikpat atpazīstama kā Kārlis Ulmanis. Protams, arī ainavu un 
dabas �lmējumi nav brīvi no ideoloģijas, gluži pretēji – tieši ar ainavu kadru 
palīdzību tika kinematogrā�ski konstruēta tā ideālā Latvija, par kuru citur tika 
vienīgi runāts: vienmēr saules pielieta, pilna strādīgiem zemniekiem un nez 
no kurienes inscenēti iznirstošām tautumeitām, puķēm un labības kūlīšiem 
nokaisīta. Tomēr cauri tam visam strāvo arī pavisam personisks, vienkāršs 
prieks par došanos vasarīgā ekskursijā kopā ar tuvajiem, atjautīgi apvienojot 
patīkamo ar lietderīgo un līdz ar to piedāvājot savdabīgu un līksmu versiju 
par prezidenta uzrunās daudzkārt sludināto uzticību valstij caur nebeidzamu 
darbu kā augstāko vērtību.

Līdzīgi arī valstiski nozīmīgo notikumu �lmējumi nepaliek stingrā o�ciālās 
ideoloģijas rāmī. Viens no iemesliem tam ir veids, kādā tie uzņemti. Kā atzīmē 

Darba kameras rīkotie Strādnieku svētki Brīvdabas muzejā 1936. gada 26. jūlijā. 
Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis apbalvo ilggadējos strādniekus. Kadrs no 
kinožurnāla “Latvijas skaņu hronika” Nr. 363, režisors E. Kraucs, 1936. gads. 

LVKFFDA, 194. f., 120. l.
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I. Pērkone, pēc K. Ulmaņa 1934. gada apvērsuma E. Kraucs kļūst par tādu 
kā “galma” operatoru, taču, cītīgi sekodams Vadoņa nevainojamajām gaitām, 
tomēr nepieņem autoritārismam raksturīgo heroizējošo �lmēšanas stilu, kāds 
spilgti redzams, piemēram, vācu režisores Lenijas Rīfenštāles darbos, ar ku-
riem viņš noteikti bijis pazīstams.9 Autoritārisma izpausmes E. Kraucs �ksē 
kā neitrālu faktu un K. Ulmaņa �gūru un ap to valdošo kultu – tikpat da-
bisku kā vilciena pienākšanu stacijā vai labības novākšanu. No vienas puses, 
tas, visticamāk, palīdzējis veidot joprojām nezūdošo priekšstatu par pirmska-
ra Latvijas autoritārismu kā neievērojamu, maigu, varbūt pat nepieciešamu 
blakusapstākli, ko īsti nav vērts aplūkot asiņaināku režīmu kontekstā. No otras 
puses, šodien šos kadrus redzot, pārņem sajūta, ka no savas it kā nevainīgās, 
ne vairāk, ne mazāk kā o�ciāli atļautās novērotāja pozīcijas tajos patiešām 
ir neviļus pateikts kaut kas citādi kā vien kino līdzekļiem nepasakāms un tā 
īsti arī neiztēlojams. Skatoties milzīgajos masu uzvedumos un scenogrā�jās, 
militarizētajās zemnieku parādēs un mazpulku ierindās, ļaužu baros, kas 
pacēluši roku sveicienā, kas identisks tam no nacistiskās Vācijas, un klauso-
ties nebeidzamos “Vadonim”, “Saulnesim”, “Latvju tautas ilgu piepildītājam” 
veltītos epitetus, vēlākie kadri no padomju un pēc tam vācu okupācijas jau 
liekas neomulīgi pazīstami, atšķiroties vienīgi valodai un rotājumiem. Vals-
tiski de�nētie uzdevumi “saglabāt vēsturi, saglabāt nākotni, iemūžināt”,10 ar 
ko tika pamatota kinohroniku �nansēšana, tātad patiesi tikuši izpildīti, tikai 
– vismaz cerams – ar vēlāk jau citu efektu nekā sākotnēji paredzēts.

Otrs ceļš, pa kuru Eduarda Krauca o�ciālo notikumu hronikās ienāk 
neparedzētais, ir nejaušās, mazās detaļas, kas neizbēgami, kaut arī pilnīgi 
bez nodoma, it kā nojauc rūpīgi konstruēto dominējošās  sistēmas valni. 
Tās var būt gan netīšām kadrā iekļuvušas, kā cilvēki, kas svarīgi skanošu 
runu laikā ieinteresēti skatās no runātājiem tieši prom – kamerā, vai cepure, 
kas aizmirsta tribīnes malā, vai lapiņa, kas trīc kāda strādnieku pārstāvja 
rokās, lasot no tās uzrunu K. Ulmanim, vai kaste K. Ulmaņa rokās ar balvu 
ātrākajam velosipēdistam, kuras vāks neveikli aizkrīt tieši pirms pasniegšanas 
uzvarētājam, vai galu galā vienkārši cilvēku sejas, drēbes un uzvešanās.  
Tās var būt arī operatora pamanītas un apzināti pie�ksētas: kādas runas 
laikā pēkšņi sāk līt, un kamera aizslīd prom no tribīnes uz apkārtesošajiem 
cilvēkiem, kuri rosīgi un aizkustinoši slēpjas no lietus, kā nu katrs klajā laukā 
māk; kāds lidotājs tiek nokristīts par lidotāju ar spaini ūdens bikšu starās; kāds 
karavīrs bēru godasardzē tiek parādīts tuvplānā, galvā viņam salijusi ķivere, 
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seja nekustīga, bet no deguna līdz lūpai stiepjas puņķu sliedīte. Filmā par 
jūrnieku apmācībām aizkadra balss stāsta, “mūsu jūra ir viena no mūsu dabas 
bagātībām, kuru plānveidīga izmantošana sola patlaban vēl pilnīgi neparedza-
mas izredzes”,11 taču acīm redzams, ka vienīgā un visdrīzāk nepavisam ne 
plānveidīgā izmantošana, kas operatoru tajā brīdī interesē, ir paša ūdens 
tekstūru un kustību �ksācija uz �lmas – iespējams, daļēji tas attiecināms arī 
uz nemitīgi atkārtoto, citādi tukšo ūdeni Blumbergu ierakstītajās K. Ulmaņa 
runās.

Brīžos, kad hronikā neskan mūzika vai diktora teksts, vai rūpīgi ierakstītas 
runas, pārmaiņus dzirdama gan nesinhrona, gan sinhrona notikuma vietas 
skaņa, no ielas un dabas trokšņiem un cilvēku sarunām izveidojot spokainu, ne 
līdz galam identi�cējamu skaņu slāni, no kura brīžam uznirst pa atpazīstamam 
troksnim vai vārdam. Tā kāda patriotiska uzveduma noslēgumā pēc visiem 
“Lai dzīvo Vadonis!” pa virsu orķestra maršam neskaidri saklausāms tuvāk 
mikrofonam stāvošo cilvēku dialogs: “Pagriezies, pagriezies, tu redz’ kur ka-
mera...  Tu neredz’, ne�lmē tagad ...”,12 – tādā veidā redzamajām, ornamentāli 

Liepājas jūrmala. Cilvēki pludmalē. Kadrs no kinožurnāla “Latvijas skaņu hronika” 
Nr. 308, režisors E. Kraucs, 1935. gads. LVKFFDA, 194. f., 95. l. 
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izkārtotajām, masā maršējošajām �gūrām pretī nostādot neredzamus, bet 
dzirdamus dzīvus atsevišķus cilvēkus. Katrs šāds neinformējošas, pašvērtīgas 
skaņas brīdis uzreiz it kā izlauž robu tajā kontroles sienā, ko apkārtējais režīms 
cenšas būvēt, atverot durvis uz kādu savādu realitāti, kas jocīgā kārtā šķiet 
pavisam atšķirīga no pierastās, taču pazīstama.

Eduards Kraucs turpināja veidot sižetus gan “Padomju Latvijas” kinohro-
nikai, gan “Ostland Woche”, ar attiecīgajiem uzsvariem �ksējot gan padom-
ju, gan vācu okupācijas un kara notikumus Latvijā. Viņš turpināja �lmēt 
arī pēc emigrēšanas uz Vāciju, kur piecus gadus dokumentēja dzīvi bēgļu 
nometnē Augsburgā, līdz 1950. gadā kopā ar ģimeni izceļoja uz ASV, nonākot 
Kolorādospringsā un kļūstot par optisko efektu operatoru. Tur viņš veido-
ja arī televīzijas raidījumus  – intervijas ar latviešiem. Pēc Eduarda Krauca 
nāves 1977. gadā lielākā daļa viņa fotonegatīvu nokļuva Kalifornijas Hūvera 
institūtā, daļa no �lmām, visticamāk, Krievijā, bet “Latvijas skaņu hronikas” 
glabājas Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā. 

Būdams jau vecs, E. Kraucs saskaitījis: “Savā mūžā kopš 1917. gada esmu 
uzņēmis un apstrādājis desmit miljonu pēdu �lmu, negatīvu un pozitīvu, 
melnbalto un krāsu. [..] Šīs desmit miljonu pēdas varētu pārstiept pāri visam 
Savienoto Valstu kontinentam no krasta līdz krastam.”13 Taču jāņem vērā, 
ka pēc intervijas viņš nodzīvojis vēl divpadsmit gadus. Caur �lmām mazliet 
viņu pazīstot, ir skaidrs, ka tādā vai citādā veidā Eduards Kraucs turpināja 
�lmēt visus sev kaut vai tikai domās pieejamos krastus, jūras un pilsētas, ar 
pārpasaulīgu entuziasmu, bez noteikta iemesla tos pārvēršot dzīvajās bildēs, 
kā pats sacījis, vēl un vēl, un vēl.

ATSAUCES UN PIEZĪMES
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OVERVIEW OF HOLDINGS OF THE LATVIAN STATE 
ARCHIVE OF AUDIOVISUAL DOCUMENTS: ARNOLDS 

CĀLĪTIS AND EDUARDS KRAUCS

�e Latvian State Archive of Audiovisual Documents of the Latvian National 
Archives stores the work of many notable Latvian photographers, cameramen 
and producers. Two leading creators of �lm magazines in Latvia at the time 
whose work is represented in the archive is the photographer, cameraman, 
producer and merchant, Arnolds Cālītis (1883–1972) and cameraman, 
producer and documentary photographer, Eduards Kraucs (1898–1977). �e 
article views the life of both men in detail, as well as provides an analysis of 
their heritage that allows to trace the development of the genre of documentary 
in Latvia.

A�er the Revolution of 1905, Cālītis started working for Mārtiņš Buclers 
(1866–1944), who was the founder of photography in Latvia. �eir cooperation 
turned out to be an important coincidence. In 1910, Cālītis opened a store of 
photography equipment on the corner of Brīvības and Elizabetes Streets (2 
Aleksandra Street at the time). Cālītis was actively involved in the events and 
exhibitions organised by the Association of Latvian Photography. However, 
the most active work period of Cālītis was the �rst decade a�er World War 
One, when Cālītis produced photograph plates “VAGA”, gave lectures at the 
educational courses organised by the Association of Latvian Photography, 
published the edition “Fotogrā�jas Mēnešraksts” [“Monthly Magazine on 
Photography”] (1921–1922), several books and educational and informative 
periodical dedicated to those interested in photography and cinema, “Attēls” 
[“Image”] (1927–1928). In 1922, Cālītis, in close cooperation with cameraman, 
Jānis Sīlis (1886–1970), started �lming and publishing the �lm magazine 
“Latvijas �lmu hronika” [“Chronicles of Latvian Movies”] and, based on 
popular foreign examples created short �lms in the series “Arnolda Cālīša 
skolu �lmas” [“School Films by Arnolds Cālītis”]. �e holdings of the Latvian 
State Archive of Audiovidual Documents store digitalised documentaries and 
�lm magazines created by Cālītis, in total of 61. �ese materials provide a 
valuable insight into social and political developments of the time, rural life 
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of Latvia, industrial technologies, as well as allow to see Jānis Čakste, Kārlis 
Ulmanis, Zigfrīds Anna Meierovics, Krišjānis Barons, Aspazija and Rainis. 

Unfortunately, �lming �lm chronicles mainly caused �nancial losses rather 
than pro�t for their creators and in the end of the 1920s, Cālītis was not able to 
�nance the �lm production and ended his �lming activities, and gave all the 
equipment to Jānis Sīlis. Cālītis continued working at his store of photographer 
equipment and at the Association of Latvian Photography, and from 1932 to 
1940, he was the Head of the Association. �ese activities were interrupted by 
the Soviet occupation. In 1941, Cālītis was subjected to the repressions of the 
regime.

Eduards Kraucs (1898–1977) became the leading creator of �lm magazines, 
replacing Cālītis. In Moscow, where Kraucs studied at gymnasium, he �lmed 
several �lms, however, he started his most known work  — creator of �lm 
chronicles — in 1929 without any �nancing and he had to do all the work by 
himself. Kraucs created �lm magazines “Pēdējā brīdī” [“At the Last Minute”] 
and some pieces for the German �lm society UFA weekly overview. In 1931, 
with the equipment of American company “Fox” he recorded the �rst “Latvijas 
skaņu hronika” [“Latvian Sound Chronicle”]. In cooperation with brothers 
Voldemārs and Edgars Blumbergs, from 1934 to 1940, every week, Kraucs 
created approximately seven minutes long episode of “Latvijas skaņu hronika” 
and became the main Latvian �lm chronicler at the time. �e �lm chronicles 
created by Kraucs can be divided in two parts: the o�cial part that includes 
di�erent events of national importance from meetings of statesmen and visits, 
peat extraction and feeding animals in winter, and the private part, where Kraucs 
with his wife Natālija and sometimes some friends travel around Latvia.

Kraucs continued �lming episodes for the �lm chronicle “Padomju Latvija” 
[“Soviet Latvia”] and “Ostland Woche”, recording Soviet and German occupa-
tions and war in Latvia. He continued �lming a�er emigration to Germany 
where he documented life in the refugee camp in Augsburg for �ve years, in 
1950, he and his family travelled to the USA, Colorado Springs, and became 
the optical e�ects cameraman. �ere he also created TV shows — interviews 
with Latvians. A�er the death of Kraucs in 1977, majority of negatives were 
obtained by the Hoover Institution in California, part of �lms, most likely, 
were in Russia, but “Latvijas skaņu hronikas” are stored at the Latvian State 
Archive of Audiovisual Documents. 

Keywords: cinema, Arnolds Cālītis, Eduards Kraucs, photographer,  
cameraman.
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