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REŽISORAM 
ALEKSANDRAM LEIMANIM – 105

2018. gada 17. septembrī aprit 105 gadi, kopš dzimis talantīgais latviešu teātra un 
kino režisors, scenāriju autors, aktieris un pedagogs Aleksandrs Leimanis. Režisora 
veidotās spēlfilmas “Vella kalpi” (1970. g.), “Vella kalpi Vella dzirnavās” (1972. g.) 
un “Melnā vēža spīlēs” (1975. g.) arī mūsdienās ir vienas no Latvijas kinoskatītāju 
iemīļotākajām filmām, apliecinot, ka Aleksandra Leimaņa radošā iecere muzikālās 
piedzīvojumu spēlfilmās aizrautīgi cildināt latviešu tautas vitalitāti, brīvības alkas 
un asprātību ir mākslinieciski teicami īstenojusies. Jāpiebilst, ka filmu “Vella kalpi” 
Latvijas kinoteātros noskatījās aptuveni 923 tūkstoši skatītāju.

Emocionāli dedzīgais, erudītais, darbā pret sevi un citiem prasīgais režisors 
Aleksandrs Leimanis piedzima 1913. gadā Krievijā, Smoļenskas guberņas Gavrilovas 
ciemā, latviešu kolonista Oto Leimaņa ģimenē. Jānis Streičs grāmatas “Lāga dvēseļu 
straumei” apcerējumā “Sovetiskā traģēdija”, atsaucoties uz Aleksandra Leimaņa 
atmiņām, raksta, ka Oto Leimanis savā nelielajā zemes gabalā rūpīgi iekopa dārzu, 
potēja augļu kokus un radīja jaunas šķirnes. Asiņainā terora gados Oto Leimani kā 
padomju varas ienaidnieku apvainoja kaitniecībā un nogalināja. Aleksandrs Leimanis 
visu mūžu atcerējās skaistajā tēva mājā pavadīto bērnību. Kā nozīmīga saskarsme ar 
mākslu mazā Aleksandra atmiņā palika Smoļenskas stacijā redzētais pūtēju orķestris 
un tā diriģents, kas ar zizli rokā vienoja dažādo instrumentu skanējumu. Otru liktenīgo 
mākslas pārdzīvojumu izraisīja Degtjarovas sādžā apmeklētā latviešu kolonistu teātra 
izrāde, bet ilgas pēc Latvijas zēnā arvien rosināja grāmatas. Pēc mācībām lauku 
skolā Aleksandra vecāki dēlu nosūtīja uz Smoļenskas latviešu internātskolu, kas 
oficiāli skaitījās bērnunams trūcīgajiem un bezpajumtniekiem. Smoļenskas latviešu 
bērnunamā pavadītais laiks spēcīgi ietekmēja Aleksandra Leimaņa personības un 
mākslinieciskās identitātes veidošanās procesu. Sākumā vēlme stāties pretī vecāko 
audzēkņu patvaļai gandrīz noveda zēnu līdz izslēgšanai no skolas, vēlāk Aleksandrs 
kļuva par skolēnu cienītu līderi un pedagogu atbalstītu skolas padomes priekšsēdētāju. 
Zēns mācījās zīmēt, iepazinās ar mākslas pamatiem, bija skolas pašdarbības teātra 
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aktieris un dekorāciju mākslinieks. Jāpiebilst, ka pašdarbības teātrī mazais Aleksandrs 
darbojās jau Gavrilovas skolā, kā arī būdams grāmatvedis, gans un jauniešu brigādes 
vadītājs kolhozā. Pēc ierašanās Maskavā Aleksandrs Leimanis iestājās aviācijas 
inženieru institūtā, tomēr vēlme studēt teātra mākslu bija spēcīgāka. 1939. gadā 
jaunais režisors absolvēja Anatolija Lunačarska Teātra mākslas institūtu, diplomanda 
prakses laikā Aleksandrs Leimanis darbojās Irkutskas teātrī, Otrā pasaules kara gados 
strādāja Čeboksaru, Semipalatinskas un Omskas teātrī, kā arī Latviešu strēlnieku 
frontes ansamblī.

1944. gadā Aleksandrs Leimanis 31 gada vecumā ieradās senilgotajā senču 
dzimtenē Latvijā un sāka strādāt Dailes teātrī. Neraugoties uz teātra kolektīva 
atturīgo, pat neuzticības pilno attieksmi pret jauno, no Padomju Krievijas atbraukušo 
režisoru, Aleksandrs Leimanis Dailes teātrī iestudēja spilgtas, romantiskas un prieka 
pilnas muzikālās izrādes “Hodža Nasredins” (1945. g.) ar Leonīdu Leimani austrumu 
ceļotāja lomā un “Sendienās” (1946. g.) ar Mildu Klētnieci un Ēriku Ferdu Šuras lomā, 
abas izrādes izraisīja skatītāju plašu interesi un guva atzinību.

Kinorežisors Aleksandrs Leimanis. Portrets. 1966. gads. 
J. Poiša foto. LVKFFDA, 1. f., 13349N-1. l.
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No 1946. līdz 1947. gadam Aleksandrs Leimanis bija Jaunatnes teātra, no 1948. 
līdz 1949. gadam – Muzikālās komēdijas teātra galvenais režisors, 1951. gadā vadīja 
Latvijas Valsts universitātes Drāmas ansambli. Dažādos gados atsevišķas izrādes 
Aleksandrs Leimanis iestudēja arī Drāmas, Rīgas Krievu drāmas, Jaunatnes, Valmieras 
un Liepājas teātrī. Savu īsto, vienīgo teātri Latvijā režisors neatrada, bet jaukas atmiņas 
viņam saistījās ar darbu Jelgavas teātrī 1951. gadā viesrežisora, bet no 1952. līdz  
1953. gadam galvenā režisora statusā. Diemžēl pēc Otrā pasaules kara postījumiem 
no Jelgavas uz Rīgu pārcelto profesionālo Jelgavas teātri 1953. gadā likvidēja.

1954. gadā Aleksandrs Leimanis sāka strādāt Rīgas Mākslas un hronikālo filmu 
studijā (no 1958. g. Rīgas kinostudija) par filmu dublāžas režisoru, 1956. gadā bija 

Mākslinieks Herberts Līkums (no kreisās) un kinorežisors Aleksandrs Leimanis Rīgas kinostudijā. 
1966. gads. J. Poiša foto. LVKFFDA, 1. f., 6301-1. l.
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spēlfilmas “Pēc vētras” otrais režisors. 1959. gadā Aleksandrs Leimanis kā režisors 
debitēja ar īsmetrāžas pasūtījumfilmu “Atzītā kļūda”, lomas tajā atveidoja aktieri 
Zigrīda Stungure, Voldemārs Akurāters u.c. 

Rīgas kinostudijā režisors Aleksandrs Leimanis uzņēma astoņas pilnmetrāžas 
spēlfilmas un dokumentālo filmu “Vecie labie laiki” (1968. g.). Pirmā pilnmetrāžas 
spēlfilma bija 1964. gadā uzņemtā piedzīvojumu filma “Cielaviņas armija”, kas saistījās 
ar režisora atmiņām par dzīvi Krievijā un bērnunamā. Filma izpelnījās padomju 
kinoskatītāju atzinību, un režisors 1968. gadā turpināja iesākto tēmu ar spēlfilmu 
“Cielaviņas armija atkal cīnās”. 1965. gadā režisors uzņēma spēlfilmu “Tobago maina 
kursu” ar aktieri Gunāru Cilinski galvenajā lomā. Veidojot spēlfilmas “Oļegs un Aina” 
(1973. g.) un “Atklātā pasaule” (1979. g.), režisors neguva māksliniecisku gandarījumu, 
abu filmu uzņemšana liecināja, ka režisors nav spējis atvairīt vai ietekmēt Rīgas 
kinostudijas kā plānveidīga ražošanas uzņēmuma nosacījumus. Aleksandrs Leimanis 
uzskatīja, ka savus labākos darbus Rīgas kinostudijā viņš nav uzņēmis, jo studijas 
redkolēģija neatbalstīja vairākus viņa filmu pieteikumus, bet uz iespēju uzņemt 
spēlfilmu “Skroderdienas Silmačos” režisors cerēja 11 gadus. Ar neizsīkstošu enerģiju 
apveltītais režisors, secinot, ka viņa idejas neīstenosies, ar smeldzi sirdī 1987. gadā no 
Rīgas kinostudijas aizgāja.

Kā aktieris Aleksandrs Leimanis atveidoja spilgtas epizodiskas lomas filmās 
“Kapteiņa Enriko pulkstenis” (1967. g.), “Teātris” (1978. g.), “Nepabeigtās vakariņas” 
(1979. g.) u.c. Režisors bija arī savu spēlfilmu “Vella kalpi”, “Vella kalpi Vella dzirnavās”, 
“Melnā vēža spīlēs” un “Atklātā pasaule” scenārija autors.

No 1948. līdz 1957. gadam Aleksandrs Leimanis bija Latvijas PSR Valsts teātra 
institūta, vēlāk Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātes pedagogs, 1953. gadā 
absolvēja pirmais viņa vadītais režisoru kurss, no 1971. līdz 1973. gadam Aleksandrs 
Leimanis bija Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas aktiermeistarības katedras 
vadītājs. 

Režisors Aleksandrs Leimanis mūžībā aizgāja 1990. gada 17. jūnijā. Neraugoties uz 
Aleksandra Leimaņa reizēm pretrunīgo raksturu, Rīgas kinostudijas kolēģi, audzēkņi, 
aktieri novērtēja režisora profesionalitāti, vitalitāti, galantumu, kā arī sentimentalitāti. 
Režisora audzēknis un kolēģis Jānis Streičs ar cieņu atceras Aleksandru Leimani 
un viņa mācību, ka ikviena aktiera psiholoģijai ir jāpiemeklē sava atslēdziņa un ka 
aktieri ir lielākā vērtība. Aleksandrs Leimanis ar savu ieguldījumu nenoliedzami ir 
bagātinājis Latvijas teātra un kino mākslu. 

Lilija Bērziņa
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Kinorežisors Aleksandrs Leimanis un aktrise Lilita Ozoliņa 
spēlfilmas “Oļegs un Aina” uzņemšanas laikā. 1973. gads. 

Nezināma autora foto. LVKFFDA, 8. f., RK80-44. l.

Kinorežisors Aleksandrs Leimanis un aktrise Lilita Ozoliņa 
spēlfilmas “Melnā vēža spīlēs” uzņemšanas laikā. 1975. gads. 

Nezināma autora foto. LVKFFDA, 1. f., A285-91. l.
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Spēlfilmas “Melnā vēža spīlēs” režisors Aleksandrs Leimanis un aktrise Elza 
Radziņa Jēkabpilī tiekas ar skatītājiem. 1975. gads. 

V. Beleviča foto. LVKFFDA, 1. f., 50595N. l.

Kinorežisors Aleksandrs Leimanis. Portrets. Rīga 1970.–1979. gads. Nezināma autora foto. 
LVKFFDA, 1. f., 156256N. l.
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Aktieri Ēvalds Valters (no kreisās) kapteiņa Legarda lomā, Lilija Amerika 
krustmātes Kerijas lomā, Lilita Bērziņa Džūlijas mātes lomā un režisors 

Aleksandrs Leimanis mācītāja lomā spēlfilmas “Teātris” uzņemšanas laikā. 
1978. gads. G. Gruntes foto. LVKFFDA, 8. f., RK102-77. l.

Aktieri Ēvalds Valters, Lilija Amerika, Lilita Bērziņa un režisors Aleksandrs 
Leimanis (1. no labās) mācītāja lomā spēlfilmas “Teātris” uzņemšanas laikā.
Pie kinokameras stāv filmas operators Harijs Kukels. 1978. gads. G. Gruntes 

foto. LVKFFDA, 8. f., RK102-155. l.
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Kinorežisors Aleksandrs Leimanis. Portrets. Rīga 
1988. gads. O. Griķa foto. LVKFFDA, 1. f., 135114N. l.


