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PRIEKŠVĀRDS

1

Esmu iecerējis lielu darbu vairākos sējumos (tā saukto

«Staņislavska sistēmu»), veltītu aktiera meistarībai.

Agrāk izdotā grāmata «Mana dzīve mākslā» uzskatāma par

pirmo sējumu un domāta kā ievads tagadējam darbam.

Šī grāmata — «Aktiera darbs» radošā pārdzīvojuma pro-

cesā — ir otrais sējums.

Tuvākajā laikā sākšu kārtot trešo sējumu, kurā runāšu par

aktiera darbu «iemiesojot» radošu procesu.

Ceturto sējumu veltīšu lomas veidošanas darbam.

Vienlaicīgi ar šo grāmatu man vajadzētu izdot īpaša veida

uzdevumu krājumu ar veselu virkni ieteicamu vingrinājumu

(«Vingrinājumi un treniņš»).
Pašlaik es to nedarīšu, lai neatrautu uzmanību no sava lielā

darba pamatlīnijām, kuru es uzskatu par svarīgāku un steidza-

māku.

Tiklīdz «sistēmas» galvenie pamati bus nostiprināti — es

ķeršos pie uzdevumu krājuma sastādīšanas.

2

Kā šī grāmata, tāpat arī visas nākošās nepretendē uz zināt-

niska darba nosaukumu. To mērķis ir tīri praktisks.
Grāmatās cenšos izteikt to, ko man mācījusi ilgā aktiera,

režisora un pedagoga darba pieredze.

3

Terminoloģiju, ko es lietoju šajā grāmatā, neesmu izdomājis;
tā izveidojusies praktiskā darbā, strādājot ar skolniekiem un

jauniem aktieriem. Tieši pašā darbā viņi noteica apzīmējumus
savām daiļrades izjūtām. Viņu terminoloģija ir vērtīga tādēļ,
ka tā tuva un saprotama katram iesācējam.
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Nemeklējiet tanī zinātniska pamatojuma. Mums ir pašiem
savs teātra leksikons, savs aktieru žargons, ko veidojusi pati
dzīve. Tiesa, mēs lietojam arī zinātniskus apzīmējumus, piemē-
ram: «zemapziņa», «intuicija», bet arī tad mēs tos lietojam nevis

filozofiskā, bet visvienkāršākā, ikdienišķā nozīmē. Nav mūsu

vaina, ja skatuves daiļradi zinātne atstājusi novārtā, ja tā pali-
kusi neizpētīta, un tāpēc mums trūkst nepieciešamo apzīmējumu
praktiskajā darbā. Vajadzēja, tā sakot, atrast izeju pašu spēkiem.

4

Vienkārši ierosināt cilvēka organiskās dabas daiļradi, atmo-

dinot zemapziņu, — tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, ko

cenšas panākt «sistēma». Par to būs runa grāmatas pēdējā —

14. nodaļā. Minētajai nodaļai jāveltī vislielākā uzmanība, jo tajā
iztirzāta daiļrades un visas «sistēmas» būtība.

5

Par mākslu jārunā un jāraksta vienkārši un saprotami. Gudri

vārdi baida skolnieku, satrauc smadzenes, bet ne sirdi. Tāpēc

daiļrades mirkļos cilvēka intelekts nomāc māksliniecisko emociju

un zemapziņas iedarbību, kam mūsu mākslas ievirzē piešķirta
izcila nozīme.

Bet runāt un rakstīt «vienkārši» par sarežģītu daiļrades pro-

cesu ir grūti. Vārdi ir pārāk konkrēti, lai ar tiem varētu izteikt

nenotveramās zemapziņas sajūtas.

Tādēļ man bija. jāmeklē šai grāmatai īpašs izteiksmes veids,
kas palīdzētu lasītājam sajust to, ko izsaka drukātais vārds.

Es centos to panākt ar tēlainiem piemēriem, aprakstot, kā

skolnieki veica vingrinājumus un etides.

Ja mans mēģinājums izdosies, tad grāmatas saturs atdzī-

vosies pašu lasītāju izjūtās. Līdz ar to man būs iespējams iz-

skaidrot mūsu radošā darba būtību un psichotechnikas pamatus.

6

Dramatiskā skola, par kuru es runāju grāmatā, cilvēki, kas

tajā darbojas, īstenībā neeksistē.

Darbs, veidojot tā saukto «Staņislavska sistēmu», ir iesākts
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jau sen. Sākumā, rakstot savas piezīmes, nebiju nodomājis tās

publicēt, bet gan tikai izmantot kā palīgmateriālu savos meklē-

jumos, kurus veicu mūsu mākslas un psichotechnikas laukā.

Cilvēki, izteicieni, piemēri, kas man bija vajadzīgi ilustrēšanai, —

gluži dabiski, ņemti no pirmskara laikmeta (1907.—1914. g.).
Tā nemanot gadu no gada sakrājies daudz materiāla par

«sistēmu». Tagad no šā materiāla radīta grāmata.

Vajadzētu daudz laika un būtu grūti mainīt grāmatas dar-

bības personas. Vēl grūtāk būtu atrast un saskaņot no pagātnes

ņemtos piemērus, atsevišķos izteicienus ar jaunā padomju cil-

vēka dzīves veidu un raksturu. Tad vajadzētu mainīt piemērus
un meklēt citus izteicienus. Tas būtu vēl ilgstošāk un grūtāk.

Bieži vienas un tās pašas domas, kuras uzskatu par svarī-

gām, atkārtoju apzināti.

Lasītājs piedos man šo uzmācību.

7

Visbeidzot es uzskatu par patīkamu pienākumu pateikties
visiem tiem, kas, strādājot pie šās grāmatas, man palīdzējuši ar

saviem padomiem, norādījumiem, materiāliem un visu citu.

Grāmatā «Mana dzīve mākslā» es runāju par to, kāda izcila

nozīme manā skatuves dzīvē bija maniem pirmajiem skolotā-

jiem: G. N. un A. F. Fedotoviem, N. M. Medvedevai, F. P. Ko-

misarževskim, kas pirmie mani mācīja, kā izprast mākslu, tāpat
maniem Maskavas Dailes teātra darba biedriem ar VI. Iv. Nemi-

roviču-Dančenko priekšgalā, kuri kopējā darbā man iemācīja
daudz ko ļoti svarīgu. Vienmēr, bet sevišķi tagad, izdodot šo

grāmatu, no visas sirds esmu viņiem pateicīgs.
Runājot par cilvēkiem, kas man palīdzēja ievadīt dzīvē tā

saukto «sistēmu» un izdot šo grāmatu, vispirms jāatceras mani

uzticamie ceļa biedri un palīgi skatuves darbā. Ar viņiem kopā
agrā jaunībā es iesāku savas skatuves mākslinieka gaitas, ar

viņiem turpinu kalpot mākslai arī tagad, sirmā vecumā. Seit es

domāju Nopelniem bagāto skatuves mākslinieci Z. S. Sokolovu

un Nopelniem bagāto skatuves mākslinieci V. S. Aļeksejevu,
kuras man palīdzēja ievadīt dzīvē tā saukto «sistēmu».

Ar dziļu mīlestību un pateicību vienmēr atceros savu draugu
nelaiķi L. A. Suleržicki. Viņš bija pirmais, kas atzina manus

«sistēmas» eksperimentus un sākumā palīdzēja tos izstrādāt



un ievirzīt dzīve, viņš uzmundrināja mani šaubu un paguruma
brīžos.

«Sistēmu» ievirzot dzīvē un radot šo grāmatu, lielu palīdzību

man sniedza manā vārdā nosauktās operas teātra režisors un

pedagogs N. V. Demidovs. Viņš deva man ļoti vērtīgus norādī-

jumus, materiālus, piemērus; viņš izteica savu spriedumu par

grāmatu un atklāja tajā pielaistās kļūdas. Par šo palīdzību man

tagad patīkami izteikt viņam vissirsnīgāko pateicību.
Realizējot «sistēmu» dzīvē, par palīdzību, par norādījumiem

un kritiku, pārskatot šās grāmatas manuskriptu, sirsnīgi pateicos

Nopelniem bagātajam skatuves māksliniekam Maskavas Dailes

teātra aktierim M. N. Kedrovam.

Tāpat izsaku sirsnīgu pateicību Nopelniem bagātajam ska-

tuves māksliniekam Maskavas Dailes teātra aktierim N. A. Pod-

gornijam, kas man deva norādījumus, pārbaudot grāmatas

manuskriptu.
Izsaku visdziļāko pateicību E. N. Semjanovskai, kas, redi-

ģējot šo grāmatu, uzņēmās lielu darbu un veica šo svarīgo uz-

devumu ar izcilām zināšanām un talantu.

K. Staņislavskis.



IEVADS

19
...

gada ... februārī N. pilsēta, kur es strādāju, mani un

manu darba biedru, arī stenografistu, uzaicināja stenografēt
ievērojamā aktiera, režisora un pedagoga Arkādija Nikolajeviča
Torcova publisko lekciju. Šī lekcija izšķīra manu tālāko likteni:

manī pamodās nepārvarama dziņa būt uz skatuves, un tagad es

esmu jau uzņemts teātra skolā un drīz uzsākšu mācības Arkā-

dija Nikolajeviča Torcova un viņa palīga Ivana Platonoviča

Rachmanova vadībā.

Jūtos bezgalīgi laimīgs, ka esmu izbeidzis veco dzīves veidu

un izgājis uz jauna ceļa. Tomēr arī no pagātnes šis tas man

noderēs, piemēram, stenografija.
Vai tad es nevaru sistemātiski pierakstīt visas stundas un

pēc iespējas vairāk stenografēt? Tādā kārtā radīsies vesela mā-

cības grāmata! Tā palīdzēs atkārtot izņemto! Vēlāk, kad kļūšu
aktieris, šīs piezīmes man būs kā kompass grūtajos darba brīžos.

Tātad nolemts: rakstīšu piezīmes dienasgrāmatas veidā.
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I. DILETANTISMS

19... g

Ar drebošu sirdi mēs šodien gaidījām Torcova pirmo stundu.

Bet Arkādijs Nikolajevičs ieradās klasē tikai tāpēc, lai paziņotu
kaut ko pilnīgi neticamu: viņš noteica izrādi, kurā mēs spēlēsim
fragmentus no pašu izraudzītām lugām. Izrāde notiks uz lielās

skatuves, klātesot skatītājiem, trupai un teātra mākslinieciskai

administrācijai. Arkādijs Nikolajevičs grib mūs redzēt uz ska-

tuves izrādes apstākļos: dekorācijās, grimā, tērpos, pie apgais-
motas rampas. Pēc viņa domām, tikai tāda veida pārbaude dos

pilnīgu priekšstatu par mūsu skatuviskajām dotībām.

Skolnieki sastinga. Uzstāties mūsu teātrī? Tā ir zobošanās

un mākslas profanācija! Es gribēju lūgt Arkādiju Nikolajeviču,
lai izrāde notiek citās, mazāk nozīmīgās telpās, bet, pirms es

to paspēju, viņš jau bija izgājis no klases.

Stundu atcēla, un brīvajā laikā mēs varējām izvēlēties frag-
mentus.

Arkādija Nikolajeviča izdoma radīja dzīvas pārrunas. Sā-

kumā to atbalstīja tikai nedaudzi. Sevišķi dedzīgi to atbalstīja
Govorkovs, slaids, jauns cilvēks, kas, kā es dzirdēju, kādreiz

jau bija spēlējis kādā mazā teātrī, tāpat arī skaistā, staltā,
druknā blondine Veļjaminova un mazais, kustīgais, trokšņainais
Vjuncovs.

Tomēr drīz arī pārējie pierada pie domas par gaidāmo uz-

stāšanos. Iztēlē pazibēja rampas priecīgās uguntiņas. Drīz vien

izrāde sāka mums likties interesanta, vajadzīga un pat nepiecie-
šama. Domājot par to, sirds sāka pukstēt straujāk.

Es, Šustovs un Puščins sākumā bijām ļoti pieticīgi. Mūsu

domas nesniedzās tālāk par vodeviļu vai vieglām komēdijām.
Mums likās, ka tikai tās mums būs pa spēkam. Taču arvien

biežāk un noteiktāk mums apkārt atskanēja — sākumā krievu

rakstnieku — Gogoļa, Ostrovska, Čechova, bet pēc tam arī

pasaules ģēniju vārdi. Pašiem nemanot, mēs pametām savas

pieticības pozicijas — un nu jau mums iegribējās kaut kā ro-
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mantiska, grezna, dzejiska ... Mani vilināja Mocarta tēls, Puš-

činu — Saljeri, bet Šustovs domāja par Don-Karlosu. Tad sā-

kām runāt par Šekspiru, un beigās es izvēlējos Otello lomu.

Izvēlējos to tādēļ, ka Puškina man mājās nebija, bet bija gan

Šekspirs: es iedegos darbam, gribēju tūlīt sākt strādāt un ne-

drīkstēju zaudēt laiku, meklējot grāmatu. Šustovs uzņēmās tēlot

Jago lomu.

Tanī pašā dienā mums paziņoja, ka rīt notikšot pirmais
mēģinājums.

Atgriezies mājās, es ieslēdzos savā istabā, sameklēju
«Otello», ierīkojos pēc iespējas ērtāk uz dīvāna un, godbijīgi at-

vēris grāmatu, sāku lasīt. Bet jau ar otro lappusi manī pamodās
vēlēšanās tēlot. Rokas, kājas un seja pret paša gribu sāka kus-

tēties. Nevarēju atturēties nedeklamējis. Turpat pie rokas gadījās
liels kaula nazis, ar ko atgriež grāmatas. Es to aizbāzu aiz

bikšu jostas kā dunci. Dvielis atvietoja galvas segu, bet logu
aizkaru raibo saiti izmantoju kā galvas segas apsēju. No palaga
un gultas segas izveidoju kaut ko līdzīgu kreklam un rīta svār-

kiem. Lietussargs noderēja par austrumnieku zobenu. Trūka

tikai vairoga. Atcerējos, ka blakusistabā aiz skapja ir liela

paplāte, kas var atvietot vairogu. Vajadzēja tikai sākt uzbru-

kumu.

Apbruņojies es jutos kā īsts karavīrs — dižens un skaists.

Tomēr mans vispārējais izskats bija laikmetīgs, kulturāls, bet

Otello taču afrikānis! Viņam jābūt tīģerim līdzīgam. Lai at-

rastu tīģerim raksturīgos paņēmienus, es izpildīju veselu virkni

vingrinājumu: staigāju pa istabu slīdošā, zaglīgā gaitā; veikli

izlavīdamies pa šaurām spraugām starp mēbelēm, es slēpos aiz

skapjiem, gaidīdams upuri; vienā lēcienā izlēcu no paslēptuves
un uzbruku iedomātajam pretiniekam, ko man atvietoja lielais

spilvens; žņaudzu un «kā tīģeris» sagumzīju to. Pēc tam spil-
vens man kļuva par Dezdemonu. Kaislīgi apskāvu viņu, skūp-
stīju viņas roku, ko man atvietoja izstieptais spilvena pārvalka
stūris, tad ar nicināšanu atgrūdu to, lai no jauna apskautu.
Beidzot nožņaudzu viņu un raudāju pie iedomātā līķa. Daudzi

momenti padevās teicami.

Tā, pašam nemanot, nostrādāju gandrīz piecas stundas. To

neveiksi piespiedu kārtā! Tikai mākslinieciskā pacilātībā stundas

liekas kā minūtes. Lūk, pierādījums, ka tas, ko pārdzīvoju, bija
īsta iedvesma!

Tā ka dzīvoklī visi jau gulēja, tad, nenoģērbis kostimu, ieza-

gos tukšajā priekšnamā, kur atradās liels spogulis, ieslēdzu



elektrību un paskatījos uz sevi. leraudzīju pavisam ko citu, nekā

biju gaidījis. Manas darba laikā atrastās pozas un žesti bija

pavisam citādi, nekā pats tos biju iedomājies. Vēl vairāk, spo-

gulis atklāja tik neglītas līnijas un tādu stūrainību manā figūrā,
kādu nekad agrāk nebiju ievērojis. Pēc tādas vilšanās mana

enerģija pēkšņi saplaka.

19... 8

Pamodos daudz vēlāk nekā parasts, ātri apģērbos un skrēju
uz skolu. leejot mēģinājumu telpā, kur mani jau gaidīja, es tā

samulsu, ka nevis atvainojos, bet pateicu muļķīgu trafaretu

frāzi:

— Liekas, esmu nedaudz nokavējies.
Rachmanovs ilgi ar pārmetumu noskatījās manī un beidzot

pateica:
— Visi sēž, gaida, nervozē, dusmojas, bet jums liekas, ka

jūs tikai nedaudz esat nokavējies! Visi atnāca šurp satraukti

par gaidāmo darbu, bet jūs uzvedaties tā, ka tagad man ir

zudusi vēlēšanās ar jums strādāt. Pamodināt darba gribu ir

grūti, bet aizdzīt to — loti viegli. Kas deva jums tiesības aiztu-

rēt veselas grupas darbu? Es pārāk cienīju mūsu darbu, lai

piejautu šādu dezorganizaciju, un tādēļ uzskatu, ka kolektivā

darbā man jābūt militāri stingram. Aktierim, tāpat kā kareivim,

nepieciešama dzelzs disciplina. Pirmoreiz jums pietiks tikai ar

rājienu, neierakstot to mēģinājumu žurnālā. Jums tūlīt jāatvai-
nojas visu priekšā un turpmāk jāiegaumē kā likums: ierasties

uz mēģinājumu 15 minūtes pirms sākuma un nevis pēc mēģi-
nājuma sākuma.

Es pasteidzos atvainoties un apsolījos vairs nenokavēt. Rach-

manovs tomēr nevēlējās uzsākt darbu: pirmais mēģinājums, pēc
viņa domām, — tas ir notikums aktiera dzīvē, par to jāsaglabā
vislabākās atmiņas uz visiem laikiem. Šāsdienas mēģinājums

manas vainas dēj tika sabojāts. Tādēļ neveiksmīgā pirmā mēģi-
nājuma vietā par iezīmīgi svarīgu jātop rītdienas mēģinājumam.
Un Rachmanovs izgāja no klases.

Bet ar to šis incidents vēl nebeidzās, jo mani sagaidīja vēl

otra «pirts», ko sakurināja mani biedri Govorkova vadībā. Šī

«pirts» bija vēl karstāka nekā pirmā. Turpmāk es nekad vairs

neaizmirsīšu šāsdienas nenotikušo mēģinājumu.
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Nolēmu agri iet gulēt, jo pēc šāsdienas «pēriena» un vakar-

dienas vilšanās es baidījos pieskarties lomai. Bet nejauši ierau-

dzīju šokolādes plāksnīti. ledomājos to sajaukt kopā ar sviestu.

Iznāca brūna masa. Tā teicami pārklāja seju, un es pārvērtos
morī. Kontrastā melnīgsnējai ādai zobi izlikās baltāki. Sēžot

spoguļa priekšā, es priecājos par to spīdumu, mācījos atviezt

zobus un bolīt acis.

Lai labāk saprastu un - novērtētu grimu, bija nepieciešams

tērps, un, kad es to apģērbu, radās vēlēšanās spēlēt. Neko jaunu
neatradu, bet atkārtoju visu to, ko biju darījis vakar. Tomēr

viss bija zaudējis savu asumu. Taču man izdevās saskatīt, kāds

būs mana Otello ārējais izskats. Tas bija svarīgi.

19... g

Šodien — pirmais mēģinājums. Es ierados jau agri pirms
sākuma. Rachmanovs mums ieteica pašiem sakārtot istabu un

izvietot mēbeles. Par laimi Šustovs piekrita visiem maniem

priekšlikumiem, jo ārējais iekārtojums viņu neinteresēja. Man

turpretim bija ļoti svarīgi izvietot mēbeles tā, lai es varētu

starp tām orientēties tāpat kā savā istabā. Citādi man neradī-

sies iedvesma. Tomēr man neizdevās sasniegt vēlamo rezultātu.

Man bija jāpiespiežas ticēt tam, ka atrodos savā istabā, bet tas

mani nepārliecināja un tikai traucēja spēli.
Šustovs zināja lomu jau no galvas, bet es turpretim biju

spiests to lasīt vai nu no burtnīcas, vai arī atceroties domu, iz-

teikt to aptuveni, saviem vārdiem. Teksts man par pārsteigumu
nevis palīdzēja, bet gan otrādi — traucēja, un es labprāt būtu

izticis bez teksta vai arī uz pusi to saīsinājis. Ne tikai lomas

teksts, bet arī dzejnieka doma tagad šķita man sveša un dar-

bības norādījumi ierobežoja manu brīvību, — to es izbaudīju

mājās, strādājot pie etidēm.

Vēl nepatīkamāk bija tas, ka es vairs nepazinu savu balsi.

Bez tam izrādījās, ka ne mizanscenas, ne tēls, ko biju izveidojis

mājās, nesaskanēja ar Šekspira lugu. Piemēram, kā iekļaut sa-

mērā mierīgajā Jago un Otello sākuma ainā — nikno zobu at-

viezšanu, acu bolīšanu, «tīģeriskos» tvērienus, kas mani tuvināja
lomai?

Tomēr atteikties no šiem mežonīgajiem spēles paņēmieniem,
kā arī no izdomātajām mizanscenām, man neizdevās, jo man

nebija citu paņēmienu, ar ko tos aizstāt. Es lasīju lomas tek-

stu — atsevišķi, spēlēju mežoni — atsevišķi, bez kādas kopējas
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sakarības. Vārdi traucēja spēli, bet spēle vārdus. Nepatīkama
sajūta par vispārēju nesaskanību.

Mājās darbā es atkal neatradu nekā jauna un atkārtoju tikai

veco, kas mani vairs neapmierināja. Ko tad es atkārtoju vienas

un tās pašas izjūtas un paņēmienus? Kam tas noder — man vai

mežonīgajam morim? Kādēļ vakardienas spēle līdzīga šāsdienas,
bet šāsdienas būs līdzīga rītdienas spēlei? Varbūt mana iztēle

jau apsīkusi? Vai arī man trūkst lomai vajadzīgā materiāla?

Kādēļ sākumā darbs veicās tik braši, bet pēc tam apstājās uz

vietas?

Kamēr tā gudroju, blakusistabā saimnieki sanāca uz vakara

lēju. Lai nepievērstu viņu uzmanību, man vajadzēja nodarboties

istabas viņā galā un runāt lomas tekstu, cik vien iespējams,
klusi. Kā par brīnumu šās niecīgās pārmaiņas mani uzmundri-

nāja, lika man it kā rast pavisam jaunu nostāju pret etidēm un

pašu lomu.

Noslēpums atklāts! Tas nozīmē, ka nedrīkst ilgi iestrēgt uz

vietas un bez gala atkārtot vienu un to pašu.
Nolemts. Rīt mēģinājumā mizanscenās, lomas traktējumā un

pieejā lomai es meklēšu visur kaut ko jaunu.

19... g

Šodien mēģinājumā jau ar pirmo ainu es sāku meklēt kaut

ko jaunu: ja es agrāk staigāju, tad tagad sēdēju un nolēmu spē-
lēt bez žestiem un kustībām, atmetot parastās mežoņa izdarības.

Un kas notika? Es apjuku jau pie pirmajiem vārdiem, pazaudēju
tekstu un parastās intonācijas un apstājos. Cik ātri vien iespē-

jams, vajadzēja atgriezties pie iesāktajām spēles manierēm un

mizanscenām. Acīm redzot es vairs rfevaru iztikt bez piesavinā-

tajiem paņēmieniem, kurus pielietoju, attēlojot mežoni. Nevis es

vadu šos paņēmienus, bet tie vada mani. Kas tas ir? Verdziska

padošanās?

19... g

Mana vispārējā sajūta mēģinājumā bija labāka: es sāku pie-
rast pie telpas un cilvēkiem, ar kuriem kopā strādāju. Arī nesa-

vienojamais sāka savienoties: agrāk mani mežoņa attēlošanas

paņēmieni nemaz neatbilda Šekspiram. Pirmajos mēģinājumos,



16

kad lomai centos uzmākt izdomātas, afrikānim raksturīgas
manieres, es sajutu neīstumu un varmācību, bet tagad, ainu

mēģinot, it kā šo to jau izdevās saskaņot. Katrā ziņā tik asi

vairs neizjūtu plaisu starp sevi un autoru.

19... g

Šodien mēģinājums uz lielās skatuves. Es domāju, ka skatu-

ves atmosfēra radīs brīnumus un mani saviļņos. Bet kas notika?

Nebija gaidītās, spoži apgaismotās rampas, ļaužu drūzmas un

sablīvēto dekorāciju, bija tikai klusums, puskrēsla un tukšums.

Milzīgā skatuve bija atvērta un tukša. Tikai pie pašas rampas

stāvēja daži Vines krēsli, kas iezīmēja nākošo dekorāciju kon-

tūras, un labajā pusē bija novietota lete, uz kuras dega trīs

elektriskās spuldzītes.
Tiklīdz biju uzgājis uz skatuves, manā priekšā atvērās mil-

zīgais skatuves portāls, bet aiz tā — šķietami neizmērojami dziļa
un tumša telpa. Pie atvērta priekškara es pirmo reizi no skatu-

ves vēroju skatītāju zāli — tukšu, bez cilvēkiem. Man likās

it kā kaut kur ļoti tālu zem abažura spīdēja elektriskā spul-
dzīte. Tā apgaismoja uz galda noliktās baltās papīra lapas;
kāda roka gatavojās pierakstīt «katru kļūdu pēc kārtas»... Es

it kā izgaisu telpā.
Kāds sauca: «Sāciet!» Man lika ieiet iedomātā, ar Vines

krēsliem norobežotā Otello istabā un atsēsties savā vietā. Es

atsēdos, bet nevis uz tā krēsla, ko biju paredzējis savā mizan-

scenā. Pats autors nepazina savas istabas plānu. Citiem vaja-
dzēja man izskaidrot, ko katrs krēsls nozīmē. Ilgi man neiz-

devās iekļauties krēsliem iežogotajā, nelielajā telpā; ilgi nevarēju
sakoncentrēt uzmanību pie tā, kas notiek man apkārt. Man

bija grūti sevi piespiest paskatīties uz Šustovu, kas stāvēja man

blakus. Manu uzmanību saistīja gan skatītāju zāle, gan skatuves

blakustelpas — darbnīcas, kurās, neskatoties uz mūsu mēģinā-
jumu, ritēja sava dzīve — staigāja cilvēki, pārnesa dažādas

mantas, zāģēja, klaudzināja, strīdējās.
Tomēr es turpināju automātiski runāt un kustēties. Ja ilgajos

mājas mēģinājumos es nebūtu iekalis mežoņa spēles paņēmie-

nus, tekstu un intonācijas, tad tagad netiktu tālāk par pirmo
frāzi. Tomēr par pirmo frāzi tālāk arī netiku. Pie visa tā vai-

nīgs bija suflieris. Pirmo reizi es sapratu, ka šis «kungs» nav

vis aktieru draugs, bet pārdrošs intrigants. Manuprāt, labs ir

tas suflieris, kas visu vakaru klusē un tikai kritiskā momentā
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prot pateikt to vārdu, ko aktieris pēkšņi aizmirsis. Bet mūsu

suflieris visu laiku murmina un šausmīgi traucē. Tu nezini, kur

dēties un kā tikt vaļā no šā uzmācīgā palīga, kas taisni caur

ausi lien pašā dvēselē. Galu galā viņš mani uzvarēja. Es sa-

jaucu, apstājos un palūdzu, lai viņš mani netraucē.

19... g

Lūk, jau otrais mēģinājums uz skatuves. Es ierados teātrī

agri agri un nolēmu sagatavoties darbam nevis vienatnē gar-

derobē, bet gan uz skatuves, visiem klātesot. Tur ritēja drudžains

darbs. Uzstādīja mūsu mēģinājumam vajadzīgās dekorācijas un

butaforijas. lesāku gatavoties.
Nebija nekādas nozīmes šeit valdošajā chaosā meklēt to mā-

jīgumu, pie kāda biju pieradis, vingrinoties mājās. Vispirms bija
jāpierod pie jaunajiem apstākļiem. Tādēļ es tuvojos skatuves

priekšplānam un vēros baismi melnajā dziļumā, lai pierastu pie
tā un atbrīvotos no skatītāju zāles pievilkšanas spēka. Jo vairāk

centos neievērot telpu, jo vairāk domāju par to un jo stiprāk
mani kaut kas vilka turp — baismajā tumsā aiz portāla. Tanī

mirklī garāmejošam strādniekam izbira naglas. Palīdzēju viņam
tās uzlasīt. Un pēkšņi man kļuva labi: es jutos uz lielās ska-

tuves pat mājīgi. Bet naglas drīz bija salasītas, mans labsirdī-

gais sarunu biedrs aizgāja, un atkal mani nospieda telpa, un

atkal es tajā it kā izgaisu. Bet vēl nupat es tajā biju juties ļoti
labi! Tomēr tas arī saprotams: lasot naglas, es nedomāju par
tumšo telpu aiz portāla. Es steidzīgi nogāju no skatuves un

apsēdos parterā.
Sākās citu fragmentu mēģinājumi; bet es neredzēju, kas no-

tiek uz skatuves, — ar drebošu sirdi gaidīju savu kārtu.

Nogurdinošā gaidīšanā ir arī savas labās puses. Tā cilvēku

noved tik tālu, ka gribas ātrāk iesākt, lai pēc tam ātrāk izbeigtu
to, no kā baidies. Šo sajūtu šodien pārdzīvoju.

Kad beidzot pienāca kārta manam fragmentam un es iz-

gāju uz skatuves, tur bija jau dekorācijas, salasītas no atse-

višķām dekorāciju sienām, no kulisēm, pieslienamiem ga-

baliem un no cita kā. Daži gabali bija apgriezti otrādi. Arī

mēbeles bija savāktas. Neskatoties uz visu to, apgaismotās ska-

tuves kopējais izskats bija patīkams, un tādējādi Otello istabā

mēs jutāmies mājīgi. Ar lielu iztēles saspringtību šajā iekārtā

tiešām varēja atrast šo to, kas atgādināja manu istabu.

Tiklīdz atvērās priekškars un atklāja skatītāju zāli, es biju
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pilnīgi tās varā. Līdz ar to manī dzima jauna, pilnīgi negaidīta

izjūta. Izrādās, ka dekorācijas un griesti iežogo aktieri: aiz-

mugure nosedz plašo skatuves dibenplānu — no augšas nosedz

milzīgo, tumšo telpu, bet no sāniem skatuves blakustelpas un

dekorāciju noliktavas. Sāda izolācija, protams, ir patīkama. Bet

slikti ir tas, ka tā darbojas kā reflektors, kas visu aktiera uz-

manību novirza uz skatītāju zāli. Tā koncertestrades gliemež-
veida sienas atbalso klausītājiem orķestra skaņas. Vēl kāds jau-
nums: no bailēm radās vēlēšanās uzjautrināt skatītājus, lai viņi
tikai, pasarg dievs! — negarlaikotos. Tas uzbudināja un traucēja
iedziļināties visā, ko darīju un runāju; līdz ar to iemācītais

teksts un kustības aizsteidzās priekšā domām un jūtām. Tas

radīja steigu un ātrrunu. Tāda pati steiga ielauzās darbībā un

žestos. Es traucos ar tekstu uz priekšu tā, ka sirds vai pamira,
bet nespēju mainīt tempu. Pat mīļākās vietas lomā pazibēja kā

telegrāfa stabi, vilcienam brāžoties. Vismazākā aizķeršanās —

un katastrofa būtu neizbēgama. Vairākkārt ar lūdzošu skatienu

vēros uz suflieri, bet viņš, it kā nekas nebūtu noticis, cītīgi
uzvilka savu pulksteni. Nav nekādu šaubu, ka tā bija atmaksa

par bijušo.

19... g

Es ierados teātrī uz ģenerālmēģinājumu vēl agrāk nekā pa-

rasts, jo bija jāparūpējas par grimu un kostimu. Mani novietoja
ļoti labā ģērbtuvē un izsniedza no lugas «Sailoks» marokāņu

prinča muzejiski austrumnieciskus rīta svārkus. Viss tas uzlika

pienākumu — labi spēlēt. Atsēdos pie grimējamā galdiņa, uz

kura bija sagatavotas vairākas parūkas, mati un visdažādākie

grimēšanas piederumi.
Ar ko sākt? ... Sāku ar grimēšanas otu jaukt brūno krāsu,

bet tā bija tā sacietējusi, ka tikai ar pūlēm izdevās uzziest

plānu kārtu, kas tomēr uz ādas neatstāja nekādu pēdu. Apmai-
nīju otiņu pret tušējamo irbuli. Rezultāts bija tas pats. Uztvēru

krāsu uz pirksta un sāku ieziest ādu. Šoreiz man izdevās to

nedaudz nokrāsot. Tādā pašā veidā izmēģināju arī citas krā-

sas, bet tikai viena no tām — zilā deva labākus rezultātus.

Tomēr zilā krāsa man šķita it kā nevajadzīga maura grimam.

Mēģināju vaigu nosmērēt ar laku un pielīmēt nelielu matu

šķipsnu. Laka koda ādā, bet mati stāvēja izslējušies... Piemē-

roju vienu, otru, trešo parūku, bet ne jau uzreiz sapratu, kura

priekšpuse, kura mugurpuse. Visas trīs parūkas pārāk izcēlās ar
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savu neīstumu. Gribēju nomazgāt to mazumiņu, ko ar tādām

pūlēm biju uzziedis uz sejas. Bet ar ko nomazgāt?
Šai brīdī ģērbtuvē ienāca ļoti vājš, garš cilvēks baltā virs-

valkā, ar brillēm un stāvus uzskrullētām ūsām. Šis «Don-

Kichots» pārliecās man pāri un, ne vārda nebildis, sāka «ap-
strādāt» manu seju. Viņš ar vazelinu ātri noņēma visu, ko biju
tur uzsmērējis, un, ieziedis otiņu vispirms ar taukiem, sāka no

jauna nosegt seju ar krāsu. Krāsa uz ietaukotās ādas sedzās

viegli un vienādi. Pēc tam «Don-Kichots» noklāja man seju
tumša iedeguma krāsā, kā tas atbilda maura sejai. Tomēr man

bija žēl pirmreizējā tumšākā toņa, ko biju panācis ar šoko-

lādes palīdzību: tad vairāk izcēlās acu baltumi un zobi. Kad

biju nogrimēts un apģērbts kostimā, es paskatījos spogulī; pa-
tiešām biju pārsteigts par «Don-Kichota» māku un nopriecājos

pats par sevi. Zem tērpa krokām pazuda auguma stūrainība, un

manas izstrādātās mežoņa grimases ļoti labi atbilda vispārējam
izskatam.

Garderobē ienāca Šustovs un citi skolnieki. Ari viņus pār-
steidza mans ārējais izskats, viņi slavēja to visi kā viens bez

mazākās skaudības. Mani tas iepriecināja, un es atguvu agrāko
ticību sev. Uz skatuves mani pārsteidza neparastais mēbeļu iz-

kārtojums: viens no atzveltnes krēsliem bija atstumts nedabiski

tālu no sienas, gandrīz vai pašā skatuves vidū. Galds bija pārāk
tuvu piebīdīts sufliera būdai, it kā nolikts izrādīšanai skatuves

priekšplānā pašā redzamākajā vietā. No uztraukuma staigāju

pa skatuvi, un bieži mans kostīms un zobens aizķērās aiz mēbe-

lēm vai dekorāciju stūriem. Bet tas mani netraucēja mechaniski

atkārtot lomas tekstu un nepārtraukti staigāt pa skatuvi. Likās,

ka kaut kā izdosies fragmentu pabeigt. Bet, kad pienāca lomas

kulminācijas moments, man galvā pēkšņi pazibēja doma: «Tūliņ

apstāšos.» Mani pārņēma panika, un es samulsis apklusu. Balti,
tukši riņķi sāka griezties acu priekšā . . .

Pats nezinu, kā un kas

mani atkal uzvirzīja uz automātiskā ceļa; tā ari šoreiz izglābos.
Pēc visa tā es vairs nevēroju sevi. Tikai viena doma pārņēma

mani: ātrāk pabeigt, atgrimēties un bēgt projām no teātra.

Un, lūk, esmu mājās. Viens. Bet izrādās, ka pašreiz pats
sev esmu visbriesmīgākais sabiedrotais. Neciešami nejauki ap
sirdi. Gribēju iet viesos — izklaidēties, bet neaizgāju: tā vien

liekas, ka visi jau zina par manu kaunu un rādīs uz mani ar

pirkstiem.
Par laimi atnāca mīļais, sirsnīgais Puščins. Viņš bija mani

pamanījis skatītājos un gribēja zināt manas domas par savu
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Saljeri lomas izpildījumu. Bet es viņam neko nevarēju pateikt,
jo, lai gan no kulisēm vēroju viņa spēli, tomēr aiz uztraukuma,

gaidīdams savu kārtu, nebiju redzējis, kas īsti notika uz ska-

tuves.

Par sevi viņam neko nejautāju. Baidījos kritikas, kas varētu

iznīcināt manī pēdējo ticību sev.

Puščins izteicās par Šekspira lugu un Otello lomu ļoti at-

zinīgi. Bet viņš uzstādīja lomai tādas prasības, ko es nevaru

izpildīt. Viņš ļoti labi runāja par maura sarūgtinājumu, izbrīnu

un satraukumu, kad tas noticējis, ka zem Dezdemonas skaistās

ārējās maskas slēpjas briesmīgs netikums. Tas Dezdemonu

Otello acīs padara vēl šausmīgāku. Kad draugs bija aizgājis,
mēģināju dažas lomas vietas uztvert ar Puščina izpratni, —

pat apraudājos: tik žēl man kļuva maura.

19... g

Šodien pieņemšanas izrāde. Es visu jau iepriekš zinu: kā

ieradīšos teātrī, kā atsēdīšos grimēties, kā ieradīsies «Don-

Kichots» un pārlieksies man pāri. Pat tad, ja nogrimēts sev

iepatikšos un man iegribēsies spēlēt, — vienalga, no tā nekas

neiznāks. Mani bija pārņēmusi pilnīga vienaldzība pret visu.

Tomēr šāda sajūta turpinājās tikai tik ilgi, kamēr nebiju iegājis
savā ģērbtuvē. Šai mirklī sirds sāka pukstēt tik strauji, ka pat
elpot bija grūti. Man kļuva pavisam nelabi, jutos stipri saguris.
Man likās, ka esmu saslimis. Nu — un teicami! Pirmās uz-

stāšanās neveiksmi varēšu attaisnot ar slimību.

Uz skatuves mani vispirms pārsteidza neparasti svinīgais
klusums un kārtība. Kad iznācu no kulišu tumsas rampas, sofitu

un prožektoru gaismā, es kļuvu it kā stulbs un akls. Apgais-
mojums bija tik spilgts, ka izveidojās gaismas aizsegs starp
mani un skatītāju zāli. Sajutu, ka esmu norobežots no pūļa,
un brīvi uzelpoju. Bet acis drīz pierada pie rampas gaismas,
un tagad skatītāju zāles tumsa kļuva vēl baigāka, bet publikas
pievilkšanas spēks vēl stiprāks. Man likās, ka teātris ir skatī-

tāju pārpildīts un ka tūkstošiem acu un tālskatu vērsti tikai

uz mani. Ar skatieniem tie it kā redzēja caur un cauri savu

upuri. Es jutos kā šā tūkstošgalvainā pūļa vergs un kļuvu ver-

dziski padevīgs, bezprincipials un gatavs uz katru kompromisu.
Man gribējās vai no ādas izlīst, pieglaimoties, atdot skatītājiem
vairāk, nekā man bija ko dot, un vairāk, nekā to spēju. Bet

iekšēji bija tāds tukšums kā vēl nekad.
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No pārāk lielas cenšanās parādīt savas jūtas un no nespē-
jas izpildīt neiespējamo — viss ķermenis saspringa gandrīz kā

krampjos; tas sastindzināja seju, rokas, visu augumu, paralizēja
kustības un gaitu. Visus spēkus paņēma šī bezjēdzīgā, veltīgā
piepūle. Sastingušajam ķermenim un jūtām bija jāpalīdz ar

balsi, sāku pat kliegt. Bet arī šeit nevajadzīgais sasprindzinā-

jums darīja savu. Kakls sažņaudzās, elpa aizrāvās, balss ska-

nēja tikai visaugstākajos toņos, kurus man neizdevās pazemi-
nāt. Galu galā — es aizsmaku.

Vajadzēja pastiprināt ārējo darbību un spēli. Es vairs ne-

spēju savaldīt rokas, kājas un vārdu plūdus; tas vēl vairāk

pastiprināja vispārējo sasprindzinājumu. Man bija kauns par
katru vārdu, par katru žestu; es pats tos tūdaļ nokritizēju.
lespiedies kā varēdams atzveltnes krēslā, es sarku, sakrampējis
kāju un roku pirkstus. Šādā bezizejas un samulsuma brīdī manī

pēkšņi pamodās niknums. Pats nezinu pret ko — vai pret sevi,
vai skatītājiem. Līdz ar to uz īsu brīdi jutos neatkarīgs no visa

apkārtējā un kļuvu nesavaldīgi drošs. levērojamā frāze: «Asinis,
Jago, asinis!» — man virda pret paša gribu. Tas bija izmocīta

cietēja kliedziens. Kā tas gadījās — pats nezinu. Varbūt šajos
vārdos es izjutu paļāvīga cilvēka aizvainoto dvēseli un man

patiesi kļuva viņa žēl. Bez tam Otello lomas traktējums, ko

nesen bija ierosinājis Puščins, atausa ļoti spilgti atmiņā un

saviļņoja jūtas.
Man šķita, ka skatītāji zālē uz mirkli sastinga un it kā šal-

koņa pārskrēja pār pūli, līdzīga vēja- brāzmai pār koku ga-
lotnēm.

Tiklīdz es sajutu piekrišanu, manī uzmutuļoja tāda enerģija,
ka nezināju, kurp to virzīt. Tas mani uzmundrināja. Neatceros,
kā nospēlēju ainas beigas. Atceros tikai, ka rampa, portāla
melnais tukšums vairs nesaistīja manu uzmanību, bailes bija
pilnīgi zudušas un uz skatuves man pavērās jauna, līdz šim

nepazīta, reibinoši skaista dzīve. Nezinu lielākas baudas par to,
ko šajās nedaudzās minūtēs pārdzīvoju uz skatuves. levēroju,
ka Pašu Šustovu pārsteidza mana pārvēršanās. Viņš iedegās
un sāka spēlēt ar lielu pacilātību.

Priekškars aizvērās, un skatītāji aplaudēja. Viegli un prie-
cīgi man kļuva ap sirdi. Manī nostiprinājās ticība savam talan-

tam. Kļuvu lepns. Kad kā uzvarētājs no skatuves atgriezos ģērb-
tuvē, man likās, ka visi skatās uz mani sajūsmas pilnām acīm.

Uzcirties un ar cienīgu iznesību, kā tas piederas viesizrāžu

aktierim, nemākulīgi izlikdamies vienaldzīgs, — cik šodien to



atceros, — starpbrīdī lepni iegāju skatītāju zālē. Man par pār-
steigumu tur nevaldīja svētku noskaņa, zāle pat nebija pilnīgi

apgaismota, kā to varēja prasīt šajā «izcilajā» izrādē. Skatītāju
tūkstošu vietā, kā man tas likās no skatuves, es ierau-

dzīju parterā ne vairāk kā 20 cilvēku. Kam tad es tā centos?

Bet drīz vien nomierinājos: «Kaut arī zālē skatītāju šodien nav

daudz,» teicu sev, «tomēr visi viņi lieli mākslas sapratēji:
Torcovs un Rachmanovs ir izcili mūsu teātra aktieri. Lūk, tie

man aplaudēja! Es nemainu viņu vājos aplausus pret tūkstoš

skatītāju vētrainām ovācijām ..
.»

Izmeklējies parterā vietu, no kurienes Torcovs un Rachma-

novs labi redzami, es atsēdos, cerēdams, ka viņi mani pasauks
un pateiks kaut ko patīkamu.

ledegās rampas gaisma. Atvērās priekškars, un tanī pašā
mirklī no kāpnēm, kas bija pieslietas pie dekorācijām, burtiski

kā akmens novēlās zemē skolniece Maloļetkova. Viņa nokrita uz

grīdas, sadauzījās un iekliedzās: «Glābiet!» — tas skanēja tik

aizkustinoši, ka es sastingu. Pēc tam viņa sāka kaut ko runāt,

bet tik ātri, ka es neko nesapratu. Pēkšņi, aizmirsusi lomu, ap-

stājās pusvārdā un, aizklājusi ar rokām seju, metās aiz kulisēm,
no kurienes bija dzirdamas apslāpētas balsis, kas centās viņu
iedrošināt un nomierināt. Priekškars aizvērās, bet man ausīs

vēl skanēja viņas: «Glābiet!» Lūk, ko nozīmē talants! Lai to

sajustu, pietiek tikai iziet uz skatuves un pateikt vienu vārdu.

Torcovs, kā man likās, bija it kā elektrības piestrāvots. Ar

mani taču notika tas pats, kas ar Maloļetkovu, — es nospriedu, —

pietika vienas frāzes: «Asinis, Jago, asinis!» — un es biju ieka-

rojis skatītājus.
Pašreiz, kad rakstu šīs rindas, es nešaubos par savu nākotni.

Tomēr apzinos, ka tik lielu panākumu, kādus sev pierakstīju,
varbūt arī vēl nebija. Bet kaut kur sirds dziļumos paļāvība uz

sevi vēstīja uzvaru.
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Mēs šodien sapulcējāmies, lai noklausītos Torcova aizrādī-

jumus par mūsu spēli pieņemšanas izrādē.

Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Mākslā vispirms vajag mācēt saskatīt un saprast skaisto.

Tādēj vispirms atcerēsimies un atzīmēsim tos momentus, kas

izrādē bija pozitivi. Šādi mirkļi bija tikai divi: pirmais, kad

Maloļetkova nogāzās no kāpnēm, izmisumā iekliegdamās «glā-
biet!», un otrs bija Nazvanova ainā: «Asinis, Jago, asinis!» Abos

gadījumos kā jūs, spēlētāji, tā arī mēs, skatītāji, pilnīgi ļāvāmies
tam, kas notika uz skatuves, aizturot elpu, uztverdami un pār-
dzīvodami vienu un to pašu mums visiem kopēju saviļņojumu.

Šos veiksmīgos mirkļus, atdalītus no visa pārējā, var atzīt

par pārdzīvojuma mākslu, ko mēs kultivējam mūsu teātrī un

mācām šeit, šā teātra skolā.

— Kas tad ta ir par pārdzīvojuma mākslu? — es paintere-

sējos.
— Jūsu paša pieredze to atklāja. Un tādēļ pastāstiet arī

mums, kā jūs izjutāt šos patiesos daiļrades mirkļus.
— Nekā nezinu un nesaprotu, — es atteicu, apstulbis no

Torcova uzslavas. — Zinu tikai to, ka tie bija neaizmirstami

mirkļi, ka tikai tā es gribu spēlēt un ka šādai mākslai esmu

gatavs atdot sevi visu ...

Bija jāapklust, jo citādi sāktu plūst asaras.

— Kā?! Vai tad jūs neatceraties savu iekšējo nemieru, kad

baidījāties atklāt kaut ko briesmīgu? Vai neatceraties, ka jūsu

rokas, acis un visa jūsu būtība gatavojās kaut kur traukties

un kaut ko satvert? Vai jūs neatceraties, kā jūs kodījāt lūpas

un tikko spējāt valdīt asaras? — centās izdibināt Arkādijs Niko-

lajevičs.
— Lūk, tagad, kad pastāstījāt par to, kas bijis, es it kā sāku

atcerēties savas sajūtas, — es atzinos.
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— Bet vai bez manis jūs to nebūtu varējis saprast?
— Nē, nebūtu varējis.
— Tātad jūs darbojāties neapzināti?
— Nezinu, varbūt. Bet vai tas ir labi vai slikti?

— Tas ir ļoti labi, ja zemapziņa jūs ved pa pareizo ceļu, bet

slikti tad, ja tā kļūdījusies. Taču pieņemšanas izrādē tā jūs ne-

apkrāpa, un, ko jūs mums šajās nedaudzajās veiksmīgajās
minūtēs sniedzāt, tas bija lieliski, pats labākais, ko vien var

vēlēties.

— Vai patiesi? — es pārjautāju, no laimes pārņemts.
— Jā! Tāpēc, ka tas ir vislabākais, ja aktieris sajūsminās

par lugu. Tad viņš gribot negribot dzīvo lomas dzīvi, pats

nemanīdams, kā viņš jūt, un nedomādams, ko viņš dara, un

viss veidojas neapzināti, pats no sevis. Bet, diemžēl, ne vien-

mēr mēs protam iziet uz šāda daiļrades ceļa.
— Tātad iznāk, ka mēs esam bezizejas stāvoklī; vajag radīt

ar iedvesmu, bet tā spēj radīt tikai zemapziņa, bet mēs, diem-

žēl, neesam noteicēji par to. Atvainojiet, lūdzu, kur tad ir iz-

eja? — nesaprašanā un nedaudz ironizēdams, jautāja Govor-

kovs.

— Par laimi izeja ir! — viņu pārtrauca Arkādijs Nikola-

jevičs. — Tā meklējama nevis tiešā, bet netiešā apziņas iedar-

bībā uz zemapziņu. Būtība slēpjas tur, ka daži cilvēka dvēseles

procesi pakļaujas mūsu apziņai un gribai. Sie apzinātie psi-
chiskie procesi savukārt spēj iedarboties uz neapzinātām psi-
chiskām norisēm.

Tiesa, tas prasa diezgan sarežģītu daiļrades darbu, kas tikai

daļēji norit ar apziņas tiešu iedarbību un kontroli. levērojama
daļa no šā darba norit neapzināti un nejauši. To spēj tikai pati

prasmīgākā, visģeniālākā, vissmalkjūtīgākā neaizsniedzamā brī-

numdarītāja māksliniece — mūsu organiskā daba. Ar to nevar

sacensties pati visizsmalcinātākā aktiera technika. Tur arī mek-

lējama noslēpuma atslēga! Šāda attieksme un uzskats par mūsu

māksliniecisko iedabu pārdzīvojuma mākslai ir ļoti raksturīgs, —

iededzies runāja Torcovs.

— Bet ja daba sāk niķoties? — kāds iejautājās.
— Vajag prast to ierosināt un vadīt. Tālab jau pastāv

īpaši psichotechnikas paņēmieni, kas jums būs jāizstudē. To

uzdevums apzināti, aplinku ceļā atmodināt un iesaistīt zem-

apziņu daiļrades darbā. Ne par velti viens no mūsu pārdzīvo-

jumu mākslas pamatprincipiem ir: «Dabisko zemapziņas daiļ-
radi apgūt ar mākslinieka apzinātu psichotechniku.» (Neapzi-
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nāto — ar apzināto, nejaušo — ar gribēto!) Visu, kas saistīts

ar zemapziņu, atstāsim brīnumdarītāja i dabai, bet paši pievēr-
sīsimies tam, kas mums sasniedzams — apzinātai daiļrades
izpratnei un apzinātiem psichotechnikas paņēmieniem. Tie vis-

pirms māca: ja darbojas zemapziņa, tad nevajag to traucēt.

— Cik savadi, ka zemapziņai nepieciešama apziņa! — es

brīnījos.
— Man tas liekas normāli, — teica Arkādijs Nikolajevičs.

— Elektrībai, vējam, ūdenim un citiem nejaušiem dabas spēkiem,
lai cilvēks tos varētu sev pakļaut, nepieciešams gudrs inženieris.

Mūsu neapzinātais daiļrades spēks arī nevar iztikt bez sava

inženiera — apzinātas psichotechnikas. Tikai tad, kad māksli-

nieks sapratis un sajutis, ka viņa iekšējā un ārējā dzīve uz

skatuves, dotajā vidē norit dabiski un normāli — pēc visiem

cilvēka dabas likumiem — līdz pat naturālā robežai, — tikai

tad zemapziņas dziļie noslēpumi piesardzīgi _atklāsies un iz-

raisīs ne vienmēr mums saprotamas jūtas. īsāku vai ilgāku
laika sprīdi tās valdīs pār mums un vedīs turp, kurp pavēl
kāds iekšējs spēks. Neapzinot un neprotot izpētīt šo virzošo

spēku, mēs savā aktieru valodā to vienkārši nosaucam par

«dabu».

Bet vajag tikai pārtraukt mūsu pareizo organisko dzīvi, —

pārstāt uz skatuves pareizi radīt, — un tūliņ sajutīgā zemap-

ziņa, baidīdamās varmācības, nozūd savā dziļajā slēptuvē. Lai

tas nenotiktu, vispirms vajag pareizi radīt.

Tādēļ skatuves mākslinieka iekšējai dzīvei nepieciešams reā-

lisms un pat naturālisms, lai ierosinātu zemapziņas darbību un

iedvesmas uzliesmojumus.

— Tātad musu māksla vajadzīga nepārtraukta zemapziņas
vadīta daiļrade, — es nospriedu.

— Pastāvīgi nedrīkst radīt, zemapziņas un iedvesmas va-

dīts, — piezīmēja Arkādijs Nikolajevičs, — tādu ģēniju nav.

Tādēļ mūsu māksla mums liek tikai sagatavot apstākļus īstai

zemapziņas daiļradei.
— Un ka tas notiek?

— Vispirms vajag radīt apzinīgi un patiesi. Tas sagatavos
apstākļus, kas pamodinās zemapziņu un iedvesmu.

— Kāpēc tad ta? — es nesapratu.

— Tapec, ka apzinātais un pareizais rada patieso, bet pa-
tiesais rada ticību, un, ja daba noticēs tam, kas notiek cilvēka,
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ta pati saks rīkoties. Tai sekos zemapziņa, un līdz ar to varēs

rasties iedvesma.

— Ko nozīmē «pareizi» spēlēt lomu? — es centos izzināt.

— Tas nozīmē: ka, atrodoties uz skatuves, vajag pareizi,
loģiski, pakāpeniskā secībā un tīri vienkārši domāt, gribēt,
tiekties un darboties pilnīgā saskaņā ar lomai dotajiem dzīves

apstākļiem. Tiklīdz mākslinieks to ir sasniedzis, viņš tuvojas
lomai un iejūtas tajā.

Mūsu valodā tas nozīmē: lomu pārdzīvot. Šis process un

vārds, kas to apzīmē, mūsu mākslā iegūst izcilu, dominējošu
nozīmi.

Pārdzīvojums palīdz aktierim sasniegt skatuves mākslas gal-
veno mērķi: radīt «attēlojamā cilvēka garīgo dzīvi» un parādīt
šo dzīvi uz skatuves mākslinieciskā formā.

Kā redzat, mūsu galvenais uzdevums nav tikai attēlot lomas

dzīves ārējās parādības, bet gan galvenokārt radīt uz skatuves

visas lugas un attēlojamā cilvēka iekšējo dzīvi, piemērojot šai

svešā cilvēka dzīvei savas jūtas un iekļaujot šai dzīvē visu

savas dvēseles būtisko saturu.

legaumējiet to reiz uz visiem laikiem, ka no šā mūsu māk-

slas galvenā pamatuzdevuma un mērķa jums vienmēr jāvadās
visos daiļrades momentos, kad jūs dzīvojat skatuves dzīvi! Lūk,

kādēļ mēs vispirms domājam par lomas iekšējo saturu, t. i., par
lomas psichisko dzīvi, kas tiek radīta iekšējā pārdzīvojuma pro-

cesā. Tas ir pats svarīgākais moments daiļradē, par kuru māk-

sliniekam jārūpējas vispirms. Loma ir jāpārdzīvo, t. i., katru

reizi un pie katra atkārtojuma jāļaujas jūtām, kas analogas
lomai.

«Katram lielam aktierim jāizjūt un viņš tiešām arī izjūt to,

ko tēlo,» saka šā mākslas virziena labākais pārstāvis — sirmais

Tomazo Salvini.

«Es pat atzīstu, ka aktierim jāpārdzīvo šis saviļņojums ne

tikai vienu vai divas reizes, kamēr viņš iestudē lomu, bet viņam
lielākā vai mazākā mērā jāizjūt šis saviļņojums katru reizi, iz-

pildot lomu, vienalga, vai tas ir pirmo vai tūkstošo reizi.» 1
—

Arkādijs Nikolajevičs nolasīja Tomazo Salvini rakstu (viņa
atbilde Koklenam). ko slepus bija nolicis Ivans Platoničs. — Tā

saprot aktieru mākslu mūsu teātris.

i T. Salvini, «Dažas domas skar skatuves mākslu», žurnāla «Aktieris»,
Nr. 14., 1891. g., 98. Ipp. — Red.
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Ilgo strīdu ietekmē ar Pašu Šustovu pirmajā izdevīgajā
brīdī teicu Arkādijam Nikolajevičam:

— Nesaprotu, kā var cilvēku iemācīt pareizi pārdzīvot un

just, ja viņam pašam trūkst ierosmes «just» un «pārdzīvot».
— Kā jums šķiet: vai var iemācīt sevi vai kādu citu inte-

resēties par lomu un to, kas tajā svarīgākais? — Arkādijs Ni-

kolajevičs man jautāja.
— Pieļausim, ka — jā, kaut arī tas nav viegli, — es atbil-

dēju.
— Vai loma var iezīmēt interesantus un svarīgus mērķus,

meklēt tai pareizu pieeju, pamodināt sevī pareizus centienus,

izpildīt atbilstošas darbības?

— lespējams, — es atkal piekritu.
— Pamēģiniet tā rīkoties, bet dariet to katrā ziņā no sirds,

godīgi un neatlaidīgi. Vai jūs varēsiet palikt auksts un bezjū-

tīgs? Jums tas neizdosies. Jūs katrā ziņā izjutīsiet saviļņojumu
un sāksiet just, ka atrodaties tādā pašā situācijā kā persona,
kas darbojas lugā, pārdzīvojot savas izjūtas, kas līdzīgas lugas

personas jūtām. Pastrādājiet tādā veidā pie visas lomas, un tad

izrādīsies, ka katrs jūsu dzīves mirklis uz skatuves izsauks at-

bilstošu pārdzīvojumu. Šādu mirkļu nepārtraukta virkne radīs

blīvu lomas pārdzīvojuma līniju — «attēlojamā cilvēka garīgo
dzīvi». Lūk, tieši tāda — pilnīgi apzināta aktiera rīcība uz

skatuves, kura noris neviltotā iekšējās patiesības atmosfērā,
vislabāk izraisa jūtas un ir vislabvēlīgākā augsne īsākai vai

ilgākai zemapziņas darbībai un iedvesmas uzliesmojumiem.
— No visa teiktā sapratu, ka pats galvenais, studējot mūsu

mākslu, ir pārvaldīt pārdzīvojuma psichotechniku. Pārdzīvojums

jau mums palīdz sasniegt daiļrades galveno mērķi — radīt

«attēlojamā cilvēka garīgo dzīvi», — Šustovs mēģināja secināt.

— Mūsu mākslas mērķis jau nav tikai — radīt «attēlojamā
cilvēka garīgo dzīvi», bet šī dzīve arī ārēji jāparāda mākslinie-

ciskā apdarē, — Torcovs pārlaboja Šustova spriedumu. — Tā-

pēc aktierim loma ne tikai iekšēji jāpārdzīvo, bet pārdzīvoto

vajag arī ārēji iemiesot. Pie tam ievērojiet, ka ārējās izteiksmes

atkarība no iekšējā pārdzīvojuma sevišķi iezīmīga taisni mūsu

mākslas izpratnei. Lai varētu precizi atspoguļot arī zemapzi-

ņas dzīvi, nepieciešams sevišķi atsaucīgs un teicami izkopts

ķermeņa un balss aparāts. Balsij un ķermenim ar vislielāko

jutīgumu un tiešamību acumirklīgi un precizi jāpārraida
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vissmalkākās, gandrīz nenotveramās iekšējās izjūtas. Tieši tādēļ
māksliniekam ar mūsu izpratni — daudz vairāk nekā citās māk-

slas nozarēs — jārūpējas ne tikai par savu iekšējo aparātu, kas

rada pārdzīvojuma procesu, bet jārūpējas arī par ārējo ķermeņa
aparātu, kas pareizi pārraida jūtu radošā darba rezultātus —

jūtu ārējo iemiesojuma formu.

Šo darbu lielā mērā ietekmē zemapziņa. Lomu iemiesojot,

ar zemapziņu nevar sacensties pat aktiera visrutinētākā tech-

nika, kaut arī pēdējā pašpārliecināti pretendē uz pārsvaru.

Pēdējās divās stundās es vispārējos vilcienos jums liku sa-

prast, kāda nozīme pārdzīvojumam mūsu mākslā, — Arkādijs
Nikolajevičs nobeidza.

Mēs ticam un droši zinām no pieredzes, ka tikai tāda ska-

tuves māksla, kas piesātināta ar aktiera dzīvo, būtisko pār-
dzīvojumu, var mākslinieciski pārraidīt visas netveramās no-

krāsas un lomas iekšējās dzīves būtību. Tikai tāda māksla var

pilnīgi aizraut skatītāju, likt viņam ne tikai vienkārši saprast,
bet galvenokārt pārdzīvot visu to, kas notiek uz skatuves, darot

bagātāku viņa iekšējo pieredzi un atstājot viņā pēdas, ko nespēj
izdzēst laiks.

Bet bez tam vēl, — un tas ir sevišķi svarīgi, — galvenie

daiļrades pamati un organiskās dabas likumi, uz ko pamatojas
mūsu māksla, pasarga aktierus no maldiem. Nevar jau zināt,

pie kāda režisora un kādos teātros jums būs jāstrādā. Ne jau
visur un ne visi daiļradē vadās no pašas dabas prasībām. Ļoti
daudzos gadījumos te notiek rupja vardarbība, un tas mākslinie-

kam vienmēr sagādā neveiksmes. Ja jūs stingri zināsiet īstenās

mākslas robežas un dabiskās daiļrades organiskos likumus, tad

jūs nenomaldīsieties, izpratīsiet savas kļūdas un jums būs iespē-

jams tās izlabot. Bez stingriem pamatiem, kurus jums var dot

pārdzīvojumu māksla, kas vadīta no likumiem, ko diktē pati
mākslas būtība, jūs nomaldīsieties, apmulsīsiet un pazaudēsiet

kritēriju. Lūk, kādēļ es uzskatu par nepieciešamu, ka visu vir-

zienu skatuves māksliniekiem jāizpētī mūsu pārdzīvojuma māk-

slas pamati. Katram skatuves māksliniekam ar to jāiesāk savas

mācības.

— Jā, jā, tas ir taisni tas, pēc kā es ar visu sirdi tiecos! —

es sajūsmā iesaucos. — Un cik priecīgs es esmu, ka man pie-

ņemšanas izrādē izdevās kaut daļēji izpildīt mūeu pārdzīvojuma
mākslas galveno uzdevumu.

— Neaizraujieties pāragri, — Torcovs mani atvēsināja.
— Citādi jums vēlāk nāksies piedzīvot visrūgtāko vilšanos.
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Nesamainiet īstu pārdzīvojuma mākslu ar to, ko jūs visā ainā

parādījāt pieņemšanas izrādē.

— Bet ko tad es parādīju? — es jautāju, juzdamies kā no-

ziedznieks pirms tiesas sprieduma.

— Es jau teicu, ka visā lielajā ainā, ko jūs nospēlējāt, īsteni

pārdzīvoti bija tikai nedaudzi laimīgi mirkļi, kas tuvināja jūs
mākslai. Es tos izmantoju, lai ar piemēru ilustrētu jums un

citiem skolniekiem mūsu mākslas virziena pamatu, par ko mēs

tagad runājam. Kas attiecas uz visu Otello un Jago ainu, tad

to nekādā ziņā nevar atzīt par pārdzīvojuma mākslu.

— Bet par ko tad to var atzīt?

— Par «spēli ar izjūtu», — Arkādijs Nikolajevičs precizēja.
— Kāda tad tā ir? — es jautāju, juzdams, ka it kā zaudēju

pamatu zem kājām.
— Tā spēlējot, — Torcovs turpināja, — atsevišķi momenti

pēkšņi paceļas līdz augstam mākslinieciskam līmenim un stipri

saviļņo skatītāju. Aktieris šajos mirkļos pārdzīvo jeb rada ar

iedvesmu improvizācijas kārtā. Bet vai jūs jūtaties tik spējīgs,

garīgi un fiziski pietiekami stiprs, lai nospēlētu visus piecus
lielos «Otello» cēlienus ar tādu pašu pacilātību, kā jūs nejauši

pieņemšanas izrādē nospēlējāt vienu mazu ainiņu — «Asinis,

Jago, asinis!»?

— Nezinu

— Bet es noteikti zinu, ka šāds uzdevums nav pa spēkam
pat aktierim ar izcilu temperamentu un lielu fizisku spēku, —

Arkādijs Nikolajevičs atbildēja manā vietā. — Dabai vajag pa-

līga — labi izstrādātas psichotechnikas. Bet jums visa tā vēl

trūkst, taisni tāpat kā «izjūtas aktieriem», kas neatzīst techniku.

Viņi, tāpat kā jūs, paļaujas tikai uz iedvesmu. Ja pēdējā nero-

das, tad viņiem, tāpat kā jums, nav ar ko aizpildīt spēles robus

un tukšās, nepārdzīvotās vietas lomā. Spēlējot lomu, rodas ilg-
stoši nervu paguruma periodi, pilnīgs māksliniecisks bezspēks
un naivi diletantiska izspēlēšanās. Šajos mirkļos jūsu lomas iz-

pildījums, kā katram «izjūtas aktierim», kļuva nedzīvs, kokains

un samocīts. Tā svaidoties, mainās pacilātības mirkļi ar uzspēli.
Tādu skatuvisku izpildījumu mēs savā aktieru valodā nosaucam

par «spēli ar izjūtu».

Arkādija Nikolajeviča kritika par maniem trūkumiem mani

skara ļoti dziļi. Tā mani ne tikai sarūgtināja, bet arī nobaidīja.
Mani pārņēma nevarība, un es vairs nedzirdēju, ko Torcovs ru-

nāja tālāk.
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Atkal mēs klausījāmies Arkādija Nikolajeviča piezīmes par

mūsu tēlošanu pieņemšanas izrādē.

lenākdams klasē, viņš uzrunāja Pašu Šustovu:

— Ari jūs pieņemšanas izrādē parādījāt mums dažus inte-

resantus īstās mākslas mirkļus, kaut gan tā nebija pārdzīvojuma
māksla, bet, cik savādi tas ari nebūtu, iztēles māksla.

— Iztēles? — ļoti izbrīnījās Šustovs.

— Kas tā par mākslu? — skolnieki jautāja.
— Tas ir otrs mākslas virziens, bet, ko tas nozīmē, to lai

jums paskaidro tas, kurš to parādīja izrādē dažos veiksmīgos
mirkļos.

— Šustov! Atcerieties, kā jūs radījāt Jago lomu! — Torcovs

uzaicināja Pašu.

— Tā kā šo to biju uzzinājis par mūsu mākslas techniku no

sava tēvoča, es vadījos tieši no lomas iekšējā satura un ilgi pē-

tīju to, — it kā aizstāvējās Šustovs.

— Vai tēvocis palīdzēja? — vaicāja Arkādijs Nikolajevičs.
— Mazliet. Mājās, man šķita, es sasniedzu īstu pārdzīvo-

jumu. Dažreiz arī mēģinājumos izjutu atsevišķas lomas vietas.

Tādēļ nesaprotu, kāds visam tam sakars ar iztēles mākslu, —

Paša turpināja taisnoties.

— Šinī mākslā arī pārdzīvo savu lomu vienu vai vairākas

reizes — vai nu mājās, vai arī mēģinājumos. Te nav izslēgts
pats galvenais process — pārdzīvojums, tādēļ arī šo otro māk-

slas virzienu varam uzskatīt par īstenu mākslu.

— Kā pārdzīvo lomu ar šādu mākslas ievirzi? Vai tāpai kā

mūsējā? — es jautāju.
— Taisni tāpat, tikai mērķis tur cits. Lomu var pārdzīvot

katru reizi, kā mēs to darām mūsu mākslā. Bet var arī lomu

pārdzīvot tikai vienu vai dažas reizes, lai novērotu jūtu dabis-

kās izpausmes ārējo formu un, paturot to prātā, iemācītos šo

formu mechaniski atkārtot ar ietrenētu muskuļu palīdzību. Tā

ir — lomas notēlošana.

Tādā kārtā — šinī mākslas novirzienā pārdzīvojuma norise

nav pats galvenais daiļrades moments, bet tikai viens no saga-

tavošanās etapiem tālākam aktiera darbam. Šāds darbs ir ārē-

jas mākslinieciskas formas meklēšana skatuviskam veidojumam,
tas uzskatāmi noskaidro tā iekšējo saturu. Šādos meklējumos
skatuves mākslinieks vispirms pievēršas sev un cenšas īsteni

izjust, pārdzīvot attēlojamā cilvēka dzīvi. Bet, atkārtoju, viņš to
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atļaujas darīt nevis izrādē, nevis tad, kad tēlo uz skatuves, bet

gan tikai savās mājās vai arī mēģinājumā.
— Bet Šustovs atļāvās to darīt pašā pieņemšanas izrādē!

Tātad tā bija pārdzīvojuma māksla, — es aizstāvēju.

Kāds mani atbalstīja, teikdams, ka Pašas nepareizi nospē-

lētajā lomā bijuši ietverti daži patiesa pārdzīvojuma mirkļi, kas

esot mūsu mākslas cienīgi.
— Nē, — Arkādijs Nikolajevičs protestēja. — Mūsu pārdzī-

vojuma mākslā katram lomas izpildīšanas mirklim ikkatru reizi

jābūt par jaunu pārdzīvotam un par jaunu iemiesotam.

Mūsu mākslā mēs daudz strādājam improvizācijas ceļā pie
vienas un tās pašas stingri nospraustas tēmas. Ar tādu daiļradi
sasniedzam svaigumu un izpildījuma tiešamību. To mēs redzē-

jām Nazvanova spēles nedaudzajos veiksmīgajos mirkļos. Bet

Šustova lomas pārdzīvojumā es neievēroju šo svaigumu un im-

provizāciju. Taisni otrādi, dažās vietās viņš mani ielīksmoja ar

precizitāti un artistiskumu. Bet... visā viņa spēlē bija jūtams

vēsums, un tas manī radīja aizdomas, ka viņam jau ir reiz uz

visiem laikiem nostiprināti spēles paņēmieni, kas nepieļauj im-

provizāciju un atņem spēlei svaigumu un tiešamību. Neskatoties

uz visu to, es visu laiku jutu, ka oriģināls, kas atkārtojumā
veikli tika nokopēts, ir bijis labs un pareizs, ka tas liecina par

īstu, patiesu «attēlojamā cilvēka garīgo dzīvi». Šīs kādreizējā

pārdzīvojuma procesa atskaņas padarīja dažus spēles mirkļus
izrādē par īstu mākslu.

— Kur tad es, Šustova brāļadēls, varētu piesavināties iz-

tēles mākslu?

— Mēģināsim noskaidrot, tādēļ stāstiet tālāk, kā jūs saga-

tavojāt Jago lomu! — Torcovs uzaicināja Šustovu.

— Lai pārbaudītu, kā mans pārdzīvojums izpaužas ārēji, es

ņēmu palīgā spoguli, — atcerējās Paša.

— Tas ir riskanti, bet arī raksturīgi iztēles mākslai. legau-

mējiet, ka spoguļa palīdzību vajag izmantot ļoti uzmanīgi! Tas

pieradina mākslinieku vērot sevi ārēji un nevis iekšēji.
— Tomēr spogulis man palīdzēja saskatīt un saprast, kā

manas izjūtas raisās ārēji, — Paša taisnojās.
— Jūsu personiskās izjūtas vai arī lomai pielāgotās?
— Mana paša, bet noderīgas Jago lomai.

— Tātad, strādājot pie spoguļa, jūs interesēja nevis pati

āriene, nevis manieres, bet galvenokārt tas, kā jūsos fiziski at-

spoguļojās iekšēji pārdzīvotās jūtas, «attēlojamā cilvēka garīgā
dzīve», — Arkādijs Nikolajevičs centās noskaidrot.
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— Tieši tas, tieši tas!

— Ari tas ir raksturīgi iztēles mākslai. Un taisni tādēļ, ka

tā ir māksla, tai nepieciešama skatuviska forma, kas pārraida
lomu ne tikai ārēji, bet galvenokārt atklāj tās iekšējo līniju —

«cilvēka garīgo dzīvi».

— Atceros, ka dažas vietas mani apmierināja, kad ierau-

dzīju pareizu atspoguļojumu tam, ko jutu, — Paša turpināja at-

cerēties.

— Tātad jūs reiz uz visiem laikiem iezīmējāt šos jūtu iz-

teiksmes paņēmienus?
— Tas notika pats no sevis, tos bieži atkārtojot.
— Galu galā jums izstrādājās noteikta ārēja forma lomas

veiksmīgo vietu skatuviskai interpretēšanai un jūs labi apguvāt
tās iemiesošanas techniku?

— Acīm redzot, jā.
— Un jūs šo formu pielietojāt katru reizi, turpinot radošu

darbu mājās un mēģinājumos? — eksaminēja Torcovs.

— Droši vien aiz paraduma, — Paša atzinās.

— Tagad sakiet vēl: vai šī reiz nospraustā forma radās pati
no sevis, katru reizi no iekšēja pārdzīvojuma, vai arī, reiz ra-

dusies, tā palika sastingusi un tika mechaniski atkārtota bez

jebkādas jūtu līdzdalības?

— Man likās, ka es pārdzīvoju katru reizi.

— Nē, pieņemšanas izrādē skatītājs to nejuta. Iztēles mākslā

notiek tas pats, ko darījāt arī jūs, cenzdamies izsaukt un iezīmēt

pašas raksturīgākās cilvēka pazīmes, kas atklātu lomas iekšējo
dzīvi. Atradis reiz par visām reizēm katrai lomai vislabāko iz-

teiksmes veidu — aktieris mācās to dabiski iemiesot mechaniskā

ceļā, bez jebkādas savu jūtu līdzdalības izrādes laikā. To var

sasniegt, ietrenējot ķermeņa un sejas muskuļus, ņemot palīgā
balsi, intonācijas, bezgalīgi atkārtojot dažādus virtuozās māk-

slas techniskos paņēmienus. Muskuļu atmiņa šiem iztēles māk-

slas aktieriem attīstīta līdz pilnībai.
Pieradis mechaniski izpildīt lomu, aktieris atkārto savu darbu

bez nervu un garīgo spēku piepūles. Šo piepūli viņš uzskata

ne tikai par nevajadzīgu, bet pat par kaitīgu publiskas daiļrades

laikā, jo katrs saviļņojums traucē aktiera pašsavaldīšanos un

pārveido reizi par visām reizēm iefiksēto zīmējumu un formu.

Formas neskaidrība un nedrošs raidījums taču kaitē iespaidam.
Viss tas lielākā vai mazākā mērā attiecināms uz atzīmēta-

jām vietām jūsu Jago lomas izpildījumā. Tagad atcerieties, kā

jūsu darbs norisa tālāk!
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— Citas vietas lomā un pats Jago tēls mani neapmierināja.
Ari par to es pārliecinājos, ņemot palīgā spoguli, — atcerējās
Šustovs. — Meklējot savā atmiņā piemērotu modeli, es atcerē-

jos kādu paziņu, kam nebija nekāda sakara ar manu lomu, bet

man šķita, ka tas labi iemiesotu viltību, ļaunumu un blēdību.

— Un jūs sākāt novērot viņu un pielāgot sevi viņam?
— Jā.

— Ko tad jūs darījāt ar savām atmiņām?
— Taisnību sakot, es vienkārši nokopēju mana paziņas ārē-

jās manieres, — atzinās Paša. — Domās viņu redzēju sev bla-

kām. Viņš staigāja, stāvēja, sēdēja, bet es no malas skatījos uz

viņu un atkārtoju visu to, ko viņš darīja.
— Tā bija liela kļūda! Šai mirklī jūs novērsāties no iztēles

mākslas un pievērsāties vienkāršai atdarināšanai, kopēšanai un

imitēšanai, kam nav nekāda sakara ar daiļradi.
— Bet kas man bija jādara, lai Jago sasaistītu ar tēlu, kas

ārēji un nejauši bija atrasts?

— Jums vajadzēja jauno materiālu sevī pārveidot ar atbil-

stošu izdomu, iedzīvināt to savā iztēlē, kā to dara mūsu pār-
dzīvojuma mākslas novirziena piekritēji.

Pēc tam, tiklīdz iedzīvinātais materiāls būtu nostiprinājies
jūsos un lomas tēls iecerē jau radīts, — jums vajadzēja sākt

jaunu darbu, par ko tik tēlaini runā viens no labākajiem iztēles

mākslas pārstāvjiem — ievērojamais franču skatuves mākslinieks

Koklens vecākais.

Aktieris iztēlē rada sev modeli, lai pēc tam «līdzīgi glezno-
tājam uztvertu katru līniju un atveidotu to nevis uz audekla,
bet atspoguļotu sevī...» — Arkādijs Nikolajevičs lasīja Koklena
brošūru, ko viņam tīšām bija atstājis Ivans Platonovičs. — «Viņš
redz Tartifam kādu tērpu un uzvelk to sev, redz viņa gaitu un

atdarina to, ievēro viņa sejas pantus un piesavinās to izteiksmi.

Viņš pielāgo tam savu seju, — vārdu sakot, veido, griež un

sašuj pats savu ādu, — līdz kamēr kritiķis, kas slēpjas viņā

pašā, nejūtas apmierināts un neatrod pieņemamu līdzību ar Tar-

tifu. Bet tas vēl nav viss; tā vēl ir tikai attēlojamā cilvēka ārējā
līdzība, bet ne pats tips. Vēl vajadzīgs, lai aktieris liktu Tarti-

fam runāt tādā balsī, kādu viņš šķietami sadzird no Tartifa, bet,
lai aptvertu visu lomas norisi, nepieciešams, lai aktieris kustē-

tos, staigātu, žestikulētu, klausītos un domātu kā Tartifs; lai

viņam būtu Tartifa dvēsele. Tikai tad portrets būs gatavs; to

varēs ierāmēt, tas ir, parādīt uz skatuves, un skatītājs teiks:

«Lūk, Tartifs!» — vai arī aktieris būs strādājis slikti.»'
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■— Bet tas taču šausmīgi grūti un sarežģīti! —es uztraucos.

— Jā. Pats Koklens to atzīst. Viņš saka: «Aktieris nedzīvo,
bet spēlē. Viņš paliek auksts pret savu spēles objektu, tomēr

viņa mākslai jābūt pilnīgai.»
Un patiešām, — piebilda Torcovs, — iztēles māksla prasa

pilnību jau tādēļ vien, lai tā varētu nest mākslas nosaukumu.

— Vai tad nav vienkāršāk uzticēties dabai, dabiskai daiļ-
radei un īstam pārdzīvojumam? — centos izzināt.

— Uz to Koklens pašpārliecināti apgalvo: «Māksla nav reālā

dzīve un pat ne dzīves atspoguļojums. Māksla — pati ir radī-

tāja. Tā rada pati savu dzīvi ārpus laika un telpas, skaistu savā

atrautībā.»1

Protams, mēs nevaram samierināties ar šādu pašpaļāvīgu
izaicinājumu, kas vērsts pret vienīgo vispilnīgo un nesniedzamo

mākslinieci — cilvēka radošo dabu.

— Vai tiešam viņi tic, ka technika ir stiprāka par pašu
dabu? Kādi maldi! — es nevarēju nomierināties.

— Viņi tic tam, ka rada uz skatuves savu, labāku dzīvi. Ne

šo reālo, cilvēcisko, kādu mēs pazīstam īstenībā, bet citu —

skatuvei pielāgotu.

Lūk, kāpēc iztēles aktieri katru lomu pārdzīvo pareizi,
dabiski tikai sākumā, darba sagatavošanas periodā, bet pašā

daiļrades brīdī uz skatuves viņi pārdzīvo to tikai šķietami. Lai

to attaisnotu, viņi atrod šādus pierādījumus: teātris un teātra

izrādes ir tikai šķietamas, bet skatuve ir pārāk nabadzīga ar

izteiksmes līdzekļiem, lai dotu īstas dzīves ilūziju: tāpēc teātrim

nevajagot vis izvairīties no šķietamības, bet vajagot to iemīlēt.

Tāda daiļrade ir skaista, bet ne dziļa, tā ir gan efektiva,

bet ne spēcīga; forma te interesantāka nekā saturs; tā vairāk

iedarbojas uz dzirdi un skatāmību, bet mazāk skar dvēseli, un

tāpēc tā drīzāk ielīksmo, nevis spēcīgi saviļņo.

Tiesa, ari ar šādu mākslu var sasniegt spēcīgus iespaidus.
Tie aizrauj, kamēr tos uztveram, par tiem var saglabāt skaistas

atmiņas, bet tie nav tie iespaidi, kas silda dvēseli un dziļi

iespiežas tajā. Šādas mākslas iedarbība ir asa, bet ne ilgstoša.
Par to vairāk jābrīnās, nekā jātic. Tāpēc šādai mākslai daudz

1 Koklens vecākais, «Aktiera māksla», Kijevas dramatiska teātra izde-

vums, Kijevā, 1909. g., 8. un 9. lpp. — Red.
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kas ir nesasniedzams. Viss, kas sagādā negaidītu pārsteigumu
un skatuvisku skaistumu vai ari prasa gleznainu patosu, — ir

šās mākslas izteiksmes apcirkņos. Bet, lai izteiktu dziļākas kais-

lības, šādi izteiksmes līdzekļi ir pārāk grezni vai arī pārāk
pavirši. Cilvēka jūtu smalkums un dziļums nepakļaujas tech-

niskiem paņēmieniem. Risinot dabisku pārdzīvojumu un to

iemiesojot, — nepieciešama pašas dabas tieša palīdzība. Neska-

toties uz visu to, tomēr jāatzīst, ka iztēles ceļā veidota loma,

ja tā iecerēta īstena pārdzīvojuma procesā, uzskatāma par daiļ-
radi, par mākslas darbu.

19... g

Govorkovs šodien stundā lielā pacilātībā apgalvoja, ka viņš
esot iztēles mākslas aktieris, ka šā virziena pamati tuvi viņa
dvēselei, ka tieši to prasot viņa mākslinieciskās izjūtas un ka

viņš atrodoties to varā; ka tieši tā un ne citādi viņš saprotot
daiļradi. Arkādijs Nikolajevičs apšaubīja viņa apgalvojumus un

atgādināja, ka iztēles mākslā nepieciešams pārdzīvojums, un

bija gandrīz pārliecināts, ka Govorkovs nepārvalda šo procesu
ne skatuves darbā, ne strādādams mājās. Tomēr strīdnieks ap-

galvoja, ka viņš vienmēr stipri izjūt un pārdzīvo to, ko dara

uz skatuves.

— Katrs cilvēks ikkatrā savas dzīves mirklī kaut ko izjūt un

pārdzīvo, — teica Arkādijs Nikolajevičs. — Ja viņš nekā ne-

justu, tad viņš būtu miris. Jo tikai mirušie nekā vairs nesajūt.
Svarīgi ir tas — vai jūs uz skatuves pārdzīvojat savas jūtas,
kas analogas lomas dzīvei, vai kaut ko citu, kam ar lomu nav

nekāda sakara.

Ļoti bieži pat paši pieredzes bagātākie aktieri mājās izstrādā

lomu, bet uz skatuves tēlo ne to, kas lomai un mākslai svarīgs
un būtisks. Tas pats ir noticis ar jums visiem. Vieni demons-

trēja mums izrādē savu balsi, efektivu intonāciju un spēles tech-

niku, bet citi uzjautrināja skatītājus ar dzīvu skraidelēšanu,
baleta lēcieniem, pārdrošu uzspēli, valdzināja ar skaistiem žes-

tiem un pozām; ar vienu vārdu sakot, parādīja uz skatuves to,
kas nebija vajadzīgs attēlojamām personām.

Un jūsu pieeja lomai, Govorkov, neatklāja ne iekšējo saturu,
ne pārdzīvojumu, un tā nebija arī iztēle, bet gan pavisam kas

cits, un jūs domājat, ka esat mākslā kaut ko radījuši. Bet tur,

kur nepulsē jūsu īstās jūtas, kas līdzīgas attēlojamās personas
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jūtām, — tur nevar būt runa par īstenu daiļradi. Tādēļ neap-

māniet sevi, bet labāk centieties dziļāk iegremdēties un saprast,
kur sākas un kur beidzas īsta māksla! Tad jūs pārliecināsieties,
ka jūsu spēlei nebija nekāda sakara ar to.

— Bet kas tad tā bija?
— Amatniecība. Tiesa, ne visai slikta, ar diezgan pieklājīgi

izstrādātiem paņēmieniem, lomu atreferējot un to šķietami ilus-

trējot.
Izlaižu garo strīdu, ko uzsāka Govorkovs, un turpinu tieši

ar Torcova paskaidrojumu par robežām, kas šķir īstu mākslu

no amatniecības.

— Nav īstas mākslas bez pārdzīvojuma. Tādēļ tā sākas

tikai tur, kur jūtas iegūst savas tiesības.

— Bet kur sākas amatniecība? — Govorkovs jautāja.
— Tā savukārt sākas tur, kur izbeidzas radošs pārdzīvo-

jums vai pārdzīvojuma māksliniecisks notēlojums. Ja pārdzīvo-

juma mākslā un iztēles mākslā pārdzīvojuma process ir neiz-

bēgams, tad amatniecībā tas ir nejaušs un nevajadzīgs. Šāda

tipa aktieri neprot radīt katru lomu atsevišķi. Viņi neprot pār-
dzīvot un dabiski iemiesot pārdzīvoto. Aktieri-amatnieki prot
tikai atreferēt lomas tekstu, pavadot savu izpildījumu ar reizi

par visām reizēm izstrādātiem skatuviskiem spēles paņēmieniem.
Tas stipri vienkāršo amatniecības uzdevumus.

— Kā izprotama šāda vienkāršošana? — es jautāju.
— Jūs to labāk sapratīsiet, kad zināsiet, no kurienes cēlu-

šies un kā radušies amatnieciskās spēles paņēmieni, kurus mūsu

valodā saucam par aktieru štampiem. Lūk, kā tie radušies un

izveidojušies:
Lai pārraidītu lomas jūtas, nepieciešami tās iepazīt, bet, lai

tās iepazītu, vajag pašam izjust analoģiskus pārdzīvojumus,
īstas jūtas nav atdarināmas, var tikai viltot jūtu ārējās izpaus-
mes rezultātus. Bet mākslas amatnieki neprot lomu pārdzīvot,

tāpēc nekad nespēj izpazīt šādas radošas norises izpausmes

ārējos rezultātus.
— Ko darīt? Kā atrast ārējo formu bez iekšējās jūtu ieros-

mes? Kā ar balsi un kustību pārraidīt neesošā pārdzīvojuma

ārējos rezultātus. Nav citas izejas kā izlīdzēties ar vienkāršu,

pieņemtu aktierisku uzspēli. Tā ir ļoti primitiva, formāla un

ārēja jūtu notēlošana. Šīs jūtas ir svešas lomai, tās nav pār-
dzīvotas un tāpēc paliek nepazītas pašam aktierim — lomas

izpildītājam. Tas ir vienkāršs atdarinājums.
Ar mimikas, balss un kustību palīdzību aktieris-amatnieks
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parāda skatītājiem tikai ārējus štampus, kas it kā izteic attēlo-

jamā «cilvēka garīgās dzīves» saturu — nedzīvu un neesošu

jūtu masku. Šādai ārējai uzspēlei izstrādāts plašs asortiments

visdažādāku aktierisku tēlošanas paņēmienu, kas it kā šķietami
ar ārējiem līdzekļiem izteiktu visdažādākās jūtas, kādas vien

sastopamas skatuves praksē. Pašu jūtu šajos amatnieciskajos
paņēmienos nav, bet ir tikai atdarinājums, ārēji iedomāta jūtu

izpausmes līdzība; nav dvēseles satura, bet ir tikai ārējs paņē-
miens, it kā šā satura izteicējs.

Vieni no šiem paņēmieniem, kas iefiksēti reizi par visām rei-

zēm, saglabājas kā amatnieciskas tradicijas, kas mantotas no

priekšgājējiem, kā, piemēram, rokas pielikšana pie sirds, runā-

jot par mīlu. Citi piesavināti jau gatavā veidā no apdāvinātā-
kiem laikabiedriem (pieres noglaušana ar plaukstas ārējo pusi,
kā to darīja Vera Fjodorovna Komisarževska, lomas traģiskos
mirkļos). Treškārt, šādus paņēmienus izgudro paši aktieri.

Lomas izpildījumam ir noteikta, īpaša amatnieciska ma-

niere — gan balsij, gan dikcijai, gan vārdu izteiksmei (pārspī-
lēta balss paaugstināšana un pazemināšana lomas spēcīgākās
vietās; to pavada īpatnēji aktierisks tremolo vai arī īpaši dekla-

matoriski balss izlocījumi). Ir noteikti paņēmieni gaitai (aktieri-
amatnieki nevis staigā, bet svinīgi soļo pa skatuvi). Ir paņē-
mieni kustībām un darbībai, plastikai un ārējai spēlei (šie

paņēmieni aktieriem-amatniekiem sevišķi asi izteikti un pama-
toti nevis ar skaistuma izjūtu, bet ar izskaistinājumu). Ir paņē-
mieni visdažādāko cilvēka jūtu un kaislību izteikšanai (atviezti
zobi un izbolītas acis greizsirdībā, piemēram, Nazvanovam; ar

rokām aizklāta seja un acis raudot, matu plēšana — izmisumā).
Ir paņēmieni, kā atdarināt dažādu sabiedrības slāņu tipus un

tēlus (zemnieki spļauj uz grīdas, slauka degunu piedurknē,
karavīri skandina piešus, aristokrāti spēlējas ar lorneti); ir

noteikti paņēmieni laikmetiem (operiski žesti viduslaikiem, dejo-

joša gaita 18. gadsimtam); tāpat ir arī paņēmieni lugu un

lomu izpildīšanai (pilsētas priekšnieka tips); īpaša auguma

saliekšana uz skatītāju pusi, delnas pielikšana pie lūpām pie
«a parte». Visas šīs aktieriskās ieražas laika gaitā kļuvušas

par tradicijām.
Tā reizi par visām reizēm izveidojās vispārināta, aktieriska

runa, īpaša lomas izpildīšanas maniere, vadoties no iepriekš

aprēķinātiem efektiem, sevišķa skatuves gaita, pozu un žestu

gleznainība. Aktieru-amatnieku ietrenētie muskuļi viegli nokopē

jau gatavos mechaniskos spēles paņēmienus, tie paliek par para-
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dumu un kļūst par otru dabu, kas uz skatuves tad ieņem cilvēka

esamības vietu.

Šī reizi par visām reizēm izveidotā jūtu maska ātri nonēsā-

jas, zaudē pat savu niecīgo dzīves iezīmi un kļūst par mecha-

nisku aktiera stampu, triku vai arī par pieņemtu ārēju pazīmi.
Šādu stampu garš virknējums, kas reizi par visām reizēm no-

stiprināts ikvienas lomas pārraidei, izveido aktiera tēlošanas

paražas vai rituālu, kas pavada lugas teksta jau nosacīto atre-

ferējumu. Ar visiem šiem ārējās spēles paņēmieniem amatnie-

ciskie aktieri grib atvietot dzīvo, īsteno, iekšējo pārdzīvojumu
un daiļradi. Bet nekas nevar sacensties ar īstām jūtām, un nav

iespējams tās izpaust ar amatnieku mechaniskiem paņēmieniem.
Dažiem štampiem piemīt kāds teatrāls spilgtums, turpretim

to lielum lielais vairums mūs apvaino ar savu slikto gaumi un

pārsteidz ar cilvēka jūtu izpratnes seklumu, vienvirzību vai

pat ar muļķību.
Bet laiks un seni paradumi pat kroplo un bezjēdzīgo padara

tuvu un mīļu (tā, piemēram, laika gaitā nostiprinātās operetes
komiķa grimases, komiskās vecenes tieksme izrādīties par jau-

navu, durvju automātiska atvēršanās, ienākot un izejot aktierim-

viesim un lugas varonim, — to visu teātrī uzskata it kā par

pilnīgi normālu parādību).
Tāpēc pat nedabiskos štampus piesavinās kā amatu un cieši

iesaista aktieru paražu rituālā; daži štampi tā deģenerējušies,
ka pirmajā mirklī grūti pat noteikt to izcelšanos, Aktieru spēles
paņēmieni, kas atrauti no satura radītājas pamatnes, zaudē-

dami jebkuru iekšējo jēgu, kļūst par vienkāršu skatuvisku priekš-
nosacījumu, kam nav nekā kopēja ar patieso dzīvi, un tāpēc
tie izkropļo aktiera cilvēcisko dabu. Daudz šādu pieņemtu

štampu ir baletā, operā, bet sevišķi pseidoklasiskajās traģēdijās,
kur ar šiem nostiprinātiem amatnieciskiem paņēmieniem grib
izteikt vissarežģītākos un cildenākos varoņu pārdzīvojumus

(piemēram, daiļumu ar pārspīlētu plastiskumu, sirds «izrau-

šanu» no krūtīm izmisuma mirkļos, roku kratīšanu atriebībā un

to pacelšanu lūgšanā).
Salkana balss nokrāsa liriskajās vietās, skumji monotona,

runājot episku dzeju, sparīga aktieriska runa, naida jūtas izsa-

kot, neīstas asaras balsī, attēlojot bēdas, — pēc aktiera-

amatnieka pārliecības, šādas vispārpieņemtas aktieriskas runas

un plastikas šķietamais uzdevums — padarīt cildenāku un

skaistāku aktiera balsi, dikciju un kustības, lai panāktu spilg-
tāku skatuvisku efektu un tēlainu izteiksmību. Bet, diemžēl,
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ne vienmēr cildenumu pareizi saprot, tāpat pārprot arī skais-

tuma jēdzienu, bet izteiksmību ļoti bieži nosaka — slikta

gaume, un tā dzīvē sastopama daudz biežāk nekā labā. Lūk,

kādēļ cēluma vietā radusies uzpūtība, skaistumu atvieto izskais-

tinājums, bet izteiksmību — teatrāls efekts. Un galu galā, sākot

ar samāksloto runu un dikciju un beidzot ar aktiera gaitu un

žestiem, — viss kalpo tikai teatrālam ārējam skaļumam, kas

nav pietiekami vienkāršs, lai kļūtu māksliniecisks.

Aktiera amatnieciskā runa un plastika novirzīta uz ārēju
efektu un izmanīgu cildenuma izrādīšanu, kas noved pie īpaša
teatrāla izskaistinājuma.

Aizgūtais štamps nevar atvietot pārdzīvojumu.
Nelaime vēl tā, ka katrs štamps ir lipīgs un uzbāzīgs. Kā

rūsa tas saēd aktieri. Reiz atradis sev spraugu, tas spiežas tā-

lāk, aug un cenšas pakļaut pašu lomu un visus aktiera tēloša-

nas līdzekļus. Štamps aizpilda lomā katru tukšu vietu, kur

trūkst īstu jūtu, un stingri nostiprinās tur. Vēl vairāk, ļoti bieži

pirms jūtu atmošanās tas pasteidzas aizsprostot tam ceļu,

tāpēc aktierim vajag uzmanīgi pasargāt sevi no uzbāzīgajiem

štampa pakalpojumiem.
Viss sacītais attiecināms pat uz apdāvinātiem aktieriem, kas

spējīgi uz īstu, organisku daiļradi. Par amatnieciska tipa aktie-

riem var teikt, ka gandrīz visa viņu skatuves darbība izpaužas

tikai veiklā štampu izvēlē un to kombinācijā. Dažiem štampiem

piemīt savs ārējais skaistums un pievilcība, un nepiedzīvojis

skatītājs pat neievēro, ka tas nav vairāk nekas cits kā tikai

mechanisks aktiera darbs.

Līdz kādai pilnībai arī nebūtu izkopti aktieru štampi,_ tomēr

tie paši par sevi nespēj aizraut skatītājus. Vajadzīgi vel kadi

citi, papildu rosinātāji, un par tādiem rosinātājiem kļūst īpaši

paņēmieni, ko mēs saucam par aktierisko emociju. Aktieriska

emocija vēl nav īstā emocija, tā nav vēl īstais mākslinieciskais

lomas pārdzīvojums uz skatuves. Tā ir mākslīga ķermeņa peri-

fērijas uzbudināšana. Piemēram, ja sažņaudzam dūres, spēcīgi
savelkam ķermeņa muskuļus vai spazmatiski elpojam, tad va-

ram radīt sevī stipru fizisku sasprindzinājumu, ko ļoti bieži

skatītāji uztver kā dedzīga, kaislību saviļņota temperamenta

izpausmi. Var ārēji, mechaniski svaidīties un uztraukties bez

dvēseles pārdzīvojuma, vispār — bez iemesla. Tas rada vaju
fiziskas iekaismes līdzību.

Nervozāka rakstura aktieri uzbudina aktierisko emociju,

mākslīgi sasprindzinot savus nervus; tā rodas īpaša veida ska-



40

tuviska histērija, klaigāšana, slimīga ekstāze, kas bieži vien

iekšēji tikpat nesaturīga kā mākslīgi radītā fiziskā iekaisme. Kā

vienā, tā otrā gadījumā mums darīšana nevis ar māksliniecisku

spēli, bet gan ar uzspēli, nevis ar īstām aktiera jūtām, kas

atbilstu viņa izpildāmajai lomai, bet gan ar aktierisku emociju.
Neskatoties uz visu to, šāda emocija tomēr sasniedz savu

mērķi un dod kādu nojautu par dzīvi, rada zināmu iespaidu, jo
cilvēki ar vāju mākslas izpratni nespēj atšķirt šā iespaida kva-

litāti, bet apmierinās ar rupju viltojumu. Šā tipa aktieri paši
ļoti bieži ir pārliecināti, ka viņi kalpo īstai mākslai, un neap-

zinās, ka ir vienkārši skatuves amatnieki.

19... g

Šāsdienas nodarbību stundā Arkādijs Nikolajevičs turpināja
analizēt pieņemšanas izrādi.

Nabaga Vjuncovam tika par visiem vairāk. Viņa spēli Arkā-

dijs Nikolajevičs pat neatzina par amatniecību.

— Kas tad tā bija? — es iejaucos sarunā.

— Vispretīgākā laušanās.

— Bet vai tad man tās nebija? — pajautāju drošības pēc.
— Bija!
— Kad?! — šausmās iesaucos. — Jūs taču teicāt, ka es

esot spēlējis ar izjūtu!
— Un reizē paskaidroju, ka tāda spēle sakārtojas no īstas

daiļrades mirkļiem, kurus nomaina ...
— Amatniecība? — man paspruka jautājums.
— Amatniecībai jau jūs nevarējāt piekļūt, jo to var apgūt

tikai ilgstošā darbā — kā, piemēram, Govorkovs, bet jums tam

neatlika laika. Tieši tādēļ, atdarinot mežoni, jūs pielietojāt vis-

diletantiskākos štampus, kuros nebija it nekā no technikas. Bet

technika nepieciešama kā mākslā, tā arī amatniecībā.

— No kurienes tad man bija radušies štampi, ja es pirmo
reizi uzgāju uz skatuves?

— Es pazīstu divas meitenes, kas nekad nav redzējušas ne

teātri, ne izrādi, pat ne mēģinājumu, tomēr viņas spēlēja tra-

ģēdijas, pielietojot vispretīgākos un banālākos štampus.
— Tātad pat ne amatniecība, bet vienkārši diletantiska

«laušanās»?

— Ja! Par laimi tikai «laušanas», — Arkādijs Nikolajevičs
apstiprināja.
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— Kāpēc tad «par laimi»?

— Tāpēc, ka cīnīties ar iesācēja «laušanos» ir vieglāk nekā

ar stingri iesakņojušos amatniecību. lesācēji, tādi kā jūs, ja

viņi ir apdāvināti, var nejauši un uz mirkli labi izjust lomu,
bet nespēj vēl visu to pārraidīt izturēti mākslinieciskā formā,
un tāpēc jāizlīdzas ar «laušanos». Sākumā tā ir diezgan nevai-

nīga spēle, bet nevajag aizmirst, ka tur slēpjas lielas briesmas;

ar to ir jācīnās jau pašā sākumā, lai neatļautu attīstīties tādām

paražām, kas sakropļo aktiera spēli un ievirza nepareizi viņa
dabas dotības, apdāvinātību. Centieties taču izprast, kur sākas

un kur beidzas amatniecība un kur vienkārša laušanās!

— Kur tad ta sakas?

— Mēģināšu to izskaidrot, ņemot par piemēru jūsu pašu
rīcību. Jūs esat gudrs cilvēks, bet kādēļ viss tas, ko jūs darījāt
pieņemšanas izrādē, izņemot dažus mirkļus, bija aplami? Vai

tiešām jūs ticat tam, ka mauri, kas savā laikā bijuši slaveni

ar savu kultūru, plosās līdzīgi būrī ieslēgtiem zvēriem? Jūsu

tēlotais mežonis, pat mierīgi sarunādamies ar savu adjutantu,
rēca, ņirdza zobus un bolīja acis. Kāpēc šāda lomas izpratne?
Paskaidrojiet mums, kā jūs nonācāt pie šīm aplamībām! Vai

gan ne tāpēc, ka aktierim, kas apmaldījies savos daiļrades
ceļos, šķiet atļauta katra aplamība?

Es pastāstīju ļoti sīki, gandrīz visu, ko biju pierakstījis
dienasgrāmatā, par to, kā es veidoju savu lomu mājās. Daļu
no tā man izdevās ilustrēt ar darbību. Lai viss būtu labāk uz-

skatāms, izkārtoju pat krēslus tā, kā novietotas mēbeles manā

istabā.

Par maniem demonstrējumiem dažās vietās Arkādijs Nikola-

jevičs sirsnīgi smējās.
— Lūk, kā rodas pati vissliktākā amatniecība! — viņš teica,

kad biju beidzis. — Tas notiek vispirms tad, kad uzņemas veikt

to, kas nav pa spēkam un ko nezina un neizjūt.
Man likās, ka pieņemšanas izrādē jūsu galvenais uzdevums

bija pārsteigt un saviļņot skatītāju. Kā to panākt? Ar dabis-

kām, organiskām jūtām, kādas atbilst attēlojamam cilvēkam.

Bet šo jūtu jums nebija. Nebija arī nedalīta dzīva tēla, ko jūs
varētu kaut ārēji nokopēt. Ko jūs varējāt darīt? Jums atlika

tikai pieķerties pirmajai raksturīgajai pazīmei, kas nejauši pamir-
dzēja atmiņā. Kā katram cilvēkam, tā arī jums atmiņā uzgla-
bāts daudz tādu pazīmju katram dzīves gadījumam. Ikviens

iespaids taču kaut kādā veidā uzglabājas mūsu atmiņā, un

vajadzības gadījumā mēs varam to gleznaini parādīt. Šādos
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«kaut kā» un steigā apgūtos tēlojumos mēs maz rūpējamies, lai

tie atbilstu īstenībai. Mēs apmierināmies ar kaut kādu vienu

raksturvilcienu, vienu iezīmi. Šādu tēlu iemiesošanai dzīves

praksē ir nostiprinājušies pat trafareti jeb ārēji attēlošanas pa-

ņēmieni. Pasakiet kaut kuram no mums: «Nospēlējiet «mežoni

vispār» tūlīt, bez sagatavošanās!» Galvoju, ka lielum lielā daļa
darīs to pašu, ko izrādē darījāt jūs, jo nemierīgu svaidīšanos,
rēkšanu, zobu rādīšanu, acu bolīšanu mūsu iztēle no seniem

laikiem uztvērusi kā priekšstatus par mežonīgu cilvēku.

Tādi paši «vispār» paņēmieni ir katram cilvēkam, lai

izteiktu greizsirdību, dusmas, saviļņojumu, prieku, izmisumu utt.

Un šos paņēmienus pielieto neatkarīgi no tā, kā un kad, kādos

apstākļos tos cilvēks pārdzīvo. Tāda «spēle» jeb, pareizāk sakot,

uzspēle uz skatuves ir smieklīgi elementāra: lai parādītu īste-

nībā neesošu jūtu spēku, kliedz līdz aizsmakumam, pastiprina
mimiku, pārspīlē darbību un kustību izteiksmīgumu, vicina ro-

kas, sakampj galvu utt. Visi minētie spēles paņēmieni piemīt
arī jums, bet par laimi to nav daudz. Tādēļ arī nav nekāds brī-

nums, ka jūs tos izmantojāt vienas stundas laikā. Šādi pēkšņi
uzspēles paņēmieni rodas paši no sevis un drīz apnīk.

Turpretim īstie mākslinieciskie paņēmieni, kas atklāj lomas

iekšējo dzīvi, izveidojas grūtā un ilgā darbā un nekad neapnīk
uz skatuves. Tie atjaunojas paši no sevis un pastāvīgi papil-
dinās, vienmēr aizraujot gan pašu aktieri, gan skatītāju. Lūk,

kāpēc loma, kas veidota ar dabiskiem spēles paņēmieniem, aug,
bet tā, kas veidota ar uzspēli un diletantisku «laušanos», kļūst

nedzīva, mechaniska jau no pirmā acumirkļa.
Tie visi ir «vispārcilvēciski štampi», kas, tāpat kā pakalpīgi

muļķi, bīstamāki par ienaidnieku. Jums, tāpat kā katram cilvē-

kam, piemīt šie štampi, un jūs tos izmantojāt uz skatuves tāpēc,
ka jūsu rīcībā nebija gatavu, amatniecības technikā izstrādātu

paņēmienu.
Kā redzat, «laušanās», tāpat kā amatniecība, sākas tur, kur

beidzas pārdzīvojums, tikai amatniecībā organizēti sagatavojas
atvietot jūtas ar vienkāršu uzspēli un pielieto jau izstrādātus

štampus, bet, ja aktieris «vienkārši laužas» uz skatuves, tad

viņa rīcībā nav šādu štampu un viņam bez izvēles jālaiž darbā

pirmais, kāds pagadās atmiņā, — «vispārcilvēciskais» vai arī

«aizgūtais» štamps, kas nav noslīpēts un skatuvei iepriekš saga-
tavots.

Tas, kas notika ar jums, ir saprotams un ka iesācējam pie-
dodams. Bet turpmāk esiet uzmanīgi! No diletantiskas «lauša-
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nās» un «vispārcilvēciskiem štampiem» galu galā izveidojas vis-

sliktākā amatniecība. Nejaujiet tai attīstīties!

Tāpēc vispirms cīnieties neatlaidīgi ar štampiem un tajā
pašā laikā mācieties pārdzīvot izrādē lomu ne tikai atsevišķos

momentos, kā tas bija ar «Otello», bet visu laiku, kamēr jūs
pārraidāt attēlojamā cilvēka dzīvi!

Tā jūs atradināsieties no «spēles ar izjūtu» un saskarsieties

ar pārdzīvojuma mākslu.

19... g

Arkādija Nikolajeviča vārdi mani dziļi ietekmēja. Bija brīži,
kad domāju, ka man skola jāatstāj.

Lūk, kādēļ, šodien stundā satiekoties ar Torcovu, es turpi-

nāju viņu izjautāt. Es gribēju iegūt kopēju slēdzienu par to,

kas runāts iepriekšējās stundās. Galu galā secināju, ka mana

spēle ir sajaukums no paša labākā, kas ir mūsu mākslā, tas ir,

no pārdzīvojuma mirkļiem, un paša sliktākā — «laušanās».

— Tas vēl nav pats ļaunākais, — Torcovs mani nomieri-

nāja. — Tas, ko darīja citi, ir vēl sliktāk. Jūsu diletantisms ir

ārstējams, bet citu kļūdas ir apzināti principi, kurus skatuves

māksliniekam ne vienmēr izdodas izmainīt vai arī izravēt ar

visām saknēm.

— Kas tad tas ir?

— Mākslas ekspluatācija.
— Un tas būtu? — jautāja skolnieki.

— Kaut vai tas, kā rīkojās Veļjaminova.
— Es?! — pārsteigta uzlēca kājās Veļjaminova. — Ko tad

es tādu darīju?
— Izrādījāt mums savas rociņas, kājiņas un pati sevi, jo

no skatuves visu to var labāk redzēt, — Arkādijs Nikolajevičs
atbildēja.

— Es? Rociņas, kājiņas? — brīnījās mūsu nabaga skaistule.

— Jā, tieši: rociņas un kājiņas.
— Šausmīgi, briesmīgi, dīvaini, — joprojām brīnījās Veļja-

minova. — Pati tā esmu rīkojusies un pati nekā nezinu!

— Tā tas vienmēr ir ar ieradumiem, kas iesakņojušies.
— Kādēļ tad mani tā slavēja?
— Tāpēc, ka jums skaistas kājiņas un rociņas.
— Bet kas tad tur slikts?

— Slikti ir tas, ka jus koķetējat ar skatītajiem, bet nespē-

lējāt Katerinu. Ne jau tādēļ Šekspirs rakstīja «Spītnieces pre-
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čības», lai skolniece Veļjaminova varētu parādīt no skatuves

skatītājiem kājiņu un koķetētu ar saviem pielūdzējiem, —

Šekspiram bija cits mērķis, kas palika jums svešs, bet mums —

nezināms.

Diemžēl, mūsu mākslu Jotī bieži izmanto gluži svešiem

mērķiem. Jūs to izmantojāt, lai parādītu savu skaistumu,
citi — lai iegūtu popularitāti, ārējus panākumus vai karjeru.
Mūsu darbā tās ir parastas parādības, no kurām es cenšos jūs
atturēt. legaumējiet stingri, ko jums tagad teikšu: teātris, patei-
coties savam publiskajam raksturam un izrādes skatāmībai, ir

kā abpusīgi griezīgs ierocis: no vienas puses, tas izpilda sva-

rīgu sabiedrisku uzdevumu, bet, no otras puses, atbalsta tos,
kas grib ekspluatēt mūsu mākslu un taisīt karjeru. Šie cilvēki

izmanto gan neizpratni, gan sabojātu gaumi, gan protekciju,

ķeras pie intrigām un citiem līdzekļiem, kam nav nekāda sakara

ar daiļradi. Ekspluatatori ir mākslas Jaunākie ienaidnieki. Ar

viņiem jācīnās visenerģiskākā veidā, bet, ja tas nelīdz, tad tie

jāaizdzen projām no skatuves. Tādēļ, — viņš atkal griezās pie

Veļjaminovas, — izlemiet reizi par visām reizēm: vai jūs at-

nācāt, lai kalpotu un nestu upurus mākslai jeb lai ekspluatētu
to saviem personiskiem mērķiem?

Tomēr, — turpināja Torcovs, griezdamies pie visiem, — ieda-

līt mākslu kategorijās var tikai teorijā. īstenība un prakse
nerēķinās ar iedalījumiem un bieži sajauc visus virzienus. Un

patiešām — mēs loti bieži redzam, ka lieli skatuves mākslinieki

cilvēcīgu vājību dēļ pazemojas līdz amatniecībai, bet amatnieki

brīžam pacejas līdz īstai mākslai.

Tas pats notiek katrā izrādē, izpildot jebkuru lomu. Blakus

īstam pārdzīvojumam sastopam iztēles momentus, amatniecisku

«laušanos» un ekspluatāciju. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai skatuves

mākslinieki zinātu robežu, kur beidzas viņu māksla, bet vēl

svarīgāk, lai amatnieki saprastu, kur sākas māksla.

Tātad mūsu darbā pastāv divi galvenie virzieni: pārdzīvo-

jumu māksla un Iztēles māksla. Kopējs fons, uz kura tie mirdz,
ir laba vai slikta skatuviska amatniecība. Vēl jāievēro, ka iek-

šējās sajūsmas brīžos cauri apnicīgajiem štampiem un uzspē-
lēm var izlauzties arī īstas daiļrades uzliesmojumi.

Tāpat nepieciešami pasargāt savu mākslu no ekspluatācijas,
jo šis ļaunums piezogas nemanot.

Kas attiecas uz diletantismu, tad tas ir vienlīdz ļauns un

vienlīdz labs — atkarībā no izvēlētā ceļa virziena.

— Kā izbēgt no šim draudošajām briesmām? — es jautāju.



— Kā jau teicu: ir tikai viens vienīgs līdzeklis — neatlai-

dīgi virzīties uz mūsu mākslas galveno mērķi; tas nozīmē:

radīt lugā attēlojamā «cilvēka garīgo dzīvi» un mākslinieciski

iemiesot šo dzīvi skaistā skatuviskā formā. Šajos vārdos slēpjas
īsta skatuves mākslinieka ideāls.

No Torcova paskaidrojumiem man likās, ka pārāk agri mēs

uzstājāmies uz skatuves un ka pieņemšanas izrāde atnesa

skolniekiem vairāk ļauna nekā laba.

— Jums tā atnesa tikai labu, — Arkādijs Nikolajevičs
iebilda, kad atklāju viņam savas domas. — Izrāde parādīja to,
ko nekad nedrīkst darīt uz skatuves, un to, no kā jums jācenšas

izbēgt nākotnē.

Nobeidzot pārrunas un atvadoties no mums, Torcovs pazi-

ņoja, ka ar rītdienu mēs sāksim nodarbības, kuru mērķis būs

izkopt mūsu balsi, ķermeni, tas ir, sāksies dziedāšanas, dikcijas,

vingrošanas, ritma, plastikas, deju, paukošanās un akrobātikas

stundas. Šīs stundas notiks katru dienu, jo cilvēka ķermeņa
muskuļu attīstībai nepieciešami sistemātiski, neatlaidīgi un ilgi
vingrinājumi.
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III. DARBĪBA. «JA BŪTU».

«DOTIE APSTĀKĻI»

19... g

Šodien mēs sapulcējāmies mūsu skolas teātra nelielajās, bet

pilnīgi iekārtotajās telpās.

Arkādijs Nikolajevičs ienāca, vērīgi paskatījās uz visiem un

teica:

— Maloļetkova, ejiet uz skatuves!

Nav iespējams aprakstīt tās šausmas, kas pārņēma nabaga
meiteni. Viņa sāka nemierīgi skraidelēt, pie tam kājas uz sli-

denā parketa viņai slīdēja katra uz savu pusi it kā jaunam
setera kucēnam. Beigu beigās Maloļetkovu satvēra un aizveda

pie Torcova, kas skaļi smējās kā bērns. Viņa aizklāja seju ar

abām rokām un bēra vārdus kā pupas:
— Mīlulīši, balodīši, nevaru! Baidos, mīļie, baidos!

— Nomierinieties un sāciet spēlēt! Lūk, kāds jūsu lugas
saturs, — runāja Torcovs, nepiegriezdams vairs uzmanības

viņas samulsumam. — Atveras priekškars, un jūs sēžat uz ska-

tuves —i viena. Sēžat, sēžat un atkal sēžat... Beidzot priekš-
kars aizveras. Un tas ir viss. Nekā vieglāka nevaru izdomāt.

Vai nav tiesa?

Maloļetkova neatbildēja. Torcovs tad paņēma viņu zem rokas

un klusēdams uzveda uz skatuves.

Skolnieki skaļi smējās. Arkādijs Nikolajevičs strauji pagrie-
zās atpakaļ.

— Mani draugi, — viņš teica, — jūs atrodaties klasē. Bet

Maloļetkova pārdzīvo ļoti svarīgus brīžus savā aktrises dzīvē.

Vajag zināt, kad un par ko drīkst smieties.

Maloļetkova ar Torcovu gāja uz skatuves. Tagad visi sēdēja
klusēdami un gaidīja. lestājās svinīgs brīdis kā pirms izrādes

sākuma.

Beidzot priekškars lēnam atveras. Vidu paša skatuves
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priekšplānā sēdēja Maloļetkova. Baidīdamās ieraudzīt skatītā-

jus, viņa aizvien vēl bija aizsegusi ar rokām seju. Valdošā klu-

sumā bija gaidāms kaut kas sevišķs no tās, kas atradās uz

skatuves. Ilgstošā pauze to vēl pastiprināja.

Maloļetkova droši vien to sajuta un saprata, ka viņai nepie-
ciešami kaut kas jāuzsāk. Viņa uzmanīgi atņēma vienu, pēc
tam otru roku no sejas, bet līdz ar to nokāra galvu tik zemu,

ka mums bija redzama tikai galvas virspuse ar matu celiņu.

lestājās atkal jauns gaidu pilns brīdis. Beidzot, sajuzdama, ka

visi kaut ko gaida, viņa paskatījās uz skatītāju pusi, bet tajā
pašā mirklī novērsās, it kā būtu apžilbuši no spilgtas gaismas.
Viņa sāka kārtoties un pārsēsties, izveidoja neveiklas pozas,

atzvēlās, liecās uz visām pusēm, enerģiski stiepa uz leju savus

īsos svārciņus un uzmanīgi kaut ko pētīja uz grīdas.
Beigu beigas Arkādijs Nikolajevičs apžēlojas par viņu, deva

mājienu, un priekškars aizvērās.

Es piesteidzos pie Torcova un lūdzu viņu, lai atļauj arī man

izdarīt tādu pašu vingrinājumu.

Mani nosēdināja skatuves vidū. Nemelošu — man nebija
bailes. Tā taču nebija izrāde. Tomēr nejutos labi, jo manī cīnī-

jās divas nesavienojamas prasības: teātra apstākļi nostādīja
mani publiskai apskatei, bet cilvēciskā sajūta, ko meklēju uz

skatuves, tiecās pēc vienatnības. Manī it kā kāds vēlējās, lai

uzjautrinu skatītājus, bet kāds cits pavēlēja, lai nepievēršu tiem

nekādu uzmanību. Kaut gan kājas, rokas, galva un viss au-

gums paklausīja man, tomēr tanī pašā laikā pret manu gribu

pielika kaut kādu nieciņu — nevajadzīgi iezīmīgu. Tu noliec

roku vai kāju pavisam vienkārši, bet tā pēkšņi kaut kā pagrie-
žas. Rezultātā — poza kā uz fotogrāfijas.

Savādi! Es taču uz skatuves esmu tikai vienreiz uzstājies,
visu pārējo laiku esmu dzīvojis dabisku cilvēka dzīvi, bet man

bija nesalīdzināmi vieglāk sēdēt uz skatuves nevis cilvēciskā,
bet aktieriskā — nedabiskā pozā. Skatuves teatrālie meli man

bija tuvāki nekā dabiskā patiesība. Teica, ka man esot bijis
muļķīgs izskats, it kā es būtu izdarījis kādu pārkāpumu un

gribētu atvainoties. Nezināju, ko iesākt un kur skatīties. Bet

Torcovs vēl nelikās mierā un turpināja mocīt.

Pēc manis to pašu vingrinājumu izpildīja arī citi skolnieki.

— Tagad turpināsim, — paziņoja Arkādijs Nikolajevičs.
— Pēc kāda laika mēs vēl atgriezīsimies pie šiem vingrināju-
miem un mācīsimies sēdēt uz skatuves.
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— Mācīties vienkāršu sēdēšanu! — brīnījās skolnieki. — Mēs

taču sēdējām...
— Ne, — stingri noteica Arkādijs Nikolajevičs, — ta nebija

tikai vienkārša sēdēšana.

— Bet kā tad vajadzēja sēdēt?

Atbildes vietā Torcovs ātri piecēlās un lietišķā gaitā devās

uz skatuvi. Tur viņš tieši kā savās mājās smagi nosēdās krēslā.

Viņš tiešām nekā nedarīja un nemēģināja darīt, tomēr viņa
vienkāršā sēdēšana saistīja mūsu uzmanību. Mums gribējās
skatīties un izprast, kas viņā notiek: ja viņš smaidīja, — mēs

ari smaidījām, ja viņš kjuva domīgs, tad mēs gribējām saprast,

par ko viņš domā, ja viņš pievērsa kaut kam skatienu, tad arī

mēs gribējām zināt, kas saista viņa uzmanību.

Dzīvē Torcova vienkāršā sēdēšana nekad neinteresētu, bet

uz skatuves nezin kāpēc ar sevišķu uzmanību uz to jāskatās,

gūstot no šādas ainas pat zināmu gandarījumu. Kad uz skatu-

ves sēdēja skolnieki, tad tas nenotika; negribējās uz viņiem
skatīties un nebija nekādas intereses par to, kas notiek viņu
dvēselēs. Viņi mūs smīdināja ar savu nevarību un vēlēšanos

izpatikt. Torcovs nepievērsa mums nekādas uzmanības, mēs paši
tiecāmies uz viņu. Kur meklējams noslēpums? Arkādijs Niko-

lajevičs mums to atklāja:
— Viss tas, kas notiek uz skatuves, ir jādara ar zināmu

nolūku. Ari sēdēt uz skatuves nevar tikai vienkārši tādēļ, lai

izrādītos skatītājiem. Tas nav viegli, bet tas ir jāiemācās.

— Kadeļ tad jus pašreiz sedejat? — Vjuncovs viņu pār-

baudīja.

— Lai atpūstos no darba ar jums un tikko pabeigtā mēģi-

nājuma teātrī. . . Tagad nāciet pie manis un sāksim spēlēt

jaunu lugu! — viņš teica Malojetkovai. — Es arī spēlēšu jums
līdz.

— Jūs?! — meitene iesaucas un metas uz skatuves.

Atkal viņu nosēdināja skatuves vidū atzveltnes krēslā, un

atkal viņa sāka cītīgi sakārtoties. Torcovs stāvēja viņai blakus

un koncentrēti meklēja kādu ierakstu savā piezīmju grāmatiņā.
Pa to laiku Malojetkova pakāpeniski nomierinājās un beigās

nekustīgi sastinga, uzmanīgi skatīdamās uz Torcovu. Viņa bai-

dījās to traucēt un pacietīgi gaidīja skolotāja tālākos norādīju-
mus. Viņas poza kļuva dabiska. Skatuve pasvītroja viņas labās

aktrises dotības, un es nevarēju vien noskatīties viņā.
Tā pagāja diezgan ilgs laiks. Pēc tam priekškars aizvērās.
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— Kā jūs jutāties? — Torcovs viņai jautāja, kad viņi abi

bija atgriezušies skatītāju zālē.

— Es? — viņa brīnījās, — Bet vai tad mēs spēlējām?
— Protams.

— Bet man likās, ka es vienkārši sēdēju un gaidīju, kamēr

jūs atradīsiet vajadzīgo ierakstu savā piezīmju grāmatiņā un

teiksiet, kas man jādara. Es taču nekā nespēlēju.
— Tieši tas arī bija labi, ka jūs kāda iemesla dēļ sēdējāt un

nekā neuzspēlējāt, — teica Torcovs uztvēris viņas vārdus.

— Kas pēc jūsu domām ir labāk, — griezās viņš pie mums

visiem, — vai sēdēt uz skatuves un parādīt savu kājiņu kā

Veļjaminova, vai izrādīt sevi visā pilnībā kā Govorkovs, vai arī

sēdēt un kaut ko darīt, lai arī tas nebūtu diezcik svarīgi? Ja

arī tas nav visai interesanti, tomēr tas rada uz skatuves dzīvi,

turpretim sevis izrādīšana, vienalga, kādā veidā, mūs vienkārši

attālina no mākslas.

Uz skatuves vajag darboties. Darbība, aktivitāte — lūk, uz

ko pamatojas dramatiskā māksla, aktiera māksla. Sengrieķu
valodā vārds «drāma» nozīmē «notiekošu darbību». Latiņu va-

lodā tam atbilst vārds actio, šā vārda sakne — act — pār-

ņemta mūsu valodā: «aktivitāte», «aktieris». Tātad drāma uz

skatuves ir darbība, kas norisinās mūsu acu priekšā, bet aktie-

ris, kas uznāk uz skatuves, — kļūst darītājs.

— Lūdzu, atvainojiet! — pēkšņi ierunājās Govorkovs.

— Jums labpatikās sacīt, ka uz skatuves vajag darboties. Bet

atļaujiet jautāt, kādēļ gan jūsu sēdēšanu atzveltnes krēslā var

uzskatīt par darbību! Manuprāt, tā bija absolūta bezdarbība.
— Nezinu, vai Arkādijs Nikolajevičs darbojās vai ne, —

uztraukts ierunājos, — bet viņa «bezdarbība» bija daudz intere-

santāka nekā jūsu «darbība».

— Sēdētāja nekustīgums uz skatuves vēl nenoteic viņa pasi-
vitāti, — Arkādijs Nikolajevičs paskaidroja. — Var palikt ne-

kustīgs un tomēr īsti darboties, tikai ne ārēji — fiziski, bet gan

iekšēji — psichiski. Tas vēl nav viss. Bieži vien fizisks nekus-

tīgums rodas no pastiprinātas iekšējas darbības, kas ir sevišķi

svarīga un interesanta daiļradē. Mākslas vērtību nosaka tās

garīgais saturs. Tāpēc mazliet izmainīšu savu formulējumu un

teikšu tā: uz skatuves vajag darboties iekšēji un ārēji.

Tā tiek izpildīta mūsu mākslas pati galvenā pamatprasība,
kas ietver skatuves mākslas un mūsu daiļrades aktivitātes un

iedarbības jēgu.
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— Spēlēsim jaunu lugu! — Torcovs griezās pie Maloļetko-
vas. — Saturs ir šāds: jūsu māte palikusi bez darba, — tātad

arī bez peļņas; viņai nav pat nekā ko pārdot, lai samaksātu

dramatiskajai skolai, no kuras jūs rīt izslēgs par to, ka neesat

samaksājusi skolas naudu. Bet jums palīgā nāk draudzene, un,

tā kā arī viņai nav naudas, tad viņa atnes savu vienīgo vērtīgo
lietu, kas viņai ir — adatu ar dārgakmeņiem. Draudzenes cēlā

rīcība jūs satrauc un aizkustina. Bet kā lai pieņem šādu upuri?
Jūs izvairāties un nevarat izšķirties. Tad draudzene iesprauž
adatu aizkarā un iziet gaitenī. Jūs viņai sekojat. Tur norisinās

gari pierunāšanas, atteikšanās, asaru un pateicības skati. Bei-

dzot upuris pieņemts, draudzene iet, un jūs atgriežaties istabā

pēc adatas. Bet... kur tad tā ir? Vai tiešām kāds būtu ienācis

un to paņēmis? Dzīvoklī, kur daudz iedzīvotāju, tas var notikt.

lesākas rūpīga un nervoza meklēšana.

Ejiet uz skatuves! Es iespraudīšu adatu, bet jūs to meklējiet
kādā no aizkara krokām!

Maloļetkova aizgāja aiz kulisēm. Torcovs, liekas, nepadomā-

jis, ka jāiesprauž adata, pēc mirkļa pavēlēja viņai iznākt. Viņa
izlēca uz skatuves, it kā būtu no kulisēm izgrūsta, aizskrēja
līdz portālam, tanī pašā mirklī metās atpakaļ, sakampa ar

abām rokām galvu un no šausmām locījās kā krampjos . . . Pēc

tam metās uz pretējo pusi, saķēra aizkaru un izmisusi to puri-
nāja, pēc tam paslēpa tajā galvu. Tā viņa attēloja adatas mek-

lēšanu. Neatradusi to, viņa atkal metās aiz kulisēm, krampjaini
spiezdama rokas pie krūtīm, kas acīm redzot izteica stāvokļa
traģismu.

Mēs visi, kas sēdējām parterā, tikai ar pūlēm valdījām
smieklus. Drīz Maloļetkova ar uzvarētājas skatienu nolidoja no

skatuves parterā. Acis viņai mirdzēja, vaigi sārtojās.

— Ka jus jutāties? — Torcovs jautajā.
— Balodīši! Cik labi! Nevaru pateikt, cik labi

.. . Nevaru,
nevaru vairāk. Es esmu tik laimīga! — izsaucās Maloļetkova,
te sēzdamās, te pielēkdama kājās un sakampdama galvu. — Es

tā pārdzīvoju, tā pārdzīvoju!
— Jo labāk! — Torcovs viņai piekrita. — Bet kur tad adata?

— Ak, jā! Es pavisam piemirsu
...

— Savadi! — teica Torcovs. — Jus to ta meklējat un

piemirsāt.
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Mēs pat nepaguvām apskatīties, kad Maloļetkova jau atkal

bija uz skatuves un pārmeklēja aizkara krokas.

— Tikai ievērojiet, — Torcovs viņai atgādināja, — ja adata

atradīsies, jūs būsiet glābta un varēsiet apmeklēt skolu, bet,

ja ne, — tad visam beigas, — jūs izslēgs!
Maloļetkovas seja tūliņ kļuva nopietna. Viņa acis nenolaida

no aizkara un sāka sistemātiski un uzmanīgi pētīt katru auduma

kroku.

Šoreiz meklēšana notika citādi, nesalīdzināmi lēnākā tempā
un visi noticēja, ka Maloļetkova nešķiež veltīgi laiku, bet ka

viņa ir patiesi satraukta un norūpējusies.
— Mani mīļie! Kur tad? Pazudusi!... — viņa pusbalsī at-

kārtoja. — Nav! — viņa izmisumā un nesaprašanā iesaucās,

pēc tam kad bija izskatījusi katru aizkara kroku.

Viņas sejā bija lasāms satraukums. Viņa stāvēja kā apstul-
busi, ar acīm vērdamās vienā punktā. Aizturot elpu, mēs seko-

jām viņai.
— Prot iejusties! — Torcovs pusbalsī teica Ivanam Plato-

novičam.

— Kā jūs jūtaties tagad, otrreiz meklējot? — viņš jautāja

Maloļetkovai.
— Kā es jūtos? — viņa negribīgi atjautāja. — Nezinu, es

meklēju, — viņa atteica, brīdi padomājusi.
— Tas tiesa, tagad jūs meklējat. Bet ko jūs darījāt pirmo

reizi?

— Ak! Pirmo reizi! Es uztraucos, tas bija šausmīgi, ko es

pārdzīvoju. Nevaru! Nevaru!
...

— sajūsmināta un lepna viņa

atcerējās, reizē iedegdamās un nosarkdama.

— Kurš no šiem abiem stāvokļiem uz skatuves jums bija
tīkamāks? Vai tas, kad jūs šaudījāties un plosījāt aizkara kro-

kas, vai tagad, kad jūs daudz mierīgāk tās pārlūkojāt?
— Nu, protams, kad es pirmo reizi meklēju adatu!

— Nē. Necentieties velti mūs pārliecināt, ka pirmo reizi jūs

meklējāt adatu, — runāja Torcovs, — jūs par to pat nedomā-

jāt, bet gribējāt tikai ciest — pašu ciešanu dēļ. Lūk, otrreiz jūs
īsti meklējāt, mēs visi to skaidri redzējām, mēs sapratām un

ticējām, ka jūsu nesaprašana un apjukums bija pamatoti. Tādēļ

jūsu pirmā meklēšana nekur neder; tā bija parastā aktieriskā

«laušanās». Turpretim otrreizējā meklēšana izdevās pavisam labi.

Tāds spriedums Maloļetkovu samulsināja.
— Bezjēdzīga skraidīšana nav vajadzīga, — Torcovs turpi-

nāja. — Uz skatuves nevar ne skraidīt tikai pašas skraidīšanas
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dēļ, ne ciest tikai pašu ciešanu dēļ. Uz skatuves nevar darbo-

ties «vispār» — tikai pašas darbības dēļ, bet jādarbojas pama-

toti, mērķtiecīgi un produktīvi.
—■ Un patiesi, — es piemetināju.
— Patiesa darbība jau ir pamatota un mērķtiecīga, — Tor-

covs piezīmēja. — Tad, lūk, ko, — viņš turpināja, — tā kā uz

skatuves vajag patiesi darboties, tad dodieties visi turp un...

darbojieties!
Mēs uzgājām uz skatuves, bet ilgu laiku nezinājām, ko

iesākt.

Uz skatuves jādarbojas tā, lai atstātu iespaidu, bet es ne-

varēju atrast tik interesantas nodarbības, kas varētu saistīt ska-

tītāja uzmanību, un tāpēc sāku atkārtot Otello lomu, bet drīz

vien sapratu, ka laužos tāpat kā toreiz pieņemšanas izrādē, un

izbeidzu spēlēt.
Puščins tēloja ģenerāli un pēc tam zemnieku. Šustovs apsē-

dās uz krēsla Hamleta pozā un tēloja it kā sēras, it kā vilšanos.

Veļjaminova koķetēja, un Govorkovs atzinās viņai mīlestībā, se-

kodams tām tradicijām, kādas pieņemtas uz visām pasaules
skatuvēm.

Kad ieskatījos skatuves tālākajā kaktā, kur bija nolīduši

Umnovichs un Dimkova, un ieraudzīju viņu bālās, sasprindzi-
nātās sejas, stingās acis un nekustīgos augumus, es gandrīz
nobijos. Izrādījās, ka viņi tur spēlē «bērna autiņu skatu» no

Ibsena «Branda».

— Tagad noskaidrosim, ko jūs nupat parādījāt! — teica

Torcovs. — Sākšu ar jums, — Arkādijs Nikolajevičs griezās pie
manis, — ar jums un ar jums, — viņš norādīja uz Maloļetkovu
un Šustovu. — Apsēdieties uz šiem krēsliem, lai es varu jūs
labāk redzēt, un sāciet izjust to pašu, ko jūs nupat tēlojāt:
jūs — greizsirdību, jūs — ciešanas, bet jūs — skumjas.

Mēs nosēdāmies un mēģinājām izsaukt sevī minētās jūtas,
bet nekas neiznāca. Kustēdamies uz skatuves un iztēlodams me-

žoni, es nepamanīju savas darbības aplamības, nepamanīju, ka

iekšēji manī bija pilnīgs tukšums. Bet, kad mani nosēdināja uz

vietas un izpalika ārējā «laušanās», kļuva acīm redzama visa

bezjēdzība un nespēja uzdevumu veikt.

— Kā jums šķiet, — jautāja Torcovs, — vai tas iespējams:
atsēsties uz krēsla un vēlēties, lai ne no šā, ne no tā rastos

greizsirdība, saviļņojums vai arī skumjas? Vai tad var sev

pasūtīt šādu «radošu darbību»? Nupat jūs mēģinājāt to darīt,

bet jums no tā nekas neiznāca, jūtas neatplauka, un tāpēc vaja-
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dzeja tās izspēlēt, ar sejas izteiksmi parādīt neesošus pārdzī-

vojumus. Jūtas nav ar varu izspiežamas: nevar būt greizsirdīgs,
mīlēt, ciest tikai pašas greizsirdības, mīlestības vai ciešanu la-

bad. Jūtām nedrīkst pāri darīt, jo tad tas beidzas ar vispretī-
gāko aktierisko uzspēli. Tāpēc, izvēloties darbību, jūtas atstājiet
mierā! Tās ieradīsies pašas no sevis, no kaut kā jau iepriek-
šēja, kas izsauc greizsirdību, mīlestību, ciešanas. Lūk, par šo

iepriekšējo cītīgi domājiet un radiet to sev apkārt! Par rezul-

tātu nerūpējieties! Kaislību uzspēle kā Nazvanovam, Maloļetko-
vai un Šustovam, tēla uzspēle kā Puščinam un Vjuncovam, me-

chaniska rīcība kā Veselovskim un Govorkovam — tās ir mūsu

darbā ļoti izplatītas kļūdas. Ar tām grēko tie, kas pieraduši uz

skatuves attēlot, aktieriski liekuļot un «lauzties». Bet īstam

skatuves māksliniekam vajag nevis ārēji atdarināt kaislību

izpausmi, nevis ārēji kopēt tēlu, nevis ļauties mechaniskai uz-

spēlei saskaņā ar aktierisko rituālu, bet vajag īsteni kā cil-

vēkam darboties. Kaislības un tēlus nedrīkst spēlēt, — jādar-
bojas kaislību ietekmē un saskaņā ar tēlu.

— Kā tad var darboties uz gludas skatuves grīdas ar ne-

daudz krēsliem? — skolnieki taisnojās.
— Nudien, goda vārds, ja uz skatuves būtu bijušas dekorā-

cijas, ja mums būtu mēbeles, kamins, pelnu trauki un viss pā-

rējais .. . tad gan mēs būtu vareni darbojušies! — Vjuncovs
apgalvoja.

— Labi! — teica Arkādijs Nikolajevičs un izgāja no klases.

19
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Šodien mācības bija paredzētas skolas telpās uz skatuves,
bet izrādījās, ka zāles galvenās durvis ir aizslēgtas. Tomēr

noteiktā stundā mums atvēra citas durvis, kas veda tieši uz

skatuvi. Nonākdami tur, mēs kā par brīnumu atradāmies

priekšnamā. Tālāk bija ērti iekārtota viesistaba. Viesistabai bija
divas durvis: vienas veda uz nelielu ēdamistabu un guļam-

istabu, bet pa otrām mēs nokļuvām gaitenī, no kura pa kreisi

bija iekārtota spilgti apgaismota zāle. Viss šis dzīvoklis izrā-

dījās daļēji iežogots ar draperijām, daļēji dažādām teātra deko-

rāciju sienām. Mēbeles un butaforijas arī bija ņemtas no reper-

tuārā esošām lugām. Priekškars izrādījās aizvērts un aizkrauts

ar mēbelēm, tā ka grūti bija saprast, kur atrodas rampa un

skatuves portāls.
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— Te jums vesels dzīvoklis, kurā var ne tikai darboties, bet

pat dzīvot, — paziņoja Arkādijs Nikolajevičs.
Nejuzdami skatuvi, mēs uzvedāmies kā mājās. Sākās istabu

apskate, bet pēc tam katrs atrada sev ērtu kaktiņu, patīkamu
sabiedrību un uzsāka sarunas. Torcovs man atgādināja, ka mēs

neesam šeit sapulcējušies, lai nodotos sarunām, bet gan lai

veiktu skolas uzdevumus.

— Ko tad vajag darīt? — mēs jautājām.
— To pašu, ko iepriekšējā stundā, — Arkādijs Nikolajevičs

paskaidroja. — Vajag patiesi, pamatoti un mērķtiecīgi dar-

boties.

Bet mēs turpinājām nekustīgi stāvēt.

— Tiešām nezinu... un kā tad tas tā ... Pēkšņi ne no šā,

ne no tā mērķtiecīgi darboties, — ierunājās Šustovs.

— Ja jums neērti darboties ne no šā, ne no tā, tad darbo-

jieties kaut kā labad. Vai tad tiešām arī tādos dzīves apstākļos

jūs nevarēsiet atrast motivu savai ārējai darbībai? Nu, piemē-

ram, ja es palūgšu jūs, Vjuncov, aiziet un aiztaisīt šīs durvis,
vai tiešām jūs manu lūgumu neizpildīsiet?

— Aiztaisīt durvis?! Labprāt! — viņš atbildēja, kā parasts,
vaibstīdamies.

Mēs nepaspējām ne paskatīties, kad viņš jau bija aizcirtis

durvis un atgriezies savā vietā.

— Tā nav durvju aiztaisīšana, — piezīmēja Torcovs. — Tas

nozīmē aizcirst durvis, lai liek jūs mierā. Ar vārdiem «aiztaisīt

durvis» vispirms jāsaprot iekšējā vēlēšanās: aiztaisīt durvis tā,

lai nebūtu caurvējš kā pašlaik — vai arī lai priekšnamā nebūtu

dzirdams, ko mēs šeit runājam.
— Tās neturas ciet. Nudien! Neparko! — taisnodamies viņš

parādīja, ka durvis pašas veras vaļā.
— Tad vel jo vairāk vajadzēs ziedot laika un centības, lai

manu lūgumu izpildītu.

Vjuncovs aizgāja pie durvīm un ilgi noņēmās ar tām, līdz

beidzot aiztaisīja.
— Lūk, tā ir patiesa darbība! — Torcovs viņu uzslavēja.
— Uzdodiet man arī kaut ko! — es uzplijos Torcovam.

— Bet vai tad jus pats neka nevarat izdomāt? Tur ir kamins

un malka. Ejiet un iekuriniet kaminu!

Es paklausīju un ieliku malku kaminā, bet, kad ievajadzējās

sērkociņu, tad izrādījās, ka to nav ne man, ne arī uz kamina.

Man atkal vajadzēja griezties pie Torcova.
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— Kādēļ jums vajadzīgi sērkociņi? — viņš nesaprašanā jau-
tāja.

— Kā — kādēļ? Lai aizdedzinātu malku!

— Ļoti pateicos! Kamins taču ir no papes — butaforisks.
Varbūt jūs gribat nodedzināt teātri?!

— Ne jau patiešām, bet tikai lai it ka aizdedzinātu, — es

paskaidroju.
— Lai tikai «it ka aizdedzinātu», jums pietiks ar «it ka sēr-

kociņiem». Te tie būs, saņemiet!

Viņš izstiepa man pretim tukšu roku.

— Vai tad visu izšķir tikai sērkociņa uzraušana! Jums va-

jadzīgs pavisam kas cits. Svarīgi ir, lai jūs pats noticētu, ka

jums rokās nav māns, bet īsti sērkociņi, jo jums būs jārīkojas
it kā ar īstiem sērkociņiem. Kad jūs spēlēsiet Hamletu un caur

viņa sarežģīto psicholoģiju nonāksiet līdz karaļa nogalināšanas
mirklim, vai tad notikumu izšķirs tikai tas, ja jūsu rokās būs

īsts, uzasināts zobens? Vai tiešām, ja jums tā nebūs, jūs izrādi

nevarēsiet pabeigt? Karali jūs varat nodurt bez zobena un kā-

rniņu aizkurt bez sērkociņiem. To vietā lai liesmo un mirdz

jūsu iztēle!

Es devos kurināt kaminu un garām ejot dzirdēju, kā Torcovs

sadalīja visiem uzdevumus: Vjuncovu un Maloļetkovu viņš aiz-

sūtīja uz zāli un lika viņiem uzsākt dažādas spēles; Umnovi-

cham — kā bijušam rasētājam — pavēlēja uzzīmēt mājas plānu
un izmērus noteikt ar soļiem; Veļjaminovai viņš atņēma kādu

vēstuli un teica, lai viņa to meklējot vienā no piecām istabām,
bet Govorkovam pateica, ka Veļjaminovas vēstuli atdevis Puš-

činam ar lūgumu, lai viņš veikli to kaut kur noslēpjot: tādēļ
Govorkovam vajadzēja sekot Puščinam. Vārdu sakot, Torcovs

mūs visus izkustināja un uz kādu laiku piespieda patiesi dar-

boties.

Kas attiecas uz mani, tad es arvien vēl izlikos, ka kurinu

kaminu. Mans iedomātais sērkociņš vairākas reizes «it kā» no-

dzisa. Bez tam centos to saskatīt un sajust savās rokās. Bet

man tas neizdevās. Centos arī ieraudzīt kamina liesmu un

sajust tās siltumu, bet arī tas man neizdevās. Drīz man kuri-

nāšana apnika. Vajadzēja meklēt jaunu nodarbību. Es sāku

pārvietot mēbeles un citus priekšmetus, bet, tā kā šiem samo-

cītajiem uzdevumiem nebija nekāda pamata, tad tos izpildīju
mechaniski.

Torcovs pievērsa manu uzmanību tam, ka uz skatuves šādas
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mechaniskas, nepamatotas darbības noris ārkārtīgi ātri, daudz

ātrāk nekā apzinātās, pamatotās.
— Par to nav ko brīnīties, — viņš paskaidroja.
— Ja jūs darbojaties mechaniski, bez noteikta mērķa, jūsu

uzmanībai nav pie kā pakavēties. Vai tad vajag daudz laika,
lai pārvietotu dažus krēslus! Bet, ja tie jāizvieto ar zināmu

aprēķinu, ar noteiktu mērķi — kaut vai tādēļ, lai nosēdinātu

istabā vai arī pie pusdienu galda ievērojamus un mazāk ievē-

rojamus viesus, — tad dažreiz paiet vesela stunda, pārvietojot
tos pašus krēslus no vienas vietas uz otru.

Bet man iztēle it kā apsīka, un es nekā vairs nevarēju izdo-

māt; paņēmu kādu ilustrētu žurnālu un sāku aplūkot bildītes.

Redzot, ka arī pārējie apklusuši, Torcovs mūs visus sapulci-
nāja viesistabā.

— Vai tiešām jums nav kauna! — viņš mūs kaunināja.
— Kas tad jūs būsiet par aktieriem, ja nevarat iekustināt savu

iztēli! Dodiet man šurp desmit bērnu, un, ja es viņiem teikšu,
ka tas ir viņu jaunais dzīvoklis, tad jūs pabrīnīsieties par viņu
iztēles spējām. Viņi uzsāks tādu spēli, kura nekad nebeigsies.
Esiet kā bērni!

— Viegli teikt — kā bērni! — nopūtās Šustovs. — Viņiem
jau no dabas vajag un gribas spēlēt, bet mēs sevi piespiežam
ar varu.

— Nu, protams, ja jau kaut ko «negrib», tad arī nav par
ko runāt, — Torcovs atbildēja. — Bet, ja tas ir tā, tad rodas

jautājums: vai jūs esat skatuves mākslinieki?

— Esiet tik laipni! Atveriet priekškaru, ielaidiet publiku, tad

arī mēs gribēsim! — uzstājās Govorkovs.

— Nē. Ja jūs esat mākslinieki, jūs darbosieties arī bez tā.

Sakiet atklāti: kas jūs traucē aizrauties no spēles? — Torcovs

turpināja izjautāt.
Sāku paskaidrot savas izjūtas. Var jau kurināt kaminu, iz-

vietot mēbeles, bet visas šīs sīkās darbības neaizrauj. Tās ir

pārāk īsas: iekurini kaminu, aiztaisi duvis, un — paskat — viss

jau galā. Bet, ja otrā darbība izrietētu no pirmās un radītu

trešo, tad būtu pavisam citādi.

— Tātad, — secināja Torcovs, — jums nav vajadzīgas īsi-

ņas, ārējas, daļēji mechaniskas darbības, bet gan lielas, dziļas
un sarežģītas darbības ar tālām un plašām perspektivām.

— Nē, tas jau būtu pārāk daudz un grūti. Par to mēs pa-

gaidām nedomājam. Dodiet mums ko vienkāršu, bet intere-

santu! — es paskaidroju.
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— Tas nav atkarīgs no manis, bet no jums, — teica Tor-

covs. — Jūs varat kuru katru darbību padarīt garlaicīgu vai

arī interesantu, īsu vai ilgstošu. Vai gan ārējie mērķi te sva-

rīgi un nevis tie iekšējie ierosinātāji, iemesli un apstākļi, kas

liek darboties un virza darbību? Ņemiet kaut vai vienkāršu

durvju atvēršanu un aizvēršanu! Kas var būt vēl bezjēdzīgāks
par šādu mechanisku uzdevumu? Bet tagad iedomājieties, ka

jūs šodien svinat Maloļetkovas ienākšanu jaunā dzīvoklī, kur

agrāk dzīvojis kāds cilvēks, kas kļuvis ārprātīgs. Viņš aizvests

uz psichiatrisko slimnīcu... Bet, ja nu izrādītos, ka viņš no

turienes izbēdzis un tagad stāv aiz durvīm, ko tad jūs darītu?

Tikko jautājumu ievirzīja šādā gultnē, mūsu attiecības pret
darbību — jeb «iekšējo virzību», kā vēlāk izteicās Torcovs, tūlīt

mainījās: mēs vairs nedomājām, kā paildzināt spēli, nerūpējā-
mies, kā mums to izdosies parādīt ārēji, bet, vadoties no iece-

rētā uzdevuma, iekšēji novērtējām šās vai citas rīcības mērķ-
tiecību. Acis mērīja telpu, meklēja drošāku pieeju durvīm. Mēs

apskatījām visu apkārtējo iekārtojumu, piemērojāmies tai un

centāmies aptvert, kur mums bēgt gadījumā, ja trakais ielauztos

istabā. Pašaizsargāšanās instinkts, iepriekš paredzot briesmas,
ieteica cīņas līdzekļus.

Par to, kā mēs tagad jutāmies, var spriest pēc šāda vien-

kārša gadījuma: Vjuncovs tīši vai netīši pēkšņi metās projām

no durvīm un mēs visi kā viens, grūzdami cits citu, darījām to

pašu. Sievietes iekliedzās un metās blakusistabā. Pats es atra-

dos zem galda ar smago bronzas pelnu trauku rokā. Mēs ne-

pārtraukti darbojāmies arī tad, kad durvis bija.cieši aiztaisītas.

Tā kā nebija atslēgas, tad durvis aizbarikadējām ar krēsliem

un galdiem. Vēl atlika tikai telefoniski sazināties ar psichiat-
risko slimnīcu, lai tur spertu visus nepieciešamos soļus bīstamā

slimnieka notveršanai.

Es biju iededzies sajūsma un, tikko beidzas etide, metos pie
Torcova un iesaucos:

— Piespiediet mani aizrautīgi kurināt kaminu! Manī tas

vieš tikai garlaicību. Ja jums izdosies atdzīvināt šo etidi, es

kļūšu par visdedzīgāko «sistēmas» piekritēju.
Ne mirkli nedomādams, Arkādijs Nikolajevičs sāka stāstīt,

ka Maloļetkova šodien svin ienākšanu savā jaunajā dzīvoklī un

ir uzaicinājusi skolas biedrus un paziņas. Kāds no viesiem, labs

paziņa Moskvinam, Kačalovam un Leoņidovam, apsolījis vienu

no viņiem ataicināt uz šā vakara sarīkojumu, lai iepriecinātu
mūsu skolas audzēkņus. Bet kā par nelaimi dzīvoklis izrādījās
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auksts. Dubultlogi vēl nav ielikti, malka nav apgādāta, bet te

pēkšņi, kā saukts, iestājies sals un tā izsaldējis istabas, ka nav

iespējams uzņemt cienījamos viesus. Ko iesākt? No kaimiņiem

sadabūjuši malku, iekurinājuši viesistabā kaminu, bet tas sācis

dūmot. Malku nācies apliet ar ūdeni un skriet pēc skursteņslau-
cītāja. Kamēr tas noņēmies gar kaminu, kļuvis jau pilnīgi
tumšs. Tagad var iekurt kaminu, bet malka ir slapja un negrib
degt. Un ciemiņi tūlīt tūlīt ieradīsies ...

— Atbildiet man tagad: ko jūs darītu, ja mans izdomājums
izrādītos reāla patiesība? —

Apstākju ķēdes iekšējais mezgls bija cieši sasaistīts. Lai to

atraisītu un izkļūtu no sarežģītā stāvokļa, vajadzēja atkal pie-
aicināt palīgos visas mūsu cilvēciskās spējas.

Leoņidova, Kačalova vai Moskvina gaidāmā atbraukšana

šādos apstākļos mūs visus ārkārtīgi satrauca. Sevišķi asi mēs

izjutām kaunu. Mēs skaidri apzinājāmies — «ja tiešām» tik

neērts gadījums notiktu īstenībā, tad tas sagādātu mums daudz

nepatīkamu un uztraucošu mirkļu. Katrs no mums centās palī-
dzēt lietas labā, izdomāja darbības plānu, ierosināja, lai biedri

to apspriež un mēģināja izpildīt.
—■ Šoreiz, — paziņoja Arkādijs Nikolajevičs, — es varu

jums teikt, ka jūs darbojāties patiesi, t. i., mērķtiecīgi un pro-

duktīvi.

Bet kas jums palīdzēja? Viens neliels vārds: ja būtu.

Skolnieki bija sajūsmināti.
Likās, ka mums ir atklājies «gudrības vārds», ar kura palī-

dzību mākslā viss sasniedzams, un, ja loma vai etide neizdodas,

tad pietiek tikai atkārtot vārdu «ja būtu» — un viss ies kā

smērēts.

— Tādā kārtā, — Torcovs secināja, — šāsdienas stunda

mūs izmācīja, ka skatuviskai darbībai jābūt iekšēji pamatotai,

loģiskai, secīgi izkārtotai un īstenībā iespējamai.

19...g

Vārdu «ja būtu» visi iemīlēja, par to runāja katrā izdevīgā
brīdī, tam dziedāja slavas dziesmas, un šāsdienas stunda gan-

drīz pilnīgi bija veltīta tā slavināšanai.

Arkādijs Nikolajevičs nepaspēja ienākt un nosēsties savā

vietā, kad jau satrauktie skolnieki viņu ielenca un izteica savu

sajūsmu.
— Jus paši sapratāt un veiksmīga mēģinājuma pārliecinā-
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jāties, ka ar «ja būtu» iekšējās un ārējās darbības rodas it kā

pašas no sevis, normāli, dabiski un organiski.
Tātad ar šo reālo piemēru izpētīsim, kādi bija mūsu mēģinā-

juma virzītāji faktori un kādas ir katra virzītāja funkcijas.
Sāksim ar «ja būtu».

Vispirms nozīmīgi ir tas, ka ar to sākas ikviena daiļrade, —

Arkādijs Nikolajevičs paskaidroja. — «Ja būtu» aktierim ir kā

svira, kas pārceļ no tiešamības tai pasaulē, kurā tikai var sāk-

ties daiļrade. Daži «ja būtu» tikai pamudina uz tālāku, sakarīgu,
loģisku daiļrades attīstību. Šeit būs piemērs.

Torcovs izstiepa roku pretim Šustovam un kaut ko gaidīja.
Abi nesaprašanā skatījās viens uz otru.

— Kā redzat, — Arkādijs Nikolajevičs teica, — mums abiem

neizdodas radīt nekādu darbību. Tādēļ es ņemu palīgā «ja būtu»

un saku: «ja» tas, ko es pasniedzu «būtu» vēstule un nevis

tukša roka, ko tad jūs darītu?

— Es to paņemtu, paskatītos, kam tā adresēta. Ja tā būtu

man adresēta, tad — ar jūsu atļauju — es atvērtu to un sāktu

lasīt. Bet, tā kā vēstule ir intima un tā kā lasot citi var pama-
nīt manu uztraukumu

.

..

— Tad, lai citi to nemanītu, — prātīgāk nozust, — ieteica

Torcovs.

tad es izietu otra istaba un tur izlasītu vēstuli.

— Redziet, cik daudz loģisku pakāpienu, apzinātu un secīgu
domu — ja tas tā, tā kā, tad — un cik daudz dažādu darbību

ierosināja mazais vārdiņš «ja būtu». Tā tas iedarbojas vienmēr.

Bet mēdz būt arī tā, ka «ja būtu» izpilda savu lomu uzreiz,

neprasot papildinājuma un palīdzības. Piemēram ...
Arkādijs Nikolajevičs ar vienu roku pasniedza Maloļetkovai

metāla pelnu trauku, bet ar otru Veļjaminovai zamšādas cimdu,

teikdams:

— Jums — auksta varde, bet jums — mīksta pele...
Viņš nespēja izrunāt līdz galam, kad abas sievieties riebumā

atkāpās.
— Dimkova, iedzeriet ūdeni! — Arkādijs Nikolajevičs pavē-

lēja.
Viņa pielika glāzi pie lupām.
— Tur inde! — Torcovs viņai uzsauca.

Dimkova instinktīvi sastinga.
— Redziet! — sajūsmināts teica Arkādijs Nikolajevičs. — Tie

jau vairs nav vienkārši, bet gan maģiski «ja būtu», kas acu-

mirklī instinktivi ierosina pašu darbību. Ne tik asu un spilgtu,
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tomēr spēcīgu rezultātu jūs sasniedzāt etidē ar ārprātīgo. Tur

varbūtība par nenormālu cilvēku uzreiz izsauca īsti lielu sa-

traukumu un ļoti aktivu darbību. Arī šāda veida «ja būtu»

varētu atzīt par maģisku.
Pētījot tālāk «ja būtu» īpašības un raksturu, jāievēro, ka

ir tā saucamie vienpakāpes un daudzpakāpju «ja būtu». Piemē-

ram, nupat mēģinājumā ar pelnu trauku un cimdu mēs pielie-
tojām vienpakāpes «ja būtu». Vajadzēja tikai pateikt: ja pelnu
trauks būtu varde, bet cimds — pele, lai tūlīt tas atbalsotos

darbībā.

Bet komplicētās lugās savijas kopā kupls skaits šādu autora

radītu un dažnedažādu citu «ja būtu», kas attaisno lugas va-

roņu dažādo rīcību un uzvešanos. Te mēs saskaramies nevis ar

vienpakāpes «ja būtu», bet gan ar daudzpakāpju «ja būtu», tas

ir, ar ļoti daudzām varbūtībām, izdomām un papildinājumiem,
kas atjautīgi savīti kopā. Tur autors, radīdams lugu, saka: «Ja

darbība būtu notikusi tādā laikmetā, tādā valstī, tādā vietā un

namā; ja būtu dzīvojuši tādi ļaudis, ar tādām sirdīm, ar tādām

jūtām un domām; ja viņu starpā tādos apstākļos būtu notikusi

sadursme» — un tā tālāk.

Lugas režisors papildina autora ticamo izdomu ar saviem

«ja būtu» un saka: «Ja starp personām, kas darbojas lugā, būtu

tādas attieksmes, ja viņiem būtu tādi tipiski paradumi, ja viņiem
būtu jādzīvo tādā vidē...» — un tā tālāk, — kā šādos apstāk-
ļos darbotos aktieris, kas nostājies viņu vietā.

Savukārt gleznotājs, kas attēlo lugas darbības vietu, elektro-

techniķis, kas izgaismo lugu, un citi izrādes radītāji papildina
dzīves apstākļus lugā ar savu māksliniecisko izdomu.

Tālāk novērtējiet to, ka vārdā «ja būtu» slēpta kāda īpašība,
kāds spēks, kuru arī jūs sajutāt etidē ar ārprātīgo. Šīs «ja būtu»

īpašības un spēks izsauca jūsos iekšēju un pēkšņu pārkārtoša-
nos — rosību.

— Jā, patiešām rosību, pārkārtošanos, — es piekritu veik-

smīgi apzīmētai sajūtai, ko biju pārdzīvojis.
— Pateicoties šai rosībai, — Torcovs paskaidroja tālāk,

— taisni kā «Zilajā putnā», burvja dimantu griežot, notiek kaut

kas tāds, no kā acis sāk citādi redzēt, ausis — citādi dzirdēt,

prāts — citādi vērtēt apkārtni, un rezultātā iecerētā izdoma da-

biskā ceļā izsauc attiecīgu reālu darbību, kas nepieciešama, lai

sasniegtu sprausto mērķi.
— Un cik nemanot tas notiek! — es sajūsmināts izsaucos.

Patiešām: kāds man sakars ar butaforisko kaminu? Tomēr, kad



61

to nostādīja atkarībā no «ja būtu», kad pieļāvu varbūtību par

ievērojamo mākslinieku atbraukšanu un sapratu, ka spītīgais
kamins mūs visus sakompromitēs, tad kamins ieguva svarīgu
nozīmi manā toreizējā dzīvē uz skatuves. No visas sirds toreiz

neieredzēju šo papes butaforiju, izlamāju nelaikā uznākušo

salu; man pietrūka pat laika, lai izpildītu to, ko iekšēji diktēja
sabangotā iztēle.

— Tas pats notika arī etidē ar ārprātīgo, — Šustovs no-

rādīja. — Arī šeit — durvis, pie kurām sākās mūsu vingrinā-
jums, kļuva tikai par aizsarglīdzekli, bet par galveno mērķi,
kas piekala mūsu uzmanību, kļuva pašaizsargāšanās jūtas. Viss

tas notika dabiski, pats no sevis ...
— Bet kāpēc? — iekarsis viņu pārtrauca Arkādijs Nikola-

jevičs. — Tāpēc, ka briesmu priekšstati vienmēr mūs satrauc.

Tie ir kā raugs, kas kuru katru brīdi var uzrūgt. Kas attiecas

uz durvīm, kaminu, tad tie skar mūsu jūtas tikai par tik, par
cik ar to saistīts kaut kas cits, mums svarīgāks.

«Ja būtu» iedarbības spēka noslēpums meklējams vēl tur,
ka tas nerunā par reālu faktu, par to, kas ir, bet tikai par to,
kas varētu būt... «ja būtu». Šis vārds nekā neapstiprina. Tas

tikai pieļauj varbūtību un ierosina jautājumu. Uz to tad ari

aktieris cenšas dot atbildi.

Tāpēc arī darbības ierosme un atrisinājums sasniedzams bez

piespiešanās un meliem. Patiešām: es taču neiestāstīju jums,
ka aiz durvīm stāv ārprātīgais. Es nemeloju, bet, pavisam ot-

rādi, — ar vārdu «ja būtu» atklāti atzinos, ka esmu pieļāvis
tikai varbūtību un ka patiesībā aiz durvīm neviena nav. Es

tikai vēlējos, lai jūs pavisam atklāti man atbildētu, kā jūs rīko-

tos, ja izdoma par ārprātīgo kļūtu īstenība. Es neliku jums
skatīt halucinācijas un neuzmācos ar savām jūtām, bet atļāvu
visiem pilnīgu brīvību pārdzīvot to, ko katrs no jums dabiski

un neviļus gribēja «pārdzīvot». Tāpat arī jūs no savas puses

nepiespiedāt sevi pieņemt manu izdomājumu par ārprātīgo kā

īstenību, — jūs to pieņēmāt tikai kā varbūtību. Es jūs nepie-

spiedu ticēt, ka iedomātais notikums ir patiess. Jūs paši labprā-

tīgi pieļāvāt, ka šāds fakts dzīvē iespējams.
— Jā, tas tiešām ļoti labi, ka «ja būtu» ir atklāts un patiess

un ievieš skaidrību. Tas iznīcina melu piegaršu, kas tik bieži

sajūtama skatuviskā spēlē! — es iekaisu.

— Bet kas notiktu, ja es nevis atklāti atzītos, ka tas ir iz-

domājums, bet apzvērētu, ka aiz durvīm ir īsts, «neviltots»

ārprātīgais?



62

— Es nenoticētu tik tīšai mānīšanai un nepakustētos ne no

vietas, — atzinos. — Tas jau ir tas labums, ka brīnišķais «ja
būtu» rada tādu stāvokli, kas izslēdz katru vardarbību. Tikai

tādos apstākļos var nopietni apsvērt to, kas nav bijis, bet kas

īstenībā varētu notikt, — es turpināju savus ditirambus.

— Bet, lūk, vēl viena jauna «ja būtu» īpašība, — Arkādijs
Nikolajevičs atcerējās. — Tā izraisa mākslinieka iekšējo un

ārējo aktivitāti un arī to panāk bez vardarbības, dabiskā ceļā.
Vārds «ja būtu» ir mūsu iekšējās radošās aktivitātes ierosinā-

tājs un virzītājs. Patiešām, tikko jūs sev pateicāt: «Ko es darītu

un kā rīkotos, ja izdoma par ārprātīgo izrādītos patiesība?» —

tanī pašā brīdī jūsos pamodās aktivitāte. Lai vienkārši atbildētu

uz ierosināto jautājumu, ievērojot aktiera būtiskās īpašības,
jūsos pamodās tieksme darboties. Jūs nevarējāt šai tieksmei pre-

toties un sākāt darboties. Pie tam reālās cilvēciskās pašaizsar-
dzības jūtas vadīja jūsu darbību gluži tāpat, kā tas mēdz būt

īstenībā.

Šī ārkārtīgi svarīgā īpašība, kas piemīt vārdam, «ja būtu»,
ietver vienu no mūsu izpratnes pamatprincipiem, kas atklājas
daiļrades un mākslas aktivitātē un iedarbībā.

— Bet acīm redzot ne vienmēr «ja būtu» iedarbojas brīvi,
netraucēti, — es kritizēju. — Piemēram, kaut gan rosība manī

radās pēkšņi, uzreiz, tomēr tā nostiprinājās pamazām. Pirmajā

acumirklī, paklausījis «ja būtu» nozīmīgam mājienam, es uzreiz

noticēju tam — un darbība iesākās. Bet šāds stāvoklis neturpi-

nājās ilgi. Jau nākošajā mirklī manī pamodās šaubas, un es sev

teicu: pēc kā tu tiecies? Tu taču pats zini, ka katrs «ja būtu»

ir izdomājums, spēle, bet nevis īsta dzīve. Bet kāda cita balss

nepiekrita tam. Tā teica: «Es nestrīdos, «ja būtu» ir spēle, iz-

doma, bet ļoti iespējama, izpildāma reālā īstenība. Un pie tam

neviens te negrib pielietot varu. Tevi lūdz tikai atbildēt: «Ko

tu darītu, ja tai vakarā būtu bijis pie Maloļetkovas un atrastos

tādā pašā situācijā kā viņas viesi?»»

Sajuzdams, ka izdoma iespējama reālajā dzīvē, es attiecos

pret to ļoti nopietni un varēju izlemt, ko darīt ar kaminu un

kā izturēties pret ielūgtajām slavenībām.

19 -8

— Un tātad ar «maģisko» vai arī vienkāršo «ja būtu» sākas

daiļrade. Tas dod pirmo ierosinājumu, lai lomas radīšanas pro-

cess varētu attīstīties tālāk.
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Par to, kā šis process attīstās, lai jums manā vietā pastāsta
Aleksandrs Sergejevičs Puškins!

Savā rakstā «Par tautisku drāmu un M. P. Pagodina lugu
«Marfa Posadņica»» Aleksandrs Sergejevičs saka: «Kaislību

patiesība, izjūtu ticamība iepriekš iecerētos apstākļos — lūk,
to prasa mūsu prāts no drāmas rakstnieka.» 1

Man jāpapildina, ka taisni to pašu mūsu prāts prasa ari no

drāmas aktiera, tikai ar to starpību, ka apstākļi, kas drāmas

rakstniekam ir iepriekš jāiecer, mums, aktieriem, jau doti kā

iecerēti. Un tā mūsu praktiskā darbā nostiprinājies termins

«dotie apstākļi», ko mēs ari lietojam.
— Dotie apstākļi... — Vjuncovs kļuva nemierīgs.
— ledziļinieties labi šajā lieliskajā izteicienā, un vēlāk

es jums ar spilgtu piemēru paskaidrošu, kā mūsu iemīļo-
tais «ja būtu» palīdz izpildīt Aleksandra Sergejeviča svarīgo
vēlējumu!

— «Kaislību patiesība, izjūtu ticamība iepriekš iecerētos ap-

stākļos», — es lasīju pierakstīto izteicienu visādās intonacijās.
— Veltīgi jūs nobružājat ģeniālo frāzi, — Torcovs mani

pārtrauca. — Tas neatklāj iekšējo būtību. Ja neizdodas aptvert
visu domu uzreiz, mēģiniet to sevī ietvert loģiski pa daļām!

— Vispirms man vajag saprast, ko nozīmē vārdi «dotie

apstākļi», — teica Šustovs.

— Tā ir lugas fabula, tās fakti, notikumi, laikmets, laiks un

darbības vieta, dzīves apstākļi, mūsu aktieru un režisoru lugas

izpratne, mūsu papildinājumi, mizanscenas, inscenējums, glez-
notāja dekorācijas un kostimi, butaforijas, gaismas, trokšņi un

skaņas un tā tālāk, utt., viss, kas aktieriem jāievēro daiļrades
darbā.

«Dotie apstākļi», tāpat kā «ja būtu», ir varbūtība, «iztēlē

radusies izdoma». Tiem viens sākums: «dotie apstākļi» — ir tas

pats, kas «ja būtu», bet «ja būtu» ir tas pats, kas «dotie ap-

stākļi». «Ja būtu» ir varbūtība, bet «dotie apstākļi» papildinā-
jums šai iespējamībai. Ar «ja būtu» vienmēr sākas daiļrade,
«dotie apstākļi» attīsta to tālāk. Viens bez otra tie nevar eksistēt

un attīstīt vajadzīgo izteiksmības spēku. Bet to funkcijas ne-

daudz atšķiras: «ja būtu» dod pirmo ierosinājumu snaudošai

iztēlei, bet «dotie apstākļi» nopamato pašu «ja būtu». Tie kopā
un atsevišķi palīdz rasties iekšējai rosībai.

1 A. S. Puškins, Kopoti raksti, 4. sej., 83. Ipp., Goslitizdat, 1934. g,
2. izdevums.
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— Bet kas ir «kaislību patiesība»? — Vjuncovs interesējās.
— Kaislību patiesība — tā arī ir kaislību patiesība, tā ir

īsta, patiesa cilvēciska kaislība, jūtas, paša aktiera pārdzīvojumi.
— Bet kas ir «izjūtas ticamība»? — Vjuncovs neatlaidās.

— «Izjūtas ticamība» nav īstās kaislības, jūtas un pārdzī-
vojumi, bet, tā teikt, jūtu priekšnojautas, tuvs un radniecisks

stāvoklis, šķietami patiess un tāpēc ticams, — nevis tiešs un

neapzināts kaislību raidījums, bet, ja tā var teikt, iekšējs jūtu

pieteikums.
Kas attiecas uz visu Puškina izteicienu, tad jums būs vieg-

lāk to izprast, ja teikumā pārkārtosiet vārdus un teiksiet tā:

«Dotajos apstākļos — kaislību patiesība.» Ar citiem vārdiem

sakot: radiet vispirms dotos apstākļus, patiesi noticiet tiem, un

tad pati no sevis dzims «kaislību patiesība»!
— «Do ...ta . ..

jos
... ap ... stā

...kļos», — Vjuncovs cen-

tās saprast.

Arkādijs Nikolajevičs steidzās viņam izskaidrot:

— Praksē jums būs jāveic apmēram šāda programa: vis-

pirms jums vajadzēs pašiem no sava redzes viedokļa iedomāties

visus «dotos apstākļus», kādus sniedz pati luga, režisora insce-

nējums un aktiera iecere. Viss šis materiāls radīs vispārēju ainu

par attēlojamā cilvēka dzīves veidu un apkārtni. Vajag ļoti
patiesi noticēt šādas dzīves reālai iespējai īstenībā; pie tās jā-
pierod tiktāl, lai šī svešā dzīve kļūtu tuva. Ja viss tas izdosies,
tad jūsos pati no sevis radīsies kaislību patiesība jeb jūtu tica-

mība.

— Gribētos iepazīties ar kādu konkrētu — praktiskāku pa-

ņēmienu, — es neatlaidos.

— Ņemiet palīgos jūsu iemīļoto «ja būtu» un nolieciet to

pret ikkatru «doto apstākli», ko esat atradis! Līdz ar to sakiet

sev tā: ja dzīvoklī būtu ielauzies ārprātīgais, ja skolnieki būtu

ieradušies apsveikt Maloļetkovu jaunā dzīvoklī, ja durvis būtu

sabojātas un tās nevarētu noslēgt, ja vajadzētu aizbarikadēties

un tā tālāk, — ko tad es iesāktu un kā rīkotos?

Šis jautājums tūlīt pamodinās jūsos aktivitāti. Atbildiet uz to

ar darbību un sakiet: «Lūk, ko es darītu!» Un izdariet to, ko

vēlaties, uz ko tiecaties, daudz negudrojot darbības mirklī. Šeit

jūs iekšēji izjutīsiet — apzināti vai neapzināti — to, ko Puškins

nosaucis par «kaislību patiesību» vai, sliktākā gadījumā, par

«izjūtu ticamību». Šā procesa noslēpums atklāsies tad, ja nelie-

tosiet varu pret savām jūtām, ļausiet tām pilnīgi brīvību, nedo-

māsiet par «kaislību patiesību», jo šīs «kaislības» nav no mums
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atkarīgas, bet rodas pašas no sevis. Tas nepakļaujas ne pavē-

lēm, ne varmācībai.

Lai visa aktiera uzmanība vēršas uz «dotajiem apstākļiem»!
Sāciet tajos īsti dzīvot, tad «kaislību patiesība» jūsos radīsies

pati no sevis.

Kad Arkādijs Nikolajevičs izskaidroja, kā no visdažādā-

kiem — autora, aktiera, režisora, gleznotāja, elektrotechniķa un

citu izrādes radītāju dotajiem apstākļiem un «ja būtu» uz ska-

tuves rodas atmosfēra, kas līdzīga patiesai dzīvei, — Govorkovs

sašutis sāka «aizstāvēt» skatuves mākslinieku.

— Bet, lūdzu, atvainojiet, — viņš protestēja, — kas tādā

gadījumā darāms aktierim, ja citi visu rada? Tikai nieki?

— Kā — nieki? — uzsauca viņam Torcovs. — Noticēt cita

izdomājumam un patiesi to pārdzīvot — tas, pēc jūsu domām,
ir nieki? Bet vai jūs zināt, ka šāda daiļrade pēc dotās tēmas

dažreiz prasa lielāku piepūli nekā paša izdomājums? Mums ir

zināmi gadījumi, ka vāja rakstnieka luga ieguva pasaules slavu,

pēc tam kad to bija pārradījis liels skatuves mākslinieks. Mēs

zinām, ka Šekspirs pārradīja citu autoru noveles. Arī mēs pār-
radām dramaturgu darbus un atklājam to, kas slēpjas vārdos;
zem autora teksta mēs liekam savu zemtekstu, nodibinām savas

attiecības pret cilvēkiem un viņu dzīves veidu; mēs izvērtējam
sevī visu materiālu, ko esam saņēmuši no autora un režisora;
mēs no jauna to pārstrādājam sevī, atdzīvinām un papildinām
ar savu iztēli. Mēs saaugam ar to kopā, iejūtamies tajā psi-
chiski un fiziski; mūsos dzimst «kaislību patiesība»; mūsu daiļ-
rades gala rezultātā rodas īsti produktiva darbība, kas cieši

saliedēta ar lugā ietverto pamatdomu; mēs radām dzīvus, tipis-
kus tēlus ar kaislībām un jūtām, kādas piemīt attēlojamai per-

sonai. Un lai viss šis milzīgais darbs būtu — «nieki»! Nē, tā

ir dižena daiļrade un patiesa māksla! — nobeidza Arkādijs Ni-

kolajevičs.

19... g

Klasē ienākdams, Arkādijs Nikolajevičs mums paziņoja mā-

cības stundas programu. Viņš teica:

— Pēc «ja būtu» un «dotajiem apstākļiem» šodien mēs

runāsim par iekšējo un ārējo skatuvisko darbību.

Vai jūs saprotat, kāda tai nozīme mūsu mākslā, kuras

būtiskais pamats ir aktivitāte?

Uz skatuves šī aktivitāte izpaužas darbībā, bet darbībā at-
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klājas lomas dvēsele — gan mākslinieka pārdzīvojumi, gan

lugas iekšējā pasaule; no darbības un rīcības mēs spriežam par

cilvēkiem, kurus attēlo uz skatuves, un saprotam, kas viņi ir

Lūk, ko dod mums darbība un ko no tās gaida skatītājs!
Ko tad mēs visbiežāk viņam sniedzam? Vispirms ārkārtīgu

kņadu, neapvaldītu žestu pārmērību, nervozas, mechaniskas kus-

tības. Ar to mēs teātrī esam daudz izšķērdīgāki nekā reālajā
dzīvē.

Bet visas šīs aktieriskās darbības ir pavisam citādas nekā

patiesajā dzīvē. Es jums ar piemēru parādīšu šo starpību: kad

kāds grib noskaidrot svarīgas, sirdī slēptas, intimas domas un

pārdzīvojumus (piemēram, «būt vai nebūt» Hamletā), viņš no-

slēdzas vientulībā, nodziļinās sevī un cenšas iedomāties, kā

ietērpt vārdos to, par ko domā un ko izjūt.
Aktieri uz skatuves rīkojas citādi. Attēlojot intimos dzīves

mirkļus, viņi iznāk pašā skatuves priekšā, griežas pie skatītāja
un skaļi, ar patosu deklamē par saviem neesošajiem pārdzīvo-

jumiem.
— Ko nozīmē «deklamēt par saviem neesošajiem pārdzī-

vojumiem», ja mums atļauts zināt?

— Tas nozīmē, ka viņi dara to pašu, ko darāt jūs, kad ar

ārēju afektētu aktierisku uzspēli gribat aizpildīt iekšējo — dvē-

seles tukšumu savā tēlojumā.

Lomu, ko iekšēji neizjūti, izdevīgāk sniegt skatītājam ārēji
efektivi, lai izsauktu aplausus. Bet diezin vai nopietns māksli-

nieks gribēs dzirdēt teatrālu troksni tur, kur viņš raida visdār-

gākās domas, jūtas, savas dvēseles slēptākās vērtības. Tur taču

apslēptas paša aktiera jūtas, kas analogas lomai. Šādas jūtas
gribas izteikt nevis lētu aplausu troksnī, bet, taisni otrādi, tās

var atplaukt tikai izjustā klusumā, lielā intimitātē. Ja māk-

slinieks nebaidās svinīgu mirkli padarīt banālu, tad tas pierāda,
ka lomā teiktie vārdi viņam ir tukša skaņa un ka viņš tajos
nav ielicis nekā dārga, sirdij tuva. Pret tukšiem vārdiem nevar

būt cildena attieksme. Tie vajadzīgi tikai kā skaņa, lai varētu

parādīt balsi, dikciju, runas techniku un aktierisku tempera-
mentu. Kas attiecas tieši uz domu un pārdzīvojumu, kālab luga
rakstīta, tad ar šādu spēles veidu var izteikt tikai to, ka jūtos

«vispār» skumji, «vispār» jautri, «vispār» traģiski, bezcerīgi un

tā tālāk. Šāda spēle ir nedzīva, formāla, amatnieciska.

Arējās darbības norise jau atbilst iekšējai darbībai (runai).
Ja aktierim pašam kā cilvēkam ir nevajadzīgs tas, ko viņš dara,

ja loma un māksla atdotas svešu mērķu kalpībā, tad darbības
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ir tukšas, nepārdzīvotas un būtiski tad nav nekā ko teikt. Tad

arī cits nekas neatliek kā darboties — «vispār». Ja aktieris

cieš tikai tādēļ, lai ciestu, ja viņš mīl tikai tādēļ, lai mīlētu, ja
ir greizsirdīgs vai lūdz piedošanu tikai tādēļ, lai būtu greizsir-
dīgs un lūgtu piedošanu, ja viņš visu to dara tikai tādēļ, ka

tas tā uzrakstīts lugā, un nevis tādēļ, ka tā tas pārdzīvots dvē-

selē un ka uz skatuves ir radīta lomas dzīve, — tad aktieris ir

nonācis strupceļā un «spēle vispār» ir vienīgais glābiņš šādos

gadījumos.
Cik šausmīgs ir šis vārds «vispār»!
Cik daudz tur nevīžības, chaosa, paviršības un nekārtības!

Vai jūs «vispār» negribētu kaut ko ieēst? Vai «vispār» negri-
bētu parunāt, palasīt! Vai «vispār» negribētu papriecāties?

Kāda garlaicība un bezjēdzība dveš pretī no šādiem priekš-
likumiem!

Ja aktiera tēlojumu novērtē ar vārdu «vispār», piemēram:
«Tāds un tāds aktieris nospēlēja «Hamletu» «vispār» ne slikti!» —

šāds vērtējums apvaino izpildītāju.
Vai tad mīlestību, greizsirdību, naidu iespējams nospēlēt

«vispār»? Ko tas nozīmē? Vai tad mums jānospēlē kaut kāds

sajaukums no šīm kaislībām un šo kaislību elementiem? Lūk,
taisni ar šādu — kaislību, jūtu, domu, loģisku darbību un tēlu —

sajaukumu mūs no skatuves pacienā šie aktieri — «vispār».

Jocīgākais ir tas, ka viņi patiesi uztraucas un spēcīgi izjūt
savu «vispār» spēli. Jūs viņus nepārliecināsiet, ka tur nav nedz

kaislību, nedz pārdzīvojumu, nedz domu, bet ir tikai visa tā sa-

jaukums. Šie aktieri svīst, uztraucas, aizraujas ar spēli, kaut

gan nesaprot, kas viņus uztrauc vai aizrauj. Tā ir tā pati
«aktieriskā emocija», histērija, par kuru es runāju. Tas ir uz-

traukums «vispār».
īsta māksla un spēle «vispār» ir nesavienojamas. Viena iz-

nīcina otru. Māksla mīl kārtību un harmoniju, bet — «vis-

pār» — nekārtību un chaosu.

Kā lai izsargāju jūs no mūsu visļaunākā ienaidnieka —

«vispār»?
Ar to vissekmīgāk var cīnīties tad, ja juceklīgajā «vispār»

spēlē iesaista taisni to, kas šādai spēlei nav raksturīgs un iznī-

cina to
...

«Vispār» — nozīmē paviršību un vieglprātību. Tādēļ izplā-
nojiet skaidrāk savu spēli un izturieties nopietnāk pret to, kas

notiek uz skatuves! Tas iznīcinās paviršību un vieglprātību.

«Vispār» — tas ir chaoss un bezjēdzība. Veidojiet lomu lo-
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ģiski un pakāpeniskā secībā, tad izzudīs nelādzīgie «vispār»

paradumi!
Ar «vispār» — mēs visu iesākam, bet neko nenobeidzam.

Noslīpējiet savu tēlojumu līdz pēdējam sīkumam!

Visu to mēs arī darīsim, bet tikai pakāpeniski apgūstot si-

stēmas kursu, izstudējot sistēmu, lai gala rezultātā reizi par

visām reizēm izveidotu uz skatuves īstu, nroduktivu un apzināti
cilvēcisku darbību, bet nevis tikai darbību «vispār».

Tikai šādu darbību es atzīstu mākslā, tikai to es atbalstu

un veidoju. Kāpēc esmu tik nesaudzīgs pret «vispār»? Lūk,

kāpēc!
Vai ik dienas visā pasaulē nospēlē daudzas izrādes, vadoties

no iekšējā būtiskā satura, kā to prasa īsta māksla? Desmitiem.

Vai ik dienas visā pasaulē daudzas izrādes spēlē, vadoties

no «vispār» principa un nevis no būtiskā satura? Desmitiem

tūkstošu. Tāpēc nebrīnieties, ja teikšu, ka visā pasaulē katru

dienu simtiem tūkstošu aktieru iekšēji sevi sakropļo, sistemātiski

piesavinoties nepareizus, skatuvei kaitīgus paradumus. Tas ir jo
bīstamāk tāpēc, ka, no vienas puses, pats teātris un daiļrades

apstākļi tajā ievilina aktieri šo paradumu lokā. No otras puses,

pats aktieris, meklēdams vieglāku pretestības ceļu, labprāt iz-

manto amatnieciskos «vispār» paņēmienus.
Tā no visām pusēm — pakāpeniski un sistemātiski neprašas

tuvina aktiera mākslu bojā ejai, iznīcinot daiļrades būtisko sa-

turu un izmainot to pret sliktu, ārēji pieņemtu spēles formu

«vispār».
Kā redzat, mums būs jācīnās pret visu pasauli, pret apstāk-

ļiem, kas saistās ar publisku uzstāšanos, pret aktieru audzinā-

šanas metodēm un sevišķi pret nepareizi iesakņojušos uzskatu

par skatuvisko darbību.

Lai sekmīgi uzveiktu visas priekšā stāvošās grūtības, vis-

pirms vajadzīga drosme atzīt, ka ļoti daudzu iemeslu dēļ, iz-

iedami uz skatuves, skatītāju priekšā, publiskās daiļrades ap-

stākļos, mēs pilnīgi pazaudējam reālās dzīves izjūtu. Mēs

aizmirstam visu: pat to, kā mēs dzīvē staigājam, un arī to, kā

mēs sēžam, ēdam, dzeram, guļam, sarunājamies, skatāmies,

klausāmies, vārdu sakot, kā mēs dzīvē iekšēji un ārēji darboja-
mies. Mums no jauna jāmācās uz skatuves staigāt, runāt, redzēt,
dzirdēt — gluži tāpat kā to mācās mazs bērns.

Visā mūsu mācības gaitā man nāksies jums bieži atgādināt
šo negaidīto, bet svarīgo secinājumu. Bet tagad centīsimies

saprast, kā lai iemācāmies darboties uz skatuves nevis aktie-
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riski — «vispār», bet cilvēciski — vienkārši, dabiski, organiski
pareizi, brīvi, kā to prasa dzīvās organiskās dabas likumi un

nevis teātra konvencijas.
— Vārdu sakot, jāmācās, kā izdzīt no teātra teātri, —

piebilda Govorkovs.

— Jā, tieši tā: kā no Teātra (ar lielo burtu) izdzīt teātri

(ar mazo burtu).
Šo uzdevumu nevar veikt uzreiz, tas veicams tikai pakāpe-

niski mākslinieciskas augšanas un izveidotas psichotechnikas
procesā.

— Vaņa, es tevi lūdzu, — Arkādijs Nikolajevičs griezās pie
Rachmanova, — pagaidām neatlaidīgi sekot tam, lai skolnieki

uz skatuves vienmēr darbotos patiesi, produktivi, mērķtiecīgi un

lai viņi neizliktos, ka darbojas. Tāpēc, — tikko tu ievēro, ka viņi
noklīst spēlē vai — vēl sliktāk — sāk «lauzties», tūlīt viņus ap-

stādini! Kad savu klasi būsi savedis kārtībā (es steidzinu šo

darbu), izstrādā speciālus vingrinājumus, kas viņus piespiedīs
gribot negribot darboties uz skatuves! Dienu no dienas bieži

un ilgi atkārto šos vingrinājumus, lai pakāpeniski, metodiski

pieradinātu viņus īsti, produktivi un mērķtiecīgi darboties uz

skatuves! Lai cilvēciskā aktivitāte saplūst viņu priekšstatā ar to

sajūtu, ko viņi izjūt uz skatuves skatītāju klātbūtnē, publiskās
daiļrades atmosfērā vai stundā. Tā pieradinot diendienā būt

cilvēciski aktiviem uz skatuves, tu viņos attīstīsi labu para-
dumu — būt īstiem cilvēkiem, bet nevis mākslas manekeniem.

— Kādus vingrinājumus? Kādus tad īsti vingrinājumus?
— Parūpējies, lai nodarbībās valdītu nopietna, stingra kār-

tība, lai tēlotāji justos kā izrādē. Tas tev būs pa spēkam.
— Labi, — Rachmanovs atbildēja.
— Izsauc pa vienam uz skatuves un uzdod kādu uzdevumu!

— Kādu?
— Kaut vai, piemēram, izlasīt laikrakstu un pastāstīt, kas

tajā rakstīts.

— Kopējā stundā tas prasīs pārāk daudz laika. Vajag taču

visus pārbaudīt.
— Nav taču svarīgi iepazīties ar visu avīzes saturu. Svarīgi

ir izvērst patiesu, produktivu un mērķtiecīgu darbību. Kad redzi,
ka tas noticis, ka skolnieks pieķēries savam uzdevumam, ka

kopējās stundas apstākli viņu netraucē, — izsauc nākošo skol-

nieku, bet pirmo aizsūti kaut kur dziļāk skatuvē! Lai viņš tur

vingrinās un pierod uz skatuves pie reālas, cilvēciskas darbības.

Lai to izkoptu un uz visiem laikiem iesakņotu sevī, vajadzēs



ilgum ilgu laiku nodzīvot uz skatuves īstā, produktivā un mērķ-
tiecīgā darbībā. Tad nu palīdzi viņiem šo laiku atrast!

Nobeigdams stundu, Arkādijs Nikolajevičs mums paskaidroja:
— «Ja būtu» un iekšējā un ārējā darbība «dotajos apstāk-

ļos» ir ļoti svarīgi faktori mūsu darbā. Tie nav vienīgie. Mums

vajag vēl ļoti daudz speciālu, mākslinieciski radošo spēju, īpa-
šību un dotību (iztēle, uzmanība, patiesības izjūta, uzdevumi,

skatuviskās dotības um tā tālāk).
Vienkāršības un ērtības deļ vienosimies pagaidām visus tos

nosaukt vienā vārdā: elementi.

— Kādi elementi? — kāds jautāja.
— Pagaidām uz šo jautājumu neatbildēšu. Ar laiku tas pats

kļūs skaidrs. legūt meistarību, pārvaldīt šos elementus — un

no tiem pirmām kārtām «ja būtu», «dotos apstākļus», iekšējo
un ārējo darbību, — mācēt tos kombinēt citu ar citu, sakārtot,

savienot, — tas prasa lielu praksi un pieredzi un, protams, arī

laiku. Šajā ziņā būsim pacietīgi un pagaidām veltīsim visas sa-

vas rūpes katra elementa studēšanai un izveidošanai. Tas ir

pats galvenais un svarīgākais mērķis mūsu šā gada skolas mā-

cību kursā.



71

IV. IZTĒLE

19...g

Šodien Torcova slimības dēļ stunda notika viņa dzīvoklī.

Mēs ērti ierīkojāmies Arkādija Nikolajeviča kabinetā.

— Jūs tagad zināt, — viņš teica, — ka mūsu skatuviskais

darbs sākas, iesaistot lugā un lomā maģisko «ja būtu», kas ir

it kā svira, kura pārceļ skatuves mākslinieku no ikdienas īstenī-

bas iztēles plāksnē. Luga, loma — tas ir autora izdomājums, tā

ir viņa izdomātā maģisko «ja būtu», «doto apstākļu» virkne,

īsta, patiesa notikuma, reālas īstenības uz skatuves nav; reālas

īstenības mākslā nav. Mākslai būtiski nepieciešama mākslinieka

izdoma, kāda pirmām kārtām arī ir autora sacerējums. Aktiera

uzdevums — ar radošu techniku pārvērst lugas izdomājumu par
mākslinieciski patiesu skatuvisku notikumu. Šai procesā izcila

loma ir mūsu iztēlei. Tāpēc ir vērts ilgāk pakavēties un pavērot
iztēles funkcijas daiļradē.

Torcovs norādīja uz sienām, pie kurām bija piekārtas vis-

dažnedažādākās dekorāciju skices.

— Tās visas ir mana'iemīļotā, jau mirušā, jaunā gleznotāja
skices. Tas bija liels savādnieks: viņš zīmēja skices vēl neuz-

rakstītām lugām. Lūk, piemēram, skice neesošas Čechova lugas

pēdējam cēlienam, ko Antons Pavlovičs bija iecerējis neilgi
pirms savas nāves: ledos ieslēgta ekspedicija, baigie un bargie

ziemeļi. Liels tvaikonis, iespiests starp peldošiem ledus gaba-
liem. Nokvēpušie skursteņi baismi rēgojas uz baltā fona. Stin-

dzinošs sals. Ledainais vējš paceļ sniega virpuļus. Traukdamies

augšup, tie izveido baltā segā tērptas sievietes kontūras. Bet

šeit — vīra un viņa sievas mīļākā figūras, kas piespiedušās
viena otrai. Abi devušies ekspedīcijā, lai aizmirstu savu drāmu.

Kas ticēs, ka skici zīmējis cilvēks, kas nekad nav izbraucis

ārpus Maskavas un tās apkārtnes. Viņš radīja polarzemes

ainavu, izmantodams savus novērojumus par mūsu ziemas dabu,

to, ko zināja no nostāstiem, no aprakstiem daiļliteratūrā un zi-

nātniskās grāmatās, no fotogrāfiskiem uzņēmumiem. No visa



72

šā sakrātā materiāla radusies glezna. Šai darbā iztēlei piekrita
galvenā loma.

Torcovs mūs pieveda pie otras sienas, kas bija noklāta ar

dabas ainavu sēriju. Pareizāk sakot, tur bija viena un tā paša
motiva atkārtojums: kāda vasaras atpūtas vieta, bet tikai katru

reizi pārveidota gleznotāja iztēlē. Viena un tā pati glīto mājiņu
rinda priežu silā — dažādos gadalaikos, saules tveicē un vētrā.

Tālāk — tā pati dabas ainava, bet ar izcirstu mežu un tanī

vietā izraktiem dīķiem un ar jauniem dažādu koku stādījumiem.

Gleznotājam bija iepaticies pēc sava prāta rīkoties ar dabu un

cilvēku likteņiem. Viņš savās skicēs cēla un noārdīja mājas un

pilsētas, pārveidoja apkārtni, sagrāva kalnus.

— Skatieties, cik skaisti! Maskavas kremlis jūras krastā! —

kāds iesaucās.

— Arī to visu radījusi gleznotāja iztēle.

— Bet te skice neesošai lugai no «starpplanētu dzīves», —

Torcovs teica, pievezdams mūs pie jaunas zīmējumu un akvareļu
sērijas.

Lūk, šeit attēlota kāda aparātu stacija, kas uztur satiksmi

starp planētām. Redziet: milzīgi' liela metāla kaste ar lieliem

balkoniem un ar kaut kādām skaistām dīvainām būtnēm! Tā ir

piestātne. Tā atrodas izplatījumā. Pie logiem redzami cilvēki —

pasažieri no zemeslodes
... Bezgalīgā izplatījumā redzamas

Šādas piestātnes augšup un lejup ejošos virzienos. Tās notur

līdzsvarā milzīgu magnetu savstarpējais pievilkšanas spēks. Pie

apvāršņa vairākas saules vai mēneši. To gaisma rada fantastis-

kus efektus, kādi zemes virsū nav redzēti. Lai Šādu gleznu
uzgleznotu, nepieciešama ne tikai iztēle, bet arī laba fantāzija.

— Vai ir atšķirība starp iztēli un fantāziju? — kāds jau-

tāja.
— Iztēle rada to, kas ir, kas notiek, ko mēs zinām, bet fan-

tāzija to, kā nav, ko mēs īstenībā nepazīstam, kas nekad nav

bijis un nebūs. Bet varbūt ari būs! Kas to lai zina? Kad tautas

fantāzija radīja teiksmainu lidojošo paklāju, kam tad varēja
ienākt prātā, ka cilvēki lidos pa gaisu lidmašinās? Fantāzija,
tāpat kā iztēle, gleznotājam nepieciešama.

— Bet aktierim? — Šustovs jautāja.
— Nu, kā jums šķiet, kāpēc aktierim vajadzīga iztēle?

Arkādijs Nikolajevičs uzdeva pretjautājumu.
— Kapec? Lai radītu maģisko «ja butu», «dotos apstāk-

ļus», — atbildēja Šustovs.
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— Tos bez mums jau autors ir radījis. Viņa luga ir izdo-

mājums.
Šustovs klusēja.
— Vai visu, kas aktierim jāzina par lugu, dod drama-

turgs? — Torcovs jautāja. — Vai iespējams simt lappusēs pil-
nīgi atklāt visu darbības personu dzīvi? Jeb daudz kas paliks
neizteikts? Tā, piemēram: vai vienmēr autors runā pietiekami
sīki par to, kas noticis pirms lugas sākuma? Vai viņš izsmejoši
runā par to, kas būs pēc lugas beigām, par to, kas notiek aiz

kulisēm, no kurienes ierodas darbības persona un kurp tā aiz-

iet? Dramaturgs ir skops ar šāda veida komentāriem. Viņam
tekstā ir tikai piezīme «To pašu arī Petrovs» vai «Petrovs aiz-

iet». Bet mēs nevaram atnākt no neesoša izplatījuma un neva-

ram turp arī aiziet, nepadomādami par šādas pārvietošanās

mērķiem. Tādai darbībai «vispār» — nevar noticēt. Mēs zinām

arī citas dramaturga piezīmes: «piecēlās», «staigā uztraukts»,

«smejas», «mirst». Mums doti lakoniski lomas raksturojumi, pie-
mēram: «Jauns cilvēks ar patīkamu ārieni. Daudz smēķē.»

Bet vai ar to pietiek, lai radītu ārējo tēlu, manieres, gaitu,
ieražas? Bet lomas teksts un izteiksme? Vai tiešām to vajag
tikai iekalt un norunāt no galvas?

Un visas dzejnieka piezīmes, režisora prasības un viņa mi-

zanscenas, un viss inscenējums? Vai tiešām pietiek tikai to

iegaumēt un pēc tam uz skatuves formāli izpildīt? Vai tad tas

iezīmēs darbības personas raksturu, noteiks visas domu, jūtu,
nodomu un rīcību nianses?

Nē, pašam aktierim viss tas jāpapildina, jāpadziļina. Tikai

tad dzejnieka un citu izrādes radītāju sniegums kļūs izteiksmīgs
un saviļņos visslēptākās dvēseles jūtas to radītājam uz skatuves

un skatītājam zālē. Tikai tad pats aktieris varēs sākt dzīvot

attēlojamās personas pilnskanīgu iekšējo dzīvi un darboties tā,
kā to nosaka autors, režisors un mūsu patiesās jūtas.

Visā šajā darbā mūsu tuvākais palīgs ir iztēle ar savu ma-

ģisko «ja būtu» un «dotajiem apstākļiem». Tādā kārtā pasaka
ne tikai to, ko nav pateicis autors, režisors un citi, bet vispār
atdzīvina visu izrādes radītāju darbu, kuru daiļrade nonāk līdz

skatītājiem, pateicoties vispirms pašu aktieru panākumiem.
Vai jūs tagad saprotat, cik tas svarīgi, ja aktieris apveltīts ar

spēcīgu un spilgtu iztēli: tā viņam nepieciešama ik mirkli daiļ-
rades darbā un dzīvē uz skatuves, lomu iestudējot un atveidojot.

Daiļrades procesā iztēle ir vadītāja, kurai seko aktieris.

Stundu pārtrauca, jo negaidīti ieradās pazīstamais traģiķis
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U., kas pašlaik viesojās Maskavā. levērojamais skatuves māk-

slinieks stāstīja par saviem panākumiem, bet Arkādijs Nikola-

jevičs viņa stāstījumu pārtulkoja mums krievu valodā.

Pēc tam kad interesantais viesis bija aizbraucis un Torcovs,

viņu pavadījis, atgriezās pie mums, viņš smaidīdams teica:

— Protams traģiķis pārspīlēja, bet viņš, kā redzat, ir cil-

vēks, kas spēj aizrauties un patiesi tic tam, ko izdomā. Mēs

aktieri tā esam pieraduši uz skatuves papildināt faktus ar savu

iztēli, ka šos ieradumus ieviešam arī dzīvē. Dzīvē tie, protams,
ir nevajadzīgi, bet teātrī nepieciešami.

Jūs domājat, ka viegli sadomāt kaut ko tādu, lai jūs klau-

sītos ar aizturētu elpu? Arī tā ir daiļrade, ko rada maģiskie
«ja būtu», «dotie apstākli» un labi attīstīta iztēles spēja.

Par ģēnijiem, protams, nemēdz teikt, ka viņi pārspīlē. Tādi

cilvēki uz īstenību skatās ar citām acīm nekā mēs. Viņi citādi

redz dzīvi nekā mēs — mirstīgie. Vai tad viņus var tiesāt par to,
ka iztēle viņu acīm aizliek priekšā te rožainus, te zilus, te pe-

lēkus, te melnus stiklus? Ja šie cilvēki noņems brilles un uztvers

īstenību, tāpat arī māksliniecisku izdomājumu, ar neaizsegtām
acīm, bez noreibuma, saskatīdami tikai to, ko dod parastā ik-

diena, vai tas veicinās mākslu?

Atzīstos, ka arī es šad tad meloju. Ja man kā aktierim vai

režisoram ir darīšana ar lomu vai lugu, kas mani nepietiekami

aizrauj, es it kā novīstu un manas radošās spējas ir kā parali-
zētas. Ir nepieciešams pamudinājums. Tad es sāku visus pār-

liecināt, ka esmu aizrāvies no darba, no jaunās lugas un slavēju
to. Tad ir jāizdomā tas, kā tajā nav. Šāda nepieciešamība iero-

sina iztēli. Vienatnē es to nedarītu, bet citu klātbūtnē gribot

negribot ir jācenšas savus melus attaisnot un avansēties, cik

labi vien var. Un pēc tam bieži vien savu izdomu nākas izman-

tot par materiālu lomai un inscenējumam, iesaistot tos lugā.
— Ja iztēlei tik liela loma aktieru dzīvē, ko tad lai iesāk

tie, kam tās nav? — Šustovs bažīgi jautāja.
— Vajag to vai nu attīstīt, vai arī aiziet no skatuves, citādi

jūs nonāksiet tādu režisoru rokās, kas atvietos jums trūkstošo

iztēli ar savu. Tas nozīmētu, ka jums jāatsakās no savas daiļ-

rades un jākļūst par rotaļlietiņu uz skatuves. Vai tad nav labāk

attīstīt pašam savu iztēli?

— Tas droši vien ir loti grūti! — es nopūtos.
— Skatoties, kāda iztēle! Ir iztēle ar iniciatīvu, kura dar-

bojas patstāvīgi. Ta attīstīsies bez sevišķam pulem un darbosies

neatlaidīgi, nenogurstoši, nomodā un miegā. Ir iztēle, kurai
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trūkst iniciativas, bet tā viegli uztver to, ko tai iesaka un pēc
tam ieteikto patstāvīgi attīsta tālāk. Ar šādu iztēli arī samērā

viegli tikt galā. Ja iztēle uztver, bet neattīsta tālāk ieteikto, tad

darbs kļūst grūtāks. Bet ir cilvēki, kas ne paši rada, ne arī

uztver to, ko tiem sniedz. Ja aktieris no parādītā uztver tikai

ārējo, formālo pusi — tā ir zīme, ka viņam trūkst iztēles, bez

kuras nevar kļūt par skatuves mākslinieku.

Ar iniciativu vai bez iniciativas?

Uztver un attīsta vai neuztver?

Tie ir jautājumi, kas nedod man miera. Kad pēc vakariņām

iestājās klusums, es ieslēdzos savā istabā, nosēdos ērti uz

dīvāna, apkrāvos ar spilveniem, aizvēru acis un, neskatoties uz

nogurumu, sāku fantazēt. Bet jau no pirmā mirkļa manu uzma-

nību novirzīja gaismas apļi, visādi krāsu plankumi, kas parā-
dījās un klīda tumsā manu aizvērto acu priekšā.

Nodzēsu spuldzi, domādams, ka tā izsauc šīs parādības.

«Par ko lai fantazēju?» centos izdomāt. Bet iztēle nesnauda.

Manā acu priekšā iznira liela priežu meža koku galotnes, kuras

ritmiski un viegli plūstoši šūpojās vieglā vējā.
Tas bija patīkami.
Man šķita, ka sajūtu svaiga gaisa smaržu.

Nezkur ... klusumā
.. . bija dzirdama pulksteņa tikšķēšana.

Es iesnaudos ...

«Nu, protams!» uztrūcies nolēmu. «Iztēle nevar rasties bez

iniciativas. Palidošu ar lidmašinu! Pāri meža galotnēm.» Lūk,
es lidoju pāri tām, pāri laukiem, upēm, pilsētām, ciemiem

...
virs ... koku galotnēm ... Tās lēni lēni šūpojas ... Smaržo pēc

svaiga gaisa un .. . priedēm ... Tikšķ pulkstenis ...

«Kas šeit krāc? Vai tiešām es pats?! Biju aizmidzis? ...
Vai ilgi? ...»

Ēdamistabā troksnis. .. pārbīda mēbeles. Cauri aizkariem

iespiežas rīta gaisma.
Pulkstenis nosit astoņi

..
. Iniciati... va . .. a.. . a ...
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Mans samulsums par neveiksmīgo fantazēšanu mājās bija
tik liels, ka neizturēju un visu izstāstīju Arkādijam Nikolajevi-
čam šāsdienas stundā, kas notika Maloļetkovas viesistabā.

— Jūsu mēģinājums neizdevās tāpēc, ka jūs pielaidāt vai-

rākas kļūdas, — viņš atbildēja. — Pirmā bija tā, ka jūs ar

varu likāt savai iztēlei darboties, — jums vajadzēja to tikai

ierosināt. Otrā kļūda: jūs fantazējāt «bez burām un bez stūres»,

paļaujoties aklam gadījumam. Tāpat kā nedrīkst darboties tikai

tādēļ, lai kaut ko darītu (darboties tikai pašas darbības dēļ),
taisni tāpat nedrīkst ari fantazēt tikai pašas fantazēšanas dēļ.
Jūsu iztēle darbojās bez jēgas, bez interesanta uzdevuma, kas

nepieciešams daiļradei. Trešā jūsu kļūda bija tā, ka jūsu fan-

tazējumi nebija ne iedarbīgi, ne ari aktivi. Aktiera darbā iztēlē

iecerētās dzīves aktivitātei ir izcili svarīga nozīme. Iztēlei jāpa-
mudina aktieris, lai viņš izraisītu vispirms iekšēju un pēc tam

arī ārēju darbību.

— Es taču darbojos, jo domas lidoju virs mežiem trakā

ātrumā!

— Kad jūs guļat ātrvilcienā, kas arī traucas trakā ātrumā,

vai tad jūs darbojaties? — Torcovs jautāja. — Lokomotive,
mašinists — lūk, tie strādā, bet pasažieris ir pasivs. Cita lieta,

ja jums, braucot vilcienā, būtu aizraujoši lietišķa saruna, strīds

vai jūs gatavotu referātu, — tad varētu runāt par darbu un

darbību. Tas pats ari lidojumā ar lidmašinu. Strādāja pilots,
bet jūs bijāt pasivs. Ja jūs pats vadītu mašinu vai arī fotogra-
fētu apvidu, tad varētu runāt par aktivitāti. Mums vajadzīga
aktiva un nevis pasiva iztēle.

— Kā izsaukt šo aktivitāti? — centās izdibināt Šustovs.

— Es jums pastāstīšu par manas sešus gadus vecās māsas-

meitas iemīļoto rotaļu. Šī rotaļa saucas — «Kā būtu, ja būtu».

Tās saturs ir šāds: «Ko tu dari?» meitene man jautā. «Dzeru

tēju», es atbildu. «Ja tā nebūtu tēja, bet ricineļļa, kā tad tu

dzertu?» Man nācās atcerēties zāļu garšu. Tajos gadījumos, kad

man tas izdodas un es saviebjos, istaba pielīst pilna ar skaļiem
bērna smiekliem. Pēc tam uzdod jaunu jautājumu: «Uz kā tu

sēdi?» — «Uz krēsla,» es atbildu. «Bet, ja tu būtu uzsēdies uz

karstas plīts, ko tad tu darītu?» Nav citas izejas kā domās sevi

nosēdināt uz karstas plīts un ar milzīgu piepūli glābt sevi no

apdegumiem. Kad man tas izdodas, meitenei kļūst manis žēl.

Viņa māj ar rociņām un sauc: «Negribu spēlēt!» Un, ja turpi-
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nasi spēli, viss beigsies ar asarām. Nu izdomājiet ari jus ving-
rinājumiem šādu spēli, kas izsauktu aktivu darbību!

— Man šķiet, ka tas ir primitivs, rupjš paņēmiens, — es

piebildu. — Man gribētos atrast kaut ko izsmalcinātāku.

— Nesteidzieties! Paspēsiet! Bet pagaidām apmierinieties ar

vienkāršo un viselementārāko domu gaitu. Nesteidzieties lidot

pārāk augstu, bet padzīvojiet kopā ar mums virs zemes, tai

īstenības lokā, kas ir ap jums! Lai šīs mēbeles, priekšmeti, ko

jūs jūtat un redzat, piedalās jūsu darbā. Lūk, piemēram, etide

ar ārprātīgo. Iztēlē iecerētais šeit saistījās ar reālo dzīvi, kas

toreiz bija ap mums. Bet patiesībā: istaba, kurā mēs atradāmies,

mēbeles, ar kurām mēs aizbarikadējām durvis, — vārdu sakot,
lietu pasaule palika neskarta. Nāca klāt tikai izdoma par īste-

nībā neesošu ārprātīgo. Viss pārējais etidē balstījās uz reālas

pamatnes.
Izdarīsim analogu mēģinājumu. Pašlaik mēs esam klasē.

Tā ir pati īstenība. Lai istaba, tās iekārtojums, stunda, visi

skolnieki un pasniedzēji paliek tanī pašā stāvoklī un situācijā,
kādā mēs atrodamies pašlaik. Ar «ja būtu» palīdzību es pārce-
ļos neesošā izdomātās dzīves plāksnē un tādēļ mainu tikai dar-

bības laiku un saku sev: «Tagad nav vis pulksten trīs dienā, bet

gan pulksten trīs naktī.» Ar savas iztēles palīdzību atrodiet at-

taisnojumu, kādēļ esat še aizkavējušies tik ilgi! Tas nav grūti.
Pieņemsim, ka rītu jums eksāmens, bet daudz kas vēl nepa-
veikts, lūk, tāpēc mēs aizkavējāmies teātrī. Un atkal jauni ap-

stākļi un rūpes: mūsu mājinieki būs nemierīgi, jo, tā kā šeit nav

telefona, tad nebija iespējams viņus brīdināt par ieilgušo darbu.

Kādam skolniekam aizgājis secen saviesīgs vakars, kur viņš
bijis ielūgts. Otrs dzīvo ļoti tālu no teātra un nezin kā bez

tramvaja nokļūs mājās — un tā tālāk.

Vēl daudz domu, izjūtu un noskaņu rada iecerētais izdomā-

jums. Tas ietekmē vispārējo noskaņojumu un piedod nokrāsu vi-

sam, kas notiks vēlāk. Tā ir pārdzīvojuma sagatavošanas pa-

kāpe. Rezultātā ar šādas izdomas palīdzību mēs radām pamatni,
dotos apstākļus etidei, kuru varētu attīstīt un nosaukt par «Mā-

cības stundu naktī».

Izdarīsim vēl vienu mēģinājumu: iesaistīsim īstenībā, tas ir,
šai klasē un stundā, kas patreiz notiek, jaunu «ja būtu». Laiks

lai paliek tas pats — pulksten trīs dienā, bet lai izmainās gada-
laiks — un lai nav vairs ziemas un piecpadsmit grādu sala,
bet — brīnišķīgs, smaržu pilns un silts pavasaris. Redziet, jūsu

noskaņojums jau izmainījies: jūs jau smaidāt, iedomājoties vien,
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kā pēc stundas varēsiet pastaigāties ārpus pilsētas! Izšķirieties
taču, ko jūs iesāksiet. Ar izdomas palīdzību atrodiet visam tam

attaisnojumu, un jums būs jauns vingrinājums iztēles attīstī-

šanai.

Es pievienoju jums vēl vienu «ja būtu»: diena, gadalaiks, ši

klase, mūsu skola un stunda paliek kā bijuši, bet viss pārvie-

tojas no Maskavas uz Krimu, tas ir, mainās darbības vieta.

Tur, kur atradās Dmitrovka, — tur ir jūra, kur jūs pēc stun-

dām peldēsieties. Rodas jautājums: kā mēs nokļuvām dienvidos?

Meklējiet tam attaisnojumu dotajos apstākļos, ietveriet iztēlē,

kādu vien gribat, izdomājumu. Var būt, ka mēs esam aizbrau-

kuši uz Krimu viesizrāžu turnejā un tur nepārtraukti turpinām
savu sistemātisko skolas darbu. Saskaņā ar iesaistītiem «ja
būtu» atrodiet attaisnojumu tiem dažādiem šķietamās dzīves

momentiem — un jūs saņemsiet veselu virkni jaunu ierosinā-

jumu iztēles vingrinājumiem.
Es dodu jums vēl jaunu «ja būtu» un aizvedu sevi un jūs

uz tālajiem ziemeļiem tajā gadalaikā, kad tur nakts nemaz nav

un ir tikai diena. Ar ko attaisnot šādu pārvietošanos? Kaut vai

ar to, ka mēs turp aizbraucām, lai piedalītos filmas uzņemšanā.
Filma prasa no aktiera lielu patiesīgumu un vienkāršību, jo
katrs neīstums izbojā kinolentu. Daži no jums vēl nevar iztikt

bez uzspēles, un tādēļ man, režisoram, jārūpējas par skolas mā-

cībām. Kad ar «ja būtu»« atbalstu esat pieņēmuši ikkatru iz-

domu un noticējuši tai, tad jautājiet sev: «Kā es rīkotos šādos

apstākļos?» Atrisinot šo jautājumu, jūs līdz ar to ierosināsiet

iztēles darbību.

Bet tagad — jaunajā vingrinājumā visi «dotie apstākli» būs

izdomāti. No reālās dzīves, kas ir ap mums, paturēsim tikai šo

klasi, tomēr stipri pārveidotu mūsu iztēlē. Pieņemsim, ka mēs

visi esam kādas zinātniskas ekspedicijas locekļi un ar lidmašīnu

dodamies tālā ceļā. Lidojuma laikā virs necaurejamiem meža

biezokņiem notiek avārija: motors nedarbojas, un lidmašina

spiesta nolaisties kalnu ielejā. Ir jāizlabo mašina. Šis darbs

aizkavē ekspediciju ilgāku laiku. Labi vēl, ka mums ir pārtikas

krājumi; tomēr to nav visai daudz. Uzturs jāiegūst arī medījot.
Bez tam vēl jāiekārto kāds mājoklis, jāorganizē ēdiena izgata-
vošana un apsardzība pret nejaušiem iezemiešu vai zvēru uz-

brukumiem. Tā domāsveidojas trauksmes un briesmu pilnā dzīve.

Katrs mirklis prasa nepieciešamu mērķtiecīgu darbību, kas lo-

ģiskā secībā kārtojas mūsu iztēlē. Jānotic, ka viss tas ir ne-

pieciešams. Pretējā gadījumā izdoma zaudē jēgu un pievilcību.



79

Tomēr mākslinieka daijrade nav tikai iekšējais iztēles darbs,
tā ir arī radošas domas ārējs iemiesojums. Pārvērtiet izdomu

īstenībā, nospēlējiet man epizodi no zinātniskās ekspedicijas
darbinieku dzīves!

— Kur? Šeit? Maloļetkovas viesistabā? — mēs nesapratām.
— Kur tad citur? Mēs taču nepasūtīsim speciālas dekorāci-

jas! Jo mums taču tādam pasākumam ir pašiem savs glezno-

tājs. Viņš vienā mirklī bez maksas izpildīs visas mūsu prasī-
bas. Tas viņam tīrais nieks — vienā mirklī pārvērst viesistabu

gaitenī, zāli — par ko vien mums iepatiksies. Šis gleznotājs ir

mūsu pašu iztēle. Dodiet tam pasūtījumu! Izlemiet, ko jūs
darītu pēc lidmašinas nolaišanās, ja šī istaba būtu kalnu ieleja,
bet šis galds — liels akmens, spuldze ar abažuru — tropisks
augs, lustra ar stikliņiem —

zars ar augļiem, kamins — kād-

reizējā ēze.

— Bet kas bus gaitenis? — Vjuncovs interesējas.
— Aiza.

— Jauki! — nopriecājas ekspansivais jauneklis. — Bet

ēdamistaba?

— Ala, kura acīm redzot agrāk dzīvojuši pirmatnējie cilvēki.

— Bet zāle?

— Atklāts laukums ar plašu apvārsni, kas atklāj brīnišķīgu
ainu. Skatieties, gaišās istabas sienas rada apvāršņa ilūziju!
Vēlāk no šā laukuma varēs pacelties lidmašīna.

— Bet skatītāju zāle? — Vjuncovs nerimās.

— Bezdibenis. No turienes, tāpat arī no terases — no jū-

ras, nav sagaidāms iezemiešu un zvēru uzbrukums. Tādēļ sardze

jānostāda tur, pie gaiteņa durvīm, ko mēs iedomājāmies kā aizu.

— Bet kas būs viesistaba?

— Ta jāatstāj, kur labot lidmašinu.

— Bet kur tad ir lidmašina?

— Lūk, kur! — Torcovs norādīja uz dīvānu. — Sēdeklis! —

pasažieru vietas; logu draperijas — spārni. Izpletiet tos plašāk!

Galds — motors. Vispirms jāapskata motors. Lūzums tajā no-

pietns. Pa to laiku pārējie ekspedicijas locekļi novietojas pār-
nakšņot. Te būs segas!

Kur?
— Galdauti.

— Lūk, konservi un muciņa vīna! — Arkādijs Nikolajevičs

norādīja uz biezajām grāmatām, kas atradās plauktā un uz lielo

puķu vāzi. — Aplūkojiet uzmanīgāk istabu, un jūs atradīsiet

daudz lietu, kas nepieciešamas jūsu jaunajā dzīvē.
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Darbs kūsāt kūsāja, un drīz vien mēs ērtajā viesistabā sā-

kām dzīvot kalnos aizkavētas ekspedicijas skarbo dzīvi. Mēs

orientējāmies un piemērojāmies.
Nevaru teikt, ka es noticēju pārmaiņām, — nē, es vienkārši

nepamanīju to, ko man nevajadzēja redzēt. Mums nebija laika

to pamanīt. Mēs bijām aizņemti darbā. Izdomāto nepatiesību
aizsedza mūsu izjūtu patiesība, fizisko darbību patiesība un

ticība tam.

Pēc tam kad bijām diezgan veiksmīgi nospēlējuši uzdoto

ekspromptu, Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Šajā etidē iztēles pasaule vēl spēcīgāk iekļāvās reālajā
īstenībā: izdoma par katastrofu kalnainajā apvidū iespraucās
viesistabā. Tas ir viens no neskaitāmiem piemēriem, kā ar iz-

tēles palīdzību var iekšēji pārveidot lietu pasauli. To nevajag
atmest. Taisni otrādi, tā ieslēdzama iztēles radītajā dzīvē.

Šāds process sastopams ikvienā mūsu mēģinājumā. Patie-

šām no Vīnes krēsliem mēs taču izveidojām visu, ko vien spēj
izdomāt autora un režisora iztēle: namus, laukumus, kuģus,
mežus. Pie tam mēs patiesībā neticam, ka Vīnes krēsli ir koki

vai klintis, bet mēs ticam, ka mūsu attiecības pret šiem priekš-
metiem ir patiesas, ja tie būtu koki vai klintis.

19... g

Stunda iesākās ar nelielu ievadu. Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Līdz šim mūsu vingrinājumi, attīstot iztēli, lielākā vai

mazākā mērā saskārās vai nu ar apkārtējo lietu pasauli (istaba,
kamins, durvis), vai arī ar īstas dzīves norisi (mūsu stunda).

Tagad es mūsu darbu no apkārtējo lietu pasaules ievirzu iztēles

novadā. Tur mēs darbosimies tikpat aktivi, bet tikai domās. At-

teiksimies no šās vietas un laika un pārcelsimies citā vidē, kas

mums labi pazīstama, un darbosimies tā, kā mums to ieteic iz-

tēlē tvertā izdoma. Izvēlieties, kur jūs gribētu domās pārcel-
ties! — Arkādijs Nikolajevičs griezās pie manis. — Kur un kad

notiks darbība?

— Manā istabā — vakarā, — es paziņoju.
— Lieliski, — Arkādijs Nikolajevičs piekrita.
— Nezinu, kā jums, bet lai es sajustu sevi iedomātā dzī-

voklī, man vajadzētu vispirms uzkāpt pa kāpnēm, piezvanīt pie

ieejas durvīm, vārdu sakot, — vajadzētu izpildīt loģiski saka-

rīgu darbību virkni. Padomājiet par durvju rokturi, kas jāno-
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spiež! Atcerieties, kā tas pagriežas un durvis atveras, kā jūs

ieejat savā istabā! Ko jūs redzat sev priekšā?
— Tieši pretim — skapi, mazgājamo trauku...

— Bet pa kreisi?

— Dīvānu, galdu ...

— Pamēģiniet pastaigāt pa istabu un padzīvot tajā. Par ko

jūs saraucāt pieri?
— Es atradu uz galda vēstuli, atcerējos, ka neesmu vēl uz

to atbildējis, un man kļuva kauns.

— Labi! Acīm redzot jūs tagad jau varat teikt: «Es esmu

savā istabā.»

— Ko nozīmē: «es esmu»? — skolnieki jautāja.
— «Es esmu» mūsu valodā izsaka to, ka es esmu nostādījis

sevi iedomāto apstākļu centrā un jūtu, ka atrodos starp tiem,

ka eksistēju iedomātās dzīves pašā drūzmā, iedomātu lietu pa-

saulē — un sāku darboties pats savā vārdā, atbildot ar savu

godu un sirdsapziņu. Tagad sakiet man, ko jūs gribat darīt!

— Tas atkarīgs no tā, cik pašlaik pulkstenis.
— Loģiski. Pieņemsim, ka pašlaik ir pulksten 11 vakarā.

— Tajā laikā dzīvoklī iestājas klusums, — es piezīmēju.
— Ko tad jums iegribēsies darīt šai klusumā? — Torcovs

mani mudināja.
— Pārliecināties par to, ka neesmu vis komiķis, bet tra-

ģiķis.
— Zēl, ka jūs gribat tik nelietderīgi tērēt laiku. Kā tad jūs

sevi pārliecināsiet?
— Nospēlēšu pats sev kādu traģisku lomu, — es atklāju

savas slepenās domas.

— Kādu tad? Vai Otello?

— Ak, nē! Pie Otello lomas vairs nav iespējams strādāt

manā istabā. Tur katrs kaktiņš mudina atkārtot to, ko vairākas

reizes jau esmu darījis agrāk.
— Ko tad jūs spēlēsiet?

Neatbildēju, jo nebiju vēl jautājumu pats izlēmis.

— Ko jūs pašlaik darāt?

— Es apskatu istabu. Vai kāds priekšmets man neieteiks

interesantu tēmu daiļradei... Lūk, piemēram, es atceros, ka aiz

skapja ir drūms kakts. Tas ir, tas pats par sevi nav drūms, bet

tāds liekas tikai vakara apgaismojumā. Tur drēbju pakaramā
vietā rēgojas āķis, it kā piedāvādams savus pakalpojumus, lai

pakārtos. Tad, lūk, ja es patiešām būtu nodomājis izbeigt dzīvi,
ko tad es pašreiz darītu?
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— Ko tad īsti?

— Protams, vispirms vajadzētu sameklēt virvi vai jostu, tā-

dēļ es pārcilāju savas mantas plauktos un kastēs...
— Atradāt?

— Jā .. .

Bet izrādās, ka āķis iesists pārāk zemu. Manas

kājas skar grīdu.
— Tas ir neērti. Meklējiet citu āķi!
— Cita nav.

Ja nav, vai tad labāk jums nepalikt dzīvam?

— Nezinu, man viss sajuka un iztēle izsīka, — es atzinos.

— Tas tāpēc, ka pats izdomājums ir neloģisks. Dabā viss

notiek loģiski un noteiktā secībā (ar retiem izņēmumiem), un

tādai jābūt ari iztēles domai. Nav nekāds brīnums, ka jūsu iz-

tēle atteicās turpināt to ceļu, kas novestu pie muļķīga gala slē-
dziena bez jebkāda loģiska pamatojuma.

Tomēr šāds iedomātās pašnāvības mēģinājums, kas nupat no-

tika, sniedza to, ko gaidījām: tas uzskatāmi parādīja jums jaunu
iztēles veidu. Iztēlei šādi darbojoties, mākslinieks noliedz ap-

kārtējo reālo pasauli (dotajā gadījumā — šo istabu) un domās

pievēršas iztēlē skatītai pasaulei (tas ir — jūsu dzīvoklim). Šinī

iedomātā vidē jums viss ir pazīstams, jo iztēles viela te ņemta
no jūsu ikdienas dzīves. Tas atviegloja meklējumus jūsu atmi-

ņai. Bet ko darīt tad, ja iztēlei jāsaskaras ar nepazīstamu dzīvi?

Šis apstāklis rada jaunu iztēles darbības veidu.

Lai to saprastu, jums par jaunu jānovēršas no pašreizējās
īstenības, kas ir ap jums, un domās jāpārceļas citos — nezinā-

mos, pašlaik neesošos, bet reālajā dzīvē iespējamos — apstāk-
ļos. Piemēram, diezin vai kāds no jums, kas šeit sēžat, ir apce-

ļojis pasauli? Bet tas ir iespējams kā īstenībā, tā ari iztēlē.

Tikai iztēlē iecerētais jāizpilda nevis «kaut kā», ne «vispār», ne

«aptuveni», bet visos sīkumos, jo no sīkumiem sastādās ikviens

liels pasākums un visi šie «kaut kā», «vispār», «aptuveni» māk-

slā nav pieļaujami.
Ceļojuma laikā jums vajadzēs iepazīties ar visdažādākiem

apstākļiem, ar svešu zemju un tautu ieražām un dzīves veidu.

Diezin vai jūs atradīsiet savā atmiņā visu vajadzīgo materiālu?

Tādēļ to vajadzēs smelties no grāmatām, gleznām, foto uzņē-
mumiem un no citiem avotiem, kas jums sniedz zināšanas vai

arī citu cilvēku atveidotus iespaidus. Ar šīm ievāktajām ziņām

jūs noskaidrosiet, kur tieši noritēs jūsu iedomātā dzīve, kādā

gadalaikā, kādā mēnesī; kur jums būs domās jābrauc ar tvai-

koni, kur un kādās pilsētās vajadzēs apstāties. Turpat jūs sa-
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ņemsiet ziņas par apstākļiem un ieražām dažādās zemēs un

pilsētās. Pārējo, kā pietrūks izdomātam pasaules apceļojumam,
lai rada iztēle. Visi šie svarīgie dati darbu tikai vairāk nopa-

matos; tā nebūs vairs nedibināta rīcība, kas noved aktieri pie

uzspēles un amatniecības, kā parasti mēdz būt, ļaujoties iztēlei

«vispār». Pēc šiem svarīgajiem priekšdarbiem var jau sastādīt

maršrutu un doties ceļā. Tikai neaizmirstiet visu laiku rīkoties

loģiski un secīgi! Tas jums palīdzēs ņirbošo, nepastāvīgo iztēles

domu tuvināt nesatricināmai un patiesai īstenībai.

Pievēršoties jaunam iztēles veidam, es ievēroju to apstākli,
ka iztēlei jau no dabas dotas lielākas priekšrocības nekā reāla-

jai īstenībai. Patiešām, iztēle mums uzglezno to, kas reālā dzīvē

nav sasniedzams. Tā, piemēram, domās mēs varam pārcelties
uz citām planētām un nolaupīt teiksmainas skaistules; mēs va-

ram cīnīties un uzvarēt neesošus briesmoņus, varam nolaisties

jūras dibenā un iegūt jūras valdnieci par sievu. Pamēģiniet to

visu izdarīt īstenībā! Diezin vai jums izdosies atrast piemērotu
vielu šādam domu lidojumam? Zinātne, literatūra, glezniecība,
nostāsti mums dod tikai mājienu, ierosinājumus, izejas punktu
šīm domu ekskursijām nereālajā pasaulē. Tāpēc šādos domu

lidojumos galvenais radošais darbs piekrīt mūsu fantāzijai. Šai

gadījumā mums vēl nepieciešamāki tie līdzekli, kas tuvina teik-

smaino īstenībai. Loģika un secība, kā jau teicu, šai darbā

ieņem vienu no svarīgākajām vietām. Tās palīdz tuvināt ne-

iespējamo iespējamam. Tāpēc, radot teiksmaino un fantastisko,

esiet loģiski un konsekventi!

Tagad, — neilgi pārdomājis, turpināja Arkādijs Nikolaje-
vičs, — es gribu jums paskaidrot, ka tās pašas etides, kuras

jūs jau izpildījāt, var atkārtot dažādās kombinācijās un variā-

cijās. Tā, piemēram, jūs varat teikt sev: «Pag, es paskatīšos,
kā mani biedri Arkādija Nikolajeviča un Ivana Platonoviča

vadībā mācās Krimā vai arī tālajos ziemeļos. Pag, es palū-
košos, kā viņi lidmašinā veic savu ceļojumu.» Pie tam jūs do-

mās atiesiet sānis un skatīsieties, kā jūsu biedri cepinās Krimas

saulē vai arī salst ziemeļos, kā viņi labo salauzto lidmašinu

kalnu ielejā vai arī gatavojas aizsargāties pret zvēru uzbru-

kumu. Šinī gadījumā jūs esat vienkāršs skatītājs, jūs vērojat

to, ko jums uzgleznojusi jūsu iztēle, bet pats nespēlējat nekādu

lomu šai iztēles radītajā dzīvē.

Bet nu jums pašam iegribas piedalīties iedomātajā ekspedi-
cijā vai arī stundā, kas notiek Krimas dienvidu krastā. «Kāds

gan es izskatos visā šajā situācijā?» jūs jautājat sev un atkal
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atejat sānis un redzat savus biedrus un sevi viņu vidū mācības

stundas laikā Krimā vai arī ekspedicijā. Arī šoreiz, atrazdamies

pats savas iztēles lokā, jūs esat pasivs skatītājs, pats sevis ska-

tītājs jeb sevis paša skatītājs.
Beidzot jums apnīk sevi vērot un rodas vēlēšanās darboties,

un tāpēc jūs ieejat savas iztēles lokā un pats sākat mācīties

Krimā vai ziemeļos, pēc tam jūs labojat lidmašinu vai arī ap-

sargājat nometni. Tagad jūs esat darbības persona iztēles radī-

tajā dzīvē un nevarat vairs redzēt pats sevi, bet redzat to, kas

ir ap jums, un iekšēji atsaucaties uz visu, kas notiek jūsu ap-

kārtnē, kā īstens dalībnieks šādā dzīvē.

Šinī mirklī iztēle, kas šada veida iedarbojas uz jums, rada

noskaņojumu, ko mēs saucam par «es esmu».
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— leklausieties sevī un pasakiet: kas notiek jūsos, kad jūs,
kā tas bija pēdējā stundā, domājāt par skolas mācībām

Krimā? — šodien stundas sākumā Arkādijs Nikolajevičs jau-

tāja Šustovam.

— Kas tad manī notika? — Paša kļuva domīgs. — Man

nezin kāpēc acu priekšā stāv maza, slikta istabiņa viesnīcā,

atvērts logs uz jūru, saspiestība, daudz skolnieku istabā un

viens no viņiem noņemas ar iztēles attīstīšanas vingrinājumiem.
— Bet kas iekšēji notiek jūsos, — Arkādijs Nikolajevičs

griezās pie Dimkovas, — domājot par to skolnieku pulciņu, ko

iztēle aizvedusi tālajos ziemeļos?
— Man rādās ledus kalni, ugunskurs, teltene, mēs visi tēr-

pušies kažokādu apģērbos ...

— Tātad, — secināja Torcovs, — man vajag tikai uzdot

iztēles temu un jūs tūlīt sāksiet uztvert — ar tā saukto iek-

šējo skatienu — attiecīgus redzes tēlus. Mēs savā aktieru žar-

gonā šādu norisi saucam par iekšējās redzes skatījumu.

Spriežot pēc paša sajūtas, iztēloties, fantazēt, iedomāties —

tas vispirms nozīmē skatīties, uztvert ar iekšējo redzi to, par

ko domā.

Bet kas iekšēji notika jūsos, kad jūs domās gatavojāties
pakārties savas istabas tumšajā kaktā? — Arkādijs Nikolajevičs
griezās pie manis.

— Kad es domās saskatīju pazīstamo iekārtu, manī no

jauna pamodās sen pazīstamās šaubas, kuras esmu pieradis
vienatnē pārdzīvot. Sajuzdams dvēselē smeldzošas skumjas un
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vēlēdamies paglābties no grauzošām šaubām, es sava neiecie-

tīgā un vājā rakstura dēļ iedomājos meklēt izeju pašnāvībā, —

mazliet uztraukts paskaidroju.
— Tātad, — Arkādijs Nikolajevičs precizēja, — tiklīdz jūs

ar iekšējo skatienu ieraudzījāt pazīstamo iekārtu, sajutāt tās

atmosfēru, tūlīt jūsos pamodās pazīstamās, ar darbības vietu

saistītās domas. No domām radās jūtas un pārdzīvojumi, bet

tad sekoja iekšējs aicinājums darboties.

Bet ko jūs ar iekšēju skatienu uztverat, kad atceraties etidi

par ārprātīgo? — Arkādijs Nikolajevičs griezās pie visiem

skolniekiem.

— Es redzu Maloļetkovas dzīvokli, daudz jaunatnes, zālē

notiek dejas, ēdamistabā vakariņo. Gaiši, silti, jautri. Bet tur

uz kāpnēm pie galvenajām durvīm — izmocīts liela auguma

vīrs ar izspūrušu bārdu, slimnīcas kurpēs un virsvalkā, nosalis

un izsalcis, — teica Šustovs.

— Vai tad jūs redzat tikai etides sākumu? — jautāja Arkā-

dijs Nikolajevičs apklusušajam Šustovam.

— Nē, es redzu vēl skapi, kuru mēs ienesām, lai aizbarika-

dētu durvis. Atceros vēl, kā mēs domās sarunājāmies pa tālruni

ar slimnīcu, no kuras vājprātīgais bija izbēdzis.

— Bet ko jus redzat vel?

— Taisnību sakot — vairāk nekā.

— Slikti! Tāpēc, — ka no tik niecīga, sadrumstalota mate-

riālu krājuma nevar radīt nepārtrauktu redzējumu virkni visai

etidei. Ko tad darīt?

— Jāizdomā, jāpiedomā tas, kā pietrūkst, — Paša izteica

priekšlikumu.
— Jā, gluži pareizi, jāpiedomā! Tā vajag rīkoties vienmēr

tajos gadījumos, ja autors, režisors un citi izrādes veidotāji
nav pateikuši visu, kas nepieciešami jāzina māksliniekam-radī-

tāj am.

Vispirms mums vajadzīga «doto apstākļu» nepārtraukta

līnija, kur norit etides dzīve, bet otrkārt, es atkārtoju, mums

vajadzīga nepārtraukta redzējumu virkne, kas saistīta ar šiem

dotajiem apstākļiem. īsi sakot — mums vajadzīga nevis vien-

kārša, bet ilustrēta doto apstākļu nepārtraukta līnija. Katru

mirkli, kad jūs atrodaties uz skatuves; katru mirkli, kad norit

lugas iekšējais un ārējais attīstības un darbības process, —

skatuves māksliniekam jāredz: vai nu tas, kas notiek uz ska-

tuves ārpus viņa (tas ir, ārējie dotie apstākļi, ko devis režisors,

skatuVes gleznotājs un citi izrādes radītāji), vai arī tas, kas
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notiek iekšēji paša mākslinieka iztēlē, tas ir — tie redzējumi,
kuri ilustrē lomas dzīves dotos apstākļus. No visiem šiem mo-

mentiem izveidojas gan ārpus mums, gan arī mūsos iekšēji bez-

galīga, nepārtraukta iekšēju un ārēju redzējumu virkne — īpaša
veida kinolenta. Kamēr turpinās daiļrade, šī lenta slīd bez ap-

stājas, atspoguļodama uz ekrāna mūsu iekšējā skatījumā no-

ilustrētos lomas dotos apstākļus, starp tiem — atbildot ar savu

godu un sirdsapziņu — uz skatuves dzīvo mākslinieks, lomas

izpildītājs.
Šie redzējumi rada jūsos attiecīgu noskaņojumu. Tas iedar-

bojas uz jūsu dvēseli un izsauc attiecīgu pārdzīvojumu.
lekšējo redzējumu kinolentas pastāvīga pārskatīšana, no

vienas puses, noturēs jūs lugā attēlotās dzīves robežās un, no

otras, — vienmēr pareizi virzīs jūsu daiļradi.

Tagad īstais laiks parunāt par iekšējiem redzējumiem. Vai

ir pareizi teikts, ka mēs tos sajūtam sevī? Mums piemīt spējas
saskatīt to, kā patiesībā nemaz nav, ko mēs tikai iedomājamies.
Šo mūsu spēju nav grūti pārbaudīt. Lūk, lustra! Tā atrodas

ārpus manis. Tā ir, tā eksistē materiālā pasaulē. Es skatos un

jūtu, ka virzu uz to, ja tā var teikt, «savu acu taustekļus». Es

novēršu acis no lustras, aizveru tās un no jauna gribu to

redzēt — domās, «pēc atmiņas». Tālab ir nepieciešami, kā teikt,

ievilkt sevī «savu acu taustekļus» un pēc tam virzīt tos no

iekšienes nevis uz reālo priekšmetu, bet gan uz kaut kādu šķie-
tamu «mūsu iekšējās redzes ekrānu», kā mēs to nosaucam savā

aktieru žargonā.
Kur atrodas šis ekrāns, pareizāk sakot, kur es to samanu —

sevī vai ārpus sevis? Mana pašsajūta saka. ka tas atrodas kaut

kur ārpus manis, manu acu priekšā — tukšā telpā. Pati kino-

lenta slīd tieši manī, bet tās attēlus es redzu ārpus sevis.

Lai tas būtu pilnīgi saprotams, teikšu to pašu — tikai

citiem vārdiem un citā formā.

Mūsu redzējumu tēli rodas mūsos, mūsu iztēlē, atmiņā un

pēc tam, lai vieglāk varētu tos pārskatīt, mēs iedomājamies
tos ārpus mums. Bet uz šiem iztēlē rastiem objektiem mēs ska-

tāmies no iekšienes, tā sakot, nevis ar ārējām, bet ar iekšējām
acīm (ar iekšējo redzi).

Tas pats notiek arī dzirdes novadā: mēs dzirdam iztēlē uz-

tvertās skaņas nevis ar ausīm, bet ar iekšējo dzirdi, bet šo

skaņu ierosinātājus avotus mēs pa lielākai daļai samanām ne-

vis sevī, bet ārpus sevis.

Teikšu to pašu, tikai apgriežot frāzi: kaut arī iedomātos



87

objektus un tēlus mēs uztveram ārpus sevis, tomēr tie vispirms
rodas mūsos, mūsu iztēlē un atmiņā. Pārbaudīsim visu to ar

piemēriem.

Nazvanov! — Arkādijs Nikolajevičs griezās pie manis. — Vai

jūs atceraties manu lekciju pilsētā? .. .

Vai jūs pašlaik redzat

estrādi, uz kuras mēs abi sēdējām? Vai jūs pašreiz šos tēlus

samanāt sevī vai ārpus sevis?

— Es jūtu tos ārpus sevis, tāpat kā toreiz īstenībā, — es

nedomādams atbildēju.
— Bet ar kādu skatienu jūs pašreiz vērojat iedomāto es-

trādi — ar iekšēju vai ārēju?
— Ar iekšējo skatienu.

— Tikai ar šādiem iebildumiem un paskaidrojumiem var

pieņemt terminu «iekšējā redze».

— Atrast redzējumus ikkatram mirklim lielā lugā! Tas ir

briesmīgi sarežģīti un grūti! — es izbijos.
— «Sarežģīti un grūti»? Papūlieties man izstāstīt visu savu

dzīvi no tā brīža, kad jūs sākāt sevi apzināties, tas būs sods

par jūsu vārdiem! — negaidot mani uzaicināja Arkādijs Niko-

lajevičs.
Es iesaku.

— Mans tēvs teica: atceroties bērnību, jāpārstaigā atmiņā
gadu desmiti, atceroties jaunību, gadi, nobrieduma gadus —

mēneši, bet, atceroties vecumu, — nedējas.
Tā arī es izjūtu savu pagātni. Pie tam daudz kas ir iespie-

dies atmiņā līdz beidzamajam sīkumam; piemēram, pirmie

mirkļi, ar kuriem sākas manas dzīves atmiņas, — šūpoles dārzā.

Tās mani baidīja. No manas bērnības tikpat skaidri redzu dau-

dzas epizodes mātes un aukles istabā, sētā, uz ielas. Tālākais

etaps — zēna gadi — man iespiedušies atmiņā sevišķi spilgti,
tāpēc ka tie sakrīt ar iestāšanos skolā. No šā brīža redzējumi
ilustrē man daudz īsākus, bet par to arī vairākus dzīves pos-

mus. Tā lieli dzīves posmi un atsevišķas epizodes no tagadnes
aizslīd pagātnē garā garā virknē.

— Un jus to redzat?

— Ko redzu?

— Nepārtrauktu virkni no posmiem un epizodēm, kura slīd

caur visu jūsu pagātni.
— Redzu, kaut arī ar pārtraukumiem, — atzinos.

— Jūs dzirdējāt! — uzvaras priekā iesaucās Arkādijs Niko-

lajevičs. — Dažās minūtēs Nazvanovs radīja kinolentu visai



88

savai dzīvei un nevar to izdarīt, kad viņam izrāde lomas dzīves

pārraidei dotas veselas trīs stundas.

— Vai tad es atcerējos visu dzīvi? Atcerējos tikai dažus

mirkļus!
— Jūs pārdzīvojāt visu dzīvi, un no tās atmiņā iespiedu-

šies paši svarīgākie mirkļi. Pārdzīvojiet visu lomas dzīvi, un

lai arī no tās atmiņā paliek paši svarīgākie mirkļi! Kāpēc tad

jūs uzskatāt šo darbu par tik grūtu?
— Tāpēc, ka īstā dzīve dabiskā ceļā pati rada redzējumu

kinolentu, bet iztēles radītajā lomas dzīvē tas jāveic pašam
māksliniekam — un tas ir ļoti grūti un sarežģīti!

— Jūs paši drīz pārliecināsieties, ka šis darbs īstenībā ne-

maz nav tik sarežģīts. Lūk, ja es jums liktu izveidot nepār-
trauktu līniju nevis no redzējumiem, kas uztverti ar iekšējo
skatienu, bet no jūsu dvēseles izjūtām un pārdzīvojumiem, tad

šāds darbs izrādītos ne tikai «sarežģīts» un «grūts», bet arī

neizpildāms.
— Kādēļ? — skolnieki nesaprašanā jautāja.
— Tāpēc, ka mūsu izjūtas un pārdzīvojumi ir netverami,

kaprizi, nepastāvīgi un neļaujas nostiprināties jeb, kā mēs savā

aktieru žargonā sakām, neļaujas «fiksēšanai vai fiksažai». Ar

redzi vieglāk saprasties. Tās tēli brīvāk un spilgtāk iespiežas
mūsu redzes atmiņā un no jauna atdzimst mūsu priekšstatā.

Bez tam iedomātie redzes tēli, neskatoties uz savu šķieta-

mību, tomēr ir reālāki, vairāk samanāmi, materiālāki (ja tā var

izteikties par iztēlē rastu domu) nekā priekšstati par izjūtām,
kas neskaidri pavīd emocionālajā atmiņā. Lai tad vieglāk uz-

tveramie un pieļāvīgākie iekšējie redzējumi palīdz mums no

jauna atdzīvināt un nostiprināt grūtāk pieejamās, nepastāvī-
gākās dvēseles izjūtas!

Lai redzējumu kinolenta ierosina mūsos vienmēr attiecīgus

noskaņu momentus, analogus lugai! Lai tie, apņemdami mūs,

izraisa atbilstošus pārdzīvojumus, ierosinājumus, tieksmes un

arī darbību!

Lūk, kādēļ mums katrā lomā ir nepieciešami nevis vienkārši,

bet noilustrēti dotie apstākļi, — secināja Arkādijs Nikolajevičs.
— Tātad, — es gribēju saprast visu līdz galam, — ja es

radīšu iekšējo redzējumu kinolentu visiem Otello dzīves mo-

mentiem un ļaušu lentai slīdēt uz mana iekšējās redzes ek-

rāna...

— Un ja, — uztvēra Arkādijs Nikolajevičs, — jūsu radītā

ilustrācija pareizi atspoguļos lugas dotos apstākļus un maģisko
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«ja būtu», ja pēdējie izsauks jūsos noskaņas un izjūtas, analo-

gas lomai, tad jūs droši vien katru reizi, kad iekšēji pārskatīsiet
kinolentu, būsiet šo iekšējo redzējumu varā un vienmēr pareizi
pārdzīvosiet Otello izjūtas.

— Kad šī lenta ir radusies, tad nav grūti ļaut tai ritēt. Pats

svarīgākais — kā to radīt! — es nepiekāpos.
— Par to runāsim nākošo reizi, — teica Arkādijs Nikolaje-

vičs, pieceldamies un iziedams no klases.

19..- g

— Ļausimies domām un radīsim kinolentas! — uzaicināja
Arkādijs Nikolajevičs.

— Ko lai mēs iedomājamies? — skolnieki jautāja.
— Es ar nodomu izvēlos temu bez darbības, tādēļ ka iedar-

bīga tema pati no sevis var ierosināt aktivitāti bez iepriekšēja
iztēles procesa. Turpretim maz iedarbīgai tēmai vajadzīga
iepriekšēja, pastiprināta iztēles darbība. Pašlaik mani neinteresē

pati aktivitāte, bet sagatavošanās. Tādēļ es ņemu pavisam

neiedarbīgu temu un uzaicinu jūs dzīvot koka dzīvi, kurš ar

savām saknēm dziļi ieaudzis zemē.

— Teicami! Es būšu koks, simtgadīgs ozols! — nolēma Šus-

tovs. — Starp citu, kaut gan es tā teicu, tomēr neticu, ka tas

tā var būt.

— Tādā gadījumā sakiet sev tā: es — esmu es, bet, ja es

būtu ozols, ja man apkārt un manī izveidotos tādi un tādi ap-

stākļi, — ko tad es iesāktu? — viņam palīdzēja Torcovs.

— Tomēr, — šaubījās Šustovs, — kā var bezdarbībā darbo-

ties, nekustīgi stāvēdams uz vietas?

— Nu, protams, ka jūs nevarat pārvietoties no vienas vietas

uz otru, nevarat staigāt. Bet bez tā eksistē vēl citi darbību

veidi. Lai tos izraisītu, vispirms jāizlemj, kur jūs atrodaties.

Vai mežā, pļavā, kalnu virsotnē? Izvēlieties vietu, kas jums
visvairāk iepatīkas!

Šustovam šķita, ka viņš ir ozols, kas aug kalna klajuma
kaut kur Alpos. Pa kreisi tālumā paceļas pils. Visapkārt pla-
šums. Tālumā mirdz sniegotas kalnu grēdas, bet tuvāk — ne-

skaitāmi pakalni, kas no augšas izskatās kā sastinguši jūras

viļņi. Šur un tur izklaidus redzamas sādžiņas.
— Tagad pastāstiet man, ko jūs redzat tuvumā!

— Es redzu pār sevi biezu lapotnes segu, kas, zariem līgo-

joties, stipri šalc.
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— Ka nu ne! Jums tur augša ļoti bieži ir stiprs vējš.
— Es redzu savos zaros putnu ligzdas.
— Jums vienatnē tas ir patīkami.
— Nē, patīkama tur ļoti maz. Ar šiem putniem grūti sadzī-

vot. Tie saceļ trokšņus ar saviem spārniem, asina knābjus pie
mana stumbra un dažreiz ķildojas un kaujas. Tas kaitina .. .

Man blakus tek strautiņš — tas ir mans labākais draugs un

sarunu biedrs. Tas glābj mani no sausuma, — fantazēja tālāk

Šustovs.

Torcovs lika viņam sīki attēlot šas iedomātas dzīves katru

detaļu.
Pēc tam Arkādijs Nikolajevičs griezās pie Puščina, kas, ne-

meklēdams pastiprinātas iztēles atbalsta, izvēlējās visvienkār-

šāko, labi zināmu un atmiņā viegli uztveramu. Iztēles spējas

viņam bija vāji attīstītas. Viņš iedomājās vasarnīcu ar dārzu

Pētera parkā.
— Ko jūs tur redzat? — Arkādijs Nikolajevičs viņam jau-

tāja.
— Pētera parku.
— Visu Pētera parku uzreiz neaptversi! Izmeklējiet kādu

noteiktu vietu savai vasarnīcai! ... Nu, ko jūs tagad redzat?

— Restotu žogu.
— Kādu?

Puščins klusēja.
— No kāda materiāla šis žogs izgatavots?
— No kāda materiāla?

...
No dzelzs.

— Kādā rakstā tas veidots? Uzskicējiet man to!

Puščins ilgi vilka ar pirkstu pa galdu, un varēja nojaust,
ka viņš pašreiz sadomājis to, par ko runāja.

— Nesaprotu! Uzzīmējiet skaidrāk! — Torcovs centās iz-

spiest beidzamo no viņa redzes atmiņas. — Nu, labi... Pieļau-

sim, ka jūs to redzat... Tagad sakiet man, kas atrodas aiz

žoga!
— Ceļš.
— Kas pa to iet un brauc?

— Vasarnieki.

— Bet kas vel?

— Ormaņi.
— Un vēl?

— Vezumnieki.

— Bet kas vel traucas pa šoseju?
— Jātnieki.
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— Varbūt velosipēdi?
— Jā, jā! Velosipēdi, automobiļi ...
Bija skaidrs, ka Puščins pat nevēlējās piepūlēt savu iztēli.

Kāds labums ir no tādas pasivas fantazēšanas, kad skolnieka

vietā strādā skolotājs?
Es pateicu savas šaubas Torcovam.

— Manā iztēles iedarbināšanas metodē ir daži momenti,
kurus nepieciešams atzīmēt, — viņš atbildēja. — Kad skolnieka

iztēle nedarbojas, es viņam uzdodu vienkāršu jautājumu. Ne-

var taču neatbildēt, ja kāds jums kaut ko jautā. Un skolnieks

atbild — dažreiz uz labu laimi, lai tikai tiktu vaļā. Šādu atbildi

es nepieņemu un pierādu, ka tā ir nepamatota. Lai sniegtu ap-
mierinošāku atbildi, skolniekam vai nu tūliņ jāiedarbina sava

iztēle, ar iekšējo redzi jāpapūlas saskatīt tas, par ko viņu iz-

jautā, vai arī jautājums jāatrisina ar saprāta palīdzību, izsakot

attiecīgus secinājumus. Šāda veida apzināta prāta darbība ļoti
bieži sagatavo un virza iztēles darbību. Un beidzot skolnieks

kaut ko saskata savā atmiņā vai iztēlē; viņš uztver noteiktus

redzes tēlus. Noticis ir īss iztēles mirklis. Pēc tam ar jauna

jautājuma palīdzību es atkārtoju to pašu procesu. Tad rodas

otrs īss atskārsmes mirklis, pēc tam trešais. Tā es atbalstu

un paildzinu viņa iztēles darbību un izsaucu veselu rindu iero-

sinošu mirkļu, kas kopumā izveido iedomātās dzīves ainu. Kaut

gan tā pagaidām ir neinteresanta, bet labi ir jau tas, ka tā

veidota no paša skolnieka iekšējiem redzējumiem. Ja iztēle reiz

pamodināta, tad iedomāto var redzēt divas, trīs un vairākas

reizes. Atkārtojot aina arvien vairāk iespiežas atmiņā un skol-

nieks iedzīvojas tajā. Mēdz būt arī slinka iztēle, kas bieži neat-

saucas pat uz visvienkāršākiem jautājumiem. Tad pasniedzējam
nekas cits neatliek kā uzdot jautājumu un pašam pateikt arī

atbildi. Ja skolotāja piedāvājums apmierina skolnieku, tad viņš,
uztverdams cita redzes tēlus, sāk arī pats kaut ko redzēt. Pre-

tējā gadījumā skolnieks izlabo ieteikto pēc savas gaumes; tas

ari piespiež viņu skatīties un uztvert objektu ar iekšējo redzi.

Šoreiz rezultātā rodas kaut kas līdzīgs iedomātai dzīvei, kas

daļēji saausta no materiāla, ko devis pats izdomātājs... Es

redzu, ka jūs maz apmierina šāds rezultāts. Neskatoties uz visu

to, ari šāda samocīta iztēle kaut ko dod.

— Ko tad īsti?

— Kaut vai to, ka par jaunradīto dzīvi pirms iztēles nebija

nekādu priekšstatu. Bija kaut kas neskaidrs un izplūdis. Bet

pēc šāda darba iezīmējas un sāk noskaidroties kaut kas reāls.
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Ir sagatavota zeme, kurā skolotājs un režisors var sēt jaunu
sēklu. Tas ir neredzamais pamattonis, uz kura var sākt veidot

gleznu. Bez tam ar manu metodi skolnieks no skolotāja piesa-
vinās paņēmienus, kā pamudināt savu iztēli, iemācās tai uzdot

jautājumus, kurus viņam iesaka paša prāts. Izveidojas para-
dums apzināti cīnīties ar savas iztēles pasivitāti un gļēvumu.
Bet ar to jau sasniegts diezgan daudz.

19... g

Arī šodien Arkādijs Nikolajevičs turpināja iztēles vingrinā-
jumus.

— Pēdējā stundā jūs pastāstījāt man, — viņš uzrunāja Šus-

tovu, — kas jūs esat, kur jūs atrodaties — un ko redzat sev

apkārt... Sakiet man tagad, ko jūs saklausāt ar savu iekšējo

dzirdi, dzīvodams iedomāto vecā ozola dzīvi!

No sākuma Šustovs nekā nedzirdēja. Torcovs viņam atgā-
dināja par putnu klaigāšanu, kas vij sev ligzdas ozola zaros,

un piebilda:
— Nu, bet apkārt un kalna klajumā, ko jūs tur dzirdat?

Tagad Šustovs dzirdēja aitu blēšanu, govju maušanu, zva-

niņu skanēšanu, ganu tauru skaņas, sieviešu sarunu, kuras at-

pūtās zem ozola pēc smagā lauku darba.

— Sakiet man tagad: kad notiek tas, ko jūs iztēlē redzat un

dzirdat? Kādā laikmetā? Kādā gadsimtā?
Šustovs izvēlējās feodālo laikmetu.

— Labi. Ja tas tā, tad jūs kā vecais ozols saklausīsiet vēl

kādas skaņas, raksturīgas šim laikmetam?

Neilgi klusējis, Šustovs atbildēja, ka viņš dzird klejotāja
dziedoņa — minezingera dziesmu, kurš dodas uz svētkiem tu-

vējā pilī: šeit zem ozola, strauta malā viņš atpūšas, nomazgā-

jas, pārģērbjas svētku drēbēs un sagatavojas uzstāties. Šeit

viņš noskaņo savu harfu un pēdējo reizi mēģina jauno dziesmu

par pavasari, par mīlu, par dziļām skumjām. Bet naktī ozols

noklausās galminieka atzīšanos mīlā kādai precētai dāmai un

dzird viņu ilgos skūpstus. Pēc tam atskan divu sāncenšu ne-

jaukā lamāšanās, ieroču šķindoņa, ievainotā pēdējais kliedziens.

Rītausmā dzirdamas satrauktas cilvēku balsis, tie meklē no-

durto, pēc tam kad viņi to atraduši, gaisu pilda vispārēja

kņada un atsevišķi skaļi izsaucieni. Kritušo pieceļ, — dzirdami

smagi, vienmērīgi nesēju soļi.
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Nepaspējam atvilkt elpu, kad Arkādijs Nikolajevičs uzdeva

Šustovam jaunu jautājumu,
— Kā labad?

— Kā — kā labad? — mēs nesaprašanā jautājām.
— Kā labad Šustovs ir ozols? Kā labad tas aug viduslaikos

uz kalna?

Torcovs piešķīra šim jautājumam lielu nozīmi. Viņš domāja,
ka, atrodot atbildi šim jautājumam, iztēle atklās tās dzīves pa-

gātni, kas jau ietverta iedomā.

— Kā labad jūs augat vientuļš šai klajumā?
Par vecā ozola pagātni Šustovs izdomāja šādu varbūtību.

Kādreiz visa augstiene bijusi pārklāta ar biezu mežu. Bet ba-

ronam, līdzenumā redzamās pils īpašniekam, bijis pastāvīgi jā-
baidās no sava kareivīgā kaimiņa — feodāļa — uzbrukuma.

Mežs aizsedzis karaspēka pārvietošanos, un tas bijis ienaidnie-

kam ļoti izdevīgi. Tādēļ to nocirtuši. Atstājuši tikai vareno

ozolu, tādēļ ka blakus tam tā ēnā no zemes virda avots. Ja

avots izsīktu, nebūtu šā strauta, kas noderēja barona ganām-
pulkiem par dzirdinātavu.

Jaunais jautājums — kā labad, ko ierosināja Torcovs, atkal

noveda mūs strupceļā.
— Es saprotu, kādas grūtības jums jāpāivar, jo šoreiz runa

ir par koku. Bet, vispār runājot, jautājums — kā labad? — ir

izcili nozīmīgs, tas liek mums noskaidrot mūsu tieksmju mērķi,
bet šis mērķis virza uz nākotni un pamudina uz aktivitāti un

darbību. Koks, protams, nevar sev nospraust mērķi, bet tam

var būt uzdevums, kas, tāpat kā darbība, kalpo kādam mērķim.
Šustovs izdomāja šādu atbildi: ozols minētajā apvidū at-

rodas visaugstākā vietā. Tāpēc tas var lieliski kalpot kā novē-

rošanas punkts pret ienaidnieku — kaimiņu. Šajā ziņā kokam

pagātnē ir bijuši izcili nopelni. Tādēļ nav nekāds brīnums, ka

pils un tuvāko sādžu iedzīvotāji to ļoti cienī. Tam par godu
katru pavasari rīko īpašus svētkus. Pats feodālis barons ierodas

uz svētkiem un tukšo milzīgu vīna kausu. Ozolu izpušķo ar

puķēm, dzied dziesmas un dejo ap to.

— Tagad, — teica Torcovs, — kad dotie apstākļi jau iezī-

mējušies un pakāpeniski mūsu iztēlē iedzīvināti, salīdzināsim,
kas bija tad, kad mēs sākām mūsu darbu, un kas ir tagad. Ag-

rāk, kad mēs zinājām tikai to, ka jūs atrodaties uz klaja pa-

kalna, jūsu iekšējais skatījums bija vispārējs, neskaidrs kā

neattīstīta fotoplate. Tagad pēc veiktā darba tas kļuvis ievē-

rojami skaidrāks. Jums ir saprotams, kad, kur, kāpēc, kā labad
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jūs esat. Jūs jau atšķirat kontūras kādai jaunai, jums līdz šim

nepazītai dzīvei. Jūs sajūtat pamatu zem kājām. Jūs domās

sākat dzīvot. Bet tas vēl ir par maz. Uz skatuves vajadzīga
darbība. Tā jāizsauc, iecerot uzdevumu un tiecoties uz to. Tam

vajadzīgi jauni «dotie apstākļi» un jauni maģiskie «ja būtu»,

jauni aizraujoši, iztēlē iecerēti nodomi.

Bet Šustovs tos nevarēja atrast.

— Jautājiet sev un atklāti atbildiet uz jautājumu: kāds no-

tikums, kāda iedomāta katastrofa varētu pārvarēt jūsu vien-

aldzību un satraukt, sabaidīt, aplaimot jūs? Izjūtiet to, ka jūs
atrodaties uz klaja pakalna, radiet «es esmu» un tikai pēc tam

atbildiet! — Arkādijs Nikolajevičs deva viņam šādu padomu.
Šustovs centās izpildīt to, ko viņam norādīja, bet nekā ne-

varēja izdomāt.

— Ja tā, tad mēģināsim atrisināt jautājumu, ejot aplinku

ceļu. Bet vispirms sakiet, pret ko jūs dzīvē esat visjūtīgāks!
Kas jūs visbiežāk satrauc, baida, iepriecina? Es šo jautājumu
neattiecinu uz iedomāto temu. Zinot jūsu organiskās, dabiskās

tieksmes, nebūs grūti tās pieskaņot jau radītai izdomai. Tātad:

nosauciet kādu organisku pazīmi, īpašību vai tieksmi, kas ir

sevišķi raksturīgas jūsu dabai.

— Mani ļoti aizrauj katra cīņa. Jūs laikam esat pārsteigti,
ka tas nesaskan ar manu mierīgo izturēšanos? — vaicāja Šus-

tovs pēc neilgām pārdomām.
— Lūk, kā! Tādā gadījumā: ienaidnieka uzbrukums! Nai-

dīgā hercoga karaspēks virzās uz jūsu feodāļa īpašumiem, jau
dodas augšā kalnā, kur jūs stāvat. Saulē spīd šķēpi, ved meta-

mās un sienu laužamās mašinas. lenaidnieks zina, ka jūsu

galotnē uzkāpj izlūki, lai novērotu to. Jūs nocirtīs un sadedzi-

nās! — brīdināja Arkādijs Nikolajevičs.
— Viņiem tas neizdosies! — dzīvi atsaucās Šustovs. — Mani

nepametīs vienu. Es esmu vajadzīgs. Mūsējie nesnauž. Viņi

jau skrien šurp un jātnieki auļo. Izlūki ik minūti sūta pie viņiem
vēstnešus . . .

— Tūlīt sāksies kauja. Uz jums un jūsu izlūkiem lido vesels

bultu mākonis, dažas no tām ir aptītas ar degošām pakulām,
kas samērcētas darvā . .. Turieties, kamēr vēl nav par vēlu, un

izlemiet, ko jūs darītu šādos apstākļos, ja viss tas notiktu reā-

lajā dzīvē!

Bija redzams, ka Šustovs iekšēji mulsa, nevarēdams izman-

tot maģisko «ja būtu», ko bija ierosinājis Torcovs.

— Ko gan var iesākt koks, lai sevi glābtu, ja tas ar saknēm
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ieaudzis zemē un nav spējīgs izkustēties no vietas?! — viņš
iesaucās, sadusmots par bezizejas stāvokli.

— Man pietiek ar jūsu satraukumu, — atzinīgi teica Tor-

covs.

— Uzdevums nav veicams, un nav jusu vaina, ka jums uz-

dota iztēles tema, kam trūkst darbības.

— Kāpēc tad jūs to uzdevāt? — mēs nesapratām.
— Lai pierādītu jums, ka pat neiedarbīga iztēles tema spēj

izraisīt iekšēju rosību, saviļņot un izsaukt pamudinājumu dar-

boties. Bet visiem mūsu iztēles vingrinājumiem galvenokārt
vajadzēja pierādīt, — kā rodas materiāls un iekšējie redzējumi
lomas kinolentā un ka šis darbs nemaz nav tik grūts un sarež-

ģīts, kā jums tas izlikās.

19... g

Šodien stundā Arkādijs Nikolajevičs paspēja mums tikai pa-
skaidrot, ka iztēle māksliniekam nepieciešama ne tikai tālab,
lai radītu, bet arī lai atjaunotu jau radīto un nolietoto. To var

panākt ar daļēju vai pilnīgi jaunu izdomu, kas atsvaidzina no-

lietoto.

— Jūs mani labāk sapratīsiet, ja minēšu praktisku pie-
mēru. Ņemsim kaut vai to pašu etidi, ko jūs vēl neizveidotu jau
nolietojāt. Es domāju etidi par ārprātīgo. Atsvaidziniet to ar

jaunu izdomu vai nu pilnīgi, vai arī tikai daļēji!

Bet neviens no mums neka jauna nespēja izdomāt.

— Klausieties, — teica Torcovs, — no kurienes jūs ņēmāt

to, ka cilvēks, kas stāv aiz durvīm, ir nevaldāmi ārprātīgs? Vai

to jums teica Maloļetkova? Jā, viņa atvēra durvis un ieraudzīja
šā dzīvokļa bijušo īpašnieku. Runāja, ka tam uznākusi trakuma

lēkme un tas aizvests uz psichiatrisko slimnīcu... Bet, kamēr

jūs šeit aizbarikadējāt durvis, Govorkovs aizsteidzās pie tele-

fona, lai sazinātos ar slimnīcu, un viņam atbildējuši, ka minē-

tais cilvēks nav ārprātīgs, ka runa ir par vienkāršu dzērāja
trakuma lēkmi, jo dzīvokļa īpašnieks stipri dzēris. Bet tagad
viņš ir vesels, jau izrakstījies no slimnīcas un atgriezies mājās.

Tomēr, kas lai zina, varbūt izziņa ir nepareiza, varbūt ārsti

kļūdās.

Ko jus iesāktu, ja viss tas butu noticis īstenība?

— Maloļetkovai jāiziet pie viņa un jāpajautā, kadeļ viņš

atnācis, — teica Veselovskis.
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— Cik šausmīgi! Mani mīļie, nevaru, nevaru! Ļoti baidos! —

iesaucās Maloļetkova baiļu pilnā balsī.

— Puščins ies jums līdz. Viņš ir spēcīgs vīrietis, — Tor-

covs viņu iedrošināja. — Viens, divi, trīs — sāciet! — viņš
komandēja, pievērsdamies mums visiem. — Uztveriet jaunus
apstākļus, paklausiet tieksmēm un darbojieties!

Mēs nospēlējām etidi ļoti pacilāti, ar īstu satraukumu un

saņēmām Torcova un Rachmanova uzslavu. Jaunais izdomātais

variants mūs atsvaidzināja.
Stundas beigas Torcovs veltīja mūsu radošās iztēles attīstī-

bas darba sumējumam. Pieminējis atsevišķus šā darba posmus,

viņš savu runu nobeidza šādi:

— Katrai iztēlē tvertai izdomai jābūt noteikti pamatotai un

stingri nostiprinātai. Jautājumi: kas, kad, kur, kāpēc, kā labad,
kā, kurus mēs sev uzdodam, lai ierosinātu iztēles darbību, pa-
līdz mums radīt arvien skaidrāku iedomātās, šķietamās dzīves

gleznu. Protams, ir gadījumi, kad tā izveidojas intuitivi, bez

mūsu prāta apzinātas līdzdarbības, bez virzītājiem jautājumiem.
Bet jūs paši varējāt pārliecināties, ka nevar paļauties uz iztē-

les patvaļīgu aktivitāti pat tajos gadījumos, kad jums dota

noteikta iztēles tema. Ļauties iztēlei «vispār» — bez noteiktas

un stingri nospraustas tēmas — ir veltīgi.

Tomēr, ja izdomas radīšanā paļaujas tikai uz prāta palī-
dzību, tad ļoti bieži, atbildot uz jautājumu, mūsu apziņā pavīd
bāli priekšstati par iecerēto jaunradāmo dzīvi. Bet skatuviskai

daiļradei ar to nepietiek. Tā prasa, lai aktierī saskaņā ar iz-

domu mutuļotu viņa organiskā dzīve, lai viņš ar visu savu bū-

tību atdotos lomai ne tikai psichiski, bet arī fiziski. Kas še

darāms? Uzdodiet jaunu, tagad jau labi pazīstamu, jautājumu:
«Ko es darītu, ja manis radītā izdoma kļūtu īstenība?» Jūs jau
zināt no pieredzes, ka, pateicoties mākslinieka dabiskajām spē-

jām, šis jautājums jūsos izraisīs tieksmi darboties. Darbība

ir iztēles ierosinātāja un virzītāja. Kaut arī šī darbība pagai-
dām nerealizējas un paliek līdz zināmam laikam kā nepiepildīta
vēlēšanās, tomēr svarīgi ir tas, ka šī vēlēšanās ir izraisīta un

ka mēs to sajūtam ne tikai psichiski, bet arī fiziski. Šī sajūta

nostiprina izdomu.

Svarīgi ir atzīt, ka cilvēka fantāzijai piemīt spēja refleksivi

izraisīt īstenas — mūsu miesas un matērijas, tas ir, ķermeņa —

darbības. Šī īpašība ir ļoti nozīmīga psichotechnikā.
Uzklausiet uzmanīgi, ko es jums pašlaik teikšu: katrai musu
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kustībai, katram musu vārdam uz skatuves jabut patiesas iz-

tēles dzīves rezultātam.

Ja jūs esat teicis vārdu vai izdarījis uz skatuves kaut ko

mechaniski, nezinot, kas jūs esat, no kurienes atnācāt, kā labad

to darījāt, kas jums vajadzīgs, kurp iesiet no šejienes un ko

jūs tur darīsiet, tad jūs darbojaties bez iztēles un šis posms,
kamēr jūs atrādāties uz skatuves, vienalga, vai tas bijis liels

vai mazs, — nav bijis patiess, — jūs darbojāties kā uzvilkts

mechanisms, kā automāts.

Ja es jums tagad jautāšu gluži vienkāršu lietu: «Vai

šodien ir auksts vai ne?» — pirms jūs atbildēsiet «auksts» vai

«silts», vai «neievēroju», domās jūs būsiet uz ielas, atcerēsieties,

kā jūs nācāt vai braucāt, pārbaudīsiet savas sajūtas; atcerēsie-

ties, kā pretimnācēji tīstījās un sacēla apkakles, kā gurkstēja
sniegs zem jūsu kājām, — un tikai tad jūs pateiksiet šo vienu,

jums vajadzīgo vārdu.

Pie tam visas šīs gleznas — varbūt tikai uz mirkli — pazi-
bēs jums acu priekšā un, no malas vērojot, izliksies, ka jūs at-

bildējāt gandrīz nedomājot, bet gleznas bija, jūsu sajūtas bija,
to pārbaude arī bija, : n atbildēt jūs varējāt tikai pēc šā sarež-

ģītā jūsu iztēles darba.

Tādējādi nevienu etidi, nevienu soli uz skatuves nedrīkst at-

veidot mechaniski, bez iekšēja pamatojuma, tas ir, — bez iztēles

līdzdarbības.

Ja jūs stingri ievērosiet šos noteikumus, visi jūsu skolas

vingrinājumi, iai ari uz kādu mūsu programas daļu tie attiek-

tos, attīstīs un nostiprinās jūsu iztēli.

Turpretim viss, ko jus uz si<a tuves veidosiet ar aukstu dvēseli,

«ar salto paņēmienu», — samaitās jūs, jo tā jūs piesavināsie-
ties paradumu darboties automātiski, bez iztēles, mechaniski.

Bet radošs lomas veidošanas darbs un dramaturga sacerē-

juma pārveidošana par patiesu skatuvisku notikumu, viss tas

no sākuma līdz galam norit ar iztēles līdzdarbību.

Kas var mūs sasildīt, iekšēji saviļņot, ja ne iztēlē iecerētā

izdoma, kas aizrauj mūs! Lai iztēle atbilstu visām uzstādītajām

prasībām, nepieciešams, lai tā būtu rosīga, aktiva, atsaucīga un

pietiekami attīstīta.

Tāpēc pievērsiet sevišķu uzmanību iztēles attīstīšanai! At-

tīstiet to visād1': gan ar tiem vingrinājumiem, ar kuriem jūs

iepazināties, tas ir, nodarbojoties ar iztēli kā tādu, gan arī at-

tīstot to netieši, iegaumējot noteikumu — nedarīt uz skatuves

itin nekā mechaniski, formāli.
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V. SKATUVISKĀ UZMANĪBA

19... ģ

Stunda notika «Malojetkovas dzīvoklī», pareizāk sakot, uz

iekārtotas skatuves pie aizvērta priekškara.
Mēs turpinājām darbu pie etidem: «ārprātīgais» un «kamina

kurināšana». Pateicoties Arkādija Nikolajeviča ierosinājumiem,
izpildījums bija sekmīgs. Bija tik patīkami un jautri, ka mēs

lūdzām abas etides atkārtot no sākuma.

Gaidot atsēdos pie sienas, lai atpūstos. Bet te notika kaut

kas negaidīts: man par pārsteigumu bez kāda acīm redzama

iemesla divi krēsli, kas stāvēja man blakus, apgāzās. Neviens

tos nebija aizticis, bet tie apgāzās. Es pacēlu krēslus un vēl

paspēju noturēt divus, kas stipri sasvērās uz sāniem. Līdz ar to

ievēroju šauru, garu plaisu sienā. Tā kļuva arvien lielāka un

lielāka un beidzot manā acu priekšā atvērās visas sienas aug-

stumā. Tagad sapratu, kāpēc apgāzās krēsli: draperijas, kas

veidoja istabas sienu, atvērās, rāva līdz priekšmetus un apgāza
tos. Kāds atvēra priekškaru.

Lūk, portāla pustumsā — Torcova un Rachmanova silueti.

Līdz ar priekškara atvēršanu manī notika pārvērtība.
Ar ko to varētu salīdzināt?

ledomājieties, ka es ar sievu (ja man tāda būtu) atrodos

viesnīcas istabā. Mēs atklāti sarunājamies, izģērbjamies, lai

dotos gulēt, izturamies brīvi. Un pēkšņi ieraugām, ka milzīgās
durvis, kurām mēs līdz šim nepiegriezām vērību, atveras un pa

tām no tumsas uz mums skatās sveši cilvēki — mūsu kaimiņi.
Cik viņu tur ir, nevar zināt. Tumsā vienmēr liekas, ka to ir

daudz. Mēs steidzamies ātrāk apģērbties un sakārtoties, cenša-

mies būt atturīgi kā viesībās.

Tieši tā notika arī ar mani: pēkšņi it kā tika pievilktas vi-

sas skrūves, savilktas visas stīgas un man, kas nupat jutos kā

mājās, šķita, ka atrodos laužu pūlī, izģērbts.
Taisni brīnums, ka portāla tumsa tā var iztraucēt intimitāti.

Kamēr bijām iemīļotajā viesistabā, mēs nesajūtām, ka mēdz
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būt svarīgas un mazāk svarīgas lietas. Viss, ko uzsākām, kam

pievērsāmies, — viss bija labi. Atveroties ceturtajai sienai, sva-

rīga kļūst portāla tumsa, kam jāsāk pielāgoties. Visu laiku

jāpiemērojas un jādomā par šo ceturto sienu, no kurienes uz

tevi skatās. Nav svarīgi, vai tas ir ērti tiem, kas atrodas uz

skatuves savstarpējā saskarē, vai tas ir ērti runātājam, —

svarīgi ir, lai varētu redzēt un dzirdēt tie, kas nav ar mums

kopā, bet kas neredzami sēž tumsā aiz rampas.
Pat Torcovs un Rachmanovs, kas tikko bija ar mums kopā

viesistabā un likās mums tuvi un vienkārši, tagad, atrazdamies

tumsā aiz portāla, šķita pavisam citādi — bargi un stingri.
Tāda pati pārvērtība kā ar mani notika arī ar visiem ma-

niem biedriem, kas piedalījās etidē. Tikai Govorkovs palika tāds

pats kā tad, kad priekškars nebija atvērts. Nav jau nozīmes

runāt par to, ka mūsu spēle kļuva ārišķīga un no tās nekas

neiznāca.

«Nē, tas ir pavisam noteikti, — kamēr nebūsim iemācījušies
neievērot portāla tumsu, mēs ne par soli netiksim tālāk savā

aktiera darbā!» es nodomāju.
Mēs šo jautājumu pārrunājām ar Šustovu. Bet viņš domāja,

ka, ja mums dotu pilnīgi jaunu etidi, ko atbalstītu Torcova aiz-

raujošie komentāri, — tad tiktu novērsta mūsu uzmanība no

skatītāju zāles.

Kad pateicu Arkādijam Nikolajevičam Šustova priekšlikumu,
viņš atbildēja:

— Labi, pamēģināsim! Lūk, jums aizgrābjoša traģēdija, kas,
es ceru, neatļaus jums domāt par skatītājiem!

Notikums norisinās tanī pašā Maloļetkovas dzīvoklī. Viņa

apprecējusies ar Nazvanovu, kas ievēlēts par kādas sabiedriskas

organizācijas kasieri. Viņiem ir burvīgs mazs bērniņš. Māte

aizgājusi to nomazgāt. Vīrs pārskata dokumentus un saskaita

naudu, ievērojiet — organizācijas dokumentus un naudu! Viņš
nav paspējis tos nodot organizācijai, kur viņš strādā. Uz galda
sakrauta vesela kaudze vecu, notaukotu naudas zīmju.

Nazvanova priekšā stāv kretins, kupris, pusidiots — Malo-

ļetkovas jaunākais brālis. Viņš skatās, kā Nazvanovs noplēš
krāsainos papīrīšus — naudas sainīšu bandroles — un met tās

kaminā, kur tās, jautri un gaiši uzliesmojot, sadeg.

Nauda visa saskaitīta. Tur ir vairāk nekā desmit tūkstošu.

Redzēdama, ka vīrs darbu pabeidzis, Maloļetkova aicina

viņu papriecāties par bērnu, ko viņa peldina vanniņā blakus-

istabā.
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Nazvanovs aiziet, bet kretins, viņu atdarinādams, sviež

ugunī papīrīšus. Tā kā krāsaino bandroļu vairs nav, tad viņš
met ugunī naudu. Izrādās, ka tā deg vēl jautrāk nekā krāsainie

papīrīši. Aizrāvies ar šo rotaļu, kretins ir iemetis ugunī visu

naudu, sabiedrības kapitālu, kopā ar rēķiniem un attaisnojošiem
dokumentiem.

Nazvanovs atgriežas tieši tai brīdī, kad uzliesmo pēdējā nau-

das paciņa. Aptvēris notikušo, viņš kā bez prāta metas virsū

kuprim un no visa spēka pagrūž to. Tas krīt, sasizdams pret
kamina restēm deniņus. Neprāta pārņemts, Nazvanovs izrauj
no uguns jau apdegušu pēdējo naudas paciņu un izmisumā

iekliedzas. leskrien sieva un ierauga pie kamina saļimušo brāli.

Viņa piesteidzas, mēģina to pacelt, bet nevar. leraudzījusi asinis

uz pakritušā sejas, Maloļetkova kliedz un lūdz, lai vīrs atnes

ūdeni, bet Nazvanovs nekā nesaprot. Viņš ir it kā pārakmeņo-

jies. Tad sieva pati skrien pēc ūdens, un tanī pašā mirklī no

ēdamistabas atskan viņas kliedziens. Viņas dzīvesprieks, brī-

nišķais mazulītis, ir noslīcis vanniņā.
Ja šī traģēdija nespēs jūsu uzmanību novērst no skatītāju

zāles tumsas, tad, protams, jūsu sirdis ir no akmens.

Jaunā etide mūs saviļņoja ar savu melodramatismu un ne-

jaušību . .. bet izrādījās, ka mūsu sirdis ir no akmens un mēs

nespējam to nospēlēt!
Arkādijs Nikolajevičs mums ieteica, kā tas pienākas, sākt

ar «ja būtu» un ar dotajiem apstākļiem. Mēs gan sākām cits

citam kaut ko stāstīt, bet tā nebija brīva iztēles rotaļa, bet gan

varmācīga piepūle, lai izspiestu no sevis. sagudrotus izdomāju-
mus, kas, protams, nevarēja ierosināt mūsu daiļradi.

Skatītāju zāles pievilkšanas spēks izrādījās spēcīgāks par

traģiskajām šausmām uz skatuves.

— Tādā gadījumā, — nolēma Torcovs, — nošķirsimies at-

kal no partera un nospēlēsim šīs «šausmas» pie aizvērta priekš-
kara.

Priekškaru aizvēra, un mūsu iemīļotajā viesistabā atkal val-

dīja omulība. Torcovs un Rachmanovs atgriezās no skatītāju
zāles, un viņi atkal šķita laipni un labvēlīgi. Mēs sākām spēlēt.
Etides mierīgās vietas mums izdevās, bet, kad nonācām līdz

drāmai, mani neapmierināja mana spēle, gribējās sniegt daudz

vairāk, bet pietrūka jūtu un temperamenta. Pašam nemanot,

biju nomaldījies un nokļuvis uz aktieriska pašizrādīšanās ceļa.
Torcova novērojumi apstiprināja manas sajūtas. Viņš teica:

— Etides sākumā jūs darbojāties pareizi, bet beigās jūs
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tikai izlikāties, ka darbojaties. Patiesībā jūs ar varu gribējāt

izspiest jūtas, Hamleta vārdiem runājot, «saplosījāt kaislības

gabalos». Tādēļ sūdzēties par portāla tumsu ir lieki. Ne tikai

tas vien jums traucē pareizi dzīvot uz skatuves, jo arī pie aiz-

vērta priekškara rezultāts bija tas pats.
— Ja pie atvērta priekškara mani traucē skatītāju zāle, —

es atzinos, — tad pie aizvērta priekškara, taisnību sakot, man

traucējat jūs un Ivans Platonovičs.

— Lūk, kā! — Torcovs jokodamies izsaucās. — Ivan Pla-

tonovič! Redz, ko esam panākuši! Mēs esot līdzīgi portāla tum-

sai! Apvainosimies un aiziesim! Lai viņi spēlē vieni!

Arkādijs Nikolajevičs un Ivans Platonovičs traģikomiskā
gaitā izgāja ārā. Viņiem sekoja visi pārējie. Mēs palikām vieni

un mēģinājām spēlēt etidi bez lieciniekiem, tas ir, bez traucē-

tājiem.
Cik savādi, bet vienatnē mums kļuva vēl grūtāk! Manu uz-

manību saistīja partneris. Es pastiprināti vēroju viņa spēli,
kritizēju to un pats pret savu gribu kļuvu par skatītāju. Mans

partneris savukārt uzmanīgi vēroja mani. Es reizē jutos kā

vērotājs un kā aktieris, kas tēlo pats sevi. Jā, galu galā tas ir

muļķīgi, garlaicīgi, bet galvenais — nav nekādas jēgas spēlēt
tikai partnerim.

Bet tad es nejauši ieskatījos spogulī, iepatikos pats sev,

kļuvu mundrāks un atcerējos strādāšanu mājās pie Otello lo-

mas, kad man nācās, tāpat kā šodien, skatoties spogulī, spēlēt
tikai sev. Man kļuva patīkami būt «par sevis skatītāju». Radās

ticība sev, tāpēc es piekritu Šustova priekšlikumam pasaukt Tor-

covu un Raehmanovu, lai parādītu viņiem mūsu darba rezul-

tātus.

Bet nebija nekādas vajadzības to darīt, jo viņi pa durvju

šķirbu bija noskatījušies visu to, ko mēs izrādījām vienatnē.

Izpildījums, pēc viņu domām, bijis sliktāks nekā pie atvērta

priekškara. Toreiz bijis slikti, tomēr vienkārši un atturīgi, bet

tagad nebijis labāk, turklāt vēl pašapzinīgi un izlaidīgi.

Kad Torcovs rezumēja mūsu šāsdienas darbu, tad izrādījās,
ka pie atvērtā priekškara mūs traucē skatītājs, kas sēž tur

tumsā aiz rampas; pie aizvērta priekškara mūs traucēja Arkā-

dijs Nikolajevičs un Ivans Platonovičs, kas sēdēja šeit pat

istabā; vienatnē mūs traucēja partneris, ko mēs uzlūkojam kā

skatītāju; bet, kad spēlēju pats sev, tad arī es pats — sevis ska-

tītājs — traucēju sevi kā aktieri. Tātad, kur vien acis nevērtos,

visur traucē skatītājs. Bet līdz ar to spēlēt bez viņa ir garlaicīgi.
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— Jus esat sliktāki par maziem bērniem! — Torcovs mus

kaunināja.
— Neko nevar darīt, — pēc brīža viņš nolēma, — būs uz

kādu laiku etides jāatliek un jānodarbojas ar uzmanības objek-
tiem. Tie ir galvenie vaininieki pie visām neveiksmēm, ar tiem

tad arī iesāksim nākošo reizi!

/*...*

Šodien skatītāju zale karājas plakāts:

Radoša uzmanība.

Priekškars, kas veidoja mājīgās viesistabas ceturto sienu,

nu bija atvērts, bet krēsli, kas parasti atradās pie priekškara,
bija novākti. Mūsu iemīļotā istaba, zaudējusi vienu sienu, tagad

bija pilnīgi savienota ar skatītāju zāli. Tā pārvērtās parastā
skatuvē un zaudēja mājīgumu. Gar dekorācijas sienām dažādās

vietās karājās elektriskie vadi ar spuldzītēm, it kā būtu domāti

iluminācijai.
Mūs nosēdināja rindā pie pašas rampas. lestājās svinīgs

klusums.

— Kam nolūzis šis papēdis? — pēkšņi mums jautāja Arkā-

dijs Nikolajevičs.
Skolnieki sāka apskatīt savus un citu apavus un veltīja tam

visu uzmanību.

Torcovs uzdeva jaunu jautājumu:
— Kas nupat notika skatītāju zālē?

Mēs nezinājām, ko atbildēt.

— Kā, vai tad jūs neievērojāt manu sekretāru, pašu nemie-

rīgāko un trokšņaināko cilvēku? Viņš atnāca ar dokumentiem,
lai es tos parakstītu.

Izrādījās, ka mēs neesam viņu redzējuši.
— Nu ir gan brīnums! — izsaucās Torcovs. — Kā tad tas

varēja gadīties? Un vēl pie atvērta priekškara! Vai tad tie ne-

bijāt jūs, kas apgalvojāt, ka skatītāju zāle jūs neatvairāmi pie-
velk?

— Es domāju par papēdi, — atzinos.

— Ko!!!... — vēl vairāk brīnījās Torcovs. — Niecīgs, ma-

ziņš papēdis izrādījās stiprāks par milzīgo portāla tumsu. Tātad

nav nemaz tik grūti to aizmirst. Izrādās, ka noslēpums ir ļoti
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vienkāršs: lai atrautos no skatītāju zāles, — jaaizraujas ar to,
kas notiek uz skatuves.

«Patiešām,» es nodomāju, «man vajadzēja tikai uz mirkli

ieinteresēties par to, kas notiek šaipus rampas, un es nemaz

vairs nedomāju par to, kas notiek viņpus rampas.»

Atcerējos uz skatuves izbērtās naglas un sarunu ar strād-
nieku. Tas bija kādā mūsu pieņemšanas izrādes mēģinājumā.
Tad es tā aizrāvos ar naglām un no sarunas ar strādnieku par
tām, ka aizmirsu baigo tumsu.

— Tagad, ceru, jūs sapratāt, — secināja Torcovs, — ka

aktierim vajadzīgs uzmanības objekts, tikai ne skatītāju zālē,
bet gan uz skatuves, un, jo vairāk šis objekts spēj aizraut, jo
vairāk tas piesaista aktiera uzmanību.

Nav cilvēka dzīvē neviena tāda mirkļa, kad viņa uzmanība

nebūtu pievērsta kādam objektam.
Līdz ar to, jo aizraujošāks objekts, jo spēcīgāk tas saista

savā varā aktiera uzmanību. Lai novērstu uzmanību no skatī-

tāju zāles, vajag šeit uz skatuves mākslīgi radīt interesantu

objektu. Jūs zināt, kā māte ar spēļu lietiņu novērš bērna uzma-

nību? Tā arī aktierim vajag rast šādas spēļu lietiņas, kas no-

virza viņa uzmanību no skatītāju zāles.

«Tomēr,» nodomāju, «kāpēc vajag ar varu meklēt objektus,
kad to jau tā ir tik daudz uz skatuves?»

— Ja es esmu — subjekts, tad viss, kas ārpus manis, ir —

objekti. Bet ārpus manis ir vesela pasaule... Cik daudz dažādu

objektu! Kālab tos vēl radīt?

Torcovs atbildēja, ka tā tas mēdz būt tikai dzīvē. Tur tiešām

objekti rodas dabiski un neviļus saista mūsu uzmanību.

Tur mēs katrā esības mirklī ļoti labi zinām, uz ko un kā vajag
skatīties.

Bet teātrī tas nav ta, — teātrī ir skatītāju zale un portāla
tumsa, kas traucē aktierim normāli dzīvot.

Man pašam, kā tas izriet no Torcova vārdiem, vajagot to

vislabāk zināt pēc «Otello» izrādes. Jo pie mums šaipus ram-

pas uz skatuves ir daudz objektu, kas daudz interesantāki par

portāla tumsu. Vajag tikai prast saskatīt to, kas atrodas uz

skatuves; ar sistemātisku vingrinājumu palīdzību vajag iemā-

cīties savu uzmanību noturēt uz skatuves. Jāattīsta sevišķa tech-

nika, kas palīdz pieķerties objektam tā, lai vēlāk jau objekts
pats, atrazdamies uz skatuves, novirzītu mūsu uzmanību no

tā, kas atrodas ārpusē. īsi sakot, pēc Torcova vārdiem iznāk,
ka uz skatuves mums ir jāmācās skatīties un redzēt.
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Lekcijas vieta par to, kādi objekti ir dzīve, tātad arī uz ska-

tuves, Torcovs teica, ka viņš mums gleznaini nodemonstrēšot

tos uz skatuves.

— Lai gaismas punkti un plankumi, ko jūs tūlīt redzēsiet,
ilustrē dažāda veida objektus, kas jums pazīstami dzīvē, tātad

nepieciešami arī teātrī!

Skatītāju zālē un uz skatuves iestājās pilnīga tumsa. Pēc

dažām sekundēm tieši mūsu degunu priekšā, uz galda, pie kura

mēs sēdējām, iedegās neliela elektriskā spuldzīte, kas bija no-

slēpta kastītē. Vienīgais gaismas punkts vispārējā tumsā iz-

vērtās par spilgtu un iezīmīgu uzmanības pievilmētāju. Vienīgi
tam mēs pievērsām uzmanību.

— Šī tumsā mirdzošā spuldzīte, — Torcovs paskaidroja,
— ilustrē mums tuvo objektu-punktu. Mēs to izmantojam tajos
brīžos, kad

A

mums vajag sakopot uzmanību, neļaujot tai izklai-

dēties un aizklīst tālu projām.
Kad ieslēdza gaismu, Torcovs uzrunāja skolniekus:

— Tumsā sakoncentrēt uzmanību uz gaismas punktu — tas

mums izdodas samērā viegli. Tagad pamēģināsim atkārtot to

pašu vingrinājumu, tikai ne tumsā, bet gaismā!
Torcovs lika kādam skolniekam labi apskatīt krēsla atzveltni,

man - galda virsmā iestrādātu butaforisku emaljas atdarinā-

jumu, trešajam iedeva kādu nieciņu, ceturtajam — zīmuli, piek-
tajam auklu, sestajam sērkociņu un tā tālāk.

Šustovs sāka atšķetināt auklu, bet es apturēju viņu, teik-

dams, ka vingrinājums mums dots rievrs darbībai, bet gan tikai

uzmanībai, tālab mēs varam tikai priekšmetus aplūkot un par

tiem pārdomāt. Bet Paša tam nepiekrita un palika pie sava.

Lai strīdu izšķirtu, bija jāgriežas pie Torcova. Viņš teica:

— Uzmanība pret objektu izraisa dabisku vajadzību kaut

ko ar to iesākt. Darbība taču vēl vairāk sakoncentrē uzmanību

uz objektu. Tādā kārtā uzmanība, saplūzclama ar darbību un

savstarpēji savīdamās, rada stipru kopsakarību ar objektu.
Kad no jauna sāku aplūkot galdu ar neīsto emalju, man

gribējās zīmējumam apvilkt kontūras ar kādu asu priekšmetu,

ja tāds pagadītos pie rokas.

Šis darbs tiešām mani piespieda vēl uzmanīgāk aplūkot un

iedziļināties zīmējumā. Pa to laiku Paša sakoncentrējies atrai-

sīja auklas mezglus un darīja to ar lielu aizrautību. Citi

skolnieki arī bija nodevušies kādai darbībai vai uzmanīgi ap-

lūkoja objektu.
Beidzot Torcovs atzina:
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— Tuvāko objektu-punktu jūs varat jau uztvert ne tikai

tumsa, bet gaigmā. Tas ir iabi!

Pēc tam viņš mums demonstrēja no sākuma pilnīgā tumsā,
bet pēc tam gaismā vidējo un tālāko objektu-punktu. Tāpat kā

pirmajā vingrinājumā, uztverot tuvāko objektu-punktu, lai pie-
saistītu uzmanību objektam pēc iespējas ilgāku laiku, mums va-

jadzēja aplūkošanu pamatot ar iztēlē rastu izdomu.

Tumsā jaunie vingrinājumi mums padevās viegli.
leslēdza pilnu gaismu.
— Tagad aplūkojiet uzmanīgi lietu pasauli, kas :

r apkārt
jums, izvēlieties starp lietām kādu vidējo vai tālāko objektu-
punktu un koncentrējiet uz to visu savu uzmanību! — ieteica

mums Arkādijs Nikolajevičs.
Mums apkārt bija tik daudz tuvo, vidējo un tālo priekšmetu,

ka pirmajā mirklī acis apžilba.
Viena objekta-punkta vietā man acīs līda desmitiem citu

priekšmetu. Ja es gribētu lietot kalamburus. tad varētu runāt

nevis par objektu-punktu, bet gan par objektu-daudzpunktu.
Beidzot mans skatiens apstājās pie kādas statuetes, diezgan pa-
tālu no kamina, bet ;lgi to noturēt savas uzmanības centrā ne-

spēju, jo viss apkārtējais mani izklaidēja, un dr!z v:eu statuete

:t kā iejuka daudzu citu priekšmetu vidū.

— A—ā! - iesaucās Torcovs. - Acīm redzot, lai pie ap-

gaismojuma varētu rast vidējos un tālākos objektus-punktus,

vajadzēs vienkārši iemācīties skatīt'es un redzēt uz šlcatuves!

— Kas tad tur ko mācīties? — kads ieteicās.

— Kā nu ne' Pie portāla tumsas, skatītāju priekšā tas loti

grūt; izdarāms. Lūk. piemērs: vienai manai brāļameitai ļoti

patikās paēst, pačalot, paskraidīt un parunāt. Līdz šim viņa

pusdienoja bērnistabā viena. Turpretim tagad viņu nosēdināja

pie kopējā galda un viņa aizmirsa i ēst, i pačalot, i patrokšņot.

«Kāpēc tu neēd un nerunā?» viņai jautāja. «Bet kāpēc jūs
uz mani skatnt ;es?» bērns atbildēja. Vai tad viņa nav no jauna
jāiemāca ēst, čalot un patrokšņot cilvēku sabiedrībā?

Tas pats ir arī ar jums. Dzīvē jūs protat iet, sēdēt, runāt un

skatīties, bet teātrī jūs zaudējat šīs spējas un, sajuzdami ska-

tītāju tuvumu, sakāt sev: «Bet kāpēc viņi skatās?!» Nāksies arī

jums visu iemācīt no sākuma — uz skatuves un skatītāju
priekšā.

levērojiet, lūdzu, visas, pat pašas vienkāršākās, elementārā-

kās darbības, ko mēs labi paz'stam dzīvē, samežģījas, kad cil-

vēks iziet uz skatuves — apgaismotas rampas un skatītāju tūk-
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stošu priekšā. Tāpēc uz skatuves ir jāmācās no jauna staigāt,
kustēties, sēdēt, gulēt. Par to es ar jums jau runāju pašās pir-
majās stundās. Turpretim šodien sakarā ar uzmanības jautā-
jumu es teikto papildinu: jums uz skatuves vēl jāmācās skatīties,
redzēt, klausīties un dzirdēt.

19... g

— Uzskatiet katrs kaut kādu priekšmetu! — teica Torcovs,

kad skolnieki bija novietojušies uz skatuves pie atvērta priekš-
kara. — Izvēlieties par objektu kaut vai šo dvieli ar uzkrītoši

spilgto zīmējumu, kurš karājas pie sienas!

Visi sāka cītīgi skatīties uz dvieli.

— Nē! — Torcovs mūs pārtrauca. — Tā nav skatīšanās,
bet acu valbīšana uz objektu.

Mēs izbeidzam piepūli, bet ari tas nepārliecināja Arkādiju
Nikolajeviču, ka mēs redzam to, uz ko raugās mūsu acis.

— Uzmanīgāk! — pavēlēja Torcovs. Visi pastiepās uz

priekšu.
— Un tomēr par maz uzmanības un par daudz mechaniskas

skatīšanās!

Mēs savilkām uzacis un centāmies izlikties uzmanīgi.
— Tas nav viens un tas pats — izlikties un būt uzmanī-

gam. Pārbaudiet sevi: kas ir īsta un kas — neīsta skatīšanās!

Pēc ilgas pielāgošanās mēs mierīgi nosēdāmies, centāmies

nepiepūlēties un skatījāmies uz dvieli.

Pēkšņi Arkādijs Nikolajevičs sāka smieties un uzrunāja
mani:

— Ja varētu jūs pašlaik nofotografēt, jūs pats neticētu, ka

centība var novest cilvēku līdz tādam absurdam, līdz kādam

jūs sevi pašlaik esat novedis. Jūsu acis taču vārda vistiešākā

nozīmē ir izlēkušas no orbita. Vai tādēļ, lai skatītos, vajag tik

stipri piepūlēties? Mazāk, mazāk! Daudz mazāk! Pilnīgi atbrī-

voties no piepūles! Deviņdesmit piecus procentus — atmetiet

nost! Vēl... vēl... Kālab tā jāstiepjas uz objektu, tik stipri
jāsaliecas pret to? Liecieties atpakaļ! Par maz, par maz! Vēl,
vēl! Daudz vairāk! — nelikās mierā Arkādijs Nikolajevičs.

Jo neatlaidīgāk viņš atkārtoja savu «vēl, vēl», jo mazāks

kļuva sasprindzinājums, kas traucēja man «skatīties un redzēt».

Pārmērīga piepūle var būt ārkārtīgi liela. Tā ir milzīga, kad

sastindzis stāvi skatuves portāla priekšā. Torcovam taisnība,
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kad viņš runā par liekiem deviņdesmit pieciem procentiem pie-
pūles, ja uz skatuves iesāk aktieriski skatīties.

— Cik tas ir vienkārši un cik maz vajag, lai skatītos un re-

dzētu! — sajūsmināts iesaucos. — Tas ir ārkārtīgi viegli, salī-

dzinot ar to, ko es līdz šim darīju! Kā tad es pats neiedomājos
par to, ka, lūk, tā — ar izvalbītām acīm un sasprindzinātu
ķermeni — nekas nav redzams, bet tā — bez mazākās piepūles
un cenšanās — var aplūkot visu līdz vismazākajam sīkumam.

Bet taisni tas jau ir grūti: nedarīt gluži itin nekā uz skatuves.

— Nu jā! — piekrita Arkādijs Nikolajevičs. — Tāpēc, ka

šais mirkļos aizvien jādomā: par ko tad skatītāji lai maksā

naudu, ja es necenšos viņiem nekā parādīt? Jānopelna taču

sava aktiera alga, vajag taču uzjautrināt skatītāju!
Cik patīkami sēdēt uz skatuves bez piepūles, mierīgi skatī-

ties un redzēt — iegūt šīs tiesības atvērta portāla priekšā! Un,

ja sajūti, ka tev ir tiesības būt uz skatuves, tad ne no kā nav

bail. Es šodien uz skatuves izbaudīju vienkāršu, dabisku, cil-

vēcisku skatīšanos un atcerējos tādu pašu Arkādija Nikolajeviča
vienkāršo sēdēšanu mūsu pirmajā stundā. Dzīvē šī norise man

labi pazīstama, bet tur man tā nesagādā prieku. Pārāk esmu

pie tās pieradis. Bet uz skatuves šodien ar to iepazinos pirmo
reizi un no visas sirds par to pateicos Torcovam.

— Brašs zēns! — viņš man uzsauca. — Lūk, ko nozīmē —

skatīties un redzēt! Bet cik bieži mēs uz skatuves skatāmies

un nekā neredzam! Kas var būt vēl šausmīgāks par aklām ak-

tiera acīm! Tās nepārprotami apliecina to, ka lomas izpildītāja
dvēsele snauž vai arī ka viņa uzmanība ir kaut kur ārpus teātra

un ārpus tās dzīves, kas attēlota uz skatuves, ka aktieri no-

darbina kas cits, kam ar lomu nav nekāda sakara.

Pļāpas skaļā mēle un automātiski kustīgās rokas un kājas

nevar atvietot acu skatienu, kas visam piešķir dzīvību un jēgu.
Ne par velti acis sauc par «dvēseles spoguli».

Aktiera acis, kuras skatās un redz, saista pie sevis skatītāju
uzmanību un līdz ar to virza viņus uz pareizo objektu, uz kuru

tiem jāskatās. Turpretim tukšs aktiera skatiens novērš skatī-

tāju uzmanību no skatuves.

Pēc šā paskaidrojuma Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Es jums parādīju spuldzītes, kas personificēja tuvos,

vidējos un tālos objektus-punktus, kas nepieciešami katrai re-

dzīgai būtnei, tātad arī katram skatuviskam veidojumam un

pašam izpildītājam.
Līdz šim parādītās spuldzītes attēloja objektus uz skatuves
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ta, ka tie jāredz pašam aktierim. Tā tam teātrī jabut, bet reti

tas tā ir.

Tagad es jums parādīšu, kas nekad nedrīkstētu notikt uz

skatuves, bet kas, diemžēl, pie aktieru vairākuma gandrīz vien-

mēr notiek. Es jums parādīšu tos objektus, kas aizvien saista

aktieru uzmanību, kad tie darbojas uz skatuves.

Pēc šā ievada pēkšņi sāka mirgot gaismas zaķīši. Tie lēkāja
pa visu skatuvi, pa visu skatītāju zāli, ilustrēdami aktiera iz-

klaidīgo uzmanību.

Pēc tam gaismas zaķīši nozuda un to vietā kādā partera
stūrī iedegās spilgta, simt sveču gaismas spuldze.

— Kas tas? — jautāja kāds.

— Stingrais kritiķis, — atbildēja Torcovs. — Publiski uz-

stājoties, aktieris tam veltī loti daudz uzmanības.

Atkal sāka skraidīt gaismas zaķīši, atkal tie izzuda, un bei-

dzot iedegās jauna liela spuldze.
— Tas ir režisors.

Nebija spuldze vēl paspējusi nodzist, kad uz skatuves tikko

samanāmi, blāvi sāka mirgot pavisam maziņa un vāja spul-
dzīte.

— Tas ir nabaga partneris. Viņu maz ievēro, — ironiski

piezīmēja Torcovs.

Vājā spuldzīte drīz nodzisa, un mūs apžilbināja prožektors,
kas atradās pašā skatuves priekšplānā.

— Tas ir suflieris.

Pēc tam atkal sāka skraidīt gaismas zaķīši, tie iedegās un

dzisa. Līdz ar to es atcerējos savas izjūtas «Otello» pieņem-
šanas izrādē.

— Vai tagad jūs saprotat, cik svarīga nozīme ir tam, ja

skatuves mākslinieks prot skatīties un redzēt tieši uz skatu-

ves? — jautāja Arkādijs Nikolajevičs stundas beigās. — Šī

grūtā māksla jums turpmāk būs jāmācās!

19... g

Mēs visi bijām vīlušies, kad Arkādija Nikolajeviča vietā uz

stundu ieradās Ivans Platonovičs viens pats un paziņoja, ka

Torcova uzdevumā ar mums nodarbošoties.

Tādā kārtā tā šodien bija pirmā Rachmanova stunda.

Kāds viņš būs kā pasniedzējs? Protams, Ivans Platonovičs

ir pavisam citādāks nekā Arkādijs Nikolajevičs. Tomēr neviens
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no mums negaidīja, ka viņš būs tieši tāds, kādu mēs viņu šo-

dien iepazinām.
Būdams kopā ar dievināto Torcovu, Rachmanovs bija mie-

rīgs, atturīgs un kluss, bet, palicis viens, — viņš kļuva ener-

ģisks, noteikts un stingrs.
— Sakopot visu uzmanību! Neizlaisties! — viņš komandēja

apzinīgā un valdonīgā tonī. — Vingrinājuma saturs būs šāds:

es jums katram nozīmēšu objektu vērošanai. Jūs novērojat tā

formu, līniju, krāsas, detaļas, īpatnības. Viss tas jāpaveic, kamēr

es skaitīšu līdz trīsdesmit. Trīsdesmit!! — es teikšu. Pēc tam

nodzēsīšu gaismu, lai jūs neredzētu objektu, un likšu jums par

to pastāstīt. Tumsā jūs man atstāstīsiet visu, ko uzkrājusi jūsu
redzes atmiņa. Jūsu novērojumus es pārbaudīšu un salīdzināšu

ar pašu objektu. Tad atkal no jauna ieslēgšu gaismu. Uzma-

nību! Sāku: Maloļetkova — spogulis.

— Balodīši! — viņa samulsusi steigā noradīja uz spoguli.
— Vai šis?

— Nav vajadzīgi lieki jautājumi. Istaba ir tikai viens spo-

gulis, cita nav. Nav cita! Māksliniekam jābūt atjautīgam.

Puščin, — glezna! Govorkov, — lustra! Veļjaminova,
albums!

— Vai plīša? — viņa pārtaujāja medainā balsī.

— Es parādīju. Divas reizes neatkārtoju. Māksliniekam jā-
uztver uzreiz. Nazvanov, — tepiķis!

— To ir daudz. Kāds?
— Pārpratuma gadījumā — izlemiet paši! Kļūdieties, bet

nešaubieties, nepārtaujājiet! Aktierim jābūt attapīgam. Attapī-

gam — es saku!

Vjuncov, — vāze! Umnovich, — logs! Dimkova, — spilvens!

Veselovski, — klavieres! Viens, divi, trīs. četri, pieci ...
—

Ivans Platonovičs nesteigdamies noskaitīja līdz trīsdesmit un

nokomandēja:
— Tumsa!

Kad iestājās tumsa, viņš izsauca mani un pavēlēja pastāstīt,

ko esmu redzējis.
— Jūs man likāt apskatīt tepiķi, — es sāku viņam sīki iz-

skaidrot. — Acumirklī nevarēju izvēlēties, kuru, un tāpēc zau-

dēju laiku.

— Stāstiet īsāk un būtiskāk! — komandēja Ivans Platono-

vičs. — Būtiskāk!

— Persiešu tepiķis. Vispārējais fons — sarkanīgi brūns,
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plats iekantejums malas, — es turpināju aprakstīt, līdz Rach-
manovs uzkliedza:

— Gaismu! Nepareizi esi iegaumējis, manu draudziņ! Līdz

galam netikāt, iekritāt! Tumsu! Puščin!

— Neizprotu gleznas sižetu. Vājas redzes un attāluma dēļ.

Saskatīju tikai dzelteno krāsu uz sarkanā fona.

— Gaismu! — Ivans Platonovičs komandēja. — Gleznā nav

ne dzeltenu, ne sarkanu toņu.
— Patiešām iekritu, netiku galā, — Puščins basā atbildēja
— Govorkov! — Rachmanovs izsauca.

— Zelta lustra, ziniet, tirgus prece. Ar stikliņiem.
— Gaismu! — nokomandēja Ivans Platonovičs. — Muzeja

lustra, īsta, Aleksandra laikmeta ampirs. lekritāt!

— Tumsu! Nazvanov, aprakstiet no jauna tepiķi!
—Es nezināju, ka vajadzēs vēlreiz, piedodiet! Es nedo-

māju... — pārsteigts atvainojos.
— Domāsiet citu reizi! Izlabojiet kļūdu un nesēdiet ne

mirkli bez darba, rokas klēpī salicis! Ziniet visi: es pārjautāšu

divas, četras reizes, kamēr nebūšu saņēmis precizus iespaidu
aprakstus! Puščin!

— lekritu. Jau otrreiz iekritu.

Beigu beigās Rachmanovs panāca to, ka mēs izstudējām un

aprakstījām norādītos priekšmetus līdz sīkākai detaļai. Mani

tādēļ vajadzēja izsaukt piecas reizes. Nervozais darbs pilnīgā
tumsā ilga pusstundu. No tā stipri nogura acis un tika piepū-
lēta uzmanība. Ar šādi sakāpinātu intensivitati nodarbības ne-

varēja ilgi turpināties. Rachmanovs to saprata un tāpēc sada-

līja savu stundu divās daļās — pa pusstundai katrā.

Mēs pagaidām pārtraucām vingrinājumus un gājām uz deju
stundu. Pēc tam bija atkal nodarbības pie Rachmanova, kur mēs

veicām to pašu, ko pirmajā pusstundā, tikai skaitīšanu sama-

zināja līdz divdesmit.

Ivans Platonovičs solījās vingrinājuma laiku saīsināt līdz

trim vai piecām sekundēm.
— Lūk, tik tālu mēs saasināsim uzmanību! — viņš paziņoja.

Tagad, kad aprakstu dienasgrāmatā Ivana Platonoviča šās-

dienas stundu, man rodas šaubas, vai ir vajadzīgs un vai ir

vērts sīki, stenografiski pierakstīt to, kas notiek Ivana Platono-

viča stundās? Vai nebūtu labāk, ja šos vingrinājumus pierak-
stītu atsevišķā burtnīcā? Tādējādi šīs piezīmes sastādītu prak-
tisku vingrinājumu sarakstu, īpaša veida uzdevumu kopu jeb
«vingrinājumi un treniņš», kā savas nodarbības dēvē pats Ivans
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Platonovičs. Šādas piezīmes man noderēs kārtējiem vingrināju-
miem un ar laiku varbūt arī režijas un audzināšanas darbam.

Nolemts.

No šās dienas man būs divas burtnīcas: vienā no tām (šinī)
es turpināšu savu dienasgrāmatu un pierakstīšu tieši mākslas

teoriju, kuru mums pasniedz Torcovs, bet otrā aprakstīšu prak-
tiskos vingrinājumus, kurus izpildām Rachmanova vadībā. Tas

būs uzdevumu krājums — «vingrinājumi un treniņš» — sistē-

mas ietvaros.

19... g

Torcovs šodien uz skatuves turpināja ilustrēt uzmanības

objektus ar gaismas palīdzību. Viņš teica:

— Līdz šim mūs nodarbināja punkta veida objekti. Tagad
es jums parādīšu tā saukto uzmanības loku. Tajā ietilpst nevis

viens atsevišķs punkts, bet vesels neliela apmēra laukums, kas

ietver sevī daudz patstāvīgu objektu. Skatiens traucas no viena

uz otru, bet nepārsniedz uzmanības loka nosprausto robežu.

Pēc Torcova uzrunas iestājās tumsa, bet pēc mirkļa iedegās
lielā spuldze, kas atradās uz galda, pie kura es sēdēju. Zem

abažura izveidojās apaļš gaismas laukums, kas krita uz manu

galvu un rokām. Tas jauki apgaismoja galda vidu un tur

noliktos nieciņus. Visa pārējā milzīgā skatuve un skatītāju
zāle grima baigā tumsā. Tādēļ vēl jo omulīgāk jutos spuldzes

gaismas aplī, kas it kā iekļāva visu manu uzmanību savā gai-
šajā iežogojumā.

— Lūk, šis gaismas plankums uz galda, — teica mums Tor-

covs, — ilustrē mazo uzmanības loku. Jūs paši, pareizāk sakot,
jūsu galvas un rokas, kas nokļuvušas gaismas joslā, atrodas

loka centrā. Tāds loks ir līdzīgs mazajai fotoaparāta diafragmai,
kas detalizē objekta vissīkākās daļas.

Torcovam bija taisnība: patiešām visi nieciņi, kas šaurajā

gaismas lokā atradās uz galda, paši par sevi piesaistīja uzma-

nību.

Ja atrodies gaismas lokā, kad apkārt ir pilnīga tumsa, tad

tūlīt sajutīsi, ka esi izolēts no visiem. Tur gaismas lokā jūties
kā mājās, neviena nebaidies un ne no viena nekaunies. Tur tu

aizmirsti, ka tumsā no visām pusēm daudz svešu acu vēro

tavu dzīvi. Mazajā gaismas lokā es jutos pat mājīgāk nekā

savā dzīvoklī. Tur ziņkārīgā saimniece lūr pa atslēgas cau-

rumu, bet melnās tumsas sienas, kas iežogo mazo gaismas
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loku, — šķiet necaurredzamas. Šādā šaurā gaismas lokā — tā-

pat kā tas notiek, kad sakoncentrējam uzmanību, — ir viegli
ne tikai aplūkot priekšmetus un priekšmetu vissmalkākās daļi-

ņas, bet iespējams ari pārdzīvot visintimākās jūtas, iecerēt no-

domus, izpildīt sarežģītas darbības, atrisināt grūtus uzdevumus,

noskaidrot visos sīkumos savas jūtas un domas, nodibināt sa

skari ar otru cilvēku, sajust viņu, pārbaudīt savas visintimākās

domas, atsaukt atmiņā pagātni, domāt par nākotni.

Torcovs saprata manu noskaņojumu. Viņš pienāca pie pašas

rampas un mundri teica man:

— legaumējiet labi- ātri: šādu norisi, kuru jūs nupat izbau-

dījāt, mūsu vr'odā sauc par «publisko vienatnlbu»! Tā ir pub-
liska, jo mēs visi esam kopā ar jums. Tā ir vienatnība, jo jūs
esat atdalīti no mums ar mazo uzmanības loku. Izrādes laikā

tūkstoš skatītāju acu priekšā jūs vienmēr varat noslēgties vie-

natnībā kā gliemezis gb'emežnīcā.
Tagad es jums parādīšu vidējo uzmanības loku.

lestājās tumsa.

Pēc tam iegaismojās diezgan liela telpa ar mēbeļu grupu:

ar galdu, krēsliem, klavieru stūri, ar kaminu un lielu atzveltnes

krēslu kamina priekšā. Es atrados šā loka centrā.

Uzreiz nebija iespējams ar skatienu aptvert visu telpu. Nā-

cās to apskatīt pa dalām. Katra lieta, ietverta lokā, bija atse-

višķs patstāvīgs objekts-punkts. Nelaime bija tikai tā, ka pla-
šais gaismas laukums radīja pustoņus. Šie pustoņi tiecās pāri
loka robežai, un tāpēc loka sienas nebija vairs tik blīvas. Līdz

ar to mana vienatnība kļuva pārāk plaša. Ja mazo loku var

salīdzināt ar neprecēta vīrieša dzīvokli, tad vidējais loks līdzi-

nātos ģimenes cilvēka mājoklim. Tāpat kā tukšā, aukstā savrup-

mājā ar desmit istabām ir neomulīgi dzīvot vienam, tāpat arī

man iegribējās atgriezties savā mījajā un mazajā uzmanības

lokā.

Bet tā es jutos un spriedu tikai tik ilgi, kamēr biju viens.

Kad pie manis apgaismotā lokā ienāca Šustovs, Puščins, Malo-

ļetkova, Vjuncovs un citi, mēs tikko varējām tur ietilpt. Izvei-

dojās vesela grupa, kas novietojās uz soliem, atzveltnes krēslos

un uz dīvāna.

Liels laukums rada telpu plašākai darbībai. Lielā telpā
ērtāk runāt par vispārējiem, bet ne par personiskiem un intī-

miem jautājumiem. Vidējā lokā viegli ieveidojas dzīva, jaunības
nrieka pilna, dedzīga tautas aina. Uz pasūtījumu to nevar at-

kārtot. Kā mazais, tā arī vidējais gaismas loks, kuru šodien
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parādīja Torcovs, lika man izbaudīt aktiera pašsajūtas tai

mirklī, kad uzmanības laukums paplašinājās.
Starp citu, interesants sīkums: šāsdienas stunda man ne

reizi neienāca prātā mans visniknākais ienaidnieks uz skatu-

ves — portāla tumsa! Taisni brīnums!

— Lūk, jums ari lielais loks! — teica Torcovs, kad visa

viesistaba bija spilgti apgaismota. Pārējās istabas pagaidām
paliki tumsā, bet uzmanība jau bija apmaldījusies plašajā
telpā.

— Un tagad nats lielākais loks! — iesaucās Arkādijs Ni-

kolajevičs, kad visās pārējās istabās pēkšņi iedegās spilgta
gaisma.

Es kā :zgaisu plašajā telpā.
— Vislielākā loka izmēri ir atkarīgi no skatītāja tālredzības.

Šeit, istabā, es paplašināju uzmanības laukumu, cik tas bija
iespējams. Bet, ja mēs pašlaik nebūtu teātrī, bet atrastos stepē
vai uz jūras, tad uzmanības loka apmērus noteiktu apvāršņa
līnija. Skatuvei šo tālo perspektivas līniju mākslinieks uzglezno
uz prospekta.

Tagad es atkārtošu tos pašus vingrinājumus —
t:kai

tumsā, bet gaismā. — pēc neilga starpbrīža paziņoja Arkādijs
Nikolajevičs.

— Noslēdzoties publiskā vienatnībā, izveidojiet tūlīt — pie

pilnas rampas un sofitu gaismas — vispirms mazo uzmanības

lcku, bet pēc tam vidējo un lielo loku!

Lai palīdzētu skolniekiem, Torcovs parādīja techniskus pa-

ņēmienus, kā koncentrēt uzmanību, lai tā pie pilnas gaismas
neizkl iedētos.

Lai to panāktu, vajā* norobežot paredzēto laukumu, izvei-

dojot redzes uzmanības loka līniju no priekšmetiem, kas atro-

das istabā. Lūk, piemēram, apaļais galds, kas apkrauts ar

dažādām lietām! Gaismas ietvarā galda virsmas laukums iezīmē

mazo uzmanības loku. Bet, lūk, uz grīdas ir diezgan liels tepi-

ķis, uz kura novietotas mēbeles, — gaismas ietvarā tas būs

vidējais uzmanības loks.

Otrs — vēl lielāks paklājs gaismas ietvara skaidri iezīmē

lielo uzmanības loku.

Tur, kur uz grīdas atrodas brīv: laukumi, Torcovs noskaita

vajadzīgos parketa kvadrātiņus, kas uzzīmēti uz grīdas celiņa.
Tiesa, ar tiem :r grūtāk nospraust iedomāto loka līniju un no-

turēt uzmanību šajās robežās, — tomēr arī kvadrātiņi palīdz.
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— Un te viss dzīvoklis — tas gaismas ietvara ir vislielākais

uzmanības loks.

Laukumam paplašinoties, kā par nelaimi portāla tumsa at-

kal uzmācās skatuvei un pakļāva savā varā manu uzmanību.

Taisni tāpēc visi agrāk izpildītie vingrinājumi, kas deva man

cerību, tagad zaudēja savu vērtību. Jutos atkal bezspēcīgs.
Redzot mani tādā noskaņojumā, Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Es jums pateikšu vēl vienu techflisku paņēmienu, kas pa-
līdzēs savaldīt uzmanību. Tā nozīme ir šāda: gaismā ietverta-

jam lokam paplašinoties — jūsu uzmanības laukums palielinās.
Bet tas var turpināties tikai tik ilgi, kamēr jūs spējat noturēt

iedomātā loka līniju. Tiklīdz nospraustās robežas sāk šķobīties
un zust — pēc iespējas ātrāk vajag sašaurināt loku līdz tai

robežai, ko spēj sniegt jūsu redzes uzmanība.

Bet taisni šinī momentā bieži notiek katastrofa: jūs nespējat
vairs valdīt pār savu uzmanību — tā aizslīd un izgaist telpā.
Nākas no jauna to atkal sakopot un virzīt. Tādā gadījumā pēc
iespējas ātrāk meklējiet palīdzību pie objekta-punkta, piemēram,
kaut vai pie šās spuldzītes uz galda, kura nupat atkal iemir-

dzējās. Nav vajadzīgs, lai tā tagad būtu tikpat spilgta, kā tas

likās agrāk, kad apkārt bija pilnīga tumsa, tomēr arī tagad tā

saistīs jūsu uzmanību.

Tagad, kad jūs uz mirkli esat to nostiprinājuši, izveidojiet
vispirms gaismas ietvarā mazo loku ar spuldzi loka centrā! Pēc

tam gaismas ietvarā iezīmējiet vidējo uzmanības loku ar dažiem

maziem lokiem tajā!
Mēs izpildījām visu, kā bija likts; kad uzmanības laukums

paplašinājās līdz gala robežai, es atkal it kā izgaisu milzīgajā
skatuves telpā.

Uz galda atkal no jauna pilna apgaismojuma uzliesmoja
kārbiņā ieliktā spuldze.

— Paskatieties labi atri uz šo objektu-punktu! — uzsauca

Torcovs.

Es ieurbos ar acīm spuldzē, kas spoži dega, un gandrīz ne-

ievēroju, ka apkārt man viss iegrima tumsā un ka no lielā loka

izveidojās — vidējais.
Pec tam vidējais loks sašaurinajas līdz mazajam lokam. Jo

labāk! To es esmu iemīļojis un tajā jūtos brīvi.

Pēc tam Arkādijs Nikolajevičs tumsā izpildīja mums jau pa-
zīstamās pārejas no mazā uz lielo loku un atpakaļ — no lielā

uz mazo — un atkal par jaunu no mazā uz lielo un atpakaļ.
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Šādas pārejas atkārtoja reizes desmit, un galu galā mēs pie
tām zināmā mērā pieradām.

Bet pēc desmitā atkārtojuma, demonstrējot vislielāko loku,
kad visa skatuve bija spilgti apgaismota, Torcovs uzsauca:

— Uzmeklējiet pie šāda apgaismojuma vidējo loku un ļau-
jiet, lai jūsu skats tur brīvi pakavējas! Stāt! Jūs izklaidējāt uz-

manību! Pēc iespējas ātrāk uzmeklējiet atkal glābēju spuldzi!
Tāpēc jau tā arī deg apgaismotā telpā! Lūk, tā! Teicami! Tagad
izveidojiet apgaismotā telpā mazo loku! Tas nav grūti, jo loka
centrā deg spuldze.

Pēc tam mēs atkal atgriezāmies atpakaļ lielajā gaismas
lokā, kritiskos brīžos meklējot glābiņu pie degošās spuldzes

objekta-punkta. Arī šīs pārejas — pilnīgi apgaismotā telpā mēs

atkārtojām daudz reižu.

— Ja nomaldāties lielajā lokā, — visu laiku mums atgā-
dināja Torcovs, — tad pēc iespējas ātrāk patverieties pie ob-

jekta-punkta! Kad esat tur nostiprinājušies, radiet atkal mazo

loku, bet pēc tam vidējo!
Torcovs centās mūsos attīstīt neapzinātu, mechanisku iemaņu,

pārslēdzoties no mazā loka uz lielo un atpakaļ, pie tam —

neizklaidējot uzmanību.

Es vēl nebiju piesavinājies šo paradumu, tomēr sapratu, ka

šāds paņēmiens uz skatuves var izvērsties par dabisku nepie-

ciešamību, ja jānoslēdzas publiskā vienatnībā pie paplašinātā
uzmanības loka.

— Jūs šo paņēmienu pilnīgi novērtēsiet tikai tad, kad no-

kļūsiet uz koncertestrades milzīgā laukuma. Mākslinieks tur

jūtas tik vientulīgs kā tuksnesī. Tur jūs sapratīsiet, ka, lai sevi

glābtu, nepieciešams pilnīgi pārvaldīt vidējos un mazos uzma-

nības lokus.

Šausmīgas panikas un apmulsuma brīžos jums jāatceras, ka,

jo plašāks un tuksnesīgāks lielais loks, jo šaurākiem un blīvā-

kiem lielajā loka vidū jābūt vidējiem un mazajiem uzmanības

lokiem un līdz ar to ciešāk jāieslēdzas publiskā vienatnībā.

Pēc neilga starpbrīža Torcovs ar gaismas palīdzību sāka

demonstrēt jauna veida mazos, vidējos un lielos uzmanības

lokus.

Līdz šim mēs atradāmies uzmanības loku centrā, tagad tur-

pretim mēs atrodamies tumsā, ārpus gaismas loka.

Visas spuldzes nodzisa, bet pēc tam pēkšņi iedegās spuldze,
kas karājās mums blakus ēdamistabā. Tur gaismas aplis krita

uz pusdienu galda baltā galdauta.
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— Lūk, mazais uzmanības loks, kas atrodas ārpus mums!

Pēc tam gaismas loks ārpus mums palielinājās līdz vidējā
loka lielumam. Tas apgaismoja visu laukumu blakusistabā, pēc
tam aptvēra visas pārējās telpas, izņemot to tumšo istabu, kurā

mēs paši atradāmies.

— Lūk, arī lielais loks, kas atrodas ārpus jums!
No tumšās viesistabas — līdz pat vistālākajam punktam, ko

spēj uztvert mūsu skatiens, — ērti varēja novērot, kas notiek

mūsu apkārtnē. Es varēju izvēlēties novērošanai gan atsevišķus

bbjektus-punktus, gan arī mazos, lielos un vidējos uzmanības

lokus, kas tagad atradās ārpus mums.

Tādus pašus vingrinājumus ar visu izmēru lokiem, kas at-

radās ārpus mums, izpildījām pie pilnas gaismas. Šoreiz arī

viesistaba un visas citas istabas bija apgaismotas. Mums vaja-

dzēja domās iecerēt, sašaurināt un palielināt ārpus mums eso-

šos uzmanības lokus, tāpat kā mēs to darījām agrāk, kad paši
atradāmies loka centrā.

19... g. .

Šodien pirms nodarbību sakuma sajūsmas uzplūdu brīdī es

iesaucos:

— Kaut uz skatuves nekad nevajadzētu šķirties no maza

loka!

— Nu nešķirieties! Ta jusu darīšana, — atbildēja Torcovs.

— Jā, bet es taču nevaru visur nēsāt sev līdz spuldzi ar

abažuru un staigāt ar to kā ar lietussargu.
— To es, protams, jums neieteicu. Bet jūs varat visur nēsāt

sev līdz mazo uzmanības loku — ne tikai uz skatuves, bet arī

dzīvē.

— Kā tas iespējams?
— To jūs tūlīt redzēsiet. Ejiet uz skatuves, dzīvojiet tur kā

savās mājās, stāviet, staigājiet, pārsēdieties!
Es gāju. lestājās pilnīga tumsa, un pēkšņi nezin no kurienes

parādījās gaismas aplis un sāka pārvietoties līdz ar mani.

Es pastaigājos pa istabu, gaismas aplis man sekoja.
Tad notika neizprotamais: es piesēdos pie klavierēm un sāku

spēlēt melodiju no «Dēmona» — vienīgo, ko pratu spēlēt.
Lai pareizi novērtētu šo neparasto notikumu, nepieciešami

komentāri. Neesmu nekāds muziķis un mājās spēlēju slepus,
kad esmu pilnīgi viens. Negals, ja kāds izdzird manu bungo-
šanu un spēles laikā ienāk pie manis istabā. Tad es aizcērtu
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klavieru vāku, sarkstu un, vārdu sakot, izturos kā ģimnāzists,
kas pieķerts smēķēšanā. Bet šodien es uzstājos publiski kā

pianists un neizjūtu nekādu kautrību, spēlēju bez kļūdām un ar

labpatiku. Tas ir neticami! Taisni brīnums! Kā to izskaidrot?!

Varbūt uzmanības loks aizsargā mūs uz skatuves drošāk nekā 1

dzīvē un uz skatuves mākslinieks to izjūt spēcīgāk nekā reālajā
dzīve? Vai varbūt uzmanības lokam piemīt vēl kādas citas

īpašības, kas man nav zināmas?

No visiem daiļrades noslēpumiem, ar kuriem mēs iepazinā-
mies neilgajā skolas mācību laikā, mazais pārvietojamais uz-

manības loks manās acīs ir ieguvis vissvarīgāko un vispraktis-
kāko nozīmi. Pārvietojamais uzmanības loks un pubk'skā vienat-

nība — no šās dienas tie būs mans patvērums no visām skatuves

likstām.

Lai labāk izskaidrotu uzmanības loka un publiskas vienat-

nības nozīmi, Torcovs mums pastāstīja indiešu pasaku. Lūk, tās

saturs:

Macharadža izvēlas sev ministru. Viņš ņems tikai to, kas

spēs, nesot rokās lielu trauku, līdz malām pildītu ar pienu,

apiet apkārt pa pilsētas valni un neizliet ne piliena.
Daudzi gāja, bet viņiem pa ceļam uzsauca, baidīja tos, mal-

dināja viņu uzmanību, un pienu viņi izlaistīja.
«Tie nav ministri,» teica macharadža. Bet, lūk, gāja viens!

Ne kliedzieni, ne iebaidīšana, ne mānīšana nespēja atraut viņa
skatienu no pārpilnā piena trauka.

«Šaujiet!» iesaucās valdnieks.

Šāva, bet arī tas nelīdzēja.
«Tas būs ministrs!» teica macharadža.

«Vai tu dzirdēji saucienus?» viņš tam jautajā.
«Ne!»

«Vai tu redzēji, ka tevi baidīja?»
«Nē. Es skatījcs uz pienu.»
«Vai tu dzirdēji šāvienus?»

«Nē, valdniek! Es skatījos uz pienu.»
— Lūk, to sauc par atrašanos uzmanības loka! Ta ir īsta

uzmanība un pie tam nevis tumsā, bet pie gaismas! — nobeidza

stāstu Torcovs. — Pārbaudiet arī jūs savas spējas pie pilnas

rampas gaismas!
Diemžēl, izrādījās, ka mums nav izredžu ieņemt ministra

vietu pie maharadžas! Gaišā telpā man neizdevās ieslēgties

kustīga lokā un noslēgties tur publiskā vienatnībā.

Šeit mums palīdzēja Ivans Platonovičs ar savu jauno atra-
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dumu. Viņš izdalīja mums niedru stīpas, līdzīgas tām, caur

kurām cirkā lec jātnieces. Dažas stīpas bija lielākas, dažas

mazākas. Ja apliek sev tādu stīpu un tur to rokās tā, lai pats
atrastos stīpas centrā, tad var just, ka atrodies lokā, pie tam

•stīpas aplis palīdz ieturēt loka kontūras līniju skaidri iezīmētās

robežās. Staigājot pa istabu ar šādu stīpu, var redzēt un sa-

just kustīgo uzmanības loku, kuru arī domās vajadzētu nest

sev līdzi.

Dažam, piemēram, Puščinam, Rachmanova atradums palī-
dzēja. Resnītis teica:

— Es jūtos kā Diogens... — mucā. Pašauri jau ir, ievērojot
mana vēdera apjomu, bet vienatnības un mākslas labad — pa-
cietīšu.

Kas attiecas uz mani, tad es samērā ātri tiku galā ar grūto

uzdevumu, kas radās sakarā ar kustīgo loku.

Šo atklājumu izdarīju šodien uz ielas.

Dīvaini: daudzo gājēju, garām braucošo tramvaju un auto-

mobiļu vidū man bija vieglāk nekā uz skatuves iedomāties un

nospraust sev šķietamā uzmanības loka līniju un staigāt ar to

pa ielu.

Veicu to viegli pie Arbata laukuma pašā visdzīvākajā vietā.

Es teicu sev:

«Lūk, loka līnija, kurā es sevi ieslēdzu: sākot ar elkoņiem,

portfeļa stūri, kas rēgojas no paduses, un ne tālāk par zābaku

purngaliem. Tā būs robeža, kurai pāri nedrīkst sniegties mana

uzmanība. Kā par brīnumu man izdevās noturēt uzmanību no-

spraustās robežās. Tomēr šāda koncentrēšanās tik dzīvā vietā

izrādījās ne visai ērta un draudēja ar kļūmīgām sekām: es uz-

minu kādam uz kājas, tikko neapgāzu pārdevējas galdiņu ar

saldumiem, aizmirsu sVeicināt paziņu. Tāpēc man bija jāpapla-
šina nospraustā loka robežas līdz vidējā loka apmēriem —

pietiekamā atstatumā no mana auguma.
Vairs nebija tik bīstami, bet noturēties uzmanības lokā bija

grūtāk, jo, lokam paplašinoties, man pretim un garām ik mirkli

šaudījās cilvēki kā caurstaigājamā sētā. Ja es nebūtu ap sevi

radījis loku, tad lielajā laukumā es pat nepaskatītos uz viņiem,
bet šaurajā aplī, kas dots novērošanai, nepazīstamus un maz

interesantus cilvēkus tīri negribot ievēroju vairāk, nekā to vē-

lējos. Viņi piesaistīja manu uzmanību. Arī palielināmā stikla

vai mikroskopa nelielajā laukumiņā visi sīkumi duras acīs. Sa-

asinātā uzmanība uztvēra pilnīgi visu, kas gadījās redzes laukā.

Mēģināju paplašināt un sašaurināt uzmanības loku, bet
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šādus mēģinājumus nācās pārtraukt, jo tikko nenoripoju pa

kāpnēm pagraba stāvā.

Nonācis Arbata laukumā, izvēlējos vislielāko loku, kādu vien

skatiens bija spējīgs aptvert, un tūlīt visas līnijas tajā izplūda
un kļuva neskaidras. Šeit es sadzirdēju trauksmes signālus,
šoferu lamas un pamanīju auto mašinu, kas tikko mani nesa-

brauca.

«Ja esi apmaldījies lielajā lokā, tad ātrāk jāiekļaujas ma-

zajā,» — atcerējos Torcova vārdus. Tā ari izdarīju.

«Savādi,» nodomāju pats pie sevis, «kāpēc gan milzīgajā
Arbata laukumā un drūzmainajā ielā ir vieglāk justies vienat-

nībā nekā uz skatuves? Vai tikai tas nav tāpēc, ka tur par mani

neviens neliekas ne zinis? Turpretim uz skatuves aktieri visi

ievēro. Šis apstāklis teātrī ir nenovēršams. Teātris jau tikai

tālab eksistē, lai varētu verot skatuvi un publiskā vienatnībā

darbīgās personas.»

Tās pašas dienas vakarā kāds notikums deva man vēl labāku

pamācību. Biju uz profesora N. lekciju, nokavēju sākumu un

steidzīgi iegāju klausītāju pārpildītajā zālē taisni tajā brīdī,
kad lektors savā klusajā balsī pamatoja lekcijas tēzes un pamat-

principus.
— Tss... klusāk! Ļaujiet klausīties! — mani no visam pu-

sēm apsauca.

Sajuzdams, ka atrodos uzmanības centrā, es tā apmulsu, ka

pēkšņi pazaudēju katru koncentrēšanās spēju, tāpat kā toreiz

«Otello» pieņemšanas izrādē. Bet nākošajā mirklī mechaniski

sašaurināju savu uzmanībus loku līdz kustīgā mazā loka ap-

mēriem un tajā visi objekti-punkti kļuva tik precizi, ka varēju
uzmeklēt savu krēslu. Tas mani tā nomierināja, ka turpat ne-

steigdamies sāku uzmanības loka sašaurināšanas un paplašinā-
šanas vingrinājumus. Sajutu, ka mans miers, rāmums un no-

svērtība imponē visiem klātesošajiem, un viņu saucieni apklusa.
Pat lektors apstājās, lai atvilktu elpu. Bet man bija patīkami
sajust, ka visi pievērš man uzmanību un ir man pakļauti.

Šodien nevis teorētiski, bet praktiski izpratu, t. i., sajutu

kustīgā uzmanības loka noderību.

19... g

Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Līdz šim mēs iepazināmies ar uzmanību, kas bija virzīta

uz objektiem, kas atradās ārpus mums, pie tam šie objekti bija
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sastinguši, tie nebija sasildīti ar «ja būtu», ar dotajiem ap-
stākļiem vai ar iztēle iecerētu nodomu. Mums bija vajadzīga
uzmanība tikai uzmanības dēļ, objekti — objektu dēļ. Tagad
pienākas runāt nevis par ārējās, reālās dzīves objektiem un

uzmanību, bet gan par iekšējās, iztēlē radītās dzīves objektiem
un uzmanību.

Kas tie ir par objektiem? Daži doma, ka, ja ieskatītos cil-

vēka dvēsele, tad tur varētu ieraudzīt visas sastāvdaļas —

prātu, jūtas, arī uzmanību un iztēli. Nu, Vjuncov, ieskatieties

savā dvēselē un pameklējiet tur uzmanību un iztēli!

— Kur tad lai meklēju?

— Kāpēc es neredzu Ivanu Platonovīču? Kur viņš ir?

negaidot jautāja Arkādijs Nikolajevičs.

Visi sāka skatīties apkārt un pēc tam kļuva domīgi.
— Kur klīst jūsu uzmanība? — Torcovs jautāja Vjuncovam.
— Meklēja pa visu teātri Ivanu Platonoviču ... arī mājās

pie viņa aizskrēja ...
— Bet iztēle? — jautāja Torcovs.

— Turpat, kopā ar uzmanību, meklē, — atbildēja Vjuncovs

ļoti apmierināts.
— Tagad atcerieties svaigu ikru garšu!
— Atceros, — es atbildēju.
— Kur atrodas jūsu uzmanības objekts?
— Sākumā es iedomājos uz galda lielu šķīvi ar ikriem.

— Tātad iedomātais objekts atradās ārpus jums.
— *Bet tanī pašā laikā šis redzējums izsauca garšas sajūtu

mutē uz mēles, — es atcerējos.
— Tātad —jūsos, — piezīmēja Arkādijs Nikolajevičs. — Turp

arī virzījās jūsu uzmanība.

— Sustov! Atcerieties laša smaržu!

— Atceros.

— Kur atrodas objekts?
— Sākumā arī šķīvī uz brokastu galda, — Paša atcerējās.
— Tātad — ārpus jums.
— Bet pēc tam kaut kur mutē, degunā, ar vienu vārdu sakot,

manī.

— Atcerieties tagad Sopena Sēru maršu. Kur atrodas ob-

jekts? — pārbaudīja Arkādijs Nikolajevičs.

—No sākuma ārpus manis: beru procesijā. Bet tad es

dzirdu, ka orķestra skaņas skan kaut kur dziļi man ausīs, tas

ir. manī, — paskaidroja Paša.
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— Vai turpat koncentrēta ari jusu uzmanība?

— Jā.

— Tātad, norisot iekšējās dzīves procesam, mes vispirms iz-

raisām redzes priekšstatus: vai nu par Ivana Platonoviča atra-

šanās vietu, vai par brokastu galdu, vai arī par bēru procesiju —

un pēc tam ar šo priekšstatu palīdzību ierosinām vienu no mūsu

pieciem maņu orgāniem, kas izraisa iekšējās sajūtas, uz ko mēs

tad noteikti koncentrējam savu uzmanību. Tādā kārtā uzmanība

uztver īslos iztēles objektus nevis tiešā, bet netiešā kārtā, tā

teikt, ar palīgobjektu. Tā noris mūsu piecu maņu orgānu sa-

darbība.

— Vejjaminova! Ko jus pārdzīvojat, izejot uz skatuves?

jautāja Torcovs.

— Tiešam nezinu, ko teikt, — uztraucas musu skaistule.

— Bet kam pašlaik pievērsta jūsu uzmanība?

— Tiešām nezinu ... liekas — aktieru ģērbtuvei
.. . aiz ku-

lisēm .. . mūsu teātrī... pirms pieņemšanas izrādes
..

. sākuma.

— Ko tad jūs darāt aktieru ģērbtuvē?
— Nezinu, kā to pateikt... uztraucos par kostimu.

— Bet ne par Katerinas lomu? — pārtaujāja Arkādijs Ni-

kolajevičs.
— Arī par Katerinu.
— Un ko tad jūs jūtat?
— Steidzos, viss krīt no rokām ... Nepaspēju ... zvans

.. .
te vēl kaut ko, arī tur vēl . .. kaut kas sažņaudzas. ..

un nespēks
kā slimniekam ... Ai! Patiešām galva sāk reibt.

Veļjaminova atslīga atzveltnī un aizsedza acis ar savām

skaistajām rokam.

— Kā redzat, arī šoreiz atkārtojās tas pats: radās redzes

priekšstats par aizkulišu dzīvi pirms iziešanas uz skatuves. Tas

atbalsojās iekšēji, citiem vārdiem sakot, ierosināja pārdzīvo-
jumu, kas savā tālākā attīstībā, kas zina, varētu novest līdz

īstam bezsamaņas stāvoklim.

Mūsu uzmanības objekti bagātīgi izsvaidīti apkārt kā reā-

lajā, tā arī — it īpaši — iedomātajā dzīvē. Pēdējā atklāj mums

ne tikai īstenībā esošo, bet arī fantast;sko pasauli, īstenībā ne-

iespējamo. Teika nav iespējama dzīvē, bet tā dzīvo mūsu iztēlē.

Šai iztēles pasaulē ir nesalīdzināmi dažādāki objekti nekā īstenībā.

Spriediet paši, cik neizsmeļama viela pieietama mūsu iek-

šējai uzmanībai!

Bet grūtības sagādā tas, ka mūsu iztēles dzīves objekti nav

stabili un bieži vien ir pat netverami. Ja materiālās pasau'es
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uztverei, kas atrodas mums apkārt uz skatuves, nepieciešama
labi trenēta uzmanība, tad nenoturīgie iztēles objekti prasa
daudzkārt lielāku uzmanību.

— Ka attīstīt sevī iekšējas uzmanības objekta noturību?

es jautāju.
— Gluži tāpat, kā jūs attīstījāt ārējo uzmanību. Viss, ko

jūs par to zināt, pilnā mērā attiecināms arī uz iekšējiem objek-
tiem un iekšējo uzmanību.

— Tātad kā iekšējā, tā arī iztēles radītajā dzīvē mēs varam

pielietot tuvos, vidējos un tālos objektus-punktus, pārvietojamos
un mainīgos mazos, vidējos un lielos uzmanības lokus? — es

pārjautāju.
— Jus taču tos sajutāt sevī. Tātad tie eksistē un tos var

pielietot.

Turpinādams salīdzināt iekšējos un ārējos objektus un iek-

šējo un ārējo uzmanību, Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Atceraties, kā portāla tumsa aizvien novirzīja jūsu uzma-

nību no tā, kas notika uz skatuves?

— Protams, atceros! — es iesaucos.

— Jums jāzina, ka uz skatuves aktiera personiskās dzīves

atmiņas aizvien var novirzīt iekšējo uzmanību no lomas dzīves.

Tāpēc arī iekšējās uzmanības novadā notiek pastāvīga cīņa par

to, kas pareizs un kas nepareizs, kas lomai kaitīgs un kas no-

derīgs.

Nepareizi vadīta uzmanība novirza mūs no pareizās līnijas
un aizved otrpus rampai — skatītāju zālē — vai arī ārpus
teātra.

— Tātad, attīstot iekšējo uzmanību, vajag domās izpildīt
tos pašus vingrinājumus, kurus jūs savā laikā ieteicāt ārējās
uzmanības attīstīšanai? — es gribēju jautājumu precizēt.

— Jā, — apstiprināja Arkādijs Nikolajevičs, — kā toreiz,

tā arī tagad, pirmkārt, vajadzīgi vingrinājumi, kas uz skatuves

palīdz novērst uzmanību no tā, ko nevajag ievērot un par ko

nevajag domāt, bet otrkārt, nepieciešami vingrinājumi, kas pa-

līdz piesaistīt iekšējo uzmanību tam, kas vajadzīgs lomai. Tikai

pie šiem noteikumiem uzmanība kļūs kā iekšēji, tā ārēji stipra,

asa, koncentrēta un noturīga. Tas prasa lielu, sistemātisku un

ilgu darbu.

Pirmkārt, protams, musu darba svarīga ir iekšēja uzmanība,

tāpēc ka daijrades procesā liela dala aktiera dzīves uz skatuves
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norit radošas iztēles, izdomas un iecerētu doto apstākļu plāksnē.
Viss_ tas neredzami mīt aktiera dvēselē un ir pieejams tikai

iekšējai uzmanībai.

Kad tūkstoš skatītāju priekšā notiek publiska daiļrade un

daudzi apstākļi izklaidē aktieri, — tad ir grūti ar visu būtību
koncentrēties uz nepastāvīgo iekšējo objektu un nav viegli iemā-

cīties skatīties uz to ar savas dvēseles acīm. Bet ieradums un

darbs pārvar visus šķēršļus.
— Acīm redzot tam ir speciāli vingrinājumi? — es jautāju.
— To ir vairāk, nekā vajadzīgs, — skolas gaitās un pēc tam

skatuves darbā! Šis darbs, tāpat kā pati daiļrade, prasa, lai

arējā, bet sevišķi iekšējā uzmanība darbotos gandrīz nepār-
traukti. Ja skolnieks vai aktieris saprot to un pret savu darbu —

mājā, skolā un uz skatuves — izturas apzinīgi un ja viņš ir

pietiekami disciplinēts un iekšēji vienmēr koncentrēts, tad viņš
var būt mierīgs: viņa uzmanība tekošajā darbā bez speciāliem
vingrinājumiem iegūs pietiekamu treniņu.

Šāds godīgs ikdienas darbs prasa lielu gribas spēku, sting-
rību un izturību, bet ne visiem piemīt šīs īpašības. Tāpēc līdz-

tekus skatuves darbam uzmanību var trenēt privātajā dzīvē. Lai

to sasniegtu, izpildiet tos pašus vingrinājumus, kurus jūs vei-

cāt, attīstot iztēli! Tie ir vienlīdz noderīgi arī uzmanībai.

Ejot gulēt un nodzēšot gaismu, pieradinieties vienmēr domās

pārskatīt katras pagājušās dienas gaitas, pie tam centieties, cik

vien iespējams, savas atmiņas detalizēt, tas ir: ja jūs domājat
par pusdienām vai par brokastīm, tad centieties atminēties un

redzēt ne tikai barību, ko jūs ēdāt, bet arī traukus, kuros pa-

sniedza maltīti, un trauku kopējo izkārtojumu uz galda! Atce-

rieties domas un iekšējās izjūtas, ko izsauca sarunas pie pus-

dienu galda, tāpat arī ēdiena garša! Citu reizi mēģiniet atcerē-

ties nevis iepriekšējo dienu, bet vēl agrākus notikumus!

Vēl sīkāk domās apskatiet dzīvokļus, istabas, vietas, kur

jums kādreiz nācies dzīvot vai staigāt, pie tam, atceroties at-

sevišķas lietas, domās darbojieties ar tām! Tas pievērsīs jūs
atkal jau labi pazīstamajai darbību secībai un bijušo dienu

dzīves norisei. Arī to pārbaudiet rūpīgi ar savu iekšējo uzma-

nību!

Centieties pēc iespējas spilgtāk atcerēties savus tuviniekus —

kā dzīvos, tā mirušos! Visā šai darbā liela nozīme ir uzmanībai,
kas saņem aizvien jaunus ierosinājumus, kuri noderīgi vingri-

nājumiem.
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Šodien Arkādijs Nikolajevičs turpināja nepabeigto stundu.

Viņš teica:

— Uzmanībai un objektiem mākslā, kā jūs zināt, jābūt ļoti
stabiliem. Mums nav vajadzīga pavirša uzmanība. Daiļrade
prasa pilnīgu visa organisma koncentrāciju. Kā panākt, lai

objekts būtu stabils un uzmanība pret objektu noturīga, jūs to

zināt. Tādēļ pārbaudīsim to praksē! Nazvanov! Ejiet uz ska-

tuves un skatieties uz spuldzi, kas atrodas uz galda!
Es devos uz skatuvi. Gaisma drīz nodzisa, izņemot vienu

spuldzi, ko es uztvēru kā vienīgo objektu. Bet pēc minūtes es

to neieredzēju. Gribējās sviest spuldzi pret grīdu, tik uzmācīga
tā man likās.

Kad to pateicu Arkādijam Nikolajevičam, viņš man atgā-
dināja:

—- Jūs zināt, ka uz skatuves ne jau pats objekts, ne jau
spuldze, bet iztēlē radītā pievilcīgā izdoma pievērš objektam
mūsu uzmanību. Izdoma pārveido objektu un doto apstākļu
ietvarā padara to pievilcīgu. Pēc iespējas ātrāk apvijiet objektu
ar skaistu, aizraujošu izdomu, kādu vien spēj radīt jūsu fantā-

zija, — tad uzmācīgā spuldze pārveidosies un kļūs par daiļrades

ierosinātāju.

lestājās ilga pauze, un es aizvien vēl skatījos uz spuldzf,
bet nekādi nevarēju izdomāt iemeslu, kāpēc uz to skatos.

Beidzot Torcovs par mani apžēlojās.
— Es jums palīdzēšu. Lai šī spuldzīte jums kļūst par gu-

ļoša, teiksmaina briesmoņa pusatvērto aci. Dziļajā tumsā nav

saskatāmas viņa gigantiskā ķermeņa kontūras. Tāpēc vēl bai-

gāks tas jums šķiet. Sakiet sev tā: «Ko es iesāktu, ja šī izdoma

kļūtu īstenība?» Taisni par tādu pašu jautājumu būtu jāpadomā
kaut kuram pasaku princim, pirms tas uzsāktu cīņu ar bries-

moni. Atrisiniet jautājumu ar vienkārša cilvēka loģiku: no kuras

puses jums izdevīgāk zvēram uzbrukt, ja viņa purns pavērsts
pret jums, bet aste atrodas tālāk aiz jums? Kaut arī jūs sastā-

dīsiet vāju uzbrukuma plānu, kaut pasaku varonis to izdarītu

daudz labāk, jūs tomēr kaut ko būsiet izdomājis un līdz ar to

pievērsīsiet objektam savu uzmanību un pēc tam arī savas do-

mas. Tas atmodinās jūsu iztēli. Tā aizraus jūs, izsauks jūsos
vēlēšanos darboties Bet, ja jūs esat sācis darboties, — tad jau
esat arī atzinis objektu, esat noticējis tam, esat saistījis sevi

ar to. Tātad: ir rad;es mērķis, un jūsu uzmanība ir atbrīvojusies
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no visa, kas atrodas ārpus skatuves. Bet tas ir tikai uzmanības

objekta pārveidošanas sākums.

Veicamais uzdevums man izlikās grūts. Bet tad atcerējos,
ka «ja būtu» nepielieto varmācību un neprasa, lai izspiež jūtas
ar varu, tas prasa tikai atbildi, kas saskan ar «cilvēka loģiku»,
kā izteicās Arkādijs Nikolajevičs. Pagaidām tikai jāizlemj: no

kādas puses būtu mērķtiecīgāk uzbrukt briesmonim? Nu es lo-

ģiski un sakarīgi sāku domāt. «Kas ir šī gaisma tumsā?» jau-
tāju sev. «Tā ir snaudošā pūķa pusatvērtā acs. Ja tas tā,
tad viņš tieši skatās uz mani. Jānoslēpjas no viņa.» Bet es

baidījos pakustēties. Ko iesākt tālāk? Jo vairāk un sīkāk sāku

iztirzāt uzdoto jautājumu, jo svarīgāks man kļuva uzmanības

objekts. Bet, jo vairāk biju ar to aizņemts, jo stiprāk tas mani

hipnotizēja. Pēkšņi spuldzīte iemirdzējās — un es satrūkos. Pēc

tam tā iedegās gaišāk. Tas mani apžilbināja, reizē uztrauca un

baidīja. Es atkāpos, jo likās, ka briesmonis mani Ir ieraudzījis

un sakustējies. Es to pateicu Arkādijam Nikolajevičam.

— Beidzot jums izdevās nostiprināt iezīmēto objektu! Tas

beidza eksistēt savā pirmatnējā veidā un it kā pazuda, bet viņa
vietā radās pavisam cits, stiprāks, ko vēl pastiprināja spēcīgā
iztēlē radīta izdoma (bija spuldze — kļuva acs). Šādi pārvei-
dots objekts rada iekšēji atsaucīgu emocionālu reakciju. Šāda

uzmanība ne tikai ieinteresē objektu; tā iesaista darbā visu

skatuves mākslinieka daiļrades aparātu un līdz ar to turpina
radoši darboties.

Vajag prast pārveidot objektu, bet pēc tam jāpārveido an

pati uzmanība: no aukstās, intelektuālās, sapratīgās jāpārvērš
par siltu, dedzīgu un iejūtīgu. Šāda terminoloģija pieņemta
mūsu aktieru žargonā. Starp citu, jēdziens — «iejūtīgā uzma-

nība» nav mūsu, bet ps
;cho!oga I. I. Lapšina. kas to pirmo reizi

sācis lietot savā grāmatā «Mākslinieciskā daiļrade». 1

Noslēgumā man jums jāsaka, ka iejūtīgā uzmanība ir sevišķi

nepieciešama un mēs to izcili novērtēj am radoša darba, kad

veidojam attēlojumā «cilvēka dvēseles dzīvi», tas ir, — kad tie-

camies pēc galvenā mērķa mūsu mākslā. Pēc visa tā spriediet
paši par iejūtīgās uzmanības nozīmi mūsu daiļradē!

Pēc manis uz skatuves Torcovs izsauca Šustovu, Veselovski,

Puščinu un veica ar viņiem analoģiskus mēģinājumus.
Lai neatkārtotos, es par tiem nerakstīšu.

1 /. Lapšins. «Mākslinieciskā daiļrade», izd. «Domas»», 1923. g. raksts:

«Par iemiesošanas procesu mākslinieciskā daiļradē.» — Red.
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Tēvocis saslima. Es ierados klasē ar nokavēšanos. Mācību
laikā mani vairākkārt izsauca pie telefona. Galu galā nācās

aizbraukt pirms stundas beigām. Ja šim uztraukumam pievieno
izklaidību, kas traucēja iedziļināties jautājumos, ko Torcovs iz-

skaidroja, tad būs saprotams, kāpēc piezīmes par šāsdienas
stundu ir nesakarīgas un saraustītas.

Es ienācu klasē taisni tanī brīdī, kad notika ļoti dedzīgs
strīds ar Veselovski. Acīm redzot viņš bija pateicis, ka viņam
liekas ne tikai grūti, bet pat neiespējami vienā un tanī pašā
laikā domāt par lomu, par techniku, par skatītājiem (tos nav

iespējams izslēgt no uzmanības loka), par lomas tekstu, par

partnera replikām, par suflieri un dažreiz pat vēl par vairākiem

objektiem uzreiz.

— Cik daudz uzmanības visam tam vajadzīgs! — Veselov-

skis izmisis iesaucās.

— Jūs domājat, ka tāds darbs jums nav pa spēkam, bet

cirkā žonglieris-jātnieks teicami veic vēl grūtāku uzdevumu, pie
tam vēl riskēdams ar savu dzīvību. Ar kājām un augumu viņam
jābalansē uz auļojoša zirga muguras, ar acīm jāseko spieķa

līdzsvaram, kuru viņš tur uz pieres un kura galā griežas liels

šķīvis, bez tam vēl jāžonglē ar trim vai četrām bumbām. Cik

viņam objektu vienā un tanī pašā laikā? Bet viņš vēl atrod

iespēju braši paskubināt zirgu.

Visu to žonglieris spej veikt tāpēc, ka cilvēka uzmanība ir

daudzpusīga un darbojas saskanīgi.
Tikai sākums ir grūts. Par laimi ierastais ar laiku norit

automātiski. Ar uzmanību notiek tas pats. Protams, ja jūs līdz

šim domājāt, ka aktieris var paļauties uz savu attapību, ja tikai

viņam piemīt spējas, tad jums būs savs uzskats jāmaina. Spējas
bez darba — ir tikai svaigs, neapstrādāts materiāls.

Es nezinu, ka beidzās strīds, jo mani izsauca pie telefona

un man bija jābrauc pēc ārsta.

Atgriezies klasē, es satiku Govorkovu, kas stāvēja skatuves

priekšplānā ar nedabiski izvalbītām acīm. Arkādijs Nikolajevičs

dedzīgi viņu par kaut ko pārliecināja.
— Kas noticis? Par ko viņš strīdas? — es jautāju kaimiņam.
— Govorkovs teica, ka «publiku nevajagot izlaist no

acīm», — smējās mans kaimiņš.
— Mēs spēlējam publikai! — iesaucās strīdnieks.
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Bet Arkādijs Nikolajevičs protestēja un teica, ka «publika»
skatīties nedrīkst.

Nepakavēšos tuvāk pie paša strīda, bet atzīmēšu tikai to,
kad, pēc Torcova uzskata, acis drīkst vērst uz skatītāju zāles

pusi.
— Pieņemsim, ka jūs skatāties uz iedomātu sienu, kam it

kā vajadzētu atdalīt aktieri no skatītāju zāles. Kādu stāvokli

ieņems jūsu acis, ja tās būs vērstas pret kādu ļoti tuvu objektu-
punktu, kas atrodas uz iedomātās sienas. Jūsu skatienam būs

jāsakļaujas tik tuvu, it kā jūs skatītos uz savu degungalu.
Ko šādā gadījumā aktieris visbiežāk dara? Skatīdamies uz

sienu, viņš ar reizi par visām reizēm piesavinātu paradumu —

pievērš skatienu parteram, kur atrodas režisora, kritiķa vai arī

pielūdzējas krēsls. Bez tam viņa acu zīlītes neizveido dabisku

redzes leņķi, kā tas parasti notiek, skatoties uz tuvu objektu.
Vai jūs tiešām domājat, ka aktieris pats, partneris un skatītājs
neievēros šādu fizioloģisku kļūdu? Vai tiešām jūs cerat ar šādu

nedabisku paņēmienu apmānīt savu un mūsu cilvēcisko pieredzi?

Tagad es apskatīšu citu gadījumu: tēlojot lomu, jums jā-
skatās tālumā — uz jūras apvāršņa vistālāko malu, kur re-

dzama aizpeldošās laivas bura.

Atcerieties, kādu stāvokli ieņem acu zīlītes, kad jūs skatā-

ties tālumā!

Acu zīlītes iegriežas pavisam taisni, tā, lai abas redzes līni-

jas slīdētu gandrīz līdztekus viena otrai. Lai acu zīlītes ieņemtu
šādu stāvokli, vajag it kā izurbties cauri partera dibensienai,

domās sameklēt vistālāko iedomāto punktu un pie tā nostiprināt

savu uzmanību.

Bet ko šādā gadījumā dara aktieris? Viņš tāpat kā vienmēr

atkal virza skatienu uz režisoru, kritiķi vai pielūdzēju, kas sēž

parterā.

Vai tiešām jūs domājat, ka arī šajā gadījumā var apmānīt
sevi un skatītāju?

Tad, kad būsiet apguvuši techniku, jūs iemācīsieties nolikt

objektu īstajā vietā un varēsiet nostiprināt pie tā savu uzma-

nību; kad sakarā ar redzes leņķi jūs izpratīsiet atstatuma no-

zīmi uz skatuves, — tad skatieties droši uz skatītājiem, lai jūsu
skatiens pārlido tiem pāri — vai arī otrādi, lai tas nesniedz

skatītājus. Pagaidām izvairieties no paraduma — fiziski melot!

Tas ievirzītu nepareizā gultnē jūsu jauno, vēl nenostiprināto
uzmanības aparātu.

— Bet kur tad pagaidām skatīties? — Govorkovs jautajā.
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— Pagaidām skatieties uz portāla labo, kreiso, augšējo
līniju! Nebaidieties — skatītājs redzes jusu acis. Kad būs va-

jadzīgs, tās pašas pavērsies uz iedomātā objekta pusi, kas it kā

meklējams rampas otrā pusē. Tas notiks pats no sevis instink-

tivi un pareizi. Bet bez šās iekšējās, intuitīvās tieksmes —

kamēr nebūsiet apguvuši nepieciešamo psichotechniku — izvai-

rieties skatīties taisni, vienalga, vai uz neesošu sienu, vai

tālumā.

Mani atkal izsauca, un es vairs klase neatgriežos

19... g

Šāsdienas stundā Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Lai pilnīgāk izprastu artistiskās uzmanības funkciju
praktisko pusi, tad par to jārunā kā par ieroci daiļrades mate-

riāla iegūšanai.
Aktierim jābūt uzmanīgam ne tikai uz skatuves, bet arī

dzīvē. Viņam jākoncentrējas ar visu savu būtību uz to, kas

viņu savaldzina. Viņš nevar skatīties kā izklaidīgs mietpilsonis,

viņam jāiedziļinās novērojamās parādībās.
Bez tā mūsu daiļrades metode būtu vienpusīga, sveša patie-

sībai, dzīvei, mūsu laikmetam un tai nebūtu nekāda sakara ar

visu to.

Ir cilvēki, kas jau no dabas ir apveltīti ar novērošanas spē-
jām. Viņi neviļus ievēro visu, kas notiek viņu apkārtnē un

stingri to iegulda atmiņā. Pie tam — no novērotā viņi prot
izvēlēties vissvarīgāko, interesantāko, raksturīgāko un spilg-
tāko. Šādos cilvēkos klausoties, tu redzi un saproti to, kas aiz-

slīd garām nevērīgu cilvēku uzmanībai, kur: neprot ieskatīties

dzīvē, neprot redzēt un par uztverto gleznaini pastāstīt.
Diemžēl, ne jau visiem piemīt šāda uzmanība, ar ko dzīvē

atrast būtisko un raksturīgo, kas tik nepieciešams skatuves

māksliniekam.

Ļoti bieži cilvēki neprot to atrast pat savu personisko, ik-

dienišķo interešu labad. Vēl jo vairāk, viņi neprot uzmanīgi

skatīties un klausīties, lai izzinātu dzīves patiesību, lai smalk-

jūtīgi un saudzīgi izturēties pret cilvēkiem, lai rastu patiesu
māksliniecisku daiļradi. Tas dots tikai retiem no retajiem. Cik

daudz nākas ciest, redzot ļaužu aklumu, kas bieži pat labsir-

dīgus cilvēkus padara par savu tuvinieku nevainīgiem mocītā-

jiem, kas gudros pārvērš stulbeņos, kuri vairs neredz, kas no

tiek viņu acu priekšā!
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Cilvēki pēc sejas, pēc skatiena, pēc balss tembra neprot
atšķirt, kādā noskaņojumā atrodas viņu sarunu biedrs, neprot
aktivi skatīties un redzēt sarežģīto dzīves patiesību, neprot uz-

manīgi klausīties un īsteni dzirdēt. Ja viņi to prastu, daiļrade
būtu daudz bagātāka, smalkāka, dziļāka. Bet cilvēkam nevar

iedot to, ko viņam daba nav piešķīrusi, — var tikai censties

attīstīt un papildināt to, kas viņam jau ir, kaut arī tā nav

daudz.

Uzmanības novadā šāds darbs prasa daudz pūļu, laika, gri-
bas un sistemātisku vingrināšanos.

Kā iemācīt cilvēkus ar vājām novērošanas spējām ievērot

un redzēt to, ko dod daba un dzīve? Vispirms viņiem jāpa-
skaidro, ka jāskatās un jāsaredz, jāklausās un jāsadzird ne

tikai sliktais, bet galvenokārt — skaistais. Skaistais spārno
dvēseli un izraisa tur vislabākās jūtas, kas atstāj neizdzēša-

mas, dziļas pēdas emocionālā un citu atmiņu novados. Visskais-

tākā ir pati daba. Tajā arī ieskatieties, cik vērīgi vien varat!

Sākumam ņemiet ziedu vai lapu, vai zirnekļa tīklu, vai ledus

puķes uz loga utt.! Visus šos mākslas darbus ir radījusi vis-

lieliskākā māksliniece — daba. Centieties izteikt vārdos to, kas

jums tajos patīk! Tas liks uzmanībai vēl ciešāk iedziļināties

novērojamā objektā, apzinīgāk to novērtēt, dziļāk iegremdēties
tā būtībā. Neesiet nevērīgi arī pret drūmām dabas parādībām!
Un neaizmirstiet to, ka starp negativām parādībām ir apslēp-
tas pozitivās, ka arī kroplumā mīt skaistais, tāpat kā skaistajā
ir neglītais. Bet patiesi skaistais nebīstas nejaukā. Ļoti bieži

pēdējais skaisto tikai izceļ.

Meklējiet vienu un otru, izsakiet to vārdos, ziniet un protiet
to ieraudzīt! Citādi jūsu priekšstats par skaisto kļūs vienpu-

sīgs, salkans, izskaistināti sentimentāls, un tas ir bīstami

mākslai!

Pēc tam tādā pašā veidā pievērsieties mākslas darbu pētī-
šanai: literatūrai, mūzikai, muzeja priekšmetiem, skaistām lie-

tām v. c; aplūkojiet visu, kas jums patīk un kas palīdz izkopt
labu gaumi un mīlestību pret skaisto! Tikai netuvojieties tam

ar aukstu analitiķa skatienu, ar zīmuli rokā! īsts skatuves

mākslinieks kvēli uztver visu, kas notiek tam apkārt, viņu aiz-

rauj dzīve, kas kļūst par viņa izziņas un kaislības objektu,
viņš kāri uztver redzēto — un no ārienes iegūto cenšas sagla-
bāt nevis kā statistiķis, bet kā mākslinieks, nevis tikai piezīmju

grāmatiņā, bet arī sirdī. Jo tas, ko viņš iegūst, nav vienkāršs,

bet dzīvs, pulsējošs daiļrades materiāls. Vārdu sakot, auksta
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pieeja neder mākslas darbā. Mums nepieciešams zināms grāds
iekšējas degsmes, mums nepieciešama iejūtīgā uzmanība. Tas

attiecas arī uz daiļrades materiāla izvēles procesu. Tā, piemē-

ram, kad skulptors meklē un aplūko marmora kluci, lai no

tā radītu Veneru, — tas viņu saviļņo. Vērojot vienu vai otru

akmeņa nokrāsu, vienu vai otru marmora dzīsliņu, viņš jau
paredz un izjūt iecerētā tēla veidu. Un mēs, skatuves māksli-

nieki, jau izvēloties daiļrades materiālu, katra šā procesa pa-

matnē ieguldām aizraušanos. Tas, protams, neizslēdz milzīgo
prāta līdzdarbību. Bet domāt taču ari var kvēli un nevis auksti.

Nereti kāds atgadījums dzīvē dabiski un spēcīgi satrauc uzma-

nību, tad pat izklaidīgs cilvēks kļūst vērīgs. Piemēra dēļ es

jums pastāstīšu kādu epizodi no savas dzīves.

Es ierados darīšanās pie sava iemīļotā, ievērojamā rakst-

nieka. Kad mani ieveda viņa kabinetā, es biju ļoti pārsteigts:
rakstāmgalds bija apkrauts ar manuskriptiem, papīriem, grā-
matām, kas liecināja par dzejnieka neseno daiļrades darbu, bet

blakus galdam — lielas turku bungas, timpani, milzīga bazūne

un orķestra pultis, kuras neietilpa blakusistabā. Tās bija salik-

tas- pie lielajām, plaši atvērtajām dubultdurvīm. Blakusistabā

valdīja pilnīgs chaoss: mēbeles bija nobīdītas pie sienas, bet

atbrīvotā telpa bija bāztin piebāzta ar pultīm.
«Vai tiešām dzejnieks šeit rada

— šādos apstākļos, pie
bungu, timpanu un bazūnes skaņām?» es nodomāju. Šis negai-
dītais pārsteigums piesaistītu pat visnevērīgākā cilvēka uzma-

nību un piespiestu viņu darīt visu, lai saprastu un noskaidrotu

šo mīklu. Nav brīnums, ka ari es sasprindzināju uzmanību un

tā sāka enerģiski darboties.

Ja skatuves mākslinieki tikpat stipri interesētos par lugu
un lomas dzīvi, kā es toreiz ieinteresējos par to, kas notiek

mana mīļā cilvēka mājās! Ja viņi ar tādu pašu vērību vien-

mēr iedziļinātos parādībās, kas notiek viņiem apkārt reālajā
dzīvē! Cik tad mēs būtu bagāti ar daiļrades materiālu! Šādos

apstākļos izvēles process notiktu tā, kā tas piederas īstenam

skatuves māksliniekam.

Tomēr nevajag aizmirst, ka nav grūti novērot tad, ja ap-

kārtējā īstenība ieinteresē mūs un it kā neviļus saista mūsu

uzmanību. Tad viss notiek pats no sevis — dabiskā ceļā. Bet

ko lai iesāk tad, ja nekas neiededzina mūsu ziņkāri un nesa-

trauc mūs, neierosina jautājumus un minējumus, nepamudina

izpētīt to, ko redzam?

Piemēram, iedomājieties, ka es būtu nokļuvis ievērojamā
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rakstnieka dzīvoklī nevis tai dienā, kad notiek orķestra mēģinā-
jums, bet parastā laikā, kad pultis iznestas un visas mēbeles

atrodas savās vietās! Es ieraudzītu iemīļotā rakstnieka dzī-

voklī — visparastāko, gandrīz vai mietpilsonisku iekārtojumu,
kas pirmajā mirklī ne ar ko neietekmētu manas jūtas, kas ne-

sniegtu man nekā raksturīga par ievērojamā iemītnieka dzīvi,
kas neiekairinātu manu uzmanību, ziņkāri un iztēli, neierosi-

nātu jautājumus un minējumus, nepamudinātu novērot un

izpētīt.
Tādā gadījumā būtu nepieciešama vai nu izcila novērošanas

spēja, asa uzmanība, kas palīdzētu uztvert cilvēku dzīves tipis-
kās, gandrīz netveramās pazīmes un nojautas, vai arī botu

vajadzīga techniska veiksme, pamudinājums, īpašs paņēmiens,
kas palīdzētu atmodināt snaudošo uzmanību.

Bet izcilas dabas dotības nav atkarīgas no mums. Kas at-

tiecas uz techniskiem paņēmieniem, tad tie vispirms ir jāatrod,
ar tiem jāiepazīstas un jāiemācās tos pielietot. Pagaidām pie-
lietojiet to, kas jau praksē pārbaudīts un mums labi pazīstams.
Es runāju par ierosinājumiem, kas savā laikā jums palīdzēja
atmodināt iztēli, kad tā nedarbojās. Šis paņēmiens pamodinās
arī jūsu uzmanību, pacels jūsu daiļrades kaismi, un tad izbeig-
sies dzīves parādību auksta vērošana.

Tāpat kā agrāk uzdodiet sev jautājumus un godīgi, patiesi
atbildiet: kas, ko, kad, kur, kāpēc, kālab notiek tas, ko jūs no-

vērojat? Izsakiet vārdos to, ko jūs dzīvoklī, istabā, lietās atro-

diet skaistu un raksturīgu, kas jūs ieinteresē un visvairāk rak-

sturo lietu īpašnieku! Nosakiet, kādam mērķim kalpo istaba vai

priekšmets! Jautājiet sev un atbildiet: kāpēc tieši tā un ne

citādi ir novietotas mēbeles un dažādās lietas, un uz kādām

īpašnieka ieražām tās norāda? Tā, piemēram, pievēršoties nule

pieminētajam iemīļotā rakstnieka apciemojumam, jautājiet sev:

«Kāpēc vijoles lociņš, turku plīvurs un tamburins atrodas

uz dīvāna? Kas šeit nodarbojas ar dejām un muziķu? Vai pats
saimnieks vai vēl kāds cits? Lai atbildētu uz jautājumu, jums
nāksies uzmeklēt šo nepazīstamo «kādu». Kā viņu atrast? Vai

ar jautājumu, meklējumu un minējumu palīdzību? Spriežot pēc
tā, ka uz grīdas nomesta sieviešu cepure, var pieņemt, ka

dzīvoklī uzturas sieviete. To arī apstiprina portreti, kas atrodas

uz rakstāmgalda un kas novietoti istabas stūrī, jo sakarā ar

neseno pārvākšanos uz šo dzīvokli tie nav vēl piekārti pie sie-

nas. Tāpat pacentieties apskatīt albumus, kas nomesti uz

galda! Jūs visur atradīsiet ļoti daudz vienas un tās pašas Sie-
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vietes fotogrāfiju. Dažos uzņēmumos viņa ir skaistule, citos —

pikanti neglīta, bet vienmēr oriģināla. Tas atklās jums noslē-

pumu, kādas kaprizes virza mājas dzīvi, kas šeit nodarbojas ar

glezniecību, dejām un kas diriģē orķestri. Daudz jums vēl pa-
stāstīs iztēles ierosināti minējumi, vaicājumi un baumas, kas

sarodas ap ievērojamā cilvēka vārdu. Tā jūs uzzināsiet, ka

ievērojamais rakstnieks iemīlējies šajā sievietē un visas varo-

nes savās lugās, romānos un novelēs notēlo pēc šā parauga.
Varbūt jūs baidāties, ka jūsu minējumi, papildinājumi un izdo-

mājumi, kuri jums gribot negribot būs jāatzīst, izkropļos no

dzīves ņemto materiālu? Nav ko baidīties! Nereti paša izdomāti

papildinājumi (ja tiem var noticēt) tikai saasina savākto

materiālu.

Lai šo domu apstiprinātu, es jums pastāstīšu šādu gadī-

jumu: kādreiz, vērodams uz bulvāra garāmgājējus, es ierau-

dzīju vecu, lielu un resnu sievieti, kas stūma mazus bērnu

ratiņus, kuros atradās nevis bērns, bet putnu būrītis ar ķivuli.
Visticamāk būtu bijis tas, ka sieviete, kas aizgāja man garām,
gluži vienkārši savu nesamo ielikusi ratiņos, lai tas nebūtu jā-
nes rokās. Bet man iegribējās citādi skatīt īstenību, un es no-

lēmu, ka vecā sieviete visus savus bērnus un mazbērnus ir jau

apbedījusi un ka šinī pasaulē viņai palicis viens vienīgs mīļš
dzīvs radījums — ķivulis būrītī; viņa tad to arī vizina pa bul-

vāri, tāpat kā vēl nesen šeit vizināja savu pēdējo mazdēlu.

Šāds izskaidrojums ir asāks, skatuviskāks nekā pati īstenība.

Kāpēc lai neuzglabāju atmiņā savus novērojumus taisni šādā

veidā? Es taču neesmu statistiķis, kam nepieciešama ievācamo

ziņu precizitāte, es esmu skatuves mākslinieks, kam svarīgas
radošas emocijas.

Uzgleznotā dzīves aina, iztēles izgreznota, dzīvo manā at-

miņā līdz šai dienai un tiecas nokļūt uz skatuves.

Pēc tam kad jūs iemācīsieties vērot apkārtējo dzīvi un mek-

lēt tajā daiļrades materiālu, jums būs jāstudē visnoderīgākais

materiāls, uz kura galvenokārt pamatojas mūsu daiļrade. Es

runāju par tām emocijām, ko raida dvēsele dvēselei, kuras mēs

iegūstam tiešā, personiskā saskarē ar dzīviem objektiem, tas

ir, — ar cilvēkiem.

Emocionālais materiāls mums sevišķi vērtīgs tāpēc, ka no

šā materiāla veidojas attēlojumā «cilvēka dvēseles dzīve», —

šis darinājums ir mūsu mākslas pamatmērķis. Emocionālā ma-

teriāla uzkrāšana ir grūta tāpēc, ka tas ir neredzams, netve-

rams, nepasakāms un tikai iekšēji sajūtams.
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Tiesa, daudzi neredzami dvēseles pārdzīvojumi atspoguļojas
mimikā, acīs, balsī, runā, kustībās un visā mūsu fiziskajā apa-
rātā. Tas atvieglina novērotāja uzdevumu, bet arī pie šādiem

apstākļiem nav viegli izprast cilvēka būtību, jo cilvēki reti kad

atklāj un parāda savu dvēseli tādu, kāda tā patiesībā ir. Daudz-

kārt viņi slēpj savus pārdzīvojumus, tad ārējā maska maldina

un nepalīdz novērotājam un viņam ir vēl grūtāk uzminēt ap-

slēptās jūtas.

Mūsu psichotechnika vēl nav izstrādājusi paņēmienus, kas

atvieglotu visu šeit aprakstīto procesu izpildīšanu, tāpēc man

atliek tikai aprobežoties ar dažiem praktiskiem padomiem, kas

dažos gadījumos sniegs zināmu palīdzību. Mani padomi nav

nekas jauns, un to saturs ir šāds: ja dzīves doto apstākļu
ietekmē novērojamā cilvēka iekšējo pasauli atklāj viņa rīcība,
domas un tieksmes, — tad uzmanīgi sekojiet viņa rīcībai, stu-

dējiet apstākļus, salīdziniet tos un jautājiet sev: «Kāpēc cil-

vēks rīkojas tā un ne citādi, kas viņam padomā?» No visa tā

dariniet attiecīgu slēdzienu, noskaidrojiet savas attiecības pret
novērojamo objektu un ar šāda darba palīdzību centieties iz-

prast viņa dvēseles satvaru!

Kad pēc ilgas un pamatīgas novērošanas un pētīšanas tas

izdodas, tad skatuves mākslinieks iegūst labu daiļrades mate-

riālu.

Bet notiek arī tā, ka novērojamā cilvēka iekšējā dzīve nav

pieejama mūsu apziņai un tai var piekļūt tikai ar intuiciju.
Tādā gadījumā nākas iespiesties svešu dvēseļu visdziļākajās
slēptuvēs un tur meklēt materiālu daiļradei, tā teikt, pašam ar

savu jūtu taustekļiem.

Šinī procesā mēs sastopamies ar vissmalkāko uzmanības un

vērošanas veidu, ko izraisa zemapziņa. Parasti mūsu uzmanī-

bai trūkst iedziļināšanās spēka, lai materiāla meklēšanas pro-

cesu varētu uzsākt svešu cilvēku dvēselēs.

Ja es sāktu jūs pārliecināt, ka aktieru psichotechnika mums

ir pietiekami sagatavota šādam procesam, tad es runātu nepa-

tiesību. Šāda mānīšana nedotu nekā laba mūsu praktiskajam
darbam.

Šis sarežģītais vissmalkākā emocionālā daiļrades materiāla

meklēšanas process nepakļaujas mūsu apziņai, tapec mums at-

liek tikai paļauties uz savu dzīves gudrību, cilvēcisku pieredzi,

atjautību un intuiciju.
Gaidīsim, lai zinātne mums palīdz atrast praktiski pielie-
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tojamu paņēmienu, kā tuvoties sveša cilvēka dvēselei; mācīsi-

mies apgūt loģiku, jūtu loģisku secību, psicholoģiju un rakstur-

pētniecību! Varbūt tas mums palīdzēs izstrādāt paņēmienus, kā

piekļūt zemapziņā slēptajam daiļrades materiālam, kas atspo-

guļotu ne tikai ārējo, apkārtējo dzīvi, bet arī cilvēku iekšējo
dzīvi.
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VI. MUSKUĻU ATBRĪVOŠANA

19... g

lenācis klasē, Arkādijs Nikolajevičs izsauca uz skatuves

Maloļetkovu, Vjuncovu un mani un lika atkārtot naudas dedzi-

nāšanas etidi. Mēs sākām spēlēt.
Sākumā, pirmajā daļā, viss gāja labi. Bet, kad bija pienā-

kusi traģiskā vieta, es sajutu, ka manī kaut kas sagrīļojas, pēc
tam aizkrita ciet, sažņaudzās ...

tur ... šeit... Noskaitos. «Ne-

padošos!» es nolēmu un, lai ārēji sev palīdzētu, ar visu spēku
spiedu kādu priekšmetu, kas vēlāk izrādījās stikla pelnu trauks.

Bet, jo vairāk es to spiedu, jo ciešāk noslēdzās mani dvēseles

vārstuļi. Un otrādi, jo vairāk noslēdzās vārstuļi, jo stiprāk
spiedu pelnu trauku. Pēkšņi kaut kas nošķinda, salūza. Tanī

pašā mirklī es sajutu asas, dzeļošas sāpes; mana plauksta pildījās
ar siltu šķidrumu. Baltā papīra lapa uz galda kļuva sarkana.

Krekla aproces arī bija sarkanas. Asins strūkla plūda no rokas.

Es izbijos, sajutu, ka reibst galva un kļūst nelabi. Vai es

pēc tam biju zaudējis samaņu vai ne — nezinu. Atceros tikai

kņadu. Atceros Rachmanovu un Torcovu. Viens no viņiem sā-

pīgi žņaudza manu roku, bet otrs to ar saiti pārsēja. Sākumā

mani veda, pēc tam nesa. Govorkovs nesdams smagi elsoja pie
manas auss. Mani aizkustināja viņa izturēšanās. Ārstu un sāpes
es atceros kā sapnī. Pēc tam arvien lielāka nevarība, reiba

galva... Acīm redzot iestājās bezsamaņas stāvoklis.

Mans darbs teātrī uz laiku bija pārtraukts. Dabiski, ka es

pārtraucu arī piezīmju rakstīšanu dienasgrāmatā. Tur nav vie-

tas manai personiskajai dzīvei, vēl jo mazāk tādai, kas ir tik

skumja un vienmuļa, jo slimība mani saistījusi uz gultas.

19... s

Nupat pie manis bija Šustovs un ļoti gleznaini pastāstīja,
kas notiek skolā.

Izrādījās, ka nelaimes gadījums ar mani ir ietekmējis ma-



136

čību programu, licis aizsteigties uz priekšu un uzsākt ķermeņa
attīstīšanas darbu.

Torcovs teica:

«Nāksies mainīt programas stingro sistemātisko gaitu un

teorētisko secību un priekšlaikus pastāstīt jums par vienu sva-

rīgu momentu skatuves mākslinieka darbā — par muskuļu at-

brīvošanas procesu.
īstā vieta šim jautājumam ir tur, kur būs runa par ārējo

techniku, tas ir, — par ķermeņa attīstīšanas darbu. Bet fakti

neatlaidīgi iesaka, ka pareizāk ir, ja šim jautājumam pievēr-
šamies tūlīt, programas sākumā, kad runājam par iekšējo tech-

niku, pareizāk, — par psichotechniku.
Jūs nevarat iedomāties, kādu ļaunumu atnes daiļrades pro-

cesā muskuļu konvulsijas un ķermeniski saspīlējumi. Ja tie

ieviešas balss orgānā, cilvēki, kas no dzimšanas apveltīti ar

skaistu balsi, sāk runāt aizsmakušā, gārdzošā balsī un beigās
nav vairs spējīgi runāt. Ja saspīlē kāju muskuļus, aktieris

staigā kā paralizēts. Ja saspīlē roku muskuļus, — rokas kļūst
stīvas kā nūjas un cilājas kā barjerkārtis. Tādi paši saspīlē-
jumi ar attiecīgām sekām var ieviesties mugurā, kaklā, plecos.
Tie katrā atsevišķā gadījumā izķēmo aktieri un traucē viņam

spēlēt. Bet vissliktāk ir tad, ja saspīlējums izķēmo seju, para-
lizē vai sastindzina mimiku. Acis ieplešas, muskuļu konvulsijas
piešķir sejai netīkamu izteiksmi, kas neatbilst tām jūtām, ko

pārdzīvo aktieris. Saspīlējums var ietekmēt diafragmu un citus

muskuļus, kas ņem līdzdalību elpošanas procesā. Tas var trau-

cēt šā procesa normālu gaitu un radīt aizdusu. Visi šie gadī-
jumi katrā ziņā iedarbosies nelabvēlīgi uz pārdzīvojumu, uz

pārdzīvojuma ārējo iemiesojumu un uz skatuves mākslinieka

vispārējo pašsajūtu.
Vai gribat pārliecināties, kā fiziska piepūle paralizē visu

mūsu darbību un aktivitāti, kā muskuļu sasprindzināšana para-

lizē cilvēka psichisko dzīvi? Izdarīsim mēģinājumu! Lūk, tur

uz skatuves stāv klavieres! Mēģiniet tās pacelt!»
Skolnieki cits pēc cita ar stipru fizisku piepūli pacēla smago

klavieru stūri.

«Turot klavieres paceltas, ātri pareiziniet 37 ar 9!» Tor-

covs pavēlēja skolniekiem. «Nevarat? Tad mēģiniet atcerēties

visus veikalus uz mūsu ielas, sākot no šķērsielas stūra! Arī to

nevarat! — Nu, nodziediet «Fausta» kavatini! Neiznāk? Mēģi-
niet sajust nieru zupas garšu vai arī atcerieties, kāda ir sajūta,
kad pieskaras zīda plīšam, vai arī kāda ir sviluma smaka!»
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Lai izpildītu Torcova uzdevumus, skolnieks nolaida kla-
vieru stūri, ko tas ar lielu piepūli turēja paceltu, un, atvilcis

uz brīdi elpu, atcerējās visus jautājumus. Aptvēris tos, sāka

pēc kārtas uz tiem atbildēt, izraisot tās sajūtas, kādas no viņa
prasīja.

«Tātad,» secināja Torcovs, «lai varētu atbildēt uz maniem

jautājumiem, jums vajadzēja nolaist smagās klavieres, atbrīvot

musku|us un tikai pēc tam nodoties atmiņām.
Vai tas nepierāda, ka muskuļu sasprindzinājums traucē

iekšējo darbību un vēl jo vairāk pārdzīvojumu? Kamēr eksistē

fiziska piepūle, — nevar būt runas par pareizu, smalku jūtu
izpausmi un par normālu lomas dvēseles dzīvi. Tāpēc, radošu

darbu sākot, vispirms vajag atbrīvot muskuļus, lai tie 'neiero-

bežotu darbības brīvību. Ja mēs to neizdarām, tad nonāksim

uz skatuves tādā situācijā, kā tas notēlots grāmatā «Mana

dzīve mākslā». Tur stāstīts, ka aktieris lielā sasprindzinājumā
tik stipri sažņaudzis dūres, ka nagi iespiedušies delnās, vai arī

savilcis kāju pirkstus un ar visu ķermeņa svaru spiedis tos

pret grīdu.

Un jauns piemērs, kas vēl vairāk pārliecina, ir katastrofa

ar Nazvanovu! Viņam bija jācieš tāpēc, ka tas varmācīgi pār-
kāpa dabas likumus. Lai nabaga zēns ātrāk atveseļojas, bet

nelaime, kas notika ar viņu, noderēs viņam pašam un jums
visiem par pamācošu piemēru, ko nekad nedrīkst darīt uz ska-

tuves un kas reizi par visām reizēm ir jāatmet.»
— Vai tiešām tas ir iespējams — reizi par visām reizēm

atbrīvoties no saspīlējumiem un liekas fiziskas piepūles? Ko

tad par to teica Arkādijs Nikolajevičs?
-»- Arkādijs Nikolajevičs atgādināja to, kas rakstīts grāmatā

«Mana dzīve mākslā» par aktieri, kas cietis no stipras muskuļu

saspringtības. Viņš piesavinājies paradumu aizvien sevi mecha-

niski pārbaudīt. Un, tikko viņš pārkāpa skatuves slieksni, viņa
muskuļi paši no sevis atslāba, atbrīvojās no lieka sasprindzinā-
juma. Tas pats notika arī grūtos daiļrades brīžos uz skatuves.

— Tas ir apbrīnojami! — es apskaudu šo laimīgo.
«Ne tikai stipras muskuļu spazmas traucē skatuves māk-

slinieka normālo darbu. Pat visniecīgākais saspīlējums kādā

vietā, kuru uzreiz pat nevar atrast, — var paralizēt daiļradi.»
Paša turpināja atcerēties Torcova vārdus. «Te būs gadījums no

prakses, kas apstiprina šos vārdus. Kāda aktrise ar jaukām do-

tībām un temperamentu ne katrreiz atklāja šīs jaukās īpašības.
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Tas viņai izdevās tikai reti, nejaušos brīžos. Ļoti bieži jūtas

viņa atvietoja ar vienkāršu fizisku saspringtību (kā mēs to

sakām — «piepūta vaigus»). Lai atbrīvotu muskuļus, ar viņu

ļoti daudz strādāja. Un šajā ziņā izdevās sasniegt diezgan
daudz, tomēr tas palīdzēja tikai daļēji. Pavisam nejauši ievē-

roja, ka lomas dramatiskajās vietās aktrises labā uzacs maz-

liet savelkas. Viņai ieteica piesavināties mechanisku paradumu,
lai pie pārejām uz lomas grūtajām vietām sejā izzustu katrs

saspīlējums un lai viņas vaibsti būtu pilnīgi atbrīvoti. Ja viņai
tas izdevās, tad gluži neviļus atbrīvojās arī sasprindzinātais
ķermenis. Viņa jutās it kā no jauna piedzimusi, ķermenis kļuva
viegls, izteiksmīgs, seja moža, tā spilgti atspoguļoja tēla dvē-

seles dzīves pārdzīvojumus: iekšējās jūtas no zemapziņas slēp-
tuvēm atrada brīvu plūsmu uz āru, it kā tās no slēptuves būtu

palaistas brīvībā. Apzinoties šo brīvību, aktrise, priekā starojot,
izteica to, kas bija sakrājies dvēselē, un tas viņu iedvesmoja.»

19... g

Umnovichs, kas mani šodien apmeklēja, centās pārliecināt,
it kā Torcovs esot teicis, ka ķermeni nevarot pilnīgi atbrīvot

no katra lieka sasprindzinājuma. Tāds uzdevums it kā esot ne

tikai neizpildāms, bet pat nevajadzīgs. Šustovs savukārt ap-

galvo, arī balstīdamies uz Torcova vārdiem, ka muskuļus vajag
atbrīvot vienmēr — kā uz skatuves, tā ari dzīvē. Citādi saspī-
lējumi un konvulsijas var sasniegt galējo pakāpi un nosmacēt

dzīvo jūtu iedīgļus daiļrades momentā.

Kā gan saskaņot šīs pretrunas: pilnīgi atbrīvot muskuļus
nevar, bet atbrīvot tos vajag?

Šustovs, kas pie manis atnāca pēc Umnovicha, apmēram

pateica:
«Nervoziem cilvēkiem muskuļu sasprindzinājumi ir neizbē-

gami visos dzīves mirkļos.
Aktierim muskuļu sasprindzinājumi radīsies vienmēr, stā-

joties publikas priekšā. Samazināsi sasprindzinājumu mugurā —

tas parādīsies plecā, izdzīsi no turienes, skat, tas jau pārsvie-
dies uz diafragmu. Un tā visu laiku gan šur, gan tur atgadī-
sies muskuļu saspīlējumi. Tāpēc ar šiem trūkumiem vajag pa-

stāvīgi un nenogurstoši cīnīties un nekad nevajag šo cīņu

izbeigt. Ļaunumu nevar iznīcināt, bet ar to ir jācīnās. Cīņa

vajadzīga, lai attīstītu sevī novērotāja un kontrolētāja spējas.
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Kontrolētāja uzdevums ir grūts; tam nenogurstoši kā dzīvē,
tā arī uz skatuves jāseko, lai nekur neparādītos lieks sasprin-
dzinājums, muskuļu saspīlējumi, konvulsijas. Ja saspīlējumus
pamana, — kontrolētājam tie jānovērš. Šis pašpārbaudes pro-
cess — novērst nevajadzīgu saspringtību — jāattīsta par me-

chanisku, neapzinātu iemaņu. Vēl vairāk — tas jāizvērš par
dabisku paradumu, par dabisku vajadzību, ne tikai attēlojot
lomā mierīgus momentus, bet galvenokārt — attēlojot mirkļus,
kur nepieciešams augstākais nervu un fiziskās darbības kāpi-
nājums.»

— Ka? — es nesapratu. — Uztraucoties — nepiepūlēties?!
— Ne tikai nepiepūlēties, bet — taisni otrādi, cik vien

iespējams, atbrīvot muskuļus, — apstiprināja Šustovs,

— Arkādijs Nikolajevičs teica, — turpināja Paša, — ka

aktieri, pārlieku cenzdamies lielu kāpinājumu brīžos, vēl vai-

rāk sevi sasprindzina. Kā tas atsaucas uz daiļradi, — to mēs

zinām. Tādēļ — lai nekluptu, sniedzot spēcīgus kāpinājumus,
vajag sevišķi rūpēties par muskuļu pilnīgu atbrīvošanu no sa-

spīlējumiem — līdz pat iespējamai robežai. Nemitīgai pašpār-
baudei un cīņai ar saspīlējumiem — šim paradumam jākļūst
par normālu norisi aktiera darbā uz skatuves. Tas jāsasniedz
ar ilgu vingrināšanos un sistemātisku treniņu. Lielu kāpinā-

jumu brīžos vajag panākt, lai paradums atbrīvot muskuļus
būtu dabiskāks nekā tieksme tos sasprindzināt, — teica Paša.

— Un vai tas ir iespējams?

— Arkādijs Nikolajevičs apstiprina, ka tas_ iespējams. «Lai

rodas sasprindzinājums,» viņš saka, «ja no tā nevar izsargā-
ties! Bet lai uz pēdām tam seko kontrolētajā pārbaude!»

Protams, izveidojot mechanisku ieradumu, sākumā bus daudz

jādomā par pārbaudi, būs jāvirza šī darbība, un tas novērsīs

uzmanību no daiļrades. Bet vēlāk muskuļu atbrīvošana vai, ma-

zākais, cenšanās to darīt — kļūs par normālu parādību satrau-

kuma brīžos. Šis paradums jāizkopj sistemātiski, no dienas

dienā, ne tikai vingrinoties mācību stundās un mājās, — tas

jāpiesavinās arī reālajā dzīvē ārpus skatuves, guļoties, ceļoties,

pusdienojot, pastaigājoties, strādājot, atpūšoties, vardu sakot, —

visos dzīves momentos. Muskuļu kontrole jāievieš par musu

fiziskās esības otru dabu. Tikai tādā gadījumā muskuļu kont-

role mums palīdzēs daiļrades darbā. Ja muskuļu atbrīvošanas

darbam veltīsim tikai dažas stundas vai minūtes, — mes nesa-

sniegsim vēlamo rezultātu, tāpēc ka šādi ierobežoti mēģinājumi
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neveicina paraduma izveidošanu līdz neapzinātai, mechaniskai

iemaņas pakāpei.
Kad es sāku šaubīties, vai būs iespējams izpildīt to, ko Šus-

tovs paskaidroja, — viņš kā piemēru minēja pašu Torcovu.

Izrādās, ka viņa artistiskās darbības agrīnajos gados sakarā

ar pastiprinātu nervozitāti — muskuļu saspringtība sasniegusi

gandrīz vai konvulsiju pakāpi. Bet, kopš viņš attīstījis mecha-

nisku paškontroli, radusies nepieciešamība — paaugstinātas
nervozitātes brīžos — nevis sasprindzināt muskuļus, bet gan

tos atbrīvot.

Šodien mani apciemoja arī mīļais Rachmanovs. Viņš nodeva

sveicienu no Arkādija Nikolajeviča un teica, ka pēdējais uzde-

vis viņam parādīt man vingrinājumus.
«Nazvanovam nav nekā ko darīt slimošanas laikā,» piemeti-

nājis Arkādijs Nikolajevičs, «tāpēc lai papūlas. Tā pašlaik
viņam būs vispiemērotākā nodarbība.»

Vingrinājuma uzdevums: nogulties atmuguriski uz gludas
un cietas pamatnes (piemēram, uz grīdas) un novērot tās mus-

kuļu grupas, kas bez vajadzības tiek sasprindzinātas.
Pie tam, lai skaidrāk apzinātos savas iekšējās sajūtas, var

nosaukt vārdā saspīlējuma vietu un teikt sev: «Saspīlējums
plecā, kaklā, lāpstiņās, ap jostas vietu.»

Pamanītos sasprindzinājumus vajag tūlīt citu pēc cita at-

brīvot un līdz ar to meklēt arvien jaunus un jaunus.
Rachmanova klātbūtnē es mēģināju izpildīt kādu vieglu

vingrinājumu, protams, nevis uz cietas grīdas, bet gan mīkstā

gultā.

Atbrīvojis sasprindzinātos muskuļus, atstāju neatbrīvotus

tikai tos, uz kuriem, kā man likās, jāatbalstās ķermeņa svaram

un nosaucu šīs vietas:

— Abas lāpstiņas un krusti.

Ivans Platonovičs tomēr saka protestēt.

— Indieši māca, mans mīļais, ka jāguļ tā, kā guļ mazi

bērni un dzīvnieki. Kā dzīvnieki! — viņš atkārtoja, lai mani

pārliecinātu. — Ticiet man!

Tālāk Ivans Platonovičs paskaidroja, kāpēc tas ir vajadzīgs.
Izrādās, ka, ja noliktu bērnu vai kaķi uz smiltīm un lautu tiem

nomierināties vai aizmigt, bet pēc tam uzmanīgi paceltu, tad

uz smiltīm būtu iespiedusies visa ķermeņa forma. Ja šādu mē-

ģinājumu izdarītu ar pieaugušu cilvēku, tad uz smiltīm spēcīgi
iezīmētos tikai lāpstiņu un krustu iespiedumu pēdas, pārējās
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ķermeņa daļas ierastā muskuļu sasprindzinājuma dēļ mazāk

būtu pieskārušās smiltīm un neatstātu nospieduma pēdas.
Lai mācētu gulēt tāpat kā bērni un lai uz mīksta pamata

iezīmētos ķermeņa forma, jāatbrīvojas no katra muskuļu sa-

sprindzinājuma. Tādā stāvoklī ķermenis vislabāk atpūšas. Ta

atpūšoties, pusstundas vai stundas laikā var atsvaidzināt spē-
kus tā, kā citos apstākļos tas nav panākams veselas nakts

laikā. Ne par velti karavānu vedēji pielieto šādu paņēmienu.
Viņi nevar ilgi uzturēties tuksnesī un ir spiesti līdz minimu-

mam samazināt savu miegu. īsa atpūta, pilnīgi atbrīvojot ķer-
meni no muskuļu sasprindzinājuma, ātri atsvaidzina nogurošo

organismu.
Ivans Platonovičs pielieto šo paņēmienu katru dienu starp

rīta un vakara nodarbībām. Pēc desmit minušu atpūtas viņš

jūtas pilnīgi mundrs. Bez šādas atpūtas viņš nevarētu izturēt

to darba slodzi, kas viņam jāveic katru dienu.

Tikko Ivans Platonovičs bija aizgājis, es iesaucu istabā pie
sevis mūsu kaķi un noliku to uz viena no vismīkstākajiem
dīvāna spilveniem, uz kura labi iezīmējas tā ķermeņa formas.

Nolēmu no kaķa iemācīties, kā, atbrīvojot muskuļus, jāguļ un

jāatpūšas.
Atcerējos Arkādija Nikolajeviča vārdus: «Skatuves māksli-

niekam, tāpat kā zīdainim, viss jāmācās no paša sākuma: ska-

uties, iet, runāt un tā tālāk. — Dzīvē mēs visu to protam. Bet,

diemžēl, mēs ļoti bieži izdarām slikti, ne tā, kā to prasa daba.

Uz skatuves jāredz, jāstaigā, jārunā citādi — labāk, normalāk

nekā dzīvē, dabiskāk. Tas jādara vispirms tāpēc, ka trūkumi

rampas gaismā kļūst redzamāki, otrkārt, tāpēc, ka šie trūkumi

ietekmē aktiera vispārējo noskaņojumu.»

Acīm redzot šie vārdi attiecināmi arī uz gulēšanu. Lūk, tā-

pēc mēs tagad abi ar kaķi guļam uz dīvāna. Es novēroju, kā

viņš guļ, un mēģinu to atdarināt. Tomēr tas nav viegls uzde-

vums — gulēt tā, lai neviens muskulis nebūtu sasprindzināts

un lai visas ķermeņa daļas pieskartos pamatnei, uz kuras guļu.
Nevar teikt, ka grūti ir samanīt un noteikt, kurš muskulis sa-

spīlēts, kurš ne. Atbrīvot to no lieka sasprindzinājuma arī nav

liela gudrība. Bet sliktākais ir tas, ka neesi paspējis atbrīvoties

no viena sasprindzinājuma, kad tūlīt parādās otrs, trešais un

tā bez gala. Jo vairāk uzmana ķermeņa saspīlējumus un kon-

vulsijas, jo vairāk to rodas. Līdz ar to iemācies atšķirt sajutās,

kādas agrāk neievēroji. Šis apstāklis palīdz atrast aizvien jau-

nus un jaunus samezglojumus, bet, jo vairāk atrod, jo vairāk



142

atklājas jauni. Uz īsu laiku man izdevās atbrīvoties no sasprin-
dzinājuma muguras un kakla apvidū. Nevar teikt, ka es būtu

no tā izjutis fizisku spirgtumu, bet man gan kļuva skaidrs, cik

daudz mums piemīt lieku, nekam nevajadzīgu, kaitīgu muskuļu
sasprindzinājumu, kurus mēs pat nenojaušam. Atceroties aiz-

domīgo uzacs saspīlējumu, jāsāk ļoti nopietni izsargāties no

fiziska sasprindzinājuma. Kaut arī es nesasniedzu pilnīgu visu

muskuļu atbrīvošanu, tomēr jau iepriekš izbaudīju gandarījumu,
kādu saņemšu tad, kad varēšu pilnīgi pārvaldīt savu muskuļu
darbību.

Lielākā nelaime ir tā, ka muskuļu darbības mani mulsina.

Un tad vairs nesaproti, kur rokas un kur galva.
Cik esmu noguris no šāsdienas vingrinājumiem! No tādas

gulēšanas neatpūtīsies!

... Nule guļot man izdevās atbrīvot pašus spēcīgākos aiz-

sprostus un sašaurināt uzmanības loku turpat pašā degungalā.
Acu priekšā kļuva tumšs kā pirms reiboņa, un es aizmigu
tā, kā guļ mans Incis Runcis. Izrādās, ka muskuļu atbrīvošana

un vienlaicīga uzmanības loka Sašaurināšana ir labākais

līdzeklis pret bezmiegu.

19... g

Šodien atnāca Puščins un pastāstīja par vingrinājumiem un

treniņu. Ivans Platonovičs pēc Torcova norādījuma licis skol-

niekiem pieņemt visdažādākās pozas ne tikai horizontālā, bet

arī vertikālā stāvoklī — sēdus, tupus, stāvus, uz ceļiem, pa

vienam un grupās starp krēsliem, galdiem un citām mēbelēm.

Visos šajos stāvokļos, tāpat kā guļus, jāievēro nevajadzīgi sa-

sprindzinātie muskuļi un jānosauc tie. Pats par sevi saprotams,
ka dažu muskuļu sasprindzinājums ir nepieciešams pie katras

pozas. Tad šie muskuļi arī jāsasprindzina — un tikai tie, bet

nevis blakus esošie, 'kam jāpaliek miera stāvoklī. Jāpatur arī

prātā, ka sasprindzinājumi ir dažādi. Var savilkt muskuli taisni

tik daudz, cik tas nepieciešams zināmai pozai, bet var arī sa-

sprindzinājumu sakāpināt līdz spazmatiskai, konvulsivai pakā-
pei. Šāda lieka piepūle ir ārkārtīgi kaitīga gan pozai, gan arī

daiļradei.
Sīki izstāstījis visu, kas notiek klasē, mīļais Puščins ieteica

man izdarīt kopā ar viņu tos pašus vingrinājumus. Es, pro-

tams, piekritu, kaut gan biju vēl nevarīgs un baidījos uzplēst
dzīstošo brūci. Tad norisa aina, kas ir Džerom-Džeroma spal-
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vas vērta. Milzīgais Puščins, sasarcis un nosvīdis no piepūles,
elsdams pūzdams vāļājās pa grīdu un pieņēma visneparastākās
pozas. Bet viņam blakus gulēju es, vājš, garš, bāls, ar pār-
sietu roku, svītrainā pidžamā, gluži kā cirkus klauns. Kā mēs

kūleņojām abi ar mīļo resnīti! Gulējām atsevišķi un kopā, pie-
ņēmām cīnītāju gladiatoru pozas, stāvējām atsevišķi un kopā
kā pieminekļi uz postamenta: es stāvēju, bet Puščins gulēja,
samīts pīšļos, vai atkal viņš stāvēja, bet es nometos ceļos, pēc
tam mēs abi nostājāmies tā — it kā lūgsnu skaitot, vai arī

stāvējām stalti kā divi grenadieri.
Visos šajos stāvokļos pastāvīgi vajadzēja atbrīvot dažas

muskuļu grupas un pastiprināt kontroli. Te nepieciešama labi

attīstīta uzmanība, prasme ātri orientēties, uztvert un atšķirt
fiziskās sajūtas. Ja poza sarežģīta, tad atšķirt vajadzīgo sa-

sprindzinājumu no nevajadzīgā ir daudz grūtāk, nekā atrodo-

ties guļus stāvoklī. Nav viegli uztvert nepieciešamo un izvai-

rīties no nevajadzīgā. Šajā darbā grūti saprast, no kā jāvairās.
Tikko Puščins aizgāja, es tūlīt devos pēc kaķa. No kā gan

lai mācītos kustību vieglumu un brīvību, ja ne no viņa!
Un patiešām viņš ir lielisks! Nepārspējams!
Kādus stāvokļus es tikai viņam neizdomāju — ar galvu le-

jup, uz sāniem, uz muguras! Es viņu karināju aiz katras ķepas
atsevišķi, aiz visām četrām un aiz astes. Ūn visos šajos stā-

vokļos varēja novērot, kā viņš, pirmajā mirklī sasprindzinājies,
tūlīt neparasti viegli atbrīvojās, atmeta lieko un izmanīja, kāds

sasprindzinājums nepieciešams. Sapratis, ko no viņa grib, mans

Incis Runcis piemērojās pozai un pielietoja tikai tik daudz

spēka, cik tas bija vajadzīgs. Pēc tam viņš nomierinājās un

bija gatavs šādā stāvoklī palikt tik ilgi, cik tas nepieciešams.
Cik neparasta spēja piemēroties! Manu seansu laikā ar Inci

Runci negaidīti ieradās
. ..

Ko jūs domājat, kas?! Kā šo brīnumu izskaidrot?

Atnāca Govorkovs!

Kādu prieku viņš man sagādāja!
Jau tad, kad toreiz pusnesamaņā, asinīm plūstot, gulēju uz

viņa rokām un viņš, stenēdams man pie auss, mani nesa, es

neskaidri sajutu siltumu, kas izstrāvoja no viņa sirds. Šodien

šī sajūta atkārtojās. Es ieraudzīju, ka viņš ir pavisam citāds,
ne tāds, kādu mēs bijām paraduši viņu redzēt. Viņš pavisam

neparasti izteicās par Torcovu un pastāstīja interesantu sīkumu

no stundas.

— Runādams par muskuļu atbrīvošanu un par nepieciešamo
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saspringtību, kas atbalsta pozu, Arkādijs Nikolajevičs atcerējās
kādu gadījumu no savas dzīves. Romā, privātā namā viņam

bijusi izdevība piedalīties kādas amerikānietes rīkotā seansā.

Viņa interesējusies par antiku statuju restaurāciju, kuras sagla-
bājušās līdz mūsu dienām sadauzītā veidā — bez rokām, kā-

jām, galvām, ar sadauzītu rumpi, tio kura saglabājušās tikai

daļas. No gabaliem, kas uzglabājušies, amerikāniete mēģinājusi
uzminēt statujas pozu. Lai veiktu šādu uzdevumu, viņai vaja-
dzējis izstudēt cilvēka ķermeņa līdzsvara saglabāšanās likumus

un ar iegūto pieredzi noteikt katras pozas smaguma centru.

Amerikāniete izkopusi pavisam izcilu prasmi acumirklī noteikt

smaguma centru, un nebijis iespējams viņu izsist no līdzsvara

stāvokļa. Viņu grūstījuši, mētājuši, piespieduši klupt un pie-
ņemt tādas pozas, ka, licies, nebūs iespējams noturēties līdz-

svarā, be viņa vienmēr palikusi uzvarētāja. Tas vēl nekas: ma-

ziņa un sīciņa — viņa ar vieglu grūdienu nogāzusi no kājām
diezgan pamatīgu vīrieti. Arī tas sasniegts, pateicoties līdzsvara

likuma zināšanām. Amerikāniete zinājusi tās bīstamās vietas,

kur pretinieku bez sevišķas piepūles vajadzējis tikai pagrūst, lai

viņš zaudētu līdzsvaru un nogāztos no kājām.
Torcovs viņas mākslas noslēpumu nebija apguvis. Bet no

viņas daudzajiem piemēriem viņš sapratis, kāda nozīme ir pras-

mei atrast smaguma centru, kas nosaka līdzsvara stāvokli. Viņš

redzējis, līdz kādai pakāpei var izkopt sava ķermeņa veiklību,
elastību un piemērošanās spēju, kur muskuli izpilda tikai to

darbu, ko tiem pavēl augsti attīstītā līdzsvara sajūta. Arkādijs
Nikolajevičs aicina mūs mācīties šo mākslu (sava ķermeņa

smaguma centra apzināšanos). —

No kā gan to var mācīties, ja ne no Inča Runča! Tāpēc
tikko Govorkovs bija aizgājis, es ar zvēriņu uzsāku jaunu spēli:

grūstīju to, mētāju, valstīju, mēģināju viņu nogāzt no kājām,
bet izrādījās, ka tas nav iespējams. Viņš pakrita tikai tad, kad

pats to vēlējās.

19... g

Nule bija Puščins un pastāstīja, kā Arkādijs Nikolajevičs

pārbaudījis darbus, kas attiecas uz vingrinājumiem un treniņu.

Izrādījās, ka šodien bija ievesti būtiski papildinājumi: Torcovs

prasījis, lai katra poza būtu ne tikai pārbaudīta un izkontrolēta,
mechaniski atbrīvota no sasprindzinājuma, bet arī pamatota ar

iztēlē rastu izdomu, dotajiem apstākļiem un ar — «ja būtu».
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No šā mirkja tā vairs nav tikai poza, bet iegūst aktivu uzde-

vumu un kļūst par darbību. Un patiešām: pieņemsim, ka es

esmu uz augšu izstiepis roku un saku sev:

«Ja es tā stāvētu un virs manis augstā zarā karātos firzi-

ķis, — kā man vajadzētu rīkoties un ko darīt, la)i es to varētu

noraut?» -

Vajag tikai noticēt izdomai, un nedzīvā poza — reālā uzde-

vuma dēj — noraut firziķi — acumirklī kļūs par dzīvu, īstenu

darbību. Izjūtiet tikai, ka šī darbība patiesa, un tūlīt pati daba

nāks palīgos: izzudīs nevajadzīgais sasprindzinājums, bet ne-

pieciešamais nostiprināsies, un viss tas notiks bez apzinātas
technikas pielietošanas.

Uz skatuves nedrīkst būt neattaisnotu pozu.. Teatrālam nosa-

cījumam nav vietas īstā daiļradē un nopietnā mākslā. Ja šāds

pieņemts nosacījums kaut kādu iemeslu dēļ nepieciešams, tad

vajag to pamatot, tam jākalpo iekšējam satvaram un nevis

ārējam izskaistinājumam.
Tālāk Puščins pastāstīja, ka šodien stundā esot izpildīti daži

nozīmīgi paraugvingrinājumi, kurus viņš tūlīt noilustrēja. Mī-

ļais resnītis ļoti jocīgi nogūlās uz dīvāna, pieņemdams pozu,
kāda pirmā ienāca prātā: viņš līdz pusei pārkārās pāri dīvāna

malai, tuvināja seju grīdai un izstiepa roku uz priekšu. Radās

aplams, bezjēdzīgs stāvoklis. Varēja just, ka viņam neērti un

ka viņš nezina, kādi muskuļi jāsasprindzina un kādi jāatbrīvo.

Viņš pārkontrolēja sevi un noskaidroja, kurš sasprindzinājums
nepieciešams un kurš ir lieks. Tomēr resnītim neizdevās atrast

brīvu, dabisku pozu, kur visi muskuļi darbotos pareizi.

Pēkšņi viņš iesaucās: «Lūk, kur zogas liels tarakāns! Ātrāk

tam ar knipi pa pieri!»
Tanī pašā mirklī viņš tiecās uz kādu punktu — uz iedomāto

tarakānu, lai nospiestu to, un tūlīt visi muskuļi dabiski ieņēma

savas vietas un sāka darboties pareizi. Pozai radās pamato-

jums, un visam varēja ticēt: gan izstieptajai rokai, gan ķer-

meņa stāvoklim, gan kājai, kas bija atspiesta pret dīvāna at-

zveltni. Puščins, aizturot elpu, nospieda iedomāto tarakānu, un

bija skaidrs, ka viņa ķermeņa aparāts pareizi izpildījis uzde-

vumu.

Daba labāk vada dzīvu organismu neka apziņa un izslavēta

aktiera technika.

Visiem vingrinājumiem, ko šodien pārbaudīja Torcovs, vaja-

dzēja nostiprināt skolniekos atziņu, ka uz skatuves katrā pozā,
katrā ķermeņa stāvoklī ir trīs momenti.
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Pirmais — lieks sasprindzinājums, kas neizbēgams sakarā

ar katru jaunu pozu un uztraukumu, uzstājoties publikas
priekšā.

Otrais — liekā sasprindzinājuma mechaniska atbrīvošana ar

paškontroles palīdzību.
Trešais — pozas attaisnojums vai pamatojums gadījumā, ja

poza pati par sevi aktieri nepārliecina.

Sasprindzināšana, atbrīvošana un attaisnošana. «Sasprindzi-
nāšana, atbrīvošana un attaisnošana,» atvadīdamies no manis

atkārtoja Puščins.

Viņš aizgāja. Kaķim piepalīdzot, nejauši pārbaudīju un 'iz-

prata parādīto vingrinājumu jēgu.

Lūk, kā tas notika: lai iegūtu sava skolotāja labvēlību, es

noliku viņu sev blakus un sāku to labināt un glāstīt.
Tomēr viņš nevis nogūlās, bet pārlēca pāri manai rokai uz

grīdas un klusi sāka zagties uz istabas kaktu, kur acīm redzot

bija pamanījis upuri.
Nevarēju vien noskatīties uz viņu šinī brīdī. Es uzmanīgi

,sekoju katrai viņa kustībai. Lai neizlaistu kaķi no sava redzes

loka, man vajadzēja izliekties līdzīgi «cilvēkam-čūskai» cirkū.

Ar manu slimo, saitē pakārto roku iznāca ne visai ērta

poza. Es tūlīt izmantoju šo pozu, Tai ar jaunatrasto paškontro-
les paņēmienu pārbaudītu muskuļu spriegumu visā ķermenī.
Pirmajā acumirklī viss notika, kā labāk nevar vēlēties: sa-

springa tikai tie muskuli, kuriem vajadzēja saspringt. Tas arī

saprotams. Bija reāls uzdevums, un darbojās pati daba. Bet,

tiklīdz uzmanību pievērsu sev un nevis kaķim, — viss pēkšņi
izmainījās. Mana uzmanība kļuva izklaidīga, šur un tur parā-
dījās muskuļu saspīlējumi, bet nepieciešamais spriegums neva-

jadzīgi pastiprinājās līdz muskuļu konvulsijas pakāpei. Bez

vajadzības sāka darboties arī blakusmuskuļi. Reālais uzdevums

un darbība izbeidzās, uzkundzējās parastā aktieriskā spazma,

pret ko jācīnās, «atbrīvojot muskuļus» un «attaisnojot» ikvienu

darbības momentu.

Šai brīdī man no kājas nokrita kurpe. Es noliecos, lai to

uzvilktu un aizsietu. Atkal neviļus izveidojās grūta, sasprin-
dzināta poza, ko vēl pastiprināja slimā, saitē pakārtā roka.

Arī šo pozu pārbaudīju un izkontrolēju.
Un kas notika! Kamēr mana uzmanība bija pievērsta dar-

bībai, viss bija labākā kārtībā. Spēcīgi sasprindzinājās pozai

nepieciešamās muskuļu grupas, un brīvajos muskuļos nebija

novērojama lieka piepūle. Bet, tiklīdz atrāvos no darbības un



147

pazaudēju uzdevumu, tiklīdz sāku sevi fiziski novērot, — parā-
dījās lieki sasprindzinājumi, bet nepieciešamie saspīlējās vēl

vairāk.

Un, lūk, arī labs 'piemērs, ko man gluži nejauši sniedza ga-

dījums. Nupat mazgājoties man no rokām izslīdēja ziepes un

iekrita starp mazgājamo galdiņu un skapi. Man vajadzēja ar

veselo roku sniegties pēc ziepēm, bet ar slimo ieturēt līdzsvaru.

Atkal radās neērta poza. Mans kontrolētājs nesnauda. Pats uz

savu iniciativu tas pārbaudīja muskuļu spriegumu. Viss izrādī-

jās kārtībā: saspringa tikai nepieciešamās, virzītāju muskuļu

grupas.

«Pamēģināšu atkārtot šo pozu!» es teicu sev. Un atkārtoju.
Bet... ziepes bija jau paceltas, un nebija vairs reālās nepie-
ciešamības pēc šādas pozas. Reālais uzdevums bija zudis. Pa-

lika nedzīvā poza. Kad pārkontrolēju muskuļu darbību, tad

izrādījās: jo apzinīgāk izturējos, jo vairāk radās nevajadzīgu

sasprindzinājumu, un tāpēc grūtāk bija izvēlēties un atrast

vajadzīgo.
Bet tad mani ieinteresēja kāda tumša svītra netālu no tās

vietas, kur 'pirmīt atradās ziepes. Es tiecos, lai to aizsniegtu un

noskaidrotu, kas tas īsteni ir. Svītra izrādījās par spraugu

grīdā. Ne jau tas ir galvenais, bet gan tas, ka mani muskuli
un dabiskais spriegums atkal izrādījās pilnīgā kārtībā. Pēc

visiem šiem mēģinājumiem man kļuva skaidrs, ka reāls uzde-

vums un īsta darbība (kas reālā vai ari iedomātā dzīvē labi

nopamatota ar dotajiem apstākļiem un kam patiesi tic pats

radītājs-aktieris) būtiski iesaista darbā pašu dabu. Tikai pati
daba pilnā mērā prot pārvaldīt mūsu muskuļus, pareizi tos sa-

sprindzināt un atbrīvot.

19... g

Es nupat biju aizsnaudies uz dīvāna.

Pussnaudā kaut kas mani traucēja. Kaut kas taču bija jā-
dara

...
Vai nebija jānosūta vēstule? ... Kam?

...

Pēc tam

sapratu, ka tas bija vakar, bet šodien... šodien esmu slims un

man būs jāpārsien ievainojums.
Ne — pārsiešana pati par sevi

... bet. .. Puščins atnāca un

kaut ko teica... bet es nepierakstīju. Ļoti svarīgu. Jā, atceros,

rīt ģenerālmēģinājums ... Otello
...

bet man ir neērti gulēt...
Sapratu, man viss kļuva skaidrs.. .

Abi pleci no piepūles bija uzrauti uz augšu, jo daži muskuļi
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bija stipri sasprindzināti... tik stipri, ka nemaz neatlaižas...

Bet kontrolētāji joņo pa visu ķermeni ...
un modina mani. Tā,

atlaidās! Atradu pavisam citu atbalsta punktu, un kļuva labi,

ērti, daudz labāk... Es it kā dziļāk iegrimu mīkstajā dīvānā,
uz kura gulēju ... Un, lūk, tagad atkal kaut ko aizmirsu. Paš-

reiz atcerējos un nezin kādēļ atkal aizmirsu.

Jā... saprotu, atkal kontrolētājs, nē, labāk inspektors.
Muskuļu inspektors... tas vairāk ietekmēs. Atkal uz mirkli pa-
modos un sapratu, ka mugura sasprindzināta. Ne jau tikai

mugura, bet ari pleci... Arī kreisās kājas pirksti savilkti.

Un tā visu laiku pussnaudā kopā ar kontrolētāju meklēju

saspīlējumus. Tie nav izzuduši arī pašlaik, kad rakstu.

Tagad es atceros, ka šāds pats nesaprotams nemiers mani

pārņēma vakar, kad šeit bija Puščins. Bet trīs dienas atpakaļ
pirms ārsta atnākšanas man vajadzēja pat atsēsties aiz neēr-

tības sajūtas mugurkaula skriemeļos. Kad atsēdos — pār-

gāja ...

Ko tas nozīme? Vai tiešam visu laiku man muskuļos rodas

saspīlējumi? Nepārtraukti? Kāpēc tad agrāk tā nebija? Vai tā-

dēļ, ka es to neievēroju un kontrolētājs vēl nedarbojās? Tātad

tas ir radies un jau dzīvo manī? Varbūt vēl vairāk: tikai tādēļ,
ka tas darbojas, es atrodu arvien jaunus un jaunus saspīlē-
jumus, kurus agrāk nepamanīju. Varbūt tie jau ir vecie, senie

saspīlējumi, kurus es tikai tagad apzināti sāku sajust? Kas atri-

sinās šo jautājumu?
Nav šaubu tikai par vienu, ka manī notiek kaut-kas jauns ..,

agrāk nebijis.

19... g

Kā Šustovs stāsta, tad Torcovs, pabeidzis nekustīga stā-

vokļa analizi, pievērsies žestu izskaidrošanai — un, lūk, kā viņš
šinī darbā ievadījis skolniekus un kādus izdarījis secinājumus.

Stunda notika zālē.

Visus skolniekus nostādīja rindā, gluži kā uz apskati. Tor-

covs lika viņiem pacelt labo roku, un visi kā viens izpildīja šo

pavēli.
Rokas kā narjerkārtis smagi cēlās uz augšu. Tanī pašā

laikā Rachmanovs aptaustīja visiem plecu muskuļus, piemetinā-
dams: «Neder, — kaklu, muguru atbrīvot! Visa roka sasprin-
dzināta ...» utt.

«Neprotat pacelt roku,» konstatēja Torcovs.



149

Varēja likties, ka uzdevums pavisam vienkāršs, tomēr ne-

viens no mums nevarēja to izpildīt. No skolniekiem prasīja, tā

teikt, tikai vienas muskuļu grupas «izolētu» darbību, kas vada

pleca kustības; visiem pārējiem muskuļiem — kakla, muguras
un sevišķi vidukļa muskuļiem — vajadzēja palikt brīviem no

katra sasprindzinājuma. Pēdējie, kā zināms, atbalstot izpildāmo
kustību, nereti nosver visu augumu uz pretējo pusi paceltai
rokai.

Šie liekie, biakusmuskuļu sasprindzinājumi Torcovam atgā-
dina sabojātus klavieru taustiņus, kas pie uzsitiena aizķer
cits citu. Tāpēc blakus «do» skan «si» un «do-diezs». «Jauki»

gan skanētu muziķa uz šāda instrumenta! Un, ja mūsu kustī-

bas darbojas kā sabojāti klavieru taustiņi, — arī tad iznāk

«jauka muziķa»! Nav brīnums, ka šādos apstākļos mūsu kus-

tības kā slikti eļļotai mašinai ir neprecizas, neskaidras. Nepie-
ciešami panākt, lai kustības būtu noteiktas kā skanīgi klavieru

toņi. Citādi kustību zīmējums lomā būs neskaidrs, iekšējās un

ārējās dzīves izpausme — nenoteikta, nemākslinieciska. Jo smal-

kāks jūtu audums, jo lielāku skaidrību, precizitāti un plastis-
kumu tas prasa, iemiesojot to fiziski.

— Pēc šāsdienas stundas man ir tāda sajūta, — teica tālāk

Paša, — ka Arkādijs Nikolajevičs taisni kā mechaniķis izjauca
mūs visus pa daļām, atskrūvējot katru kauliņu, katru atsevišķu
locekli un muskuli. Visu to nospodrināja, iztīrīja, ieeļļoja, pēc
tam atkal salika, iestiprināja agrākajā vietā un pieskrūvēja.
Pēc šāsdienas stundas es jūtos vingrāks, veiklāks un izteiksmī-

gāks.
— Bet kas vēl bija? — ieinteresējies par Šustova stāstu, es

jautāju.
— No mums prasīja, — atcerējās Paša — lai, iedarbinot

atsevišķas «izolētu» muskuļu grupas — plecu, roku, muguras
vai kāju, — visās pārējās grupās nerastos ne mazākais sa-

sprindzinājums. Tā, piemēram, ceļot roku uz augšu un pēc va-

jadzības sasprindzinot pleca muskuļu grupu, rokai elkonī,

plaukstai, pirkstiem un pirkstu locekļiem jāpaliek nokarenā stā-

voklī un visām šīm attiecīgo muskuļu grupām jābūt pavisam

brīvām, mīkstām, nesaspīlētām.
— Un vai jums izdevās prasīto izpildīt? — es interesējos.
— Taisnību sakot, ne, — Paša atzinās. — Mēs tikai minē-

jām, nojautām tās sajūtas, kas ar laiku mūsos izveidosies.

— Vai tad tas, ko no jums prasīja, tik grūti izpildāms? —

es nesapratu.
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— Pirmajā mirklī liekas viegli. Tomēr neviens no mums

nespēja uzdevumu veikt, kā nākas. Tas prasa speciālu sagata-
vošanos. Ko lai dara? — Nāksies sevi pārveidot — iekšēji un

ārēji, no galvas līdz kājām — un piemēroties mūsu mākslas

prasībām, pareizāk, pašas dabas prasībām. Jo mākslu un dabu

vieno visciešākā saskaņa. Mūsu cilvēcisko dabu izkropļo dzīvē

piesavinātie sliktie paradumi. Trūkumi, kas dzīvē viegli aizslīd

garām, rampas gaismā kļūst redzami un skatītājam uzmācīgi
duras acīs.

Tomēr tas ir saprotami: uz skatuves cilvēka dzīvi parāda
šauri ietvertā telpā kā fotoaparāta diafragmā. Uz šo dzīvi, ko

iekļauj teātra portāls, skatās ar binokli, to aplūko kā miniatūru

ar palielināmo stiklu. Un skatītāju uzmanībai nepaslīd garām
neviena detaļa, pat ne vismazākais sīkums. Ja rokas, kas pa-
celtas taisni kā barjerkārtis, ikdienas dzīvē vēl kaut cik pacie-
šamas, tad uz skatuves tāda poza nav pieļaujama. Tā padara
cilvēka augumu kokainu un pārvērš par manekenu. Šķiet, ka

šādiem aktieriem arī dvēsele, tāpat kā rokas, ir no koka. Ja tam

vēl pievieno taisnu kā sklandu mugurkaulu, tad iznāk vārda

tiešā nozīmē nevis cilvēks, bet «stumbenis». Ko tāds «koks» var

izteikt? Kādus pārdzīvojumus sniegt?

Spriežot pēc Pašas vārdiem, šāsdienas stundā tā arī nebija
izdevies izpildīt pašu visvienkāršāko uzdevumu: pacelt rokas,
iedarbinot tikai attiecīgās plecu muskuļu grupas. Tikpat neveik-

smīgi noritējuši vingrinājumi, mēģinot saliekt elkoņi, pēc tam

plaukstu un pirkstu locekļus citu pēc cita utt. Arī tad visa

roka tiekusies ņemt līdzdalību atsevišķu locekļu kustībā. Kad

Torcovs licis saliekt rokas locītavu, izpildot visas norādītās

kustības secības kārtībā — sākot no pleca, beidzot ar pirkstiem,

un otrādi — sākot no pirkstiem un beidzot ar plecu, — tad iz-

nākums bijis vēl neveiksmīgāks.
Tas arī saprotams, Ja neizdevās katrs saliekums atsevišķi,

tad vēl grūtāk izpildīt visas kustības loģiskā secībā — citu

pēc citas.

Taču Torcovs vingrinājumus parādījis ne tāpēc, lai tos neka-

vējoties izpildītu. Viņš devis tikai norādījumus Rachmanovam,

kārtējām nodarbībām vingrinājumu un treniņa klasē. Tādi paši

vingrinājumi bijuši jāizpilda, grozot uz visām pusēm kaklu,

muguru, vidukli, kājas un sevišķi plaukstas, ko Torcovs sauc

par ķermeņa acīm.

Atnāca Puščins. Viņš bija tik mīļš, ka nodemonstrēja man
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visu to, ko Šustovs ar vārdiem bija pastāstījis. Viņa vingrojumi

bija ārkārtīgi smieklīgi, sevišķi muguras pakāpeniska saliekšana

un atliekšana, sākot no augšējā kakla skriemeļa un beidzot ar

viszemāko skriemeli pie bļodas kaula. Radās iespaids, ka Puš-

čina kustības ir plūstošas. Es tomēr šaubos, vai viņam izdevās

piekļūt mugurkaula skriemeļiem un tos atsevišķi samanīt. Tas

nav tik vienkārši, kā liekas. Man izdevās uztaustīt tikai trīs

skriemeļus, tas ir, trīs mugurkaula izliekumus. Bet mums taču

mugurkaulā ir divdesmit četri kustīgi skriemeli.

Šustovs ar Puščinu aizgāja. Nu nāca kārta Incim Runcim.

Es sāku ar viņu spēlēties un novēroju viņu visdažādākās,
neticamās un neaprakstāmās pozās.

Tāda kustību harmonija, tāda ķermeņa attīstība, kāda pie-
mīt dzīvniekiem, — cilvēkam nav sasniedzama! Nekāda technika

nepalīdzēs tik pilnīgi pārvaldīt muskuļus. Vienīgi daba ir spē-

jīga neapzināti sasniegt šādu virtuozitāti, vieglumu un preci-
zitāti — nepiespiestu kustību un pozu plastiskumu. Kad skais-

tulis kaķis lec, draiskuļojas vai arī metas uz manu pa spraugu

izbāzto pirkstu, viņš acumirklī pāriet no pilnīga miera stāvokļa

uz zibenīgu kustību, ko pat grūti acīm uztvert. Un cik ekono-

miski viņš izmanto savu enerģiju! Kā viņš to sadala! Gatavo-

damies kustībai vai lēcienam, kaķis velti neizšķiež savus spēkus
liekam sasprindzinājumam. Tas nav viņa dabā. Viņš uzkrāj

spēkus, lai izšķirīgā brīdī uzreiz šos spēkus novadītu uz virzī-

tāju centru, kāds viņam tanī momentā nepieciešams. Tāpēc viņa
kustības ir tik precizas, noteiktas un spēcīgas. Pārliecība kopā

ar vieglumu, veiklību un atbrīvotiem muskuļiem rada pavisam

izcilu plastiku, ar kādu ne velti slavena kaķu suga.

Lai sevi pārbaudītu, paspēkojoties ar kaķi, saku staigāt «tī-

ģeriskā» gaitā, kā mans Otello. Jau ar pirmo soli, pašam ne-

gribot, visi muskuļi saspringa. Pavisam skaidri atcerējos savas

fiziskās sajūtas pieņemšanas izrāde un sapratu galveno kļūdu.

Cilvēks, kam viss augums konvulsiju pārņemts, nevar_ justies

uz skatuves brīvs un dzīvot īstu dzīvi. Ja grūti pareizināt skait-

ļus, kad cilvēks piepūlējis muskuļus, ceļot klavieres, ka tad

iespējams pārvaldīt vissmalkākās iekšējas jutas svarīga lomā

ar sarežģīto Otello psicholoģiju! Cik labu pamācību visai dzīvei

man deva Torcovs pieņemšanas izrāde! Viņš piespieda mani ar

lielu aplombu izdarīt to, ko uz skatuves nekāda gadījumā ne-

drīkst darīt.

Ar pretēju gājienu viņš to ļoti gudri un pārliecinoši pierā-

dīja.
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VII. POSMI UN UZDEVUMI

19... g

Šodien mācības notika skatītāju zale. Tur ieiedami, mes

ieraudzījām lielu plakātu ar uzrakstu:

Posmi un uzdevumi.

Arkādijs Nikolajevičs mūs apsveica ar jaunu, ļoti svarīgu
nodaļu mācības gaitā un sāka paskaidrot, ko nozīmē posmi un

kā luga vai loma sadalās sastāvdaļās.

Tas, ko viņš stāstīja, kā vienmēr bija saprotams un intere-

sants. Tomēr pirmām kārtām neaprakstu vis to, kas notika

Torcova stundā, bet gan to, kas notika pēc mācībām un kas pa-

līdzēja man labāk saprast Arkādija Nikolajeviča paskaidro-
jumus.

Šodien pirmo reizi biju mana drauga Pašas tēvoča — ievē-

rojamā skatuves mākslinieka Šustova mājā.
Lielais aktieris pie pusdienu galda jautāja savam brāļa-

dēlam, ko šodien darījuši skolā. Viņš interesējās par mūsu

darbu. Paša viņam pastāstīja, ka esam nonākuši pie jaunas
mācības nodaļas — pie «posmiem un uzdevumiem*.

— Vai jūs Špondju pazīstat? — sirmgalvis jautāja. Izrādī-

jās, ka viens no Šustova bērniem mācās dramatisko mākslu pie

jaunā pasniedzēja ar jocīgu uzvārdu — Špondja. Tas esot de-

dzīgs Torcova sekotājs. Tāpēc visi pusaudži un mazuļi bija

iemācījušies mūsu terminoloģiju. Maģiskais «ja būtu», «iztēles

doma», «patiesa darbība» un citi man vēl nepazīstami termini

jau bija atraduši savu vietu bērnu valodā.
— Špondja visu dienu māca! — jokoja lielais aktieris, kad

viņa priekšā nolika milzīgu tītaru. — Reiz viņš bija pie mums.

Pasniedza tādu pašu maltīti. Bet man sāpēja pirksts. Es viņam
liku griezt un sadalīt.

«Bērni!» Špondja griezās pie maniem krokodilēniem, «iedo-

mājieties, ka tas nav tītars, bet gan liela piecu cēlienu luga,
piemēram, «Revidents»! Vai to var veikt uzreiz vienā rāvienā?
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Atcerieties, ka ne tikai tītaru, bet arī piecu cēlienu lugu, kā,
piemēram, «Revidentu», nevar aptvert vienā paņēmienā! Tāpēc
tas jāsadala vispirms lielākos gabalos.» Lūk, tā

.. . lūk, tā
.. .

Ar šiem vārdiem tēvocis Šustovs atdalīja stilbiņus, spārnus,
mīkstumus un nolika tos uz šķīvja.

— «Lūk, jums pirmie lielie gabali,» paziņoja Špondja. Nu,
protams, mani krokodilēni tikai rāda baltus zobus. Viņi gribēja

aprīt visu uzreiz. Tomēr mēs paspējām rīmas apturēt. Špondja
šo pamācošo piemēru izmantoja un teica: «Atcerieties, ka mil-

zīgus gabalus nevar veikt uzreiz! Tāpēc sagriez tos mazākās

daļās.» Tā ... Tā ... Tā ... — runāja Šustovs, sadalīdams stil-

biņus un spārnus.
— Pasniedz šķīvi, krokodili! — viņš uzrunāja vecāko dēlu.

— Še tev lielais gabals. Tā ir pirmā aina.

— «Es saaicināju jūs, kungi, lai paziņotu pavisam nepatīkamu
vēsti...» — pasniegdams šķīvi citēja zēns un nemākulīgi cen-

tās runāt basā.

— Jevgeņij Oņegin, saņem no pastmeistara otru gabalu! —

lielais aktieris uzrunāja mazāko dēlu Zeņu. — Kņaz Igor, car

Fjodor, lūk, jums Bobčinska un Dobčinska ainas! Tatjana Re-

pina, Jekaterina Kabanova, saņemiet Marijas Antonovnas un

Annas Andrejevnas ainas! — jokoja Šustova tēvocis, likdams

gabalus_uz bērnu pasniegtajiem šķīvjiem.
— «Ēdiet uzreiz!» pavēlēja Špondja, — turpināja tēvocis.

— Kas gan tur nenotika! .. . Mani izsalkušie krokodilēni

metās virsū pasniegtajam un gribēja norīt visu uzreiz.

Nepaguva atjēgties, kad milzīgie gabali viņiem bija jau mu-

tēs, viens — aizrijās, otrs — sāka klepot. Bet —

...
viss bei-

dzās labi.

«legaumējiet,» teica Špondja, «ja lielo gabalu nevar veikt

uzreiz, sadali to mazākos un vēl mazākos, ja vajadzīgs, tad dali

vēl mazākos!» — Labi! Sagrieza, iebāza mutē un gremo, —

tēvocis Šustovs attēloja to, ko pats darīja.
— Māt! Par cietu un sausu! — ar cietēja vaibstiem sejā

viņš negaidīti uzrunāja sievu pavisam citādā, tā teikt, ikdie-

nišķā tonī.

— Ja gabals ir sauss, — atkārtodami Špondjas vārdus, pa-

mācīja bērni, — atdzīvini to ar skaistu iztēlē rastu izdomu!

— Še tev, tētiņ, mērce ar maģisko «ja būtu», — asprātīgi
teica Jevgeņijs Oņegins, uzliedams sakņu mērci. — Tas tev

no dzejnieka — «dotais apstāklis».
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— Bet tas, tētiņ, no režisora, — jokojot teica Tatjana Re-

pina, uzlikdama viņam mārrutkus no mērces trauka.

— Še tev arī no aktiera kaut kas stiprāks, — jokoja cars

Fjodors, ieteikdams uzkaisīt piparus.
— Vai tu negribi sinepes — no «kreisā» novirziena glezno-

tāja, lai būtu kaut kas pikantāks? — Katja Kabanova piedāvāja
tēvam.

Tēvocis Šustovs samaisīja ar dakšiņu visu viņam pasniegto,
sagrieza tītaru mazos gabaliņos un sāka tos apvalstīt mērcē.

Viņš tos mīcīja, spaidīja, grozīja, tai tie uzsūktu vairāk šķid-
ruma.

— Ivan Bargais, atkārto! — mācīja mazuli Jevgeņijs Oņe-
gins. — «Gabali...»

— Ta-pa-li, — visiem par labpatiku tītināja bērns.

— Gabali peldas «iztēles un izdomas» mērces vanniņā.
Ivans Bargais panāca to, ka visi klātesošie un arī viņš pats

iespurdzās smieklos un ilgi nevarēja norimt.

— Bet garšīga taču ir «iztēles izdomas» mērce, — teica

sirmgalvis Šustovs, vēl vienmēr grozīdams pikantajā šķidrumā
sīki sagrieztos gabaliņus. — Mēli var norīt. Pat šī pazole
kļūst ēdama, un liekas, ka tā ir gaļa, — viņš ķircināja sievu.

— Lūk, taisni tā arī lomas posmus vajag aizvien stiprāk un stip-

rāk, lūk, tā, aizvien vairāk un vairāk piesātināt ar dotajiem
apstākļiem. Jo sausāks posms, jo vairāk mērces, jo sausāks, jo

vairāk.

Tagad mērce piesūcinātos sīkos gabaliņus savāksi vairākus

kopā vienā lielākā un ...

Viņš iebāza tos mute un ilgi izgaršoja, sataisījis svētlaimīgu

un ļoti smieklīgu sejas izteiksmi.

— Lūk, kur — «kaislību patiesība»! — runādami teātra va-

lodā, asprātīgi uztvēra bērni.

Es aizgāju no Šustova, domādams par posmiem. Visa mana

dzīve it kā sadalījās posmos un kļuva niecīga.
Šinī virzienā vērstā uzmanība neviļus sāka meklēt izpildā-

mās darbības posmus tiešajā dzīvē. Tā, piemēram, projām ejot

atsveicinādamies, domāju: tas ir viens posms. Kad devos lejā pa

kāpnēm, pie piektā pakāpiena man ienāca prātā doma: kā uz-

skatīt nokāpšanu lejā — vai par vienu posmu, vai arī katrs

pakāpiens jāuzskata par atsevišķu posmu? Kas no visa tā iz-

nāks? Tēvocis Šustovs dzīvo trešajā stāvā, līdz turienei mazā-

kais sešdesmit pakāpienu ... tātad sešdesmit posmu? Ja tā, tad
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arī katru soli uz trotuāra vajadzēs skaitīt par posmu? Par

daudz, par daudz sanāks.

«Nē,» es nolēmu, «nokāipšana pa kāpnēm — tas būs viens

posms, ceļš līdz mājām — otrs. Bet kā būs ar parādes durvīm?

Nu, es tās atveru. Vai tas būs viens vai vairāki posmi? Lai būtu

vairāki! Šoreiz nav ko skopoties, jo pirmīt jau es izdarīju lielus

saīsinājumus.

Tātad, esmu nokāpis lejā —

divi posmi.
Satveru durvju rokturi —

trīs posmi.

Nospiežu to —

četri posmi

Atveru vienu durvju pusi —

pieci posmi.

Pārkāpju pār slieksni —

seši iposmi
Aizveru durvis —

septiņi posmi.

Atlaižu rokturi —

astoņi posmi.
Dodos mājup —

deviņi posmi.

Uzgrūžos garāmgājējam...
Nē, tas nav posms, ta ir nejaušība.

Apstājos pie veikala vitrinas. Ka rīkoties šinī gadījuma? Vai

tiešām katras grāmatas virsraksta izlasīšanu skaitīt par atse-

višķu posmu vai arī visu izstādīto-grāmatu apskati laist zem

viena numura?

— Laidīšu zem viena.

Desmit.

Atgriezies mājās, noģērbos. Piegājis pie mazgājamā trauka,

izstiepis roku pēc ziepēm, saskaitīju:

. ; . ..... • • divi simti septiņi.

Nomazgāju rokas —

divi simti astoņi.
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Noliku ziepes —

divi simti deviņi.
Noskaloju rokas ūdenī —

divi simti desmit.

Beidzot apgūlos gultā un apsedzos ar segu —

divi simti sešpadsmit posmu.

Bet kā tālāk? Uzmācās dažādas domas. Vai tad tiešām katra

doma jāskaita par jaunu posmu. Nevarēju šo jautājumu atri-

sināt, bet nodomāju tā:

«Jā, tā skaitot, pārskatītu piecu cēlienu traģēdiju, piemēram,
«Otello», tad droši vien iznāktu vairāki tūkstoši posmu. Vai

tiešām tos visus vajadzēs atcerēties? Prātu var zaudēt! Galā

netiksi! Vajag ierobežot to skaitu. Bet kā? Ar ko?»

19... g

Šodien, izmantodams pirmo izdevīgo gadījumu, lūdzu Ar-

kādiju Nikolajeviču atrisināt neizprotamo jautājumu sakarā ar

milzīgo posmu skaitu. Viņš man atbildēja šādi:

— Kādam locim jautāja: «Kā jūs varat garajā ceļā atcerēties

visus krasta izliekumus, sēkļus un zemūdens klintis?»

«Man gar visu to nav nekādas daļas,» atbildēja locis, «es

braucu pa farvateru.» 1

Arī aktierim savā darbā jāvadās nevis no sīkiem posmiem,
kam nav skaita un ko nav iespējams atcerēties, bet gan no lie-

liem, pēc iespējas svarīgiem posmiem, kas iezīmē daiļrades ceļu.
Šos lielos posmus var pielīdzināt sektoriem, ko šķērso farvatera

līnija.
Pamatojoties uz teikto, ja jums nāktos filmā attēlot aiziešanu

no Šustova dzīvokļa, tad vispirms vajadzētu uzdot sev jautā-
jumu:

«Ko es daru?»

«Eju mājup.»
Tātad atgriešanās mājās ir pirmais lielais un galvenais

posms.
Bet ceļā jūs apstājāties, aplūkojāt vitrinu. Šinī momentā jūs

i) Farvaters — kuģu cels. Red. piez.
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jau vairs negājāt, bet gan stāvējāt uz vietas un darījāt kaut ko

citu. Tāpēc vitrinas aplūkošanu uzskatīsim par jaunu patstāvīgu
posmu. Pēc tam jūs atkal devāties tālāk, pareizāk sakot, turpi-
nājāt pirmo posmu.

Beidzot jūs iegājāt savā istabā un sākāt noģērbties. Tas bija
sākums jaunam posmam jūsu dienas gaitās. Bet, kad apgūlātics
un sākāt fantazēt, radās vēl jauns posms. Tādā kārtā jūsu div-

simt posmu vietā mēs saskaitījām tikai četrus; tie ari būs jūsu
farvaters. Apvienojot šos nedaudzos posmus, izveidojas galve-
nais, lielais posms, tas ir, — atgriešanās mājās.

Tagad pieļausim, ka, attēlojot pirmo posmu — atgriešanos

mājup, jūs ejat, ejat, ejat... un cita nekā nedarāt. Attēlojot
otru posmu — vitrinas aplūkošanu, — jūs tikai stāvat, stāvat

un stāvat. Attēlojot trešo posmu, jūs tikai mazgājaties un maz-

gājaties, bet ceturtajā — tikai guļat, guļat un guļat. Protams,
tāda spēle ir garlaicīga, vienmuļa un režisors prasīs no jums
detalizēti izveidot katru posmu. Tāpēc jums vajadzēs tos sadalīt

daudz sīkākās daļās, attīstīt tās, papildināt, sīki un skaidri at-

tēlot katru daļu.
Ja arī tad vēl jaunie posmi liksies vienmuļi, tad ļums nāk-

sies tos saskaldīt vēl sīkākās daļās un atkārtot katra posma vei-

došanas darbu tik ilgi, līdz beidzot jūsu gājiens pa ielu atspo-
guļos visas detaļas, kas tipiskas šai darbībai: satikšanos ar

pazīstamiem, sasveicināšanos, apkārtējo notikumu novērošanu,

uzgrūšanos pretimnācējiem v. c. Atmetot lieko, apvienojot mazos

posmus vislielākajos, jūs izveidosiet «farvateru» (jeb schemu).
Pēc tam Torcovs sāka mums paskaidrot to pašu, ko bija

teicis tēvocis Šustovs pie pusdienu maltītes. Mēs ar Pašu sa-

skatījāmies un smaidīdami atcerējāmies, kā izcilais skatuves

mākslinieks sagrieza tītara lielos gabalus mazākās daļās, kā

viņš tos peldināja «iztēles izdomas mērcē», kā ar dakšiņu sa-

vāca izpeldinātos mazos gabalus, kā bāza tos mutē un garšīgi
ēda.

— Tātad, — secināja Arkādijs Nikolajevičs, — vislielākos

posmus sadalīt vidējos, vidējos — mazos, mazos — vismazākar

jos, lai pēc tam tos atkal savāktu kopā un pievērstos vislielā-

kajam.

Lugas un lomas dalīšana sīkos posmos pieļaujama tikai pa-

gaidām, — brīdināja Torcovs. — Luga un loma nevar ilgi pa-
likt sadrumstalotā, saskaldītā veidā. Sadauzīta statuja, atsevišķs,

izgriezts gleznas gabals nav vairs mākslas darbs, lai cik skais-

tas arī nebūtu šīs atsevišķās daļas. Ar maziem posmiem mums
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darīšana tikai darba sagatavošanas procesā, bet, tuvojoties daiļ-
rades momentam, tie apvienojas lielos posmos, pie tam posmu

apjoms sasniedz maksimumu, bet daudzums — minimumu: jo
lielāki posmi, jo mazāk to pēc skaita, un, jo mazāk posmu, jo
vieglāk mums izsekot un aptvert pašu lugu un lomu visā pilnībā.

Lomas sadalīšanas process sīkās daļās analizei un studijām
man saprotams, bet, kā no sīkām daļām atjaunot lielos pos-

mus, — tas man nav skaidrs.

Kad es to pateicu Arkādijam Nikolajevičam, viņš paskaid-
roja:

— Pieņemsim, ka jus esat mazu skolniecisku etidi sadalījis
simt posmos, esat apjucis tajos, pazaudējis kopsakarību un no-

spēlējat diezgan labi katru atsevišķu posmu. Tomēr grūti iedo-

māties, ka vienkārša skolnieciska etide varētu būt tik sarežģīta
un ar tik dziļu iekšējo saturu, ka vajadzētu to sadalīt simt pat-
stāvīgos pamatposmos. Acīm redzot daudzi posmi atkārtojas
vai arī ir radnieciski cits citam. ledziļinādamies katra posma

iekšējā saturā, jūs sapratīsiet, ka, piemēram: pirmais, piektais
un desmitais līdz piecpadsmitajam, tāpat arī divdesmit pirmais
un citi pārējie, — izteic vienu un to pašu saturu. Pieļausim ari, ka

posmi —■ no otrā līdz ceturtajam, no sestā līdz devītajam, no

vienpadsmitā līdz četrpadsmitajam utt. — ir organiski rad-

nieciski cits citam. Rezultātā — simt sīku posmu vietā — divi

saturīgi posmi, ar kuriem var viegli manevrēt. Ar šādu notei-

kumu smagā, samudžinātā etide kļūst vienkārša, viegli aptve-

rama un pieejama. Tsi sakot, lieli un labi izveidoti posmi aktie-

rim viegli apgūstami. Šādi izkārtoti posmi visā lugas gaitā
atvieto mums farvateru. Sadalīti pa visu lugu, tie norāda mums

pareizo ceļu un izved pār bīstamiem sēkļiem, zemūdens klintīm,
cauri lugas sarežģījumu tīkliem, kur viegli var apmaldīties.

Diemžēl, daudzi aktieri to neievēro. Viņi neprot lugu ana-

tomēt un izkārtot, tāpēc tiem vajadzīgs milzīgs skaits atsevišķu,

bezsaturīgu posmu. To ir tik daudz, ka aktieris apjūk un zaudē

vienības izjūtu.
Neņemiet šos aktierus sev par paraugu,' nesadrumstalojiet

lugu bez vajadzības, nevadieties daiļrades brīdī no sīkiem pos-

miem, bet izveidojiet farvatera līniju, balstoties uz pašiem lielā-

kajiem, labi izveidotajiem posmiem, kur iedzīvināta katra atse-

višķa sastāvdaļa!
Posmu sadalīšanas tēchniskais process ir samērā vienkāršs.

Uzdodiet sev jautājumu: «Bez kā analizējamā luga nevar eksis-

tēt?» — uti pēc tam, nepieskaroties sīkumiem, atcerieties galve-
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nos posmus! Pieņemsim, ka mus interesē Gogoļa «Revidents».
Bez kā tad «Revidents» nevar eksistēt?

— Bez revidenta, — nolēma Vjuncovs.
— Pareizāk sakot, bez visas Hļestakova epizodes, — izlaboja

Šustovs.

— Piekrītu, — atbildēja Arkādijs Nikolajevičs. — Bet te jau
nav darīšana ar Hļestakovu vien. Traģikomiskajam gadījumam,
ko Gogolis attēlojis, vajadzīga piemērota atmosfēra. Šo atmo-

sfēru lugā rada tādi krāpnieki kā pilsētas priekšnieks Zemļa-
ņika un Ļapkins-Tjapkins, tādi tenkotāji kā Bobčinskis ar Dob-

činski un tā tālāk. No tā jāsecina, ka luga «Revidents» nevar

eksistēt ne tikai bez Hļestakova, bet arī bez naivajiem iedzīvo-

tājiem, kas mīt pilsētā, no kuras «kaut vai trīs gadus jāsi, līdz

nevienai valstij neaizjāsi».
Bet bez kā vēl nevar būt lugas?
— Bez muļķīgā romantisma, bez provinciālajām koķetēm,

tādām kā Marija Antonovna, kuras dēļ notika saderināšanās un

tracis visā pilsētā, — teica kāds.

— Bet bez kā vēl nav lugas? — izjautāja Torcovs.

— Bez ziņkārīgā pastmeistara, bez gudrā Osipa, bez kukuļ-

ņemšanas, bez Trjapičkina vēstules, bez īstā revidenta atbrauk-

šanas, — cits citu pārtraucot, atcerējās skolnieki.

— Jūs tagad aplūkojāt lugu, sekojot galvenajām epizodēm,
no putna lidojuma augstuma un līdz ar to sadalījāt «Revidentu»

organiskās sastāvdaļās. Tie arī ir galvenie, paši lielākie posmi,
no kuriem sastādīta visa luga.

Taisni tāpat pirms analizēs sadala ikkatru vidējo un mazo

posmu, kuri pēc tam izveido vislielākos posmus.

Mēdz gadīties, ka sliktu autoru neizstrādātās lugās nākas

ietilpināt pašam savus — režisora vai aktiera posmus. Šādu

patvaļu var attaisnot tikai ar nepieciešamību. Bet ir šādas pat-

vaļas cienītāji, kas tāpat rīkojas ar ģeniālu, monolitu klasisku

darbu, kam nav vajadzīgi nekādi papildinājumi. Labi vēl, ja
izrādās, ka ietilpinātiem posmiem ir kāda organiska radniecība

ar paša darba būtisko saturu. Visbiežāk atgadās, _ka pat tās

nav. Tad uz skaistās lugas dzīvā organisma attīstās savvaļas

piepe, kas sagandē vai nu posmu, vai arī visu lugu.
Stundas beigās, novērtēdams šodien apgūtās atziņas, Arkā-

dijs Nikolajevičs teica:

— Ko skatuves māksliniekam nozīmē posmi, par to jūs ar

laiku pārliecināsieties praktiskā darbā. Kādas mokas parādīties
uz skatuves slikti izanalizētā un slikti apstrādātā lomā, kas nav
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sadalīta noteiktos posmos! Cik grūti spēlēt šādā izrādē, cik ļoti
tā nogurdina, cik gausi tā velkas un baida aktieri ar savu mil-

zīgumu! Pavisam citādi jūties labi sagatavotā un izstrādātā

lomā. Grimējies un domā tikai par kārtējo tuvāko posmu, pro-

tams, sakarā ar visu lugu un tās gala mērķi. Nospēlē pirmo

posmu un pievērs uzmanību otrajam, un tā tālāk. Šāda izrāde

liekas viegla. Ķ&d es par šādu darbu domāju, man nāk prātā
skolnieks, kas no skolas atgriežas mājās. Ja ceļš ir garš un

tālums to biedē, vai jūs zināt, ko viņš dara? Skolnieks ņem
akmeni un met to sev pa priekšu, cik tālu vien varēdams, un . ..
uztraucas: «Bet ja nu es to neatrodu!» Bet viņš atrod to un

priecājas, ar jaunu sparu aizmet to pašu akmeni vēl tālāk un

atkal meklēdams uztraucas.

Šādi sadalot garo ceļa gabalu, skolnieks nedomā par attā-

lumu, neievēro to, cerēdams, ka mājās viņu sagaidīs patīkama

atpūta.

Tāpat arī jūs, tēlojot savas lomas un etides, pārejiet no

viena lielā posma uz otru, neizlaižot no acīm gala mērķi! Tad

pat piecu cēlienu traģēdija, kas sākas astoņos vakarā un beidzas

pāri pusnaktij, jums izliksies īsa.

19... g

— Lugas sadalīšana posmos mums nepieciešama ne tikai

mākslas darbu analizei un studijām, bet arī kāda cita ļoti sva-

rīga iemesla dēļ, kas apslēpts katra posma iekšējā būtībā, —

paskaidroja mums šāsdienas stundā Arkādijs Nikolajevičs.
Jums jāzina, ka katrs posms ietver daiļrades uzdevumu.

Uzdevums organiski rodas no attiecīga posma, arī otrādi,

uzdevums rada posmu. Mēs jau runājām, ka nedrīkst lugā

iespraust svešu, izdomātu posmu, kam nav nekāda sakara ar

lugu, — tāpat nedrīkst to darīt ar uzdevumiem. Tiem, tāpat kā

posmiem, loģiski un konsekventi jāizriet vienam no otra.

levērojot organisko sakarību, kāda pastāv starp posmiem un

uzdevumiem, viss tas, ko mēs agrāk runājām par posmiem, at-

tiecināms arī uz uzdevumiem.

— Ja tas ir tā, tad eksistē lielie, vidējie, mazie, svarīgie un

mazāk svarīgie uzdevumi, kurus var savstarpēji saliedēt. Tātad

arī uzdevumi veido farvatera līniju, — es atcerējos to, ko zināju

par posmiem.
— Tieši uzdevumi jau ir tas uguntiņas, kas norada farva-

tera līniju un neļauj nomaldīties katrā atsevišķā ceļa posmā.
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Tie ir lomas pamatetapi, no kuriem aktieris vadās daiļrades

gaitā.
— Uzdevums?! — dziļdomīgi prātoja Vjuncovs, — Aritmē-

tikā ... uzdevumi! Šeit... arī uzdevumi! Nekā nevar saprast!
Labi spēlēt, — lūk, tas ir uzdevums! — viņš nolēma.

— Jā, tas ir svarīgs uzdevums, visas mūsu dzīves uzde-

vums! — apstiprināja Torcovs. — Bet cik daudz tādēļ ir jā-
strādā?! Padomājiet tikai: veikt pirmo, otro, trešo un ceturto

kursu skolā. Vai tas nav uzdevums? Tiesa, tas nav tik no-

pietns kā kļūt par izcilu skatuves mākslinieku ...
Bet, lai apgūtu katru kursu, cik reižu jāatnāk uz skolu, cik

daudz stundu jānoklausās, tās jāsaprot un jāapgūst; cik daudz

vingrinājumu jāizdara! Vai tad tie nav uzdevumi?! Tiesa, tie

nav tik lieli kā katra kursa pabeigšana. Bet, lai katru dienu

būtu skolā, cik reizes nav laikā jāpamostas, laikā jāpieceļas,
jānomazgājas, jāapģērbjas, jāskrien pa ielu. Tie arī ir uzde-

vumi, bet tikai mazāki.
— Bet, lai nomazgātos, cik reižu nav jāpaņem ziepes, jā-

ieziepē rokas, seja! — pieminēja Vjuncovs. — Bet cik reižu nav

jāuzvelk bikses, žakete, jāaizpogā pogas!
— Arī tie visi ir uzdevumi, bet paši vismazākie, — Torcovs

paskaidroja.
— Dzīve, ļaudis, apstākļi, mēs paši sev un cits citam nepār-

traukti sagādājam šķēršļus un laužamies tiem cauri kā caur

biezokni. Katrs no šiem šķēršļiem, lai to pārvarētu, rada uz-

devumu un darbību.

Cilvēks ikvienā savas dzīves mirklī kaut ko vēlas, pēc kaut

kā tiecas, kaut ko uzvar. Tomēr, ja cilvēka mērķis ir svarīgs,
nereti viņš visā savas dzīves laikā nepaspēj paveikt iesākto.

Lielus, vispasaules uzdevumus neizšķir viens atsevišķs cil-

vēks, bet gan paaudžu paaudzes gadu simtos.

Skatuves mākslā šos lielos uzdevumus veic ģeniāli dzejnie-
ki — kā, piemēram, Šekspirs — un ģeniāli aktieri — kā

Močalovs, Tomazo Salvini.

Skatuviskā daiļrade — ir lielu uzdevumu iecere un īsta, pro-

duktiva, mērķtiecīga šo uzdevumu izpilde. Kas attiecas uz re-

zultātu, tad tas rodas pats no sevis, ja viss iepriekšējais pareizi
veikts.

Daudzu aktieru lielākā kļūda ir tā, ka viņi nedomā par dar-

bību, bet gan par darbības rezultātu. Nepievēršoties īstai dar-

bībai, viņi tiecas sasniegt rezultātu taisnā ceļā. Rodas rezultātu

uzspēle, vardarbība, kas var novest tikai pie amatniecības.
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Mācieties un pierodiet neuzspēlēt rezultātus, bet — visu

laiku, kamēr atrodaties uz skatuves, esiet darbīgi un izpildiet
uzdevumus patiesi, produktivi un mērķtiecīgi. Vajag mīlēt savus

uzdevumus un vajag prast tiem atrast aktivu darbību. Tā, pie-
mēram: izdomājiet tūlīt sev uzdevumu un izpildiet to! — ieteica

mums Arkādijs Nikolajevičs.
Kamēr mēs ar Maloļetkovu dziļdomīgi prātojām, mums pie-

vērsās Šustovs ar šādu priekšlikumu:
— Pieņemsim, ka mēs abi esam iemīlējušies Maloļetkovā

un abi esam to bildinājuši. Ko mēs darītu, ja tas tā būtu no-

ticis īstenībā?

Vispirms mūsu trio nosprauda sev sarežģītus dotos apstāk-
ļus, sadalīja tos posmos un uzdevumos, kas izraisīja darbību.

Kad aktivitāte kļuva vājāka, mēs iesaistījām jaunus «ja būtu»

un «dotos apstākļus», kas atkal radīja uzdevumus. Tie bija
jāatrisina. Tāpēc mēs visu laiku bijām ļoti aizņemti — un pat

neievērojām, ka atvērās priekškars. Aiz tā bija tukša skatuve.

Gar sienām bija saliktas jau sagatavotās dekorācijas kādai ne-

paredzētai šāvakara izrādei.

Arkādijs Nikolajevičs uzaicināja mūs iet uz skatuves un tur

turpināt savus mēģinājumus. Mēs to arī izdarījām. Kad bijām
beiguši, Torcovs teica:

— Vai jūs atceraties vienu no mūsu pirmajām stundām?

Tad arī es jūs uzaicināju iet uz tukšas skatuves un tur darbo-

ties. Tad jūs nespējāt to izdarīt un bezspēcīgi slaistījāties pa

skatuvi, uzspēlēdami lomu un ciešanas. Šodien jau, neskatoties

uz to, ka jūs atkal atrodaties uz tukšas skatuves, daudzi no

jums jutās brīvi un viegli. Kas tad jums palīdzēja?
— lekšējie, iedarbīgie uzdevumi, — mēs ar Pašu nolēmām.

— Jā, — apstiprināja Torcovs. — Tie virza skatuves māk-

slinieku pa pareizo ceļu un attur viņu no uzspēles. Uzdevums

rada aktierim apziņu, ka viņam ir tiesības iziet uz skatuves,

palikt tur un dzīvot savu dzīvi, kas analoga lomai.

2ēl tikai, ka šāsdienas mēģinājums ne visus pārliecināja, jo
daži skolnieki arī šodien uzdevumus veica nevis darbības dēļ,
bet gan tikai pašu uzdevumu dēļ. Tāpēc arī uzdevumi tūlīt iz-

vērtās par aktieriskiem izrādīšanās «numuriem». Tā tas bija ar

Veselovski. Citiem, piemēram, Veljaminovai, uzdevums bija at-

kal gluži ārējs, tuvs paštīksmei. Govorkova uzdevums kā vien-

mēr bija vērsts uz to, lai spīdētu ar technisku izpildi. Viss tas

nevar dot labu rezultātu un izraisa tikai vēlēšanos liekuļot un

nevis patiesi darboties. Puščina uzdevums nebija slikts, bet par
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daudz sagudrots, literārs. Literatūra ir noderīga, bet ar to vel

aktiera mākslā nepietiek.

19... g

Šodien Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Skatuviskie uzdevumi ir ļoti daudzveidīgi. Bet ne visi

tie mums vajadzīgi un derīgi, daudzi ir pat kaitīgi. Tāpēc sva-

rīgi, lai aktieri paši prastu iedziļināties uzdevumu būtībā, lai

viņi izvairītos no nevajadzīgajiem uzdevumiem, lai atrastu un

iezīmētu vajadzīgos.
— Pēc kādām pazīmēm tos var izšķirt? — es gribēju no-

skaidrot.

— Ar vārdu «vajadzīgie uzdevumi» es saprotu:
1. Tie vispirms ir uzdevumi šaipus rampai — aktieru pusē,

bet nevis otrā pusē, kur atrodas skatītājs. Citiem vārdiem sakot,
tie ir uzdevumi, kas attiecas uz lugu un ir vērsti pret partne-
riem — citu lomu izpildītājiem, bet nevis pret skatītājiem par-

terā.

2. Tie ir aktiera uzdevumi, kas analogi lomas uzdevumiem.

3. Tie ir radoši un mākslinieciski uzdevumi — tādi, kas

veicina mākslas galvenā mērķa sasniegšanu: palīdz radīt un

mākslinieciski pārraidīt attēlojamā «cilvēka dvēseles dzīvi».

4. Tie ir patiesi, reāli, aktivi, cilvēciski uzdevumi, kas virza

lomu uz priekšu, un nevis aktieriskie, pieņemtie, sastingušie uz-

devumi, kam nav sakara ar attēlojamo personu un kas ietilpi-
nāti tikai skatītāju uzjautrināšanai.

5. Tie ir uzdevumi, kam var noticēt pats aktieris, partneri
un skatītājs.

6. Tie ir aizraujoši, trauksmaini uzdevumi, kas spēj iero-

sināt īstu pārdzīvojumu.
7. Tie ir iezīmīgi uzdevumi, kas tipiski izpildāmai lomai, —

nevis aptuveni, bet pilnīgi noteikti saistīti ar dramatiskā darba

būtisko kodolu.

8. Tie ir uzdevumi ar dziļu saturu, kas atbilst lomas iekšē-

jai būtībai, tie nav tikai sekli, pavirši pieskārieni lugai.

Man atliek tikai jūs brīdināt no visbīstamākiem, mechanis-

kiem un mašinaliem aktieru uzdevumiem, kas loti izplatīti mūsu

darbā un noved taisnā cejā pie amatniecības.

— Tādā kārtā, — es secināju, — jūs atzīstat ārējos un iek-

šējos uzdevumus, tātad — fiziskos un psicholoģiskos?
— Un elementāri psicholoģiskos, — piebilda Torcovs.
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— Kas tie ir par uzdevumiem? — es nesapratu.
— ledomājieties, ka jūs ienākat istabā, padodat labdienu,

paspiežat roku, pamājat ar galvu un apsveicat mani! Tas ir

parasts mechanisks uzdevums. Psicholoģija šinī gadījumā nav

galvenais.
— Kā! Tātad uz skatuves nedrīkst sasveicināties? — brīnījās

Vjuncovs.
Arkādijs Nikolajevičs pasteidzās viņu nomierināt:

— Sasveicināties drīkst, bet nedrīkst mechaniski mīlēt, ciest

un ienīst, nedrīkst izpildīt reālus, cilvēciskus uzdevumus bez

pārdzīvojuma, motoriski, kā jūs to mīlat darīt.

Citreiz, — Arkādijs Nikolajevičs turpināja paskaidrot, — jūs
pasniedzat, paspiežat roku un tanī pašā laikā ar skatienu cen-

šaties izteikt mīlestības, cieņas vai atzinības jūtas. Kaut gan
šādu uzdevumu izpildīšana mums ir pierasta, tomēr tur jau ir

kaut kas no psicholoģijas. Šādus uzdevumus mūsu valodā sau-

cam par elementāri psicholoģiskiem uzdevumiem.

Bet ir arī trešais gadījums. Pieņemsim, ka vakar starp mums

norisinājās skandaloza ķilda. Es jūs publiski apvainoju. Bet šo-

dien, jūs satiekot, man gribas jums pieiet, paspiest roku un

ar šo rokas spiedienu lūgt piedošanu, teikt, ka esmu vainīgs un

lūdzu aizmirst notikušo. Pasniegt roku bijušam ienaidniekam —

tas nav vairs vienkāršs uzdevums, un, pirms to izpildām, daudz

kas jāpārdomā, jāizjūt un jāpārvar sevī.

Šādu uzdevumu var atzīt par psicholoģisku un pie tam par

diezgan sarežģītu.
Stundas otrā pusē Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Lai cik pareizs arī būtu uzdevums, bet pats galvenais

un svarīgākais, lai tas aktierim liktos «vilinošs» un saistošs.

Uzdevumam jābūt tīkamam un pievilcīgam, lai aktierim gribē-
tos to izpildīt. Šādam uzdevumam piemīt pievilkšanas spēks, un

tas kā magnets rauj sev līdzi aktiera radošo gribu.
Uzdevumus, kam piemīt visas šīs aktierim nepieciešamās

īpašības, mēs saucam par daiļrades uzdevumiem. Bez tam ir

svarīgi, lai uzdevumi būtu aktierim pa spēkam, izprotami, izpil-
dāmi. Pretējā gadījumā tie izkropļos aktiera dabiskās spējas.
Piemēram: kāds ir jūsu uzdevums iemīļotajā «bērna autiņu»
ainā no «Branda»?

— Glābt cilvēci, — atbildēja Umnovichs.

— Nu, redziet! Vai tad kādam cilvēkam tik grandiozs uzde-

vums ir pa spēkam? Izvelieties sakumam vieglāku uzdevumu —

fizisku, bet pievilcīgu.
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— Vai tad tas būs interesanti.. .ja fizisku? — kautrīgi,
mīļi smaidot, griezās pie viņa Umnovichs.

— Kam interesanti? — pārjautāja Arkādijs Nikolajevičs.
— Publikai, — atbildēja mūsu kautrīgais psichologs.
— Par publiku nerūpējieties! Domājiet par sevi! — atbildēja

Torcovs. — Ja jūs paši ieinteresēsieties, skatītāji jums sekos.
— Man tas liekas neinteresanti

...

Es gribētu psicholoģisku
uzdevumu . . . labāku...

— Paspēsiet. Vēl par agru jums iedziļināties psicholoģijā un

visos citos uzdevumos. Ar laiku sasniegsiet arī tos. Pagaidām
aprobežosimies ar pašu vienkāršāko — fizisko uzdevumu. Katru

uzdevumu var padarīt pievilcīgu.
— Dvēseli taču — — — no miesas nekādi nevar atdalīt.

Sajaukt viegli ... kļūdīties ... tad tik skaties vien
...

— sa-

mulsis mēģināja pārliecināt Umnovichs.

— Tā, tā! Es jau arī to pašu saku, — piekrita Torcovs.

— Katrā fiziskā un katrā psicholoģiskā uzdevumā un to izpil-
dījumā daudz kas no viena un otra. Dalījums neiespējams.
Pieņemsim, ka jums jānospēlē Saljeri Puškina lugā «Mocarts

un Saljeri». Saljeri psicholoģijā, kurš nolēmis nogalināt Mo-

cartu, ir ļoti sarežģīta: grūti izšķirties — paņemt kausu, ieliet

vīnu, iebērt indi un pasniegt šo kausu draugam un ģēnijam,
par kura muziķu viņš pats tik sajūsmināts. Un visas tās taču

ir tikai fiziskas darbības. Bet cik daudz tur psicholoģijas! Pa-

reizāk sakot, viss tas ir sarežģīta psicholoģiskā darbība, bet cik

tur daudz fiziskā! Un te, lūk, jums visvienkāršākā ķermeniskā

darbība, proti: pieiet klāt cilvēkam un iesist viņam pļauku. Bet,
lai to izdarītu, cik daudz pirms tam jāpārdzīvo sarežģītu psi-

choloģisku pārdzīvojumu! Izdariet dažas fiziskas darbības ar

vīna kausu, ar pļauku, attaisnojiet tās iekšēji ar dotajiem ap-

stākļiem un «ja būtu» un pēc tam nosakiet, kur beidzas ķerme-
niskais un kur sākas dvēseliskais novads. Jūs redzēsiet, ka tas

nemaz tik vienkārši nav atrisināms un ka viegli tos var sajaukt.
Bet jūs nebaidieties no tā, ļaujiet, lai tie jaucas viens ar otru!

Izmantojiet robežu nenoteiktību starp fiziskiem un psiholoģis-
kiem uzdevumiem. Izvēloties uzdevumus, necentieties pārāk pre-
cizēt fiziskās un garīgās esības robežas. Izdariet to aptuveni, tā

sakot, vadoties no jūtu acumēra, pastāvīgi nosveroties uz fiziskā

uzdevuma pusi! Pret jūsu kļūdām es necelšu iebildumus. Tas

jums daiļrades brīžos tikai var noderēt.

— Kā tad acīm redzama kļūda var būt noderīga? — mēs

nesaprašanā jautājām.



166

— Tāpēc, ka kļūdoties jūs neaizbaidīsiet savas jūtas, kļūda
nodrošinās jūs pret iekšēju varmācību. Fiziski pareizi izpildīts
uzdevums jums palīdzēs atrast pareizu psicholoģisku stāvokli.

Tas pārveidos fizisko uzdevumu psicholoģiskā. Jo, kā jau teicu,
katram fiziskam uzdevumam var atrast psicholoģisku pamato-
jumu. Vienosimies pagaidām saskarties tikai ar fiziskiem uz-

devumiem. Tie ir saprotamāki un vieglāk izpildāmi. Ar tiem

mazāk riska nokļūt līdz uzspēlei. Pienāks laiks, kad mēs runā-

sim arī par psicholoģiskiem uzdevumiem, bet pagaidām ieteicu

jums visos savos vingrinājumos, etidēs, fragmentos, lomās mek-

lēt vispirms fizisku uzdevumu.

19 g

Tagad kārta svarīgam jautājumam: kā posmā ietvert uzde-

vumus? Šī procesa psichotechnika: jāizdomā analizējamiem pos-

miem attiecīgi nosaukumi, kas vislabāk raksturo iekšējo saturu.

— Kam tad vajadzīgas šādas kristības? — ironizēja Govor-

kovs.

Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Vai jūs zināt, kāda nozīme ir labi uzminētam nosauku-

mam, kas apzīmē posma iekšējo, būtisko saturu?

Nosaukums ir posma sintezē, ekstrakts. Lai to iegūtu, posmu

vajag «nostādināt» kā zāļu šņabi, nosūkt iekšējo saturu, kris-

talizēt to un iegūtajam «kristālam» atrast attiecīgu nosaukumu.

Kamēr aktieris meklē šo vārdu, viņš posmu arī izpētī, izstudē,
kristalizē un sintezē. Meklēdams posaukumu — atrod arī pašu
uzdevumu.

Pareizs nosaukums, kas apzīmē posma saturu, atklāj arī

posmā ietverto uzdevumu.

Lai šo darbu izprastu praksē, izpildīsim to kaut vai frag-
mentā «par bērna autiņiem» no «Branda», — teica Arkādijs
Nikolajevičs. — Ņemsim pirmos divus posmus, divas epizodes.
Es atgādināšu jums saturu.

Agnese, mācītāja Branda sieva, zaudējusi savu vienīgo dēlu.

Sērās viņa pārcilā bērna autiņus, drēbītes, spēļu lietas, dažādas

mantiņas — relikvijas. Pār katru priekšmetu līst sērotājas mā-

tes asaras. Atmiņas plosa sirdi. Nelaime notikusi tāpēc, ka viņi
dzīvo mitrā, neveselīgā apvidū. Jau agrāk, kad bērns slimoja,
māte lūdza vīru braukt projām no šās draudzes. Bet fanātiķis

Brands, palikdams uzticīgs savām idejām, negribēja ziedot
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mācītāja pienākumus savas ģimenes laimes dēj. Tādēļ viņš zau-

dēja dēlu.

Atgādinu otra posma (epizodes) saturu: atnāk Brands. Viņš
cieš pats un cieš Agneses dēļ. Bet fanatiķa pienākums liek vi-

ņam rīkoties cietsirdīgi, un viņš pierunā sievu mirušā bērna

mantas un rotaļlietiņas atdāvināt čigānietei, jo tās traucē Ag-
nesi kalpot dievam un izpildīt viņu dzīves galveno ideju —

kalpot tuvākajam.
Tagad atrodiet abu posmu iekšējā satura ekstraktu un tādēļ

izdomājiet katram attiecīgu nosaukumu!

— Jā, ko tad tur tik daudz domāt! Viss ir skaidrs. Pirmā

uzdevuma nosaukums — mātes mīlestība, bet otra uzdevuma

nosaukums — ja atļauts teikt — fanatiķa pienākums, — no-

teica Govorkovs.

— Labi, lai būtu tā, — piekrita Torcovs. — Es nedomāju
detalizēt posma kristalizācijas procesu. Šo darbu mēs izstudēsim

visos sīkumos tad, kad ķersimies -pie lomas un lugas.

Pagaidām dodu jums padomu nekad uzdevuma nosaukumu

neapzīmēt ar
lietvārdu. Pataupiet to posma nosaukumam, — ska-

tuviskus uzdevumus vienmēr vajag apzīmēt ar darbības vārdu.

— Kāpēc? — mēs nesapratām.
— Es palīdzēšu jums atbildēt uz šo jautājumu, bet ar no-

teikumu, ka jūs vispirms paši pamēģināsiet izpildīt šos uzde-

vumus darbībā, kurus nule apzīmējāt ar lietvārdu: 1) mātes mī-

lestība un 2) fanatiķa pienākums.
Vjuncovs ar Veļjaminovu uzņēmās to izpildīt. Pirmais satai-

sīja dusmīgu seju, ieplēta acis, iztaisnoja muguru un sasprin-
dzināja to līdz sastingumam. Viņš soļoja stingrā gaitā, dauzī-

dams papēžus, runāja basā, iecirtās, cerēdams ar šādiem

līdzekļiem panākt stingrību, spēku, noteiktību un tādā kārtā

izteikt kaut kādas pienākuma sajūtas «vispār». Arī Veļjaminova
lauzās, cenzdamās «vispār» izteikt maigumu un mīlestību.

— Vai jūs neatrodat, — noskatījies viņu spēli, teica Arkā-

dijs Nikolajevičs, — ka lietvārdi, ar kuriem jūs apzīmējāt uz-

devumus, pamudināja vienu no jums radīt it kā valdonīga
cilvēka tēlu, bet otru — izspēlēt mātes mīlestības jūtas? Jūs

izlikāties viens par valdonīgu, otrs par mīlošu cilvēku, bet ne-

bijāt tādi. Tas notika tāpēc, ka lietvārds apzīmē priekšstatu,
zināmu stāvokli, tēlu, parādību. Jāievēro, ka lietvārds tikai tē-

laini vai formāli apzīmē priekšstatus un neierosina ne aktivitāti,
ne darbību. Bet katram uzdevumam vienmēr jābūt darbības iero-

sinātajam.
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— Tomēr, atvainojiet, lūdzu, lietvārds var ilustrēt, attēlot,
parādīt, bet tā, atļaujiet teikt, ari ir darbība! — strīdējās Go-

vorkovs.

— Jā, darbība, tikai ne īsta, produktiva un mērķtiecīga, kādu

skatuvei prasa mūsu māksla, bet tā ir aktieriska, «izlikšanās»

darbība, ko mēs neatzīstam un mēģinām izskaust.

Tagad paskatīsimies, kas notiks, ja mēs uzdevumu apzīmē-
sim nevis ar lietvārdu, bet ar attiecīgu darbības vārdu, — tur-

pināja Arkādijs Nikolajevičs.
— Kā tad to dara? — lūdzām paskaidrot.
— Tas ir ļoti vienkārši, — teica Torcovs, — proti: pirms

nosauciet darbības vārdu, nolieciet transformējamā lietvārda

priekšā — «es gribu»: «gribu darīt. . . ko?»!

Pamēģināšu šo procesu parādīt ar piemēru. Pieņemsim, ka

mēģinājumu izdarām ar vārdu «vara». Nolieciet tam priekšā
vārdu «es gribu». Iznāks: «es gribu varu». Šāda gribēšana ir

pārāk vispārināta un nereāla. Lai to iedzīvinātu, atrodiet kon-

krētāku mērķi! Ja tas jums izliksies pievilcīgs, — iekšēji jūsos
radīsies tieksme un aicinājums darboties, lai mērķi sasniegtu.
To tad jums vajag apzīmēt ar iezīmīgu vārdisku nosaukumu,
kas izteiktu iekšējo būtisko saturu. Tas būs darbības vārds, kas

apzīmē reālu, aktivu darbību, bet nevis tikai sastingušu priekš-
statu vai jēdzienu, ko dod lietvārds.

— Kā lai atrod šādu vārdu? — es nesapratu.
— Sakiet sev: «Ko es gribu darīt... lai iegūtu varu?» At-

bildiet uz jautājumu — un jūs uzzināsiet, kā jādarbojas.
— Es gribu būt valdonīgs, — nekavējoties izlēma Vjuncovs.
— Vārds būt nozīme statisku stāvokli. Tajā nav aktivitātes,

kas nepieciešama iedarbīgam uzdevumam, — piezīmēja Arkādijs
Nikolajevičs.

— Gribu iegūt varu. — izlaboja Veļjaminova.
— Tas jau nedaudz tuvāk aktivitātei, bet tomēr pārāk vis-

pārināti un nav uzreiz izpildāms. Pamēģiniet atsēsties uz šā

krēsla un gribiet iegūt varu «vispār»! Vajadzīgs konkrētāks,

tuvāks, reālāks un izpildāms uzdevums. Kā redzat, ne katrs

darbības vārds var būt noderīgs, ne katrs vārds pamudina uz

aktivu, produktīvu darbību. Vajag mācēt izvēlēties uzdevumu

nosaukumus.

— Gribu iegūt varu, lai darītu laimīgu visu cilvēci,
ieteica kāds.

— Tā ir skaista frāze, bet īstenība grūti noticēt, ka to iespē-

jams realizēt, — iebilda Arkādijs Nikolajevičs.
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— Es gribu iegūt varu, lai baudītu dzīvi, lai jautri padzī-
votu, lai mani godātu, lai izpildītu manus untumus, lai apmie-
rinātu savu patmīlību, — izlaboja Šustovs.

— Šī vēlēšanās ir reālāka un vieglāk izpildāma, bet, lai to

izpildītu, jums būs iepriekš jāatrisina daži palīguzdevumi. Šādu

gala mērķi nevar sasniegt uzreiz, tam jātuvojas pakāpeniski,
jākāpj kā pa kāpnēm uz augšējo stāvu. Tur nenoklūsi ar vienu

soli. Virzoties uz uzdevumu, saskaitiet visus pakāpienus.
— Es gribu izlikties lietišķs, gudrs, lai iemantotu uzticību.

Gribu izcelties, uzkalpoties, pievērst sev citu uzmanību un tā

tālāk.

Pēc tam Arkādijs Nikolajevičs atgriezās pie «bērna autiņu»
ainas no «Branda» un, lai iesaistītu nodarbībās visus skolnie-

kus, izteica šādu priekšlikumu:
— Lai visi vīrieši iejūtas Branda lomā un lai izdomā uzde-

vuma nosaukumu! Viņiem labāk jāizprot Branda psicholoģijā.
Kas attiecas uz sievietēm, tad lai viņas visas kļūst par Agneses

pārstāvēm. Viņām tuvāka sievietes un mātes intimā mīlestība.

Viens, divi, trīs! Klases turnīrs starp vīriešu un sieviešu no-

daļām sākās.

— Es gribu iegūt varu pār Agnesi un piespiest viņu nest

upuri. Gribu glābt viņu un vadīt.

Nepaspēju frāzi izteikt līdz galam, kad sievietes man uz-

klupa un apbēra katra ar savu vēlēšanos.

— Es gribu atcerēties mirušo!

— Gribu tuvoties viņam! Gribu būt ar viņu kopā!
— Gribu viņu izdziedināt, glāstīt, rūpēties par viņu Es

gribu viņu atdzīvināt! — Gribu sekot mirušajam! — Gribu sa-

just viņa tuvumu! — Gribu redzēt viņu starp dzīvajiem! — Gribu

piecelt viņu no kapa! — Gribu viņu sev atgūt atpakaļ! — Gribu

aizmirst viņa nāvi! — Es gribu noslāpēt skumjas!

Maloletkova kliedza par visiem skaļāk tikai vienu frāzi:

— Es gribu viņu apskaut un nešķirties!
— Ja tā, — savukārt paziņoja vīrieši, — tad cīnīsimies! —

Es gribu Agnesi nomierināt un iegūt viņas labvēlību! — Gribu

viņu noglāstīt! — Gribu, lai viņa sajustu, ka es saprotu viņas
ciešanas! — Gribu viņai iztēlot, kāds valdzinošs prieks to sa-

gaida pēc pienākuma izpildīšanas. — Gribu viņai paskaidrot
cilvēka lielos uzdevumus.

— Nu, ja ta, — atsaucas sievietes, — tad gribu iežēlināt

vīru ar savām mokām! Gribu, lai viņš redzētu manas asaras!



— Gribu vēl stiprāk pieķerties un nelaist prom! — kliedza

Malojetkova.
Vīrieši atbildēja: — Gribu iebaidīt ar atbildību cilvēces

priekšā! Gribu piedraudēt ar sodu un šķiršanos! — Gribu izteikt

savu izmisumu, jo nav iespējama saprašanās!
Kamēr turpinājās šī apšaude, dzima aizvien jaunas domas

un jūtas, kuras vajadzēja apzīmēt ar attiecīgiem darbības vār-

diem, un darbības vārdi savukārt izraisīja iekšējas tieksmes un

aktivitāti.

Cenzdamies pārliecināt sievietes, es ar viņām cīnījos, un,
kad visi uzdevumi, ko man ieteica prāts, jūtas un griba, bija
izsmelti, — man radās sajūta, ka aina jau nospēlēta. Šāds stā-

voklis sagādāja apmierinājumu.
— Katrs izmeklēts uzdevums savā veidā ir pareizs un lie-

lākā vai mazākā mērā ierosina darbību, — teica Arkādijs Ni-

kolajevičs. — Vieniem, kam aktivāka daba, šāds uzdevums:

gribu atcerēties mirušo — maz ko dod jūtām, viņiem vajadzēja
cita uzdevuma: gribu apskaut un nešķirties. No kā tad? No lie-

tām, atmiņām, domām par mirušo. Bet, ja jūs šos uzdevumus

ieteiksiet citiem, viņi izturēsies pret tiem vienaldzīgi. Svarīgi ir,

lai katrs uzdevums būtu saistošs un saviļņotu.
Tagad man šķiet, ka es jums liku praksē pašiem atbildēt uz

jautājumu, ko jūs uzdevāt man: kāpēc uzdevums jāapzīmē ar

darbības vārdu un nevis ar lietvārdu?

Tas pagaidām ir viss, ko es jums varēju pastāstīt par pos-

miem un uzdevumiem. Pārējo pastāstīšu jums citreiz, kad jūs
vairāk zināsiet par mūsu mākslu un tās psichotechniku, kad

jums būs luga un lomas, kuras varēs sadalīt posmos un uzde-

vumos.
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VIII. PATIESĪBAS IZJŪTA UN

TICAMĪBA

19... g

Stunda. Plakāts, uz ta uzrakstīts:

Patiesības izjuta un ticamība.

Pirms nodarbību sākuma skolnieki bija aizņemti, meklējot
uz skatuves Maloļetkovas kārtēji nozaudēto somiņu ar naudu.

Pēkšņi negaidot atskanēja Arkādija Nikolajeviča balss. Viņš
jau sen bija mūs no partera novērojis.

— Cik labi skatuviskais ietvars izcel to, kas noris pie ap-

gaismotas rampas. Jūs īsti pārdzīvojāt meklēšanu, viss bija pa-
tiesi, visam varēja noticēt, nelielos fiziskos uzdevumus jūs iz-

pildījāt precizi; tie bija noteikti un skaidri, uzmanība saasināta,

daiļradei vajadzīgie elementi darbojās pareizi un saskanīgi ...
Vārdu sakot, uz skatuves veidojās patiesa māksla, — viņš ne-

gaidot secināja.
— Nē... Kāda māksla? Bija īstenība, īsta patiesība, «patiess

notikums», kā jūs to apzīmējat, — iebilda skolnieki.

— Nu, atkārtojiet šo «patieso notikumu»!

Mēs nolikām somiņu agrākajā vietā un izlikāmies, ka no

jauna sākam to meklēt. Protams, no visa tā nekas neiznāca.

— Nē, šoreiz es nesajūtu ne uzdevumu, ne darbību, ne īstu

patiesību... — kritizēja Arkādijs Nikolajevičs. — Kāpēc jūs
nevarat atkārtot, ko nupat pārdzīvojāt īstenībā? Varētu lik-

ties, ka tālab nevajadzētu būt pat aktierim, bet vienkārši cil-

vēkam.

Skolnieki sāka izskaidrot Torcovam, ka pirmoreiz viņiem
vajadzējis īsti meklēt, bet otrreiz tas nebijis vajadzīgs un viņi
tikai izlikušies, ka meklē. Pirmoreiz bija īsta patiesība, bet otr-

reiz — tās viltojums, izlikšanās, meli.

— Tad nospēlējiet meklēšanas ainu bez meliem, patiesi! —

ierosināja Arkādijs Nikolajevičs.
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— Bet... — mēs vilcinājāmies. — Tas nav tik vienkārši.

Vajag sagatavoties, mēģināt, pārdzīvot. . .
— Kā — pārdzīvot? ... Bet vai tad jūs nepārdzīvojāt, kad

meklējāt somiņu?
— Tā bija patiesība, bet tagad mums jārada un jāpārdzīvo

izdomājums.
— Vai tad uz skatuves jāpārdzīvo citādi nekā dzīvē? —

Torcovs nesaprata.
Pamazām aizvien ar jaunu jautājumu un paskaidrojumu

palīdzību Arkādijs Nikolajevičs mūs pārliecināja, ka reā-

lās īstenības plāksnē īsta patiesība un ticamība rodas pati no

sevis. Piemēram, kad nupat skolnieki uz skatuves meklēja pazu-

dušo lietu, tā bija īsta patiesība, kam varēja noticēt. Bet tas

notika tāpēc, ka tanī laikā uz skatuves nebija vis spēle, bet

gan reāla īstenība.

Bet, kad šādas īstenības uz skatuves nav un tur norisinās

spēle, tad, lai rastos patiesība un ticamība, nepieciešama
iepriekšēja sagatavošanās. Tas nozīmē, ka patiesība un ticamība

vispirms rodas iedomātas dzīves plāksnē, mākslinieciskā izdomā,

bet pēc tam mēs to parādām uz skatuves.

— Tādējādi, lai izraisītu sevī īstu patiesību un lai uz ska-

tuves varētu atveidot somiņas meklēšanu, kas nupat notika

īstenībā, vajag vispirms iekšēji it kā pagriezt kādu sviru un

pārcelties iedomātās dzīves plāksnē, — paskaidroja Torcovs.

— Tur jūs realizēsiet savu izdomu, analogu īstenībai. Līdz ar to

maģiskais «ja būtu» un pareizi uztvertie dotie apstākli palīdzēs

jums uz skatuves sajust un radīt skatuvisko patiesību un tica-

mību. Tādā kārtā dzīves patiesība ir tā, kas eksistē, kas ir, ko

cilvēks droši zina. Bet uz skatuves par patiesību nosauc to, kā

īstenībā nav, bet kas varētu notikt.

— Lūdzu, atvainojiet, — jautāja Govorkovs. — Par kādu

patiesību var runāt teātrī, ja viss tur ir izdomājums un meli,

sākot ar pašu Šekspira lugu un beidzot ar papes kinžalu, ar ko

Otello noduras.

— Ja jūs mulsina tas, ka viņa kinžals nav no tērauda, bet

no papes, — atbildēja Arkādijs Nikolajevičs, — ja tieši šo

rupjo, butaforisko viltojumu uz skatuves jūs nosaucat par me-

liem un ja tādēļ jūs nonicināt visu mākslu un vairs neticat pa-

tiesai skatuviskai dzīvei, tad apmierinieties un iegaumējiet:
teātrī nav svarīgi tas, vai Otello kinžals ir no papes vai tē-

rauda, bet gan tas, vai paša aktiera jūtas, kas apliecina Otello

pašnāvību, ir pareizas, patiesas un īstas. Svarīgi ir tas, kā rīko-
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tos pats cilvēks — aktieris, ja Otello dzīves apstākļi būtu īste-

nība un ja arī kinžals, ar kuru tas noduras, būtu īsts.

Izlemiet taču, kas jums interesantāks un svarīgāks, kam jūs

gribat ticēt: vai iam, ka teātrī un lugā eksistē materiālās pa-

saules faktu un notikumu reālā patiesība, vai arī tam, ka aktiera

dvēselē dzimušās jūtas, ko izraisa īstenībā neesoša skatuviska

izdoma, ir patiesas un pareizas!

Lūk, par šo jūtu patiesību mēs runājam! Šāda skatuviskā

patiesība ir vajadzīga aktierim daiļrades mirkļos. Bez šādas

patiesības un ticamības nav īstas mākslas! Un, jo reālāks uz

skatuves ārējais iekārtojums, jo aktiera pārdzīvojumam lomā

jābūt īstākam.

Bet bieži mes uz skatuves redzam pilnīgi pretējo. Tur iz-

veido iekārtu, kur dekorācijas, lietas ir reālas, kur viss 'ir pa-

tiesība, bet pavisam aizmirst lomu izpildītāju jūtu un pārdzī-
vojuma patiesību. Šāda nesaskaņa starp lietu patiesību un jūtu

nepatiesību tikai vēl vairāk pasvītro, ka lomu izpildījumā nav

nekā no īstās dzīves.

Lai tas nenotiktu, centieties vienmēr attaisnot uz skatuves

atveidoto rīcību un darbības ar saviem «ja būtu» un dotajiem

apstākļiem. Tikai ar šādu daiļradi jūs varēsiet pilnīgi apmie-
rināt savu patiesības izjūtu un noticēt savu pārdzīvojumu
īstumam.

Šo procesu mēs nosaucam par attaisnošanas procesu.

Gribēju pilnīgi saprast to svarīgo, ko Torcovs izskaidroja,
un lūdzu viņu īsos vārdos formulēt: ko nozīmē patiesība teātrī.

Un, lūk, ko viņš man atbildēja:
— Patiesība uz skatuves ir tad, ja mēs pārliecināti ticam,

kas notiek mūsos un mūsu partneru dvēselēs.

Patiesība nav atdalāma no ticamības un ticamība, no patie-
sības. Tās nevar eksistēt viena bez otras, un bez tām abām

nevar būt ne pārdzīvojuma, ne daiļrades.

Visam, kas notiek uz skatuves, vajag pārliecināt pašu ak-

tieri, tāpat arī partneri un skatītāju. Arvien jāiedveš ticība, ka

reālajā dzīvē var eksistēt jūtas, analogas tām, kādas pārdzīvo
uz skatuves radošs mākslinieks. Katru mirkli, kad mēs atroda-

mies uz skatuves, mums vajag ticēt pārdzīvoto jūtu patiesībai
un atveidoto darbību patiesībai.

Lūk, kāda iekšēja patiesība un naiva ticēšana šai patiesībai
nepieciešama aktierim uz skatuves! — nobeidza Arkādijs Ni-

kolajevičs.
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Šodien biju teātrī uz skaņu un trokšņu mēģinājumu. Starp-
brīdī aktieru foajē Arkādijs Nikolajevičs uzsāka sarunu ar aktie-
riem un mums — skolniekiem. Uzrunādams mani un Šustovu,

viņš, starp citu, teica:

— Cik žēl, ka jūs šodien neredzējāt mēģinājumu teātrī! Tas

jums uzskatāmi parādītu, ko nozīmē uz skatuves īsta patiesība
un ticamība. Mēs tagad mēģinām senu franču lugu, kas iesākas

tā: meitene ieskrien istabā un paziņo, ka viņas lellei sācis sāpēt
vēderiņš. Kāda darbības persona ieteic dot lellei zāles. Meitene

aizskrien. Pēc kāda laika viņa atgriežas un paziņo, ka slimā

izveseļojusies. Tāds ir ainas saturs, kur tālāk atrisināta «neli-

kumīgu vecāku» traģēdija.
Teātra butaforijās nebija atrodama lelle. Tās vietā paņēma

koka klucīti, ievīstīja to skaistā, vieglā audumā un iedeva

meitenei, kas izpildīja lomu. Bērns tūlīt atzina koka klucīti par

savu meitu un no sirds veltīja viņai savu mīlestību. Bet nelaime

tā, ka mazgadīgā lelles māte nebija vienis prātis ar lugas
autoru par metodēm — kā ārstējams vēderiņš: viņa neatzina

zāles un deva priekšroku klizmai. Šai sakarībā tad arī autora

tekstu rediģēja un izlaboja atbilstoši lomas izpildītājai: lugas
tekstu meitene apmainīja pret savējo. Pie tam viņa ļoti pamatoti

pierādīja — to viņai bija mācījusi personiskā pieredze, — ka

klizma ir iedarbīgāka un patīkamāka nekā caurejas zāles.

Mēģinājumam beidzoties, bērns neparko negribēja šķirties
no savas meitas. Butafors labprāt būtu viņai dāvājis neīsto

lelli — koka klucīti, bet viņš nedrīkstēja atdot audumu, kas

bija nepieciešams vakara izrādei. Sekoja bērna traģēdija ar

raudāšanu un asarām. Tā izbeidzās tikai tad, kad bērnam ieteica

apmainīt vieglo, skaisto audumu pret lētu, bet siltu vilnas drēbi.

Meitene atzina, ka slimajam vēderiņam siltums noderīgāks par

auduma skaistumu vai greznumu, un labprāt piekrita maiņai.
Tā ir patiesība un ticamība!

Lūk, no kā mums jāmācās spēlēt! — jūsmoja Torcovs.

— Es atceros vēl otru gadījumu, — viņš turpināja. — Kad

kādreiz savu brāļameitu nosaucu par vardulēnu, tāpēc ka viņa

lēkāja pa paklāju, meitene veselu nedēļu turpināja šo lomu un

pārvietojās tikai četrrāpus. Viņa nosēdēja vairākas dienas zem

galdiem, aiz krēsliem un istabas kaktos, slēpdamās no cilvēkiem

un aukles.

Otrreiz viņu uzslavēju par to, ka viņa ka pieaugusi piekla-



175

jīgi sēdēja pie pusdienu galda, un tūliņ lielā draiskule kļuva

atturīga un sāka mācīt labās manieres savai audzinātājai. Tā

bija mājiniekiem pati mierīgākā nedēļa, jo meitene nebija nemaz

dzirdama. Padomājiet tikai — veselu nedēļu spēles dēļ labprā-
tīgi apvaldīt savu temperamentu un šajā upurī atrast apmieri-
nājumu! Vai tas nepierāda iztēles lokanību, bērna piekāpību un

pieticību spēles temu izvēlē! Vai tā nav ticēšana savas izdomas

īstenībai un patiesībai!
Tiešām jābrīnās, cik ilgi bērni var piesaistīt savu uzmanību

vienam objektam un darbībai! Viņiem patīkami dzīvot iemīļotā
tēlā ilgāku laiku vienā un tai pašā noskaņojumā. Patiesās dzī-

ves ilūzija, ko bērni rada spēlē, ir tik stipra, ka viņiem grūti
no tās atgriezties īstenībā. Itin visā, kas gadās pa rokai, viņi
rod sev prieku. Viņiem vajag tikai pateikt sev «it ka būtu», un

izdoma jau dzīvo viņos.
Bērnu «it kā būtu» ir daudz spēcīgāks par mūsu maģisko

«ja būtu».

Bērniem piemīt vēl viena īpašība, kas jāpiesavinās arī mums.

Bērni zina to, kam viņi var ticēt un ko nevajag ievērot. Un

meitenei, par kuru es pašlaik jums pastāstīju, dārgas bija mā-

tes jūtas, un viņa prata neievērot koka gabalu.
Lai ari aktieris uz skatuves interesējas par to, kam viņš var

noticēt, bet tas, kas to traucē, lai paliek neievērots! Tas palī-
dzēs aizmirst portāla tumsu un publiskās uzstāšanās nosacī-

jumus.

Un, kad jūs mākslā nonāksiet līdz tādai patiesībai un tica-

mībai kā bērni savās rotaļās, tad varēsiet kļūt par izciliem ska-

tuves māksliniekiem.

19... g

Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Es jums vispārējos vilcienos pastāstīju par patiesības
lomu un nozīmi daiļrades procesā. Tagad pārrunāsim par ne-

patiesību un meliem uz skatuves!

Ir labi, ja piemīt patiesības izjūta, bet vajag sajust arī

melus.

Jūs pārsteidz, ka es šos jēdzienus atdalu un nostādu vienu

otram pretim. Es to daru tāpēc, ka pati dzīve to prasa.

Starp teātra vadītājiem, aktieriem, skatītājiem un kritiķiem
ir daudz tādu, kas uz skatuves cienī tikai nosacītas formas,

teatralismu un melus.
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Tas izskaidrojams ar sliktu, sabojātu gaumi vai arī ar pār-
sātinātību. Daži ļaudis, tāpat kā gardēži, prasa, lai uz skatuves

pasniedz kaut ko asu, pikantu. Tiem vajag kaut kā sevišķa, kā

nav dzīvē. Reālā īstenība viņiem apnikusi, un tie negrib to

redzēt uz skatuves. «Tikai ne tā kā dzīvē!» viņi saka un, lai

izvairītos no dzīves, meklē uz skatuves pēc iespējas vairāk

mākslotības.

Visu to attaisno ar gudriem vārdiem, rakstiem, lekcijām, sa-

domātām modernām teorijām, kuras it kā radījusi izsmalcināta

mākslas izpratne. «Teātrī ir vajadzīgs skaistais!» viņi saka.

«Mēs gribam izrādē atpūsties, priecāties, smieties! Mēs negri-
bam tur ciest un raudāt.» — «Rūpju jau pietiek dzīvē,» saka citi.

Pretēji šiem ļaudīm ir daudz teātra vadītāju, aktieru, ska-

tītāju, kritiķu, kas mīl un atzīst uz skatuves tikai vitalitāti,

dabiskumu, reālismu — patiesību. Šie cilvēki grib normālu un

veselīgu barību, labu «gaļas ēdienu» bez pikantām un kaitīgām
«mērcēm». Viņi teātrī nebaidās no spēcīgiem iespaidiem, kas

skaidrina dvēseli. Viņi vēlas tur raudāt, smieties, pārdzīvot,
netieši piedalīties lugas dzīvē. Viņi vēlas, lai uz skatuves pa-
tiesi atspoguļotu cilvēka dvēseles dzīvi.

Pievienojiet sacītajam vēl to, ka pārspīlējumi mēdz būt kā

vienā, tā otrā gadījumā, kur spilgtums un samākslotība izvēr-

šas kroplībā, bet vienkāršība un dabiskums sasniedz jau ultra-

naturalisma robežu.

Kā pirmā, tā otrā galējība robežojas ar vissliktāko uzspēli.
Viss teiktais liek man atdalīt patiesību no meliem un runāt par

tiem atsevišķi.

Bet mīlēt vai neieredzēt tos — ir viens, un gluži pretējais
ir... bet lai paliek... — pārtrauca Arkādijs Nikolajevičs un

pēc brīža, sākto frāzi nenobeidzis, griezās pie Dimkovas un

Umnovicha.

— Nospēlējiet mums savu iemīļoto «bērna autiņu» ainu no

«Branda».

Viņi ar aizkustinošu nopietnību, bet arī ar parasto piepūli
un «darba sviedriem» izpildīja prasīto.

— Sakiet man, — griezās Arkādijs Nikolajevičs pie Dim-

kovas, — kāpēc jūs nupat bijāt tik bikla un diletantiski nepār-
liecināta!

Dimkova klusēja, ierāvās sevī un nolaida acis.

— Kas jūs traucēja?
— Nezinu! Es nespēlēju tā, kā jūtu

.. . Pasaku vārdu un

gribas teikto atsaukt atpakaļ.
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— Kādēļ tad tā? — izjautāja Arkādijs Nikolajevičs. Bei-

dzot viņa atzinās, ka bijušas paniskas bailes no meliem un

uzspēles.
— Ka! — Torcovs neatlaidās. — Jus baidījāties no meliem?

— Jā, — atzinās Dimkova.

— Bet jūs, Umnovich? Kāpēc jūsu spēlē tik daudz cenša-

nās, liekas piepūles, smaguma, mokošu paužu? — iztaujāja
Torcovs.

— Gribas dziļāk tvert, iegremdēties . . . dzīvas jūtas un vār-

dus satvert... lai cilvēki justu... lai dvēsele pulsētu... vib-

rētu .. . vajag taču noticēt, pārliecināt...
— Jūs sevī meklējat īsto patiesību, jūtas, pārdzīvojumu,

zemtekstu? Vai ne tā?

— Tieši ta! Tieši ta!

— Te jums divi dažādi aktieru tipi, — Arkādijs Nikolaje-
vičs griezās pie skolniekiem. — Abi viņi neieredz melus uz

skatuves, bet katrs savādāk. Piemēram, Dimkova no tiem pa-
niski baidās un visu savu uzmanību veltī tikai meliem. Atraz-

damās uz skatuves, viņa visu laiku domā tikai par tiem. Par

patiesību viņa nedomā, nav laika to atcerēties, jo bailes no

meliem pilnīgi pakļāvušas viņu savā varā. Tā ir pilnīga ver-

gošana, un te nevar būt pat runa par daiļradi.
Ari Umnovichs pakļauts verdzībā, taču tās nav bailes no

meliem, bet gan kaislīga patiesības mīlestība. Viņš it nemaz

nedomā par meliem, jo pilnīgi atrodas patiesības gūstā. Lieki

būtu jums vēl paskaidrot, ka cīņa ar meliem, tāpat kā patie-
sības mīlestība tikai patiesības mīlestības dēļ, — nenoved nekur

citur kā tikai — pie uzspēles.
Nevar iet uz skatuves un radīt, ja prātā tikai viena doma:

«Kaut tikai es nesamelotu!» Tāpat nevar Jauties vienīgi rū-

pēm — par katru cenu radīt patiesību. Tādas domas veicinās

tikai melus.

— Kā lai sevi no tā pasarga! — gandrīz raudot jautāja
nelaimīgā Dimkova.

— Ar diviem jautājumiem, kas uzasina daiļradi kā galoda
bārdas nazi. Ja jūs nomāc neatlaidīgas domas par meliem, tad

pārbaudiet sevi un, atrazdamies apgaismotas rampas priekšā,

jautājiet sev:

«Vai es darbojos vai cīnos ar meliem?»

Mēs ejam uz skatuves, nevis lai cīnītos ar saviem trūku-

miem, bet gan lai īsti, produkti vi un mērķtiecīgi darbotos. Ja

darbība sasniedz savu mērķi, tas nozīmē, ka meli ir uzvarēti.
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Lai pārbaudītu, vai jus pareizi darbojaties, uzdodiet sev otru

jautājumu:

«Kālab es darbojos: sevis vai skatītāju labad, vai arī tā

dzīvā cilvēka labad, kas stāv manā priekšā, tas ir, — partnera
labad, kas atrodas man līdzās uz skatuves?»

Jūs zināt, ka aktieris daiļrades mirklī nevar sevi novērtēt.

Arī skatītājs to nevar, kamēr viņš vēro. Secinājumus viņš iz-

dara mājās. Vērtētājs ir partneris. Ja aktieris ietekmējis viņu,

ja panākta jūtu un saskares ticamība, tad tas nozīmē, ka .daiļ-
rades mērķis ir sasniegts un meli uzvarēti.

Tas, kas daiļrades brīžos uz skatuves neizliekas un neuz-

spēlē, bet darbojas īsti, produktīvi, mērķtiecīgi un līdz ar to

nepārtraukti; tas, kas uz skatuves nodibina saskari ar partneri
un nevis ar skatītāju; tas, kas apvalda sevi lugas un lomas

ietvaros, reālas dzīves, patiesības, ticamības un «es esmu» at-

mosfērā, — tas uz skatuves dzīvo patiesi.
Ir ari cits veids, ka cīnīties ar meliem, — Arkādijs Nikola-

jevičs mierināja raudošo Dimkovu. — Aizdzīt melus.

Bet kas galvos, ka brīvajā vieta neieradīsies cita, vel lie-

lāka nepatiesība?
Te jārīkojas citādi un zem sazēlušiem meliem jāpasēj īsti

patiesības graudi. Lai patiesība nomāc melus, kā maziem bēr-

niem jaunie, augošie zobi izspiež piena zobiņus! Lai aktieriskos

štampus, uzspēli un melus aizdzen labi nostiprināts «ja būtu»,
dotie apstākļi, aizraujoši uzdevumi, pareizas darbības!

Kaut jūs zinātu, cik svarīgi un nepieciešami ir apzināties

patiesību, lai aizdzītu melus. Šim procesam, ko mēs saucam par

štampu un melu izravēšanu, — jādarbojas nemanīti, ierasti, pa-
stāvīgi un jāpārbauda katrs mūsu solis uz skatuves.

Viss, ko es teicu par patiesības izaudzēšanu, attiecas ne

tikai uz Dimkovu, bet arī uz jums, Umnovich, — piezīmēja

Arkādijs Nikolajevičs, uzrunādams mūsu «zīmētāju».
Es zinu padomu, ko jums stingri vajag iegaumēt: nekad uz

skatuves nepārspīlējiet prasību pēc patiesības, ne arī melu no-

zīmi! Pārāk liela tieksme pēc patiesības noved pie uzspēles
pašas patiesības dēļ. Tā ir vissliktākā nepatiesība. Kas attiecas

uz pārmērīgām bailēm no meliem, tad tās rada nedabisku pie-
sardzību, — kas arī ir viena no vislielākajām skatuves «nepa-

tiesībām». Pret pēdējo, tāpat kā pret patiesību uz skatuves, jā-
izturas mierīgi, taisnīgi, bez «piesiešanās». Patiesības teātrī

vajag tikai tik daudz, lai tai īsti varētu noticēt, lai tā pārlie-
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cinatu pašu aktieri un partneri uz skatuves un lai palīdzētu
droši izpildīt iecerētos daiļrades uzdevumus.

Arī meli var noderēt, jia pret tiem sapratīgi attiecas.

Meli — ir kamertonis, kas nosaka, ko aktierim nevajag
darīt.

Nav nelaime, ja mēs uz mirkli kļūdāmies un samelojam.
Svarīgi ir, lai kamertonis tanī pašā laikā noteiktu pareizo, tas

ir, patiesības robežu; svarīgi ir, lai mirklī, kad izdarīta kļūda,
tas parādītu mums pareizo ceļu. Šādos apstākļos mirkļa kļūme

un meli nāks aktierim tikai par labu, norādot robežu, kam pāri
nedrīkst tiekties.

Šāds pašpārbaudes process daiļradē nepieciešams. Vēl vai-

rāk — tam jābūt nepārtrauktam, permanentam.
Publiskas daiļrades apstākļos aktieris uztraucas un visu

laiku grib izrādīt vairāk jūtu, nekā viņam patiesībā ir. Bet kur

tās ņemt? Mums nav noliktavu ar emociju rezervēm teatrālu

pārdzīvojumu regulēšanai. Var apvaldīt darbību un var to pār-
spīlēt, var vairāk censties, nekā vajadzīgs, ar to it kā izteicot

jūtas. Viss tas tomēr nepastiprina, bet, pavism otrādi, — iznī-

cina jūtas. Tā ir ārēja uzspēle, pārspīlējums.
Tādos mirkļos patiesības izjūtas protesti ir labākie regulē-

tāji. Šiem protestiem jāklausa pat tad, kad aktieris iekšēji pa-
tiesi dzīvo lomā. Bet nereti šādos brīžos viņa ārējais attēloša-

nas aparāts nervozitātes dēļ pārmērīgi cenšas un neapzināti

uzspēlē. Tas neatvairāmi noved pie meliem.

Stundas beigās Torcovs pastāstīja par kādu skatuves māk-

slinieku, kas bijis apveltīts ar ļoti smalku patiesības izjūtu, ja

sēdējis skatītāju zālē un iztirzājis citu spēli. Bet, uziedams uz

skatuves kā darbības persona izpildāmā lugā, — šis pats ak-

tieris patiesības izjūtu pazaudējis.
— Grūti ticēt, — teica Arkādijs Nikolajevičs, — ka tas pats

cilvēks, kas pirms mirkļa ar smalku izpratni nosodīja savu

biedru uzspēli un melus, uzgājis uz skatuves, pats pielaiž vēl

lielākas kļūdas nekā tie, kurus viņš pirms mirkļa kritizējis.
Tādiem aktieriem kā viņš un viņam līdzīgiem skatītāja pa-

tiesības izjūta atšķiras no tēlotāja patiesības izjūtas.

19... g

Arkādijs Nikolajevičs stundā teica:

— Ja ticamība aktiera darbības īstumam un patiesīgumam
rodas pati no sevis, tas, protams, ir vislabāk.
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Bet ko iesākt tad, ja tas nenotiek?

Tad aktierim ar psichotechnikas palīdzību šī patiesība un

ticamība jāmeklē un jārada.
Nevar radīt to, kam pats netic un ko uzskata par nepatiesu.
Kur meklēt un kā rast pašam sevī patiesību un ticamību?

Vai gan ne iekšējās sajūtās un darbībās, proti: paša aktiera

psichiskās dzīves novadā. Bet iekšējās sajūtas ir pārāk sarež-

ģītas, netveramas, kaprizas, un tās grūti apzīmēt. Tur — dvē-

seles novadā patiesība un ticamība dzimst vai nu pati no sevis,
vai arī rodas pēc sarežģīta psichotechniska darba. Patiesību

un ticamību visvieglāk atrast un izraisīt ķermeņa novadā, atri-

sinot pašus mazākos, vienkāršākos uzdevumus un fiziskās dar-

bības, tās ir saprotamas, pastāvīgas, redzamas, sajūtamas un

viegli pakļaujamas mūsu apziņai un pavēlēm. Tās arī vieglāk
uztveramas. Lūk, kāpēc mēs pievēršamies vispirms darbībām,
lai tādā veidā tuvotos veidojamai lomai!

Pamēģināsim!

19... g

— Nazvanov, Vjuncov! Ejiet uz skatuves un nospēlējiet man

etidi, kura jums vissliktāk padodas! Par tādu es uzskatu «nau-

das dedzināšanas» etidi.

Jūs ar to nevarat tikt galā vispirms tāpēc, ka gribat uzreiz

noticēt visam šausmīgajam, ko esmu izdomājis šajā fabulā.

«Uzreiz» jūs noved pie spēles «vispār». Pamēģiniet grūto etidi

apgūt pa daļām, vadoties no visvienkāršākām fiziskām darbī-

bām, protams, pilnīgā saskaņā ar visu veselo. Lai katra vis-

mazākā palīgdarbība atbilst patiesībai, tad arī viss veselais

noritēs pareizi un jūs noticēsiet, ka tā ir īstenība.

— Lūdzu, dodiet butaforisko naudu! — griezos pie dežurē-

jošā skatuves strādnieka, kas stāvēja aiz kulisēm.

— Tā nav vajadzīga. Spēlējiet ar neesošiem priekšme-
tiem! — apturēja mani Arkādijs Nikolajevičs.

Sāku skaitīt neesošu naudu.

— Neticu! — apturēja mani Torcovs, tiklīdz es izstiepu
roku, lai paņemtu iedomāto paciņu.

— Kam jūs neticat?

— Jūs pat nepaskatījāties uz to, kam pieskārāties.
Es paskatījos uz iedomātajām paciņām, izstiepu roku un,

tur nekā neieraudzījis, atvilku to atpakaļ.
— Pieklājības pēc jūs varējāt kaut pirkstus saliekt, jo citādi
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paciņa izkritīs. Nenometiet to, bet nolieciet! Tam vajadzīga
viena sekunde. Neskopojieties, ja gribat attaisnot un fiziski no-

ticēt tam, ko jūs darāt! Kas tad tā atraisa! Atrodiet auklas galu,
ar ko paciņa pārsieta! Ne tā! To nevar izdarīt uzreiz. Visbiežāk

auklas galus sasien un pabāž zem auklas, lai paciņa neatrai-

sītos. Tik viegli nemaz nevar atraisīt šos galus. Lūk. tā, —

piekrita Arkādijs Nikolajevičs. — Tagad katru paciņu pār-
skaitiet!

Ak! C. ik atri jus to izdarījāt! Pat visveiklākais kasieris ne-

spēs tik ātri saskaitīt vecas, nodriskātas naudas zīmes.

Redziet, līdz kādām reālistiskām detaļām, līdz kādām mazi-

ņām patiesībām jānonāk, lai mūsu daba fiziski noticētu tam, kas

notiek uz skatuves!

Viena darbība pēc otras, mirklis aiz mirkļa — tā Torcovs

loģiski un secīgi ievirzīja mianu fizisko darbību. Skaitot iedo-

māto naudu, es pakāpeniski atcerējos, kā, kādā kārtībā un se-

cībā notiek šāds process dzīvē.

No visām Torcova ieteiktajām loģiskajām darbībām man Šo-

dien radās pavisam cits priekšstats par neesošo priekšmetu. Tas

it kā atvietoja iedomāto naudu, pareizāk, — norādīja īsto vir-

zienu uz iedomātu, bet īstenībā neesošu objektu. Nav gluži
viens un tas pats — bez jēgas kustināt pirkstus vai pārskaitīt
netīrus, nodriskātus rubļus, kurus es iedomājos.

Tiklīdz sajutu, ka fiziskā darbība noris patiesi, es uz ska-

tuves jutos mājīgi.
Pie tam negribot radās ekspromti: kārtīgi satinu auklu un

noliku to blakus uz galda. Šis nieks mani iesildīja ar savu

patiesību, vēl vairāk: tas izsauca veselu virkni jaunu un atkal

jaunu ekspromtu. Piemēram, pirms paciņu pārskaitīšanas es

ilgi tās dauzīju pret galda virsu, lai naudas zīmes kārtīgi izlī-

dzinātos. To redzot, Vjuncovs, kas atradās man blakus, saprata
manu darbību un sāka smieties.

— Par ko tu smejies? — es viņam jautāju.
— Pavisam īsti izdevās, — viņš paskaidroja.
— Lūk, ko mēs saucam par pilnīgi un līdz galam attaisnotu

fizisku darbību, kur aktierim var patiesi noticēt! — no partera
sauca Arkādijs Nikolajevičs.

Pēc īsa starpbrīža Arkādijs Nikolajevičs sāka stāstīt:

— Šovasar pēc ilgāka pārtraukuma es dzīvoju vasarnīcā

netālu no Serpuchovas, kur agrāk vairākus gadus pēc kārtas

biju pavadījis savu vasaras brīvlaiku. Mājiņa, kurā es īrēju

istabas, atrodas tālu no dzclzceja piestātnes. Bet, ejot taisni pa
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gravu, garām bišu dravai un pa mežu, attālums ir daudz ma-

zāks. Agrāk, bieži staigādams, es tur biju ieminis taciņu, kas

manā ilgajā prombūtnes laikā aizaugusi ar lielu zāli. Man nā-

cās no jauna to 'iestaigāt. No sākuma nebija viegli: es bieži

zaudēju pareizo virzienu un nokļuvu uz lielā ceļa, kas bija
sabraukts vienās grambās. Šis ceļš veda pavisam uz pretējo

pusi no dzelzceļa piestātnes. Nācās atgriezties atpakaļ, uzmek-

lēt savas pēdas un iestaigāt taciņu tālāk. Tad es vadījos no

pazīstamiem koku grupējumiem un celmiem, no uzkalniņiem un

nogāzītēm. Tie bija saglabājušies atmiņā un virzīja manus mek-

lējumus.
Beidzot izveidojās zālē iemīta gara sliede. Es staigāju pa

to uz dzelzceļa piestātni un atpakaļ.
Bieži braucot uz pilsētu, man vajadzēja gandrīz katru dienu

izmantot īsāko ceļu. Tā taciņu ļoti drīz iestaigāju no jauna.
Pēc nākošā starpbrīža Arkādijs Nikolajevičs turpināja.
—

Šodien mēs ar Nazvanovu iezīmējām un atdzīvinājām
«naudas dedzināšanas» etides fizisko darbību līniju. Šī līnija
arī ir īpaša veida «taciņa». Reālajā dzīvē tā jums labi pazīs-
tama, bet uz skatuves to nācās no jauna iestaigāt.

Blakus pareizai līnijai ieradums Nazvanovu vadīja vēl pa

citu, nepareizu līniju, veidotu no aizgūtiem štampiem. Pa to

viņš, pašam negribot, aizvien novirzījās. Šo nepareizo līniju var

pielīdzināt grambu izvagotam lauku ceļam, kas Nazvanovu aiz-

vien noveda sānis no pareizā virziena —■ uz vienkāršu amat-

nieciskumu. Lai izvairītos no šās līnijas, viņam, tāpat kā man

mežā, nācās meklēt un no jauna izveidot pareizo fizisko darbību

līniju. To var salīdzināt ar nomīdītās zāles sliedi mežā. Tagad
Nazvanova uzdevums to vēl vairāk «iemīt», līdz tā pārvērtīsies

«taciņā», kas reizi par visām reizēm iezīmēs lomas pareizo ceļu.
Mana paņēmiena noslēpums ir skaidrs. Svarīgas nav fizis-

kās darbības kā tādas, bet gan patiesība un ticamība, ko šīs

darbības izraisa un liek mums sajust.
Tāpat kā ir mazi, vidēji, lieli un paši lielākie posmi, dar-

bības un viss pārējais, tāpat arī mūsu mākslā eksistē mazās,

vidējās, lielās un vislielākās patiesības un ticamības mirkļi. Ja

veselas, plašas darbības lielo patiesību nevar aptvert visu uz-

reiz, tad vajag darbību sadalīt pa daļām un censties noticēt

kaut vismazākajai.
Es tā rīkojos, kad iestaigāju taciņu gravā un mežā. Tad

mani vadīja pašas mazākās pazīmes un atmiņas par pareizo

ceļu (celmi, grāvji, uzkalniņi). Arī Nazvanovu es vadīju, sākot
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nevis_ ar lielajām, bet ar pašām mazākajām fiziskām darbībām,
meklējot tajās mazus patiesības un ticamības mirkļus. Viens

mirklis radīja otru, tie izraisīja trešo, ceturto utt. Jums liekas,
ka tas ir maz? Jūs maldāties, — tas ir milzīgi daudz. Vai jūs
zināt, ka nereti no vienas mazas patiesības izjūtas, no viena

ticamības mirkļa, kas apliecina darbības īstumu, aktierim uz-

reiz viss kļūst skaidrs, viņš var iejusties lomā un noticēt visas

lugas lielajai patiesībai. Viens mirklis dzīves patiesības ievirza

visu lomu pareizā gultnē.
Cik daudz tādu piemēru es varētu jums pastāstīt no savas

prakses! Atgadās nejaušība aktiera amatnieciski pieņemtajā

spēlē: apgāžas krēsls vai arī aktrisei nokrīt kabatas lakatiņš,
kas jāpaceļ, jāizmaina mizanscena un jāpārkārto mēbeles. Kā

svaiga gaisa strāva atsvaidzina piesmakušo istabu, tā arī ne-

jaušība, ielauzdamās no īstās dzīves pieņemtajā skatuves at-

mosfērā, atdzīvina nedzīvo, šablonisko spēli.

Aktierim jāpaceļ nejauši nokritušais lakatiņš vai krēsls, jo,
lomu mēģinot, šāda nejaušība nav paredzēta. Šādu negaidītu
darbību viņš izpilda nevis aktieriski, bet gan cilvēciski un rada

īstu dzīves patiesību, kam nevar neticēt. Šāda patiesība krasi

atšķiras no pieņemtās teatrālās, aktieriskās spēles. Uz skatuves

viss tas izsauc dzīvu darbību, kas radusies no reālās īstenības,

no kuras aktieris bija izvairījies. Nereti pietiek ar šādu mirkli,
lai pareizi ievirzītu sevi vai izraisītu jaunu radošu modrību un

rosmi. No tā plūst it kā dzīvinoša strāva cauri visai attēloja-
mai ainai un varbūt cauri visam cēlienam vai arī visai lugai.

lekļaut lomas darbības līnijā nejaušu momentu, kas ielauzies

no reālās, cilvēciskās dzīves, vai arī atteikties un izņemt to no

lomas, — tas ir aktiera spēkos.

Citiem vārdiem runājot, aktieris pret nejaušību var attiekties

kā lugas darbības persona un ieslēgt šo gadījumu vienreizēji
lomas partitūrā, lomas dzīves risinājumā. Bet viņš var arī uz

mirkli izkrist no lomas, novērst nejaušību, kas neviļus atgadīju-
sies uz skatuves (proti: pacelt lakatiņu un krēslu), un pēc tam

no jauna pievērsties pieņemtajai skatuves dzīvei, pārtrauktajai
aktieriskai spēlei.

Ja viena maza patiesība un ticamības mirklis var izraisīt

aktierī jaunrades procesu, tad vesela virkne šādu momentu, kas

loģiski un secīgi nomaina cits citu, radīs loti lielu patiesību un

veselu, ilgstošu īstas ticamības periodu. Bez tam tie atbalstīs

un pastiprinās arī citus momentus.
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īstas patiesības un ticamības deļ neesiet nevīžīgi pret ma-

zām fiziskām darbībām un mācieties tās pielietot uz skatuves!

19... g

Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Vai jūs zināt, ka mazas fiziskas darbības, mazas fiziskas

patiesības un ticamības mirkļi iegūst uz skatuves lielu nozīmi

ne tikai lomas vienkāršajās vietās, bet arī visspēcīgākajos kul-

minācijas momentos, pārdzīvojot traģēdiju un drāmu? Tā, pie-

mēram, par ko jūs rūpējāties, kad spēlējāt «naudas dedzinā-

šanas» etides otro — dramatisko daļu? — griezās pie manis

Arkādijs Nikolajevičs. — Jūs metaties pie kamina, izraujat no

uguns naudas paciņu, pēc tam atdzīvināt paģībušo kuprīti,
skrienat glābt mazuli utt. Lūk, jūsu fizisko darbību posms, kas

norāda, kā dabiskā secībā attīstās jūsu veidotās lomas fiziskā

dzīve etides vistraģiskākajā ainā!

Un te jums cits piemērs:

Par ko rūpējas mirējam tuvs draugs vai sieva? Viņi sargā
slimā mieru, izpilda ārsta priekšrakstus, mērī temperatūru, liek

kompreses, sinepju plāksterus. Visām šīm mazajām darbībām

ir izšķīrēja nozīme slimnieka dzīvē, un tādēļ tās izpilda gandrīz
svētsvinīgi, ieliekot tur visu dvēseli. Un nav nekāds brīnums:

cīņā ar nāvi mazākā neuzmanība ir noziegums, kas var noga-

lināt slimnieku.

Un te jums vēl trešais piemērs:
Kas rūp lēdijai Makbetei traģēdijas kulminācijas mirklī?

Vienkārša fiziska darbība: noslaucīt asins traipu no rokām.

— Lūdzu, atvainojiet, — Govorkovs steidzās aizstāvēt Šek-

spiru. — Vai tiešām lielais rakstnieks radīja savus šedevrus,

padomājiet tik, lai viņa varoņi mazgātu sev rokas vai arī izpil-
dītu citas naturalistiskas darbības?

— Vai nav tiesa, — kāda vilšanās! — ironizēja Torcovs.

— Nedomāt par «traģisko», atteikties no jūsu iemīļotās sa-

springtības un neauglīgas aktieriskas piepūles, no uzspēles, no

«patosa» un «iedvesmas»! Aizmirst skatītāju, aizmirst sasniegto

iespaidu un visu šo aktierisko jaukumu vietā aprobežoties ar

mazām fiziskām, reālistiskām darbībām, ar mazām fiziskām

patiesībām un īstu ticamību!

Ar laiku jus sapratīsiet, ka tas nav vajadzīgs naturālismam,

bet patiesības izjūtai, īstai ticamībai, jo arī reālajā dzīvē diženi
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pārdzīvojumi nereti izpaužas visparastākās, mazas vienkāršas

darbībās.

Mums, skatuves māksliniekiem, vajag plaši izmantot to, ka

Fiziskās darbības, iesaistītas starp svarīgiem dotajiem apstāk-
ļiem, iegūst lielu spēku. Šādos apstākļos rodas ķermeņa, dvē-

seles un jūtu mijiedarbība, tādā kārtā ārējais palīdz iekšējam
bet iekšējais izraisa ārējo: asins traipa noslaucīšana palīdz
lēdijai Makbetei izpildīt viņas godkārīgos nodomus, un godkā-
rīgie nodomi liek noslaucīt asins traipus. Ne velti lēdijas Mak-

betes monologā visu laiku mainās rūpes par traipiem un atmiņas
par Banko slepkavības atsevišķiem mirkļiem. Traipa noslaucī-

šana — šī mazā reālā, fiziskā darbība iegūst izcilu nozīmi

lēdijas Makbetes turpmākajā dzīvē, un lielai iekšējai tieksmei

(godkārības nodomiem) nepieciešama mazas fiziskas darbības

palīdzība.
Bet ir vēl vienkāršāks un praktiskāks iemesls, kura dēļ fizis-

kās darbības patiesība traģiska kāpinājuma brīžos iegūst tik

svarīgu nozīmi. Spēcīgā traģēdijā skatuves māksliniekam jāsa-
sniedz radoša pārdzīvojuma augstākā spraiguma pakāpe. Tas ir

grūti. Patiešām! Kāda vardarbība izraisīt ekstāzi bez dabiskas

tieksmes un vēlēšanās! Nav jau viegli pret savu gribu sasniegt
to cildeno pārdzīvojumu, kas rodas tikai radošā aizrautībā! Ar

tādu nedabisku pieeju var viegli kļūdīties un patiesu jūtu vietā

izsaukt vienkāršu, amatnieciski aktierisku uzspēli un muskuļu

konvulsijas. Uzspēli sasniegt viegli, tas ir pazīstams, mecha-

niski piesavināts paradums. Tas ir vieglākais pretestības ceļš.
Lai izsargātos no šādām kļūdām, vajag pieķerties kaut kam

reālam, noteiktam, organiskam, taustāmam. Un te nu mums

nepieciešama skaidra, preciza, saviļņojoša, bet viegli izpildāma
fiziska darbība, kas tipiska pārdzīvojamam mirklim. Tā dabiski,

mechaniski virzīs mūs pa pareizo ceļu un daiļrades grūtajos mo-

mentos neļaus novirzīties pa melu ceļiem.
Taisni šādos sakāpinātu pārdzīvojumu brīžos traģēdijā vai

drāmā vienkāršas, patiesas fiziskas darbības, kurām viegli izse-

kot, — iegūst pavisam izcili svarīgu nozīmi. Jo tās vienkāršā-

kas, vieglāk sasniedzamas un izpildāmas, jo vieglāk tur atrast

patvērumu grūtā brīdī. Pareizs uzdevums noved pie pareiza

mērķa. Tas pasargā skatuves mākslinieku no vieglāka pretestī-
bas ceļa, tas ir, — no štampiem un amatniecības.

Ir vēl viens ārkārtīgi svarīgs apstāklis, kas sīkai fiziskai

darbībai piešķir vēl lielāku spēku un nozīmību.

Šī apstākļa iedarbība ir šāda: sakiet aktierim, ka viņa loma.
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uzdevums un darbība ir psicholoģiskā, dziļa, traģiska, un tūlīt

viņš sasprindzināsies, sāks uzspēlēt kaislības, «saplosīs kaislī-

bas gabalos» vai arī rakņāsies savā dvēselē un varmācīgi cen-

tīsies izraisīt savas jūtas.
Bet, ja jūs skatuves māksliniekam dosiet pašu vienkāršāko

fizisko uzdevumu un radīsiet ap to interesantus, saviļņojošus
dotos apstākļus, tad viņš izpildīs darbības, nebaidot sevi un

nedomājot par 'to, vai tajās ietverta psicholoģijā, traģēdija vai

drāma.

Tad patiesības izjūta iegūs savas tiesības, un tas ir viens

no vissvarīgākajiem daiļrades mirkļiem, ko mums atklāj artis-

tiskā psichotechnika. Ar šādu pieeju jūtas neizraisām varmācīgi
un tās attīstās dabiski un pilnīgi.

Lieli rakstnieki pat vismazākos fiziskos uzdevumus ietver

lielu un svarīgu doto apstākļu lokā, kas slēpj vilinošus jūtu

ierosinātājus.
Tādā kārtā, kā redzat, traģēdijā jārīkojas pretēji tam, nekā

rīkojās Umnovichs, proti: nevajag jūtas ar varu izspiest no se-

vis, bet gan domāt par fizisko darbību izpildi lugā dotajos ap-

stākļos.

Traģiskie momenti jāatrisina nevis tā, kā to dara Umno-

vichs, bet bez saspīlējuma un varmācības; nevis tā, kā Dim-

kova — drebinoties un nervozējot; pie tam arī ne uzreiz, kā to

dara vairums aktieru, bet pakāpeniski, secīgi un loģiski, izjūtot
ikkatru fiziskās darbības kā mazo, tā lielo patiesību un īsti tām

noticot.

Kad jūs apgūsiet šādu pārdzīvojuma techniku, jums izveido-

sies pavisam cita, pareiza attiecība pret dramatiskajiem un tra-

ģiskajiem kāpinājumu momentiem. Tie jūs vairs nebaidīs.

Nereti drāma, traģēdija, vodeviļa un komēdija atšķiras tikai

ar dotajiem apstākļiem, kuros noris attēlojamās personas dar-

bība. Viss pārējais fiziskajā dzīvē norit vienādi. Kā vodeviļā,
tā traģēdijā cilvēki sēž, staigā, ēd.

Bet vai tad tas mūs interesē? Svarīgi ir, kā dēļ tas notiek;

svarīgi ir dotie apstākļi, «ja būtu». Tie darbību atdzīvina un

attaisno. Darbība iegūst pavisam citu nozīmi, kad tai jānoris

traģiskos vai kādos citos lugas dzīves apstākļos. Tur tā izvēr-

šas par lielu notikumu, par varoņdarbu. Protams, tas notiek

tikai tad, ja patiesība un ticamība to apstiprina. Skaidrās un

viegli uztveramās patiesības labad mēs mīlam mazas un lielas

fiziskas darbības; tās veido mūsu ķermeņa dzīvi, un tā ir puse

no visas lomas dzīves.
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Mums patīk fiziskās darbības tāpēc, ka tās viegli un nema-

not ieved mus tieši lomas dzīvē un pārdzīvojumos; vēl arī tā-

pēc, ka tās palīdz noturēt skatuves mākslinieka uzmanību ainas,
lugas un lomas apjomā un virza tā uzmanību pa noturīgu,
stingri un pareizi nospraustu lomas līniju.

19... g

Arkādijs Nikolajevičs man un Vjuncovam pavēlēja atkārtot

to, ko bijām veikuši kādā iepriekšējā stundā — «naudas dedzi-

nāšanas» etidē. Man laimējās, samērā ātri atcerējos agrāk at-

rasto un izpildīju visas fiziskās darbības.

Cik patīkami sajust uz skatuves patiesību ne tikai ar dvē-

seli, bet arī ar ķermeni! Tāds stāvoklis nostiprina pamatu zem

kājām, uz kura var droši stāvēt un būt pārliecināts, ka neviens

tevi nenovirzīs no pareizā ceļa!
— Kāds prieks sev ticēt un sajust uz skatuves, kad arī citi

tev tic! — spēli nobeidzis, es iesaucos.

— Bet kas jums palīdzēja atrast šo patiesību? — jautāja
Arkādijs Nikolajevičs.

— ledomātais objekts! Neesošais priekšmets!
— Pareizāk sakot — fiziskā darbība ar neesošu priekš-

metu, — izlaboja Arkādijs Nikolajevičs. — Tas ir svarīgs mirk-

lis, un par to vēlreiz un vēlreiz jārunā. Padomājiet tikai, —

uzmanība, kas izklaidēta pa visu teātri, cieši piesaistās īstenībā

neesošam objektam, neesošam priekšmetam! Tas atrodas uz

skatuves, lomas dzīves pašā burzmā, tas atvirza aktiera uzma-

nību no skatītāja un no visa, kas ārpus skatuves. Neesošais

priekšmets pievērš aktiera uzmanību vispirms sev, pēc tam fizis-

kām darbībām un liek, lai tām sekotu.

Neesošais priekšmets palīdzēja jums lielās fiziskās darbības

sadalīt sastāvdaļās un izstudēt katru no tām atsevišķi. Kādreiz,

pašā agrā bērnībā, kad jūs vērīgi mācījāties skatīties, klausī-

ties un staigāt, tad jūs izpētījāt katru vismazāko palīgdarbības
sastāvdaļu. Izdariet to pašu arī uz skatuves! Skatuves gaitas

sākot, arī jāmācās viss no paša sākuma.

Kas vēl jums palīdzēja sasniegt patiesību «naudas dedzinā-

šanas» etidē? — turpināja iztaujāt Torcovs.

Es klusēju, jo nevarēju uzreiz aptvert.
— Jums palīdzēja darbību loģika un secība, ko arī centos

no jums panākt. Tas ir vēl svarīgāks moments, pie kura vaja-
dzēs diezgan ilgi pakavēties.
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Fiziskās darbības ietver arī loģiku un secību, kas nostiprina
tur kārtību, noteiktību, domu. Tādā kārtā darbība kļūst īsta,
produktiva un mērķtiecīga.

Reālajā dzīve mēs par to nedomājam. Tur viss notiek pats
no sevis. Kad pastā vai bankā mums izsniedz naudu, mēs to

pārskaitām ne tā, kā to etidē pirms mana labojuma izdarīja
Nazvanovs. Bankā naudu pārskaita tā, kā to veica Nazvanovs

pēc mūsu kopējā darba.

— Tā tik vēl trūka! Bankā pārskaitot, var kļūdīties par
simtu un vairāk, un visi no tā baidās, bet ar neesošu naudu

pārskatīties — tas nav bīstami. Uz skatuves zaudējumu nav, —

sprieda skolnieki.

— Dzīvē, parastām darbībām bieži atkārtojoties, izveidojas,

ja tā var teikt, fizisko un citu darbību «mechaniska» loģika un

secība, — paskaidroja Torcovs. — Nepieciešamā uzmanības

modrība un neapzināta, instinktiva -pašpārbaude te darbojas
pašas no sevis un nemanot mūs vada.
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... dc, — Vjuncovs kala galvā šos gudros vārdus.

— Es jums paskaidrošu, ko nozīmē «loģika», darbību secība,
«mechaniskums» un citi nosaukumi, kas jūs baida. Uzklausie-

ties!

Ja jāuzraksta vēstule, tad jūs taču neiesākat ar aploksnes
aizlīmēšanu. Vai nav tiesa? Jūs sagatavojat papīru, spalvu,

tinti, apdomājat, ko gribat pateikt, un savas domas pārnēsāt

uz papīra. Tikai pēc tam jūs paņemat aploksni, uzrakstāt ad-

resi un aizlīmējat vēstuli. Kāpēc jūs tā rīkojaties? Tāpēc, lai

loģiski un secīgi izpildītu savas darbības.

Bet vai jūs esat redzējuši, kā aktieri uz skatuves raksta vēs-

tules? Viņi metas pie galda, bez jēgas vicina spalvu pa gaisu
virs pirmā papīra gabala, kas pagadījies pie rokas; kaut kā

iegrūž nevērīgi salocīto papīru aploksnē, pieskaras ar lūpām
pie vēstules un ... gatavs.

Aktieri, kas tā rīkojas, neizpilda savas darbības loģiski un

secīgi. Vai jūs to saprotat?
— Saprotu! — Vjuncovs kļuva priecīgs.
— Tagad parunāsim par loģikas mechaniskumu un fizisko

darbību secību. Ēšanas laikā taču jūs nelauzāt galvu par visā-

diem sīkumiem: kā turēt dakšiņu un nazi, kā ar tiem darboties,

kā sakošļāt un norīt. Jūs savā mūžā esat ēduši tūkstošiem reižu,
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viss šis process jums ir līdz mechaniskumam ierasts, un tāpēc
viss notiek pats no sevis. Jūs instinktīvi saprotat, ka bez dar-

bību loģikas un secības neizdosies paēst un apmierināt iz-

salkumu. Kas tad vada loģiku un mechaniskās darbības? Jūsu

zemapziņa, modrā uzmanība, jūsu instinktivā pašpārbaude.
Sapratāt?

Ja .. . — sapratu!
— Tā tas notiek reālajā dzīvē. Citādi tas ir uz skatuves.

Tur, kā jūs zināt, mēs darbības izpildām ne tāpēc, ka tās mums

dzīvē organiski nepieciešamas, bet gan tāpēc, ka autors un reži-

sors mums to pavēl.
Uz skatuves izzūd fiziskās darbības organiskā nepiecieša-

mība, reizē ar to izzūd arī loģikas un secības «mechaniskums»

un dabiskā zemapziņas modrība un instinktivā pašpārbaude.
Kā lai bez visa tā iztiek?

Mechaniskumu vajag nomainīt ar apzinātu, loģisku un se-

cīgu katra fiziskās darbības momenta pārbaudi. Šo procesu
bieži atkārtojot, ar laiku neviļus izveidosies paradums.

Kaut jūs zinātu, cik svarīgi ātrāk pierast fizisko darbību

loģikas un secības izjūtai, patiesībai, ko šīs darbības sniedz, un

ticamībai, ka šī patiesība ir īsta!

Jūs nevarat iedomāties, cik ātri mūsos attīstās šīs sajūtas
un prasība pēc tām, ja pareizi izpildām vingrinājumus.

Bet tas vēl nav viss: prasība pēc loģikas un secības, pēc
patiesības un ticamības aptver arī visus pārējos — domu, jūtu
un gudrības novadus, vārdu sakot, visus «elementus». Loģika
un secība tos disciplinē, it īpaši uzmanību. Loģika un secība

pieradina noturēt objektu uz skatuves vai arī sevī, iemāca sekot

ne tikai mazo fizisko darbību izpildei, bet arī iekšējo, dvēse-

lisko darbību norisei.

Sajūtot iekšējo un ārējo patiesību un noticot tai, pati no

sevis rodas vispirms iekšēja tieksme uz darbību un pēc tam ari

pati darbība.

Ja skatuves māksliniekam visi cilvēka dabas novadi darbo-

sies loģiski, secīgi, patiesi, īsti un ticami, — tad pārdzīvojums
būs pilnīgs.

Izaudzināt skatuves māksliniekus, kas loģiski un secīgi, īsti

patiesi un ticami attiecas pret visu, kas notiek uz skatuves lu-

gas un lomas apjomā — vai tas nav liels uzdevums?

Par nelaimi stunda bija jāpārtrauc, jo Dimkova paģība.

Vajadzēja viņu iznest ārā un ataicināt ārstu.
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— No Nazvanova skatiena saprotu, ko viņš gaida, — teica

Arkādijs Nikolajevičs, ienākdams klasē. — Viņš pēc iespējas
ātrāk grib zināt, kā piesavināties paņēmienu, lai mazās fiziskās

darbības ietekmētu jūtas.

Šai ziņā jums daudz palīdzēs «bezpriekšmetu nodarbības».

Jūs jau iepazināties ar šo darbu un zināt, kādu palīdzību
tas sniedz.

Atcerieties, ka sākumā, izpildot «naudas dedzināšanas» etidi,
Nazvanovs ar iedomātu priekšmetu darbojās bez kādas jēgas,
bez mērķa, neapzinādamies, ko dara, jo uz skatuves viņš bija

zaudējis modrību, mechanisko loģiku un nespēja vairs sevi

kontrolēt. Es uzņēmos Nazvanova apziņas lomu, liku viņam at-

cerēties un saprast lielās darbības (naudas skaitīšanas) mazo

sastāvdaju jēgu un sakarību, loģisko un pakāpenisko attīstī-

bas gaitu. Es mācīju Nazvanovu apzinīgi kontrolēt katru ma-

zāko palīgdarbību.
Mēs redzējām, kādu rezultātu tas deva. Nazvanovs atcerē-

jās, saprata, izjuta patiesību, savu darbību realitāti uz skatuves

un sāka īsti, produktivi un mērķtiecīgi darboties. Šodien viņš
visu to atcerējās bez sevišķas piepūles.

Ja Nazvanovs šo pareizi iesākto darbu atkārtos desmitiem,

simtiem reižu, tad arī viņa loģiskās un secīgās darbības uz

skatuves kļūs mechaniskas.

— Var atgadīties, ja atjauts teikt, ka mēs tā iztrenēsim bez-

priekšmetu darbības, ka, pēc tam kad mums izrādēs dos reālus

priekšmetus, mēs varbūt apjuksim un netiksim ar tiem galā, —

zobojās Govorkovs.

— Patiešām, kādēļ mums uzreiz nesākt vingrināties ar reā-

liem priekšmetiem? — kāds jautāja
— Cik daudz gan to vajadzētu mūsu fantāzijai! — Šustovs

piezīmēja.
— Nesen, piemēram, mēs cēlām māju, nesām baļķus un

ķieģeļus, — es atcerējos.
— Ir vēl citi, svarīgāki iemesli. Tos jums Govorkovs pa-

skaidros ar praktisku piemēru, — piezīmēja Arkādijs Nikolaje-
vičs. — Govorkov! Ejiet uz skatuves un rakstiet vēstuli ar tiem

reālajiem priekšmetiem, kas atrodas uz apajā galda.
Govorkovs devās uz skatuvi un izpildīja teikto. Kad viņš

beidza, Torcovs jautāja skolniekiem:

— Vai jūs redzējāt visas viņa darbības un noticējāt tām?
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— Nē! — gandrīz vienā balsī atbildēja skolnieki.

— Kas jums likās pieņemams un kas nepareizs?
— Vispirms — es neievēroju, no kurienes viņam radās pa-

pīrs un spalva, — teica viens.

— Jautājiet Govorkovam, kam un ko viņš rakstīja! Viņš to

nevar pateikt, jo pats nezina, — piezīmēja otrs.

— Tik īsā laikā neuzrakstīsi pat vienkāršu zīmīti, — kriti-

zēja trešais.

— Bet es atceros un pie tam visos sīkumos, kā D,uze Mar-

garitas Gotjē lomā («Kameliju dāma») rakstīja vēstuli Arma-

nam. No tā laika, kopš to redzēju, ir pagājuši vairāki gadu
desmiti, bet es vēl tagad izbaudu katru viņas fiziskās darbības

sīkāko detaļu — vēstules rakstīšanu mīļotam cilvēkam, — pie-

zīmēja Arkādijs Nikolajevičs.
Pēc tam viņš atkal griezās pie Govorkova.

— Tagad izpildiet šo pašu vingrinājumu kā «bezpriekš-
metu darbību»!

Nācās ilgi noņemties, pirms izdevās viņu uzvirzīt uz ceļa
un atgādināt, lai tas loģiski un pakāpeniski atcerētos visas sī-

kās sastāvdaļas, kas ietilpst lielajā darbībā. Kad Govorkovs tās

bija atcerējies un visu secīgā kārtībā izpildījis, Arkādijs Niko-

lajevičs jautāja skolniekiem:

— Vai tagad jūs noticējāt, ka viņš rakstīja vēstuli?

— Noticējām.
— Vai jūs redzējāt un atceraties, kā un no kurienes viņam

radās papīrs, spalva, tinte?

— Redzējām un atceramies.

— Vai jūs pamanījāt, ka pirms vēstules rakstīšanas Govor-

kovs domās iecerēja tās saturu un pēc tam loģiski un koncent-

rēti to uzrakstīja uz papīra?
— Pamanījām.
— Ko no šā piemēra var secināt?

Mēs klusējām, jo vēl nezinājām, ko atbildēt.

— Secinājums ir šāds, — teica Arkādijs Nikolajevičs,
— skatītājam, vērojot aktiera darbības uz skatuves, arī vajag

mechaniski sajust šo darbību loģikas un secības «mechanis-

kumu», ko neapzināti pazīstam dzīvē. Bez tā skatītājs nenoti-

cēs, ka tas, kas notiek uz skatuves, ir patiesība. Atklājiet viņam
katrā darbībā šo loģiku un secību! No sākuma sniedziet to

apzināti, bet vēlāk — ievingrinoties — tā kjūs par mechanisku

ieradumu.

— Ir vēl viens secinājums, — nolēma Govorkovs. — Dar-
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bojoties uz skatuves ar reāliem priekšmetiem, jānoslīpē katra

fiziskā darbība.

— Jums taisnība, bet šis darbs uz skatuves ar reāliem

priekšmetiem sākumā izrādās grūtāks nekā ar neesošiem, —

piezīmēja Torcovs.

— Vai zināt, kāpēc tad tā?

— Tāpēc, ka, rīkojoties ar reāliem priekšmetiem, daudzas

darbības instinktivi, ļaujoties dzīves mechaniskumam, pašas par
sevi aizslīd garām un tēlotājs nespēj tām izsekot. Uztvert šos

darbību pārlēcienus ir ļoti grūti, bet, ja to pieļauj, tad rodas

robi, kas pārtrauc fizisko darbību loģikas un secības līniju.
Loģikas neievērošana savukārt iznīcina patiesību, bet bez patie-
sības nav ticamības un īsta pārdzīvojuma ne pašam aktierim,
ne skatītājam.

Ar «bezpriekšmetu darbību» rodas citi nosacījumi. Līdz ar

to gribot negribot jāpievērš uzmanība katrai lielās darbības

vismazākajai sastāvdaļai. Citādi nevar atcerēties un izpildīt
visa veselā palīgdaļas, bet bez veselā palīgdaļām nevar aptvert
visas lielās darbības.

Sākuma vajag padomāt un tikai pēc tam izpildīt darbību.

Tādā kārtā, pateicoties savas rīcības loģikai un secībai, dabiska

ceļā nonāksim pie patiesības, ar patiesību pie ticamības un pie
īsta pārdzīvojuma.

Tagad jūs saprotat, kādēļ es sākumā jums ieteicu «bez-

priekšmetu darbības» un uz laiku atņēmu reālos priekšmetus.

Darbojoties bez tiem, nepieciešami uzmanīgāk iedziļināties
fizisko darbību norisē un izstudēt to.

Kāri un kaislīgi ķerieties pie ieteiktajiem paņēmieniem un

vingrinājumiem un tādā ceļā attīstiet darbību līdz organiskai

patiesībai!
— Lūdzu, piedodiet! — Govorkovs uzsāka strīdu. — Vai

tad bezpriekšmetu darbību var nosaukt par fizisku un, atļaujiet

teikt, pat par organisku?
Šustovs pievienojās viņam. Arī viņš atzina, ka darbība ar

reālu, īstu objektu un darbība ar iedomātiem objektiem — bū-

tiski ir divas dažādas darbības.

— Piemēram, ūdens dzeršana. Ar to saistās vesela rinda

fizisku un īsteni organisku procesu: šķidruma ieņemšana mutē,

garšas sajūtas, norīšana...
— Jā, jā! — pārtrauca viņu Torcovs. — Visas šīs sīkās no-

rises katrā ziņā jāatkārto arī bezpriekšmetu darbībā, jo citādi

nenotiks rīšanas process.
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— Ko tad te lai atkārto, ja mutē, atļaujiet teikt, nekā nav?
— Rijiet siekalas, gaisu, — vai tas nav vienalga? — ieteica

Arkādijs Nikolajevičs. — Jūs apgalvosiet, ka norit garšīgu
vīnu ir pavisam kas cits? Piekritu. Starpība ir. Bet arī tad vēl
bus pietiekami daudz fiziskās patiesības mirkļu, lai sasniegtu
musu mērķi.

— Piedodiet, lūdzu, bet tāda rīcība atrauj uzmanību no lo-

mas galvenā satura. Dzīvē, atļaujiet piezīmēt, ūdens dzeršana

notiek dabiski un neprasa nekādas uzmanības, — nerimās Go-

vorkovs.

— Nē, ja jūs izgaršojat to, ko dzerat, tad tas prasa jūsu
uzmanību, — iebilda Arkādijs Nikolajevičs.

— Bet, ja neizgaršo, tad par to nedomā.

— Ar bezpriekšmetu darbībām notiek tas pats. Kā jau
teicu, — atkārtojiet tās simtiem reižu, saprotiet, iegaumējiet
visus atsevišķos darbības mirkļus — un jūsu fiziskā daba uz-

tvers, izjutīs pazīstamu darbību un neviļus palīdzēs jums to

atkārtot.

Pēc stundas, kad skolnieki sāka atvadīties un izklīst, Arkā-

dijs Nikolajevičs deva norādījumus Ivanam Platonovičam. Es

tos dzirdēju, jo Torcovs runāja skaļi.
— Ar skolniekiem jārīkojas taisni tāpat kā līdz šim. Lai

sākumā pats pasniedzējs uzņemas skolnieka apziņas lomu, lai

parāda, kur tie kļūdīdamies neizpilda mazās palīgdarbības.
Skolnieki savukārt lai atceras, ka viņiem nepieciešami jā-

zina lielo darbību sastāvdaļas un to loģiskā, pakāpeniskā attīs-

tības gaita. Nepieciešami, lai darbību novadā skolnieki uz-

manīgi un neatlaidīgi sekotu precizai dabas prasību izpildei;
nepieciešami, lai skolnieki uz skatuves vienmēr sajustu fizisko

darbību loģiku un secību, lai tas viņiem kļūtu paT dabisku pra-

sību, par normālu norisi uz skatuves; nepieciešami, lai skol-

nieki mīlētu katru lielās darbības mazo sastāvdaļu, tāpat kā

muziķis mīl katru noti melodijā, ko viņš spēlē.
Līdz šim tu sekoji, lai skolnieki uz skatuves darbotos pa-

tiesi, produktivi un mērķtiecīgi un nevis izliktos darbojamies.
Tas ir labi! Turpini «vingrinājumu un treniņa» stundās šo pašu
darbu tālāk! Tāpat kā agrāk — rakstiet vēstules, klājiet pus-

dienu galdu, gatavojiet visdažādākos ēdienus, dzeriet iedomātu

tēju, šujiet sev uzvalkus, celiet namus un tā tālāk! Tikai, sākot
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ar šo dienu, atveidojiet visas šīs fiziskās darbības bez priekš-
metiem, iegaumējot, ka šie vingrinājumi mums vajadzīgi, lai

ar fiziskām darbībām aktierī nostiprinātu īstu organisku patie-
sības un ticamības izjūtu.

Nazvanovs tagad zina, ka, skaitot iedomāto naudu, iedomā-

tais priekšmets viņam lika iedziļināties katrā fiziskās darbības

mirklī. Attīstiet šo ārkārtīgi svarīgo uzmanības darbu līdz tech-

niskas pilnības augstākai pakāpei! Pēc tam vienai un tai pašai
fiziskai darbībai ieceriet visdažādākos dotos apstākļus un ma-

ģiskos «ja būtu»! Piemēram: skolnieks pilnīgi apguvis apģērb-
šanās fizisko procesu. Jautā viņam: «Kā jūs ģērbjaties brīv-

dienā, kad nav jāsteidzas uz skolu?»

Lai viņš atceras un apģērbjas tā, kā viņš ģērbjas brīvdienā.

«Kā jūs ģērbjaties darbdienā, kad jums līdz mācību sāku-

mam ir vēl daudz laika?»

Lai atceras to pašu, kad viņš nokavē skolu.

To pašu, kad mājās ir trauksme vai ugunsgrēks.
To pašu, kad viņš nav savās mājās, bet gan ciemos, un tā

tālāk.

Visos šajos gadījumos cilvēki ģērbjas gandrīz vienādi; katru

reizi taisni tāpat uzvelk bikses, uzsien kaklasaiti, aizpogā po-

gas utt. Visu šo fizisko darbību loģiskā secība dažādos apstāk-

ļos gandrīz nemainās. Šo loģiku un secību katrā dotajā dar-

bībā vajag reizi par visām reizēm pilnīgi apgūt un izkopt.
Mainās tikai dotie apstākļi un maģiskie vai arī citi «ja būtu»,
kur noris vienas un tās pašas fiziskās darbības. Apkārtējā vide

gan ietekmē darbību, bet par to nav jārūpējas. Mūsu vietā par

to rūpējas pati daba, dzīves pieredze, ieradums, zemapziņa. Tie

mūsu vietā izdarīs visu vajadzīgo. Mums jādomā tikai par to,

lai fizisko darbību dotajos apstākļos izpildītu pareizi, loģiski
un secīgi.

Šai pasākumā — darbību studējot un labojot — jums ļoti

palīdzēs «bezpriekšmetu darbības» vingrinājumi, ar tiem jūs
izzināsiet patiesību. Lūk, kāpēc es piešķiru šiem vingrināju-
miem ārkārtīgi izcilu nozīmi un vēlreiz lūdzu tevi, Vaņa, veltī

šiem vingrinājumiem vislielāko uzmanību!

— Saprotu! — pieņēmis jūrnieka stāju, atbildēja Ivans Pla-

tonovičs.

19... g

Fizisko darbību loģika un secība stingri nostiprinājās musu

apziņā. Vingrinājumos, etidēs, treniņos un visur — vienīgi tam
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mēs veltījām savu uzmanību. Klasē un uz skatuves mēs paši
sev izdomājām visdažādākos vingrinājumus. Vēl vairāk: rūpes

par fizisko darbību loģiku un secību ienāca mūsu reālajā dzīvē.

Mēs izveidojām īpašu rota]u: neatlaidīgi sekojām cits citam,
lai pieķertu, kurš neievēro fizisko darbību loģiku un secību.

Piemēram, tā kā šodien bija nokavēta skolas skatuves uzpo-

šana, tad pirms Arkādija Nikolajeviča stundas mums nācās

uzturēties skolas teātra blakusgaitenī.
Pēkšņi Maloletkova iespiedzās:
— Mani mīļie! Ko nu darīšu?! Pazaudēju, mīlulīši, istabas

atslēgu!
Visi sāka meklēt.

— Neloģiski! — Govorkovs uzsauca Maloļetkovai. — Jūs

vispirms noliecāties, bet pēc tam tikai, saprotiet taču, sākāt ap-

jēgt, kur jāmeklē! No tā es spriežu, ka jūsu fiziskā darbība nav

veltīta meklēšanai, bet gan — lai koķetētu ar mums, skatī-

tājiem.
— Ai mīļiie, kā pielipis! — uztraucās Maloļetkova.
Tanī pašā laikā Vjuncovs sekoja katram Veļjaminovas

solim.

— Ā—ā! Darīts! lekritāt! Nekonsekventi! Neticu! Ar rokām

rakņājaties pa dīvānu, bet skatāties uz mani. Protams, iekri-

tāt! — Vjuncovs neatlaidās.

Pievienojot klāt Puščina, Veselovska, Šustova, pa daļai arī

manas piezīmes, kļūs saprotams, ka meklētāji atradās bezizejas
stāvoklī.

— Muļķa bērni! Jūs nedrīkstat sevi izkropļot! — negaidot
kā pērkoņa spēriens atskanēja Arkādija Nikolajeviča balss.

Skolnieki nesaprašanā sastinga.
— Sasēdieties visi solos, bet jūs, Maloļetkova un Veļjami-

nova, staigājiet šurp un turp pa gaiteni! — nepierasti stingrā
balsī pavēlēja Arkādijs Nikolajevičs.

— Tā ne! Vai tā kāds staigā? Papēžus uz iekšu, purngalus
uz āru! Kāpēc jūs nelokāt ceļus? Kāpēc nekustīgs viduklis?

Sekojiet sava auguma smaguma centram! Bez tā jūsu kustībās

nav jēgas, nav secības! Neticu! Ko — vai jūs staigāt neprotat?
Kur palikusi patiesība un ticamība tam, ko jūs darāt? Kāpēc
jūs grīļojaties kā piedzērušās? Skatieties tur, kur jūs ejat!

Jo tālāk, jo stingrāk uzstājās Arkādijs Nikolajevičs, un, jo

viņš kļuva neatlaidīgāks, jo vairāk skolnieces zaudēja pašsaval-
dīšanos. Torcovs viņas notrenkāja tiktāl, ka tās vairs nesa-

prata, kur viņām ceļgali, kur papēži, kur kāju pēdas. Nabaga
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apmulsušās sievietes, meklēdamas tās muskuļu virzītāju gru-

pas, kurām Arkādijs Nikolajevičs lika darboties, iedarbināja
citas. Tas aizvien no jauna izraisīja skolotāja kodīgas pie-
zīmes.

Viss beidzās ar to, ka viņas vairs neprata atšķirt vienu

kāju no otras, bet Veļjaminova, baidīdamās kustēties, sastinga
gaiteņa vidū ar plati atvērtu muti un asaru pilnām acīm.

Kad es paskatījos uz Torcovu, tad pārsteigts ieraudzīju, ka

viņš un Rachmanovs, ar lakatiņiem aizklājuši mutes, raustās

smieklos.

Joks drīz kļuva visiem skaidrs.

— Vai tiešām jūs nesaprotat, — teica Arkādijs Nikolaje-

vičs, — ka jūsu muļķīgā rotaļa iznīcina manas metodes jēgu?
Nav taču svarīgi, lai formāli nostiprinātu galvenās fiziskās dar-

bības sastāvdaļu loģiku un secību? Ne tas man vajadzīgs, —

man vajag, lai radošā skatuves mākslinieka izjūta būtu nevil-

tota un patiesa un lai tai īsti varētu noticēt.

Viss, kas norisinās, uz skatuves bez šādas patiesības un

ticamības, visas loģiskās un secīgās fiziskās darbības izvēršas

par pieņemtām, tas ir, — par tādām, kas rada melus, kam

nevar ticēt.

Pats bīstamākais manai metodei, visai sistēmai, tās psicho-
technikai un beidzot visai mākslai ir formāla pieeja mūsu sa-

režģītam daiļrades darbam, izprotot to šauri un elementāri.

lemācīties lielas fiziskas darbības sadalīt sastāvdaļās, formāli

nosacīt starp šīm daļām loģiku un sakarību, izdomāt attiecīgus
vingrinājumus, likt skolniekiem tos izpildīt, nerūpējoties par

pašu galveno, tas ir, — par fiziskās darbības ievirzi īstās pa-
tiesības un ticamības gultnē, — tas nav grūts, bet ienesīgs

pasākums.

Kā tas vilina sistēmas ekspluatatorus!
Nav mākslā nekā muļķīgāka un kaitīgāka kā «sistēma» pa-

šas «sistēmas» dēļ. To nedrīkst izvērst par pašmērķi, līdzekli

nedrīkst pārvērst par būtību. Tie ir vislielākie meli.

Tieši šādus melus jūs nupat radījāt, kad es ienācu un

kad jūs meklējāt kaut ko nozaudētu. Jūs «piesējāties» katrai

vismazākajai fiziskai darbībai ne jau tāpēc, lai meklētu patie-
sību un radītu ticamību, bet gan tāpēc, lai fizisko darbību lo-

ģiku un secību atrisinātu formāli kā tādu. Tā ir muļķīga un

kaitīga rotaļa, kam nav nekāda sakara ar mākslu.

Bez tam dodu jums draudzīgu padomu: savu mākslu, daiļ-

radi, metodi, mākslas psichotechniku un visu pārējo, kas ar to
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sakarā, — nekad nepieļaujiet saplosīt kritizētājiem un pēlējiem!
Viņi skatuves māksliniekam var atņemt veselo saprātu un no-

vest līdz paralizei un stulbumam. Kāpēc jūs ar muļķīgas rota-

ļas palīdzību to attīstāt sevī un citos? Izbeidziet to, citādi vis-

drīzākā laikā pārmērīga uzmanība, «piesiešanās» un paniskas
bailes no meliem jūs pilnīgi paralizēs. Meklējiet melus par tik,
par cik tie palīdz atrast patiesību! Neafzmirstiet, ka visvairāk

nepatiesības rada kritizētājs un pēlējs, jo tas, ko viņš kritizē,

negribot pārtrauc izpildīt izvēlētās darbības uzdevumu un sāk

pārspīlēti spēlēt patiesību patiesības dēļ. Šai uzspēlē slēpjas
vislielākie meli. Dzeniet pie velna šos kritizētājus, kas mājo
jūsos un ārpus jums, — tas ir, — skatītājos un vēl vairāk jū-
sos pašos! Kritizētājs ļoti labprāt novietosies mūžīgu šaubu

pārņemtā aktiera dvēselē.

Attīstiet sevī mierīgu, gudru un saprātīgu kritiķi, labāko

aktiera draugu. Viņš darbību neapslāpē, bet atdzīvina, viņš pa-
līdz to izpildīt nevis formāli, bet patiesi. Kritiķis prot saskatīt

un redzēt skaisto, turpretim sīkumains kritizētājs-pēlējs redz

tikai slikto, labais viņa skatienam paslīd garām.
To pašu ieteicu arī jums, kas sekojat citu skolnieku darbam.

Lai tie, kas kontrolē otra daiļradi, aprobežojas ar spoguļa
lomu un godīgi bez «piesiešanās» pasaka: vai viņi tam, ko redz

un dzird, tic vai netic, lai uzrāda tos mirkļus, kas viņus pār-
liecina. Vairāk no viņiem nekā neprasa.

Ja teātra skatītājs būtu tikpat stingrs un «piesietos» skatu-

ves patiesībai, kā jūs to darāt dzīvē, tad mēs, nabaga aktieri,

nedrīkstētu ne parādīties uz skatuves.

— Bet vai tad skatītājs nav stingrs pret patiesību? — jau-

tāja kāds no mums.

— Viņš ir stingrs, bet «nepiesienas» tā, kā jūs to darāt.

Pilnīgi pretēji! Labs skatītājs grib teātrī visam ticēt, grib, lai

skatuviskā izdoma viņu pārliecinātu, un šī vēlēšanās bieži sa-

sniedz anekdotisku naivitati.

Es pastāstīšu jums neparastu gadījumu, kas nesen notika

ar mani.

Vecais Šustovs kādā vakarā pie pazīstamiem, lai uzjautri-
nātu jaunatni, izspēlēja veiklu triku. Viņš visu viesu acu

priekšā novilka vienam no klātesošajiem kreklu, neskarot tā

svārkus un vesti, bet tikai atraisot kaklasaiti un atpogājot
krekla pogas.

Es zināju ša trika noslēpumu, jo nejauši gadījos par lieci-

nieku pie trika sagatavošanas un dzirdēju, ko Šustovs noru-
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nāja ar savu palīgu. Bet, kad skatīju šo triku, es aizmirsu par
to un jūsmoju par veco Šustovu un viņa jauno lomu.

Pēc eksperimenta visi apbrīnoja un pārsprieda izpildījuma
techniku, ko bija redzējuši, un es kopā ar viņiem darīju to

pašu, aizmirzdams, pareizāk sakot, — negribēdams atcerēties

to, ko zināju. Es vēlējos to aizmirst, lai nelaupītu sev prieku
ticēt un sajūsmināties. Citādi nevaru izskaidrot šo neizprotamo
naivitati un aizmāršību.

Teātra skatītājs arī grib, lai viņu «apmāna», viņam ir patī-
kami ticēt skatuviskai patiesībai un aizmirst to, ka teātrī nori-

sinās spēle un nevis patiesa dzīve.

Savaldziniet skatītāju ar īstu patiesību un ticamību tam, ko

jūs darīsiet uz skatuves!

19... g

— Šodien strādāsim pie «naudas dedzināšanas» etides otrās

daļas un veiksim tādu pašu darbu, kādu pirms dažām dienām

veicām etides pirmajā daļā! — ienākdams klasē paziņoja Arkā-

dijs Nikolajevičs.
— Šis uzdevums ir sarežģītāks un nez vai būs pa spē-

kam, — es piezīmēju, celdamies, lai kopā ar Maloļetkovu un

Vjuncovu ietu uz skatuves.

— Nav nekāda nelaime, — mierināja mani Arkādijs Niko-

lajevičs, — es uzdevu jums šo etidi ne jau tādēļ, lai jūs katrā

ziņā to veiktu, bet gan tādēļ, lai, izpildot grūtu uzdevumu, sa-

prastu, kā jums trūkst un kas vēl jāmācās. Pagaidām dariet

to, ko varat! Ja jums neizdodas veikt visu etidi uzreiz, izpildiet
kaut daļu: izveidojiet vismaz etides ārējo fiziskās darbības

līniju, lai tajā būtu jūtama patiesība!
Tā, piemēram, vai jūs varat uz brīdi atstāt savu darbu, lai,

paklausot sievas aicinājumam, dotos ēdamistabā un paskatītos,
kā viņa tur mazgā bērnu?

— Varu, jo tas nav grūti!
Es piecēlos un devos uz blakusistabu.

— Ai, nē! — Arkādijs Nikolajevičs pasteidzās mani aptu-
rēt. — Izrādās, ka taisni to jūs neprotat pareizi izpildīt. Un

jāsaka, ka ieiet istabā uz skatuves un iziet kulisēs — nav

viegli. Tāpēc nav brīnums, ka jūs nupat bijāt tik nekonsek-

vents un neloģisks.
Pārbaudiet pats, cik daudz mazu, tikko pamanāmu, bet ne-

pieciešamu fizisku darbību un patiesību jūs palaidāt garām!
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Lūk, piemēram: pirms aiziešanas jūs nenodarbojāties ar nie-

kiem, bet bijāt aizņemts svarīgā darbā, tas ir, — kārtojāt
sabiedriskas organizācijas dokumentus un pārbaudījāt kasi. Kā-

dēļ jūs tik pēkšņi pamētāt darbu, kāpēc jūs negājāt, bet izskrē-

jāt no istabas, it kā glābdamies, lai griesti neuzgāztos uz gal-
vas? Nekas briesmīgs nav noticis: jūs pasauca sieva — un tas

ir viss. Bez tam — vai tiešām dzīvē jūs ietu pie zīdaiņa ar

kūpošu .papirosu zobos? Mazulis taču no tabakas dūmiem sāktu

klepot. Jā, un diezin vai māte smēķētāju ielaistu istabā, kurā

mazgā bērnu? Tāpēc vispirms pameklējiet vietu, kur nolikt pa-

pirosu, atstājiet to šinī istabā un pēc tam ejiet! Katru no uzrā-

dītajām mazajām palīgdarbībām nav grūti izpildīt.
Es arī tā izdarīju: atstāju papirosu viesistabā, izgāju aiz

kulisēm, kur gaidīju savu uznākšanu.

— Lūk, tagad jūs katru sīko darbību izpildījāt atsevišķi un

no tām izveidojās viena liela darbība: aiziešana ēdamistabā.

Tam viegli noticēt.

Mana atgriešanās ēdamistabā tāpat bija vairākkārt jālabo,
bet šoreiz tāpēc, ka mana darbība nebija vienkārša; es tīksmi-

nājos gar katru sīkumu, vairāk nekā vajag to apspēlēju un

pārspēlēju. Arī tas rada uz skatuves melus.

Beidzot mēs nonācām pie pašas interesantākās un dramatis-

kākās vietas. Uznākot uz skatuves un tuvojoties atkal galdam,
uz kura es atstāju dokumentus, es ieraudzīju, ka Vjuncovs
sadedzina tos un truli, idiotiski priecājas par savu rotaļu.

Apjautis traģisko momentu, es kā kara zirgs, kas sadzir-

dējis uzbrukuma signālu, traucos uz priekšu. Temperaments

mani sagrāba un pavedināja uz spēli, no kuras nespēju attu-

rēties.

— Stāt! Nomainījāties! Noskrējāt no sliedēm! Sākāt iet ne-

pareizā virzienā! —mani apturēja Arkādijs Nikolajevičs. —Pa-

sekojiet sev, kamēr pēdas svaigas, ko jūs pašreiz pārdzīvojāt?
— Tēloju traģēdiju, — es atzinos.

— Bet kas jums bija jādara?
Izrādījās, ka man vienkārši vajadzēja pieskriet pie kamina

un izraut no uguns degošo naudas paciņu. Bet pirms tam va-

jadzīgs attīrīt ceļu un atgrūst kupri. Es arī tā izdarīju. Bet

Torcovs atzina, ka pēc tik vāja grūdiena nevar būt runa par

katastrofu un nāvi.

— Kā izraisīt un ar ko attaisnot daudz krasāku darbību?

— Tad skatieties, —- teica man Arkādijs Nikolajevičs. —- Es

aizdedzināšu šo papīru un iemetīšu to šajā lielajā pelnu traukā,
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bet jūs stāviet patālāk no manis un, tiklīdz ieraugāt liesmu,
metieties glābt vēl nesadegušās paliekas!

Tikko Arkādijs Nikolajevičs bija izdarījis to, par ko runāja,
es metos pie degošā papīra, ceļā uzdrāžos Vjuncovam un gan-
drīz pārlauzu viņam roku.

— Redzat, — satvēra mani Arkādijs Nikolajevičs, — vai

tad to, ko jūs nupat izdarījāt, var salīdzināt ar to, ko jūs

darījāt pirms tam? Pašreiz varēja notikt katastrofa, bet pirms
tam bija vienkārša uzspēle.

Mani vārdi, zināms, nav jāsaprot kā ieteikums lauzt aktie-

rim rokas un pieļaut uz skatuves sakropļojumus. No visa tā

izriet tikai tas, ka jūs neievērojāt vienu svarīgu apstākli, proti:
liesma naudu pārņēma acumirklī, un tāpēc, lai to glābtu, arī

vajadzēja rīkoties acumirklīgi. To jūs nedarījāt un līdz ar to

iznīcinājāt patiesību un ticamību. Tagad turpināsim.
— Kā? Un vairāk nekā? — es patiesi brīnījos.
— Ko tad vēl? Jūs izglābāt visu, kas bija glābjams, bet

pārējais sadega.
— Bet slepkavība?
— Nekādas slepkavības nebija.
— Kā — nebija slepkavības?
— Protams. Tai personai, kuru jūs tēlojat, ar slepkavību

pagaidām nav nekā kopēja. Jūs nomāc tas, ka nauda gājusi
bojā. Jūs pat neievērojat, ka esat idiotu pagrūdis. Ja jūs sa-

prastu, kas noticis, tad droši vien nestāvētu kā apstulbis, bet

steigtos mirstošajam sniegt palīdzību.
— Tā jau tas ir... tomēr kaut kas šai skatā ir jādara. Tas

taču ir dramatisks moments?

— Saprotu! Vienkārši sakot, jums gribas izspēlēt traģēdiju.
Labāk tomēr atturieties no tā! Turpināsim!

Mēs nonācām pie jauna, man grūti izpildāma momenta: va-

jadzēja apmulst vai — kā Arkādijs Nikolajevičs saka — «traģiski
sastingt».

Es sastingu un ... pats jutu, ka pārspīlēju.
— Te jau tie ir, mani balodīši! Vecu vecie paziņas no vec-

māmiņu un vectētiņu laikiem. Cik šie apsūbējušie štampi vēl

stipri un neatlaidīgi! — pazoboja mani Torcovs.

— Kā tad tie izpaužas?
— Šausmās izvalbot acis, traģiski noglaužot pieri, sakamp-

jot ar rokām galvu, izlaižot pirkstus caur matiem, spiežot rokas

pie sirds. Visi šie štampi ir ap trīssimt gadu veci.

Tagad iztīrīsim visu šo drazu! — viņš komandēja. — Nost
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visus štampus! Metiet prom — niekošanos ap pieri, sirdi un

matiem! To vietā dodiet man kaut pašu mazāko, bet īstu, pro-
duktivu un mērķtiecīgu darbību, patiesu un ticamu!

— Kādu darbību tad var izraisīt dramatiskā sastingumā? —

es biju neziņā.
— Bet kā jūs domājat, vai dramatisks sastingums ir dar-

bība vai ne? Ja ir, tad pasakiet, ko tā izteic!

Vajadzēja pameklēt atmiņu apcirkņos, lai atcerētos, kas no-

tiek cilvēkā dramatiska sastinguma mirklī. Arkādijs Nikolajevičs
mums pastāstīja šādu notikumu:

— Bija jāpaziņo kādai nelaimīgai sievietei par viņas vīra

negaidītu nāvi. Pēc ilgas, uzmanīgas sagatavošanās skumjais
vēstnesis beidzot pateica liktenīgo ziņu. Nabaga sieviete sa-

stinga. Bet viņas seja neizteica nekā traģiska (uz skatuves

aktieri šādus mirkļus mīl uzspēlēt). Sastingušie vaibsti bez kā-

das izteiksmes šķita baismīgi. Vajadzēja nekustīgi nogaidīt vai-

rākas minūtes, baidoties iztraucēt viņas iekšējo satraukumu.

Beigu beigās tomēr bija jāizdara kāda kustība, — tas atbrī-

voja viņu no sastinguma. Viņa atjēdzās un... pakrita bez

samaņas.

Pec ilgāka laika, kad jau varēja runāt par pagājušo, viņai
jautāja: par ko viņa domājusi traģiskajā sastinguma brīdī?

Izrādījās, ka piecas minūtes pirms vīra nāves ziņas, viņa

gatavojusies kaut kur iziet, lai nopirktu vīram dažas lietas .. .

Bet, tā kā viņš bija miris, tad vajadzējis darīt kaut ko citu.

Bet ko gan? Veidot jaunu dzīvi? Šķirties no vecās? Pārdzīvo-

dama vienā mirklī visu pagājušo dzīvi, atrazdamās nezināmas

nākotnes priekšā, viņa nespējusi to aptvert, viņa neatradusi tā-

lākajai dzīvei nepieciešamo līdzsvaru un —
...sajuzdama savu

nevarību, zaudējusi samaņu.

Jūs taču atzīsiet, ka dažas minūtes dramatiskais sastingums

bija pietiekami aktivs. Patiešām: pārdzīvot tik īsā laika sprīdī
visu pagātni un novērtēt to! Vai tad tā nav darbība?

— Protams, bet ta nav fiziska, bet gan tīri psicholoģiskā
darbība.

— Labi, es piekrītu. Lai arī tā nav fiziska, bet kaut kāda

citāda darbība. Pārāk daudz nedomāsim par nosaukumu un pre-

cizēšanu. Katrā fiziskā darbībā ir kaut kas psicholoģisks un

katrā psicholoģiskā darbībā — kaut kas fizisks.

Kads ievērojams zinātnieks saka: «Ja es mēģinātu aprakstīt

savas jūtas, tad rastos stāsts par fizisku darbību.»
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No savas puses varu teikt: jo tuvāk darbība fiziskam pro-

cesam, jo mazāks risks pāri darīt jūtām.

Bet.. . labi, lai būtu tā: pieņemsim, ka tā ir psicholoģijā,
pieņemsim, ka mēs saskaramies nevis ar ārējo, bet iekšējo dar-

bību, nevis ar fizisku darbību loģiku un secību, bet gan ar jūtu
loģiku un secību. Jo svarīgāk, bet arī grūtāk tad saprast, kas

tādā gadījumā darāms. Nav iespējams izpildīt to, ko pats nesa-

proti, ja negribi ļauties tēlošanai «vispār». Nepieciešams skaidrs

plāns un skaidra iekšējās darbības līnija. Lai to rastu, vajag

pazīt dabisko jūtu loģiku un secību. Līdz šim mēs apskatījām
fizisko darbību loģiku un secību, kas ir sajūtamas, redzamas

un saprotamas. Tagad mēs saskarsimies ar dabisko izjūtu loģiku
un secību, kas ir netveramas, neredzamas, neapzināmas un ne-

pastāvīgas. Šinī novadā jaunais uzdevums, kas nostājas mūsu

priekšā, ir daudz sarežģītāks.
Viegli teikt: dabisko jūtu loģika un secība! Tie visi ir sarež-

ģīti psicholoģiski jautājumi, kurus zinātne vēl maz izpētījusi.
Šajā novadā zinātne mums vēl nav devusi nekādus praktiskus
norādījumus, ne pamatus.

Cits nekas neatliek kā pašiem atrast izeju no grūtā stā-

vokļa, izlīdzoties, ja tā var teikt, mājas līdzekļiem. Par tiem

parunāsim nākošo reizi!

19... ģ

— Kā atrisināt sarežģīto jautājumu par «jūtu loģiku un

secību», bez kā mēs nevaram atdzīvināt «traģiskā sastinguma»

pauzi?

Mēs esam skatuves mākslinieki, bet ne zinātnieki. Mūsu

sfēra — aktivitāte un darbība. Mūs vada praktiķa, cilvēka pie-
redze, dzīves atmiņu loģika, secība, patiesība un ticamība tam,
ko darām uz skatuves. No šā viedokļa tad es arī atrisinu jau-
tājumu.

Pēc neilga starpbrīža Arkādijs Nikolajevičs turpināja:
— Paņēmiens, ko man iemācīja prakse, ir smieklīgi vien-

kāršs. Vajag tikai pavaicāt sev: «Ko es darītu reālajā dzīvē tra-

ģiska sastinguma mirklī?» Tikai patiesi, cilvēciski atbildiet uz

šo jautājumu un vairāk nekā!

Ka redzat, arī jutu novada es pievēršos vienkāršai fiziskai

darbībai.

— Es, ja atļauts teikt, nevaru tam piekrist. Jo jutu novadā,
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ka zināms, nenoris fiziskas darbības. Tas ir psiholoģiskas,
kāds iebilda.

— Nē, jūs maldāties. Pirms cilvēks pieņem lēmumu, viņš
iekšēji — savā iztēlē — darbojas ļoti aktivi: ar iekšējo redzi

saskatīdams to, kas var notikt un kā tas var notikt, viņš domās

jau izpilda paredzamās darbības. Vēl vairāk, aktieris fiziski iz-

jūt to, par ko domā, un tikko spēj apvaldīt iekšējās tieksmes uz

darbību, kas traucas ārēji iemiesot iekšējo dzīvi.

ledomāta darbība palīdz izraisīt pašu galveno — iekšēju
aktivitāti, tieksmi uz ārēju darbību, — turpināja Arkādijs Ni-

kolajevičs. — levērojiet pie tam, ka viss šis process norisinās

tai novadā, ko mēs uzskatām par normālu, dabisku daiļrades
sfēru. Jo viss skatuves mākslinieka darbs taču norit nevis tiešā,
reālā «ikdienas» dzīvē, bet gan iedomātā, neesošā, tomēr īste-

nībā iespējamā dzīvē. Tā mums, skatuves māksliniekiem, kļūst

par reālu īstenību.

Tāpēc apgalvoju, ka mums, skatuves māksliniekiem, pret
iedomātu dzīvi un iedomātām darbībām ir tiesība attiekties kā

pret īstiem, reāliem, fiziskiem aktiem. Tādā kārtā izjūtu loģiku
un secību izzināt ar fizisko darbību loģiku un secību — šāds

paņēmiens praktiski pilnīgi attaisnojams.
Kā vienmēr, atrisinot sarežģītus uzdevumus, man galvā viss

sajuka. Vajadzēja atcerēties, sakopot un novērtēt katru faktu

atsevišķi, katru doto apstākli etidē: labklājība, ģimene, pienā-
kums pret ģimeni un pret sabiedrisku pasākumu, kam es kal-

poju; kasiera atbildība, lietišķo dokumentu svarīgums; mīlestība,

vēlēšanās būt kopā ar sievu un bērnu; mūžīgi acu priekšā
dirnošais kretins-kupris; gaidāmā revizija un kopsapulce;
katastrofa, baismīgā naudas un dokumentu sadegšanas aina;

instinktivā tieksme glābt tos; sastingums, bezprāts, pilnīga neva-

rība. Viss tas radās manā iztēlē, manos redzējumos un atbal-

sojās manās izjūtās. Sakopojot visus faktus, man vajadzēja ap-

tvert, kurp tie noved, kas mani sagaida tālāk, kādi pierādījumi
nostājas pret mani.

Vispirms — lielais, ērtais dzīvoklis. Tas radīs aizdomas, ka

dzīvoju pāri saviem līdzekļiem un tādā kārtā esmu iztērējis
naudu. Pilnīgs naudas iztrūkums kasē un daļēja attaisnojošo
dokumentu sadedzināšana; mirušais kretins — un neviena lie-

cinieka, kas varētu pierādīt, ka esmu nevainīgs. Noslīkušais

dēls — tas ir jauns pierādījums, ka esmu gatavojies bēgt, bet

zīdainis un kretins-kupris ir bijuši tam par šķērsli. Tiesa teiks:

«Lūk, kāpēc ļaundaris viņus abus vispirms nobeidzis!»
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Dēla nāve iesaista noziegumā ne tikai mani, bet arī sievu.

Bez tam sakarā ar brāja nogalināšanu mūsu personiskās attie-

cības nenovēršami sarežģīsies. Tāpēc arī no sievas es nevaru

gaidīt atbalstu.

Visi fakti, «ja būtu» un dotie apstākļi tā sarežģījās un sa-

juka manā galvā, ka pirmajā brīdī neatradu citas izejas kā

aizbēgt un noslēpties.
Bet pēc mirkļa sāku šaubīties par neapdomāto lēmumu.

«Kur bēgt?» es jautāju sev. «Vai tad bēgļa dzīve ir labāka

par cietumu, un vai tad pati bēgšana nav smags pierādījums,
kas vērsīsies pret mani? Nē, nebēgšu no tiesas, bet pastāstīšu

visu, kā bijis. No kā man baidīties? Es taču esmu nevainīgs.

Nevainīgs? ... Nu, tad pierādi to!»

Kad paskaidroju savas domas un šaubas Arkādijam Nikola-

jevičam, viņš teica:

— Uzrakstiet visas savas pārdomas, pēc tam izvērsiet tās

darbībā, jo taisni šīs pārdomas ir svarīgas, atrisinot jautājumu:
ko es darītu reālajā dzīvē «traģiskā sastinguma» mirklī?

— Kā lai pārdomas izvērš darbībā? — nesaprata skolnieki.

— Ļoti vienkārši. Pieņemsim, — ka mūsu priekšā atrodas

jūsu pārdomu saraksts. Lasiet to: ērts dzīvoklis, ne kapeikas

naudas, dokumentu sadedzināšana, divi līķi utt.

Ko jūs darījāt, kad rakstījāt un lasījāt šīs rindas? Jūs atce-

rējāties, kārtojāt, novērtējāt notikušos faktus, kas varētu atklāt

jūsu noziegumu. Lūk, jūsu pirmās pārdomas jau izvērstas dar-

bībā! Lasiet sarakstu tālāk: atzīstot, ka jums nav citas izejas,

jūs nolemjat bēgt. Kāda šeit ir jūsu darbība?

— Pārlemju iepriekšējo, sastādu jaunu plānu, — es noteicu.

— Lūk, jūsu otrā darbība. Sekojiet pēc saraksta tālāk!

— Tālāk es atkal nokritizēju un iznīcinu tikko izdomāto

plānu.
— Tā ir jūsu trešā darbība. Tālāk!

— Tālāk nolemju atklāti pastāstīt visu, kas noticis.

— Tā ir jūsu ceturtā darbība. Tagad atliek tikai visu no-

domāto izpildīt. Ja jūs to veiksiet nevis aktieriski, formāli, nevis

«vispār», bet gan cilvēciski — patiesi produktivi un mērķtie-
cīgi, — tad jūs ne tikai ar prātu, bet arī ar visu savu būtību,
ar visiem iekšējiem «elementiem» radīsiet dzīvu, izjustu no-

skaņojumu, analogu attēlojamās personas noskaņojumam.

«Traģiskā sastinguma» mirkli atkārtoti izpildot uz skatu-

ves — pārskatiet savus nodomus katru reizi no jauna! Tad šo-

dien tie vairs neliksies tādi kā iepriekšējā dienā. Nav svarīgi,



205

vai tie ir labāki vai sliktāki, bet svarīgi ir tas, ka tie ir šās-

dienas un atjaunoti. Tikai ievērojot šos noteikumus, jūs vairs

neatkārtosiet kādreiz iemācīto, neuzmāksiet sev štampus, bet

vienu un to pašu uzdevumu no jauna atrisināsiet arvien labāk,
dziļāk, pilnīgāk, loģiskāk un sakarīgāk. Tikai izpildot šos no-

teikumus, jums izdosies saglabāt šinī ainā reālu, īstu patiesību
un ticamību, produktīvu un mērķtiecīgu darbību. Tas jums pa-
līdzēs īsti, patiesi pārdzīvot un nevis tikai aktieriski, pieņemti
izrādīt.

Tādā kārtā uz jautājumu: «Ko es darītu traģiska sastinguma
mirklī?» — tas ir, — ļoti sarežģītā psicholoģiskā situācijā, —

jūs sev atbildētu nevis ar zinātniskiem terminiem, bet nosauktu

veselu virkni ļoti loģisku un sakarīgu darbību.

Kā redzat, mēs nemanot mājas kārtībā praktiski atrisinām

jautājumu par jūtu loģiku un secību tai nelielajā apjomā, kas

mums pagaidām darbā nepieciešams.
Šā paņēmiena noslēpums ir šāds: nevarēdami atrisināt psi-

choloģiski sarežģīto jautājumu par jūtu loģiku, mēs pagaidām
to atstājam neskartu un pievēršamies cita novada — darbību

loģikas pētīšanai, kas mums labāk saprotama.
Šeit mēs jautājumu atrisinām nevis zinātniskā, bet gan tīri

praktiskā, ikdienišķā veidā — cilvēka dabas, dzīves pieredzes,
instinkta, nojautas, loģikas, secības un pašas zemapziņas vadīti.

Veidojot loģisku un sakarīgu fizisko darbību ārējo līniju,
mēs līdz ar to uzzinām, ka, uzmanīgi iedziļinoties, līdztekus šai

līnijai mūsos veidojas otra — mūsu izjūtu loģikas un secības

līnija. Tas ir saprotams: jo iekšējās izjūtas nemanot izraisa

darbības; izjūtas ir nešķirami saistītas ar šo darbību reālo

izpausmi.
Te jums vēl viens pārliecinošs piemērs, kā attaisnotu fizisku

un psicholoģisku darbību loģika un secība mūs noved pie izjūtu
patiesības un ticamības.

19... g

Šodien Arkādijs Nikolajevičs atkal lika man, Vjuncovam un

Maloļetkovai nospēlēt «naudas dedzināšanas» etidi.

Sākums naudas skaitīšanas ainā nezin kāpēc man neveicās,

un Arkādijam Nikolajevičam nācās tāpat kā pirmo reizi soli pa

solim ievirzīt manu darbu. Izjutis fizisko darbību patiesību, no-

ticējis, ka tās ir īstas, es iedegos: uz skatuves kļuva viegli un

patīkami, iztēle sāka darboties pareizi.
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Skaitot naudu, nejauši paskatījos uz kupri — Vjuncovu —

un šeit man pirmo reizi pacēlās jautājumi: kas viņš tāds ir, un

kāpēc viņš te rēgojas manā acu priekšā? Es nespēju etidi tur-

pināt, pirms nebiju noskaidrojis savas attiecības pret kupri.
— Redziet! — triumfēja Torcovs, kad es viņam par to pa-

stāstīju. — Mazas patiesības izraisa arvien lielākas un lielākas.

Lai noskaidrotu savstarpējās attiecības ar partneri, — Arkā-

dija Nikolajeviča pamudināts — es izdomāju šādu attaisnojumu:
Par manas sievas daiļumu un veselību ar savu kroplumu

samaksājis viņas brālis — kretins. Tie abi ir dvīņi. Viņiem
ierodoties pasaulē, mātes dzīvība bijusi apdraudēta. Riskējot ar

viena bērna dzīvību, bērnu saņēmējai vajadzējis izdarīt operā-

ciju, lai glābtu otra bērna un dzemdētājas dzīvību. Visi trīs pa-
likuši dzīvi, tikai zēns dabūjis ciest: viņš izaudzis par idiotu

un kuprīti. Veselajiem likās, it kā ģimeni nomāktu vainas ap-

ziņa un vienmēr atgādinātu to.

Šī izdoma deva citu ievirzi un izmainīja manu attieksmi

pret nelaimīgo kretinu. Es sajutu patiesu maigumu pret viņu,
sāku skatīties uz kropli ar citām acīm un izjutu pat it kā sirds-

apziņas pārmetumus par pagājušo.
Kā atdzīvojās naudas skaitīšanas aina nelaimīgā muļķīša

klātbūtnē, kas priecājās par degošajiem papīriņiem! Viņu žēlo-

dams, es biju ar mieru to uzjautrināt ar dažādām muļķībām:

dauzīju naudas paciņas pret galdu, rādīju komiskas kustības un

mimiku, mezdams papīrus ugunī, izgudroju visādus niekus, kas

vien ienāca prātā. Vjuncovs atsaucās uz maniem eksperimen-
tiem un labi reaģēja uz tiem. Viņa atsaucība mani pamudināja
izdomāt aizvien kaut ko jaunu. Izveidojās pilnīgi cita aina: pa-

tīkama, dzīva, silta un jautra. Tā acumirklī izsauca arī skatī-

tāju zālē atsaucību. Arī tas iedrošināja un uzmundrināja. Bet

tad pienāca laiks ieiet ēdamistabā. Pie kā? Pie sievas? Bet

kas viņa? Neviļus radās jauns jautājums.
Arī šoreiz nebija iespējams spēlēt tālāk, kamēr nebiju no-

skaidrojis — kas ir mana sieva. Es izdomāju kaut ko ārkārtīgi
sentimentālu. Man pat negribas to pierakstīt. Tomēr tas mani

saviļņoja un lika ticēt, ja viss būtu tā, kā es to savā iztēlē

skatīju, tad sieva ar dēlu man kļūtu bezgala mīli. Es viņu dēļ
strādātu ar vislielāko prieku, rokas nenolaižot.

Etides dzīvei aktivi pulsējot, agrākie aktieriskie spēles paņē-
mieni sāka likties apvainojoši.

Cik viegli un patīkami man bija aiziet un paskatīties, kā

mazgā dēlu! Šoreiz nebija jāatgādina par papirosu, kuru es
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pats rūpīgi noliku viesistabā. To prasīja maigās un saudzīgās
jūtas pret bērnu. Atgriešanās pie galda, uz kura atradās doku-

menti, kļuva saprotama un vajadzīga. Jo es strādāju sievas,
dēla un kuprīša labad!

Pēc tam kad biju izpratis savu pagātni, sabiedrības naudas

sadedzināšana ieguva pavisam citu nozīmi. Vajadzēja tikai

iedomāties: «Ko tu darītu, ja viss tas būtu noticis īstenībā?» —

un, izjūtot nenovēršamo nelaimi, sirds tūlīt sāka dauzīties stip-
rāk. Cik briesmīga man likās tuvā nākotne, kas man uzmācās!

Bija jāpaceļ nākotnes priekškars. Tāpēc nekustīgums man kļuva

nepieciešams un «traģiskais sastingums» šķita ārkārtīgi dar-

bīgs. Kā viens, tā otrs bija vajadzīgi, lai sakoncentrētu visu

enerģiju un spēku pie iztēles un domu darbības.

Nākošā aina — mēģinot glābt mirušo kuprīti — neviļus iz-

devās dabiski. Tas saprotams, ievērojot manu jauno, maigo at-

tieksmi pret kuprīti, kas tagad man bija radinieks un tuvs cil-

vēks.

— Viena patiesība loģiski un pakāpeniski meklē un rada

citas patiesības, — teica Arkādijs Nikolajevičs, kad es viņam

paskaidroju savus pārdzīvojumus. — Sākumā jūs meklējāt
«naudas skaitīšanas» darbībā mazas patiesības un priecājāties,
kad jums sīki izdevās atcerēties, kā naudas skaitīšanas fizis-

kais process notiek reālajā dzīvē.

Naudas skaitīšanas brīdī sajutis uz skatuves patiesību, jūs
gribējāt sasniegt tādu pašu patiesību arī pārējos momentos,
saskaroties ar darbības personām: ar sievu, ar kuprīti. Jūs

vēlējāties zināt, kāpēc kuprītis visu laiku dirn jūsu acu priekšā.
Sadzīves loģikas un secības vadīts, jūs radījāt šķietami patiesas

izdomas, kurām viegli varēja noticēt. Viss tas kopā lika jums
uz skatuves dzīvot dabiski, pēc dabas likumiem.

Tagad ar citādām acīm sāku skatīties uz apnikušo etidi. Tā

manī izraisīja dzīvas jūtu atbalsis. Bija jāatzīst, ka Torcova

paņēmiens ir lielisks. Bet man likās, ka šie panākumi pamato-

jas uz maģisko «ja būtu» un doto apstākļu iedarbību. Tie —

un nevis fizisku vai iedomātu darbību radīšana — ierosināja
mani. Vai tādēļ nav vienkāršāk sākt tieši ar maģiskajiem «ja
būtu» un dotajiem apstākļiem? Kāpēc tērēt laiku ar fiziskajām
darbībām?

Savas domas pateicu Arkādijam Nikolajevičam.
— Protams! — viņš piekrita. — Es jau ar_to arī ieteicu

sākt... jau sen, pirms dažiem mēnešiem, kad jūs pirmo reizi

nospēlējāt etidi.
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— Tad man bija grūti iedarbināt iztēli. Tā snauda, — es

atcerējos.

— Jā, tagad tā ir 'pamodusies, un jums ir viegli iecerēt no-

domus, tos iekšēji pārdzīvot, izjust patiesību un noticēt tai.

Kāpēc tad notika šāda pārmaiņa? Tāpēc, ka agrāk jūs sējāt iz-

tēles graudus akmeņainā augsnē un tie tur gāja bojā. Jūs

izjutāt patiesību, bet neticējāt tam, ko darījāt. Ārēja laušanās,
fiziska piepūle, ķermeņa nepareizas funkcijas nav labvēlīga pa-
matne patiesības un pārdzīvojuma radīšanai. Tagad pareizi
noris ne tikai jūsu garīgā, bet arī fiziskā dzīvē. Tur viss ir

patiesība. Jūs tai noticējāt nevis ar prātu, bet sajutāt to ar

visu savu organisko, fizisko būtību. Nav brīnums, ka šādos

apstākļos iztēlē radusies izdoma iesakņojas un nes augļus.
Tagad jūs vairs nefantazējat «vispār» — tukšā gaisā un tukšā

telpā kā agrāk. Tagad jūsu iztēles darbība ir daudz pamatotāka,
tā ir kļuvusi nevis abstrakta, bet reāli nozīmīga. Tā iekšēji
attaisno ārējo darbību. Fizisko darbību patiesība un ticamība

atmodina jūsu psichisko dzīvi.

Bet galvenais un pats svarīgākais, par ko jūs šodien pārlie-

cinājāties, ir sekojošais: pašreiz jūs nebijāt uz skatuves, bet

Maloļetkovas dzīvoklī, jūs nespēlējāt, bet gan reāli eksistējāt.
Tur jūs patiesi dzīvojāt savā iedomātajā ģimenē. Šādu noska-

ņojumu uz skatuves apzīmējam mūsu valodā par «es esmu».

Noslēpuma atrisinājums šāds: izjūtot fizisko darbību loģiku un

secību, jūs atklājāt patiesību, patiesība izraisīja ticamību, un

viss tas kopā radīja — «es esmu». Bet ko tad nozīmē «es esmu»?

Tas nozīmē: es eksistēju, es dzīvoju, es jūtu un domāju atbil-

stoši lomai.

Citiem vārdiem sakot, «es esmu» izraisa emocijas, jutas,

pārdzīvojumu.

«Es esmu» — ta ir sabiezināta, gandrīz absolūta patiesība
uz skatuves.

Šāsdienas izpildījums vēl iezīmīgs ar to, ka tas uzskatāmi

atklāj jaunu, svarīgu patiesības īpašību. Šās īpašības pazīme
ir tā, ka mazās patiesības atklāj lielās, lielās vēl lielākās, lie-

lākās — vislielākās utt.

Tiklīdz jūs pareizi ievirzījāt savas mazās fiziskās darbības

un pamanījāt tajās īstu patiesību, jums šķita, ka tas ir par

maz — pareizi saskaitīt naudu, iegribējāt saprast, kādēļ jūs to

darāt, kam jūs ar to sagādājat prieku un tā tālāk.

«Es esmu» — šādu noskaņojumu uz skatuves rada mūsu
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vēlēšanās sasniegt arvien lielāku patiesību, tiecoties pat līdz
absolūtai patiesībai.

Tur, kur ir patiesība, ticamība un «es esmu», — tur neizbē-

gami ir arī īsts, cilvēcisks (bet ne aktierisks) pārdzīvojums. Tu-

ir mūsu jūtu visstiprākie «izvilinātāji».

19 ... g

Arkādijs Nikolajevičs, ienācis klasē, paziņoja:
— Tagad jūs zināt, kas ir patiesība un ticamība uz skatu-

ves. Atliek tikai pārbaudīt, vai katram no jums tās piemīt.
Tādēļ ar katru no jums es izdarīšu patiesības un ticamības

pārbaudi.
Pirmo uz skatuves izsauca Govorkovu. Arkādijs Nikolajevičs

lika viņam kaut ,-.o nospēlēt.
Protams, mūs., lielajam iztēlniekam bija vajadzīga vienmēr

uzticamā partnere — Veļjaminova.
Kā parasts, netaupot izteiksmes līdzekļus, viņi spēlēja kaut

kādas blēņas.
Lūk, ko Arkādijs Nikolajevičs teica Govorkovam pēc skates:

— No veikla mechaniķa redzes viedokļa, kurš interesējas
tikai par skatuviskās izteiksmības ārējo techniku, — šāsdienas

izpildījums jums šķita pareizs un jūs tīksminājāties pats par

savu meistarību.

Bet es nejutu jums līdzi, tāpēc ka meklēju mākslā dabisko,

organisko, būtisko daiļradi, kas piešķir nedzīvai lomai īstas,
cilvēciskas dzīves saturu.

Jūsu šķietamā patiesība parāda «tēlus un kaislības». Mana

patiesība — rada tēlus un izraisa kaislības. Starp jūsu un

manu mākslu ir tādi pati atšķirība, kāda starp vārdiem —

«likties» un «būt». Man nepieciešama īsta patiesība — jūs ap-

mierināties ar šķietamību. Man nepieciešama ticamība — jums

pietiek ar skatītāju uzticību. Skatītājs, vērodams jūs uz skatu-

ves, būs mierīgs tad, ja viss būs veikts precizi ar reizi par visām

reizēm nostiprinātiem spēles paņēmieniem. Skatītājs uzticas jūsu
meistarībai gluži tāpat, kā tic vingrotājam, ka tas nenokritīs

no trapecas. Jūsu mākslā skatītājs ir skatītājs. Manā mākslā

viņš neviļus kļūst par daiļrades apliecinātāju un līdzdalībnieku.

Viņu ierauj dzīves drūzmā, kas noris uz skatuves, un viņš tic tai.

Govorkovs, neievērodams Arkādija Nikolajeviča paskaidro-

jumus, — kodīgi piezīmēja, ka Puškinam par patiesību mākslā
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ir cits uzskats nekā Torcovam. Lai savas domas apstiprinātu,
Govorkovs citēja dzejnieka vārdus, kurus parasti atceras līdzī-

gos gadījumos:

Par sīko patiesību tumsu

Man dārgāks māņu cildenums

— Es esmu vienis prātis ar jums ... un Puškins arī. To

pierāda jūsu citētās vārsmas, ar kurām dzejnieks runā par mā-

ņiem, kuriem mēs ticam. Šās ticamības dēļ mēs māņus cildinām.

Ja nebūtu šās ticamības, vai tad māņi mūs varētu labvēlīgi un

cildeni ietekmēt? ledomājieties, ja pirmajā aprilī, kad ir parasts

apmānīt vienam otru, atnāktu pie jums un sāktu pārliecināt, ka

valdība nolēmusi jums uzcelt pieminekli par nopelniem skatuves

mākslā. Vai tas spēs jūs cildeni ietekmēt?

— Es neesmu muļķis, saprotiet taču, un neticu muļķīgiem
jokiem! —

— Tātad, lai kaut kas spētu jūs cildeni ietekmēt, jums —

«jānotic muļķīgam jokam», — Arkādijs Nikolajevičs neatlaidās.
— Puškins kādā citā dzejolī apstiprina gandrīz tās pašas do-

mas:

Par izdomu man prieka as'ras plusi

Nevar asaras liet par to, kam netici. Lai dzīvo māņi un iz-

doma, kam mēs ticam, jo tie spēj pacelt cildenībā kā aktieri, tā

arī skatītāju! Kas šādiem māņiem tic, tam tie kļūst par patie-
sību. Tas vēl ciešāk apstiprina to, ka uz skatuves — aktiera

iztēles dzīvē — visam jākļūst par īstu patiesību. Bet no jūsu

spēles es to neredzu.

Arkādijs Nikolajevičs stundas otrā pusē izlaboja Govorkova

un Veļjaminovas nospēlēto ainu. Torcovs, pārbaudot spēli sīko

fizisko darbību secībā, centās sasniegt tādu pašu patiesību un

ticamību kā toreiz ar mani «naudas dedzināšanas» etidē.

Bet... notika incidents, kas man jāapraksta, jo tas izrai-

sīja sparīgu Torcova atbildi, kas man bija ļoti pamācoša. Tas

notika tā:

Govorkovs negaidot pārtrauca nodarbības, beidza spēlēt un

palika, klusi stāvot ar nervozu un ļaunu sejas izteiksmi, trī-

cošām rokām un lūpām.
— Es nevaru klusēt! Man, redziet, ir jārunā, — teica viņš

pēc brīža, cīnīdamies ar uztraukumu. — Vai nu es nekā nesa-

protu — un tad man no teātra ir jāaiziet, — vai arī, piedodiet,
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lūdzu, tas, ko mums šeit māca, ir inde, pret kuru mums ir jā-

protestē.
Nu jau pagājis pusgads, kopš mums liek pārvietot krēslus,

aizvērt durvis, kurināt kamīnus. Mazo un lielo fizisko patiesību
reālisma dēļ drīz varbūt mums pavēlēs urbināt degunu. Bet, pie-
dodiet, lūdzu, krēslu pārstumšana uz skatuves vēl nerada māk-

slu. Ne jau tā, kā redzat, ir patiesība, ja parāda dažādas natu-

ralistiskas nejēdzības! Pie velna tādu patiesību, no kuras paliek
nelabi!

«Fiziskās darbības»? Nē, piedodiet, lūdzu! Teātris nav cirks.

Tur, saprotiet, fiziskā darbība — satvert trapeču vai veikli uz-

lēkt zirgā — ir izcili svarīga, jo no tā, redziet, atkarīga akro-

bāta dzīvība.

Bet pasaules lielie rakstnieki, piedodiet, lūdzu, ne tādēļ rak-

sta savus ģeniālos darbus, lai viņu varoņi vingrinātos fiziska-

jās darbībās. Nu, redziet! Bet mums tikai to liek atkārtoti darīt.

Mēs slāpstam nost.

Nepiespiediet mūs pie zemes! Nesasaistiet mums spārnus!
Ļaujiet mums atrauties no zemes un uzlidot augstāk, tuvāk

mūžīgam, vispasaulīgam, turp — augstākās sfērās! Mākslai

jābūt brīvai! Tai vajag plašuma, bet nevis sīku patiesību. Lie-

lam lidojumam vajadzīgs atvēziens. Mēs nevaram rāpot kā

kukaiņi pa zemi. Mēs alkstam skaistuma, cildenuma un diže-

numa! Neaizsedziet mums debesis!

«Torcovs dara pareizi, ja nejauj Govorkovam lidināties mā-

koņos. Viņam tas neizdodas,» es nodomāju. «Ko? Govorkovs —

vislielākais «iztēlnieks» — grib lidot debesīs?! Viņš grib «māk-

slu taisīt» un nevis vingrināties!?»
Pec tam kad Govorkovs bija beidzis, Arkādijs Nikolajevičs

teica:

— Jūsu protests mani pārsteidza. Līdz šim mēs jūs uzska-

tījām par ārējās technikas aktieri, jo šajā ziņā jūs sevi ļoti

spilgti parādījāt. Bet, lūk, pēkšņi mēs uzzinājām, ka jūsu īstā

tieksme ir debesu sfēras, ka jums nepieciešams mūžīgais, vis-

pasaulīgais, taisni tas, pēc kā jūs nemaz neesat tiecies.

Kurp tad galu galā traucas jūsu artistiskās tieksmes, — va<i

šurp pie mums skatītāju zālē, kurai jūs izrādāties un kuras

priekšā jūs vienmēr izliekaties, vai arī jūs vēlaties dzīvot otrpus

rampas, tas ir, uz skatuves — kopā ar dzejnieku un aktieriem,
tiecoties pēc mākslas, kam jūs kalpojat, pārdzīvojot «attēlojamā
cilvēka dvēseles dzīvi»? Pēc jūsu vārdiem jāsecina, ka jūs vē-

laties pēdējo. Jo labāk! Atklājiet pēc iespējas ātrāk savas dvē-



212

seles būtisko saturu un metiet prom savu iemīļoto, tā saukto

augstā stila spēles -paņēmienu, kas noder tikai skatītājiem ar

sliktu gaumi!

Ārišķībai un meliem nav spārnu. Ķermenis nespēj lidot,
Labākā gadījumā tas var palēkties kādu metru no zemes vai

pacelties uz pirkstgaliem un pastiepties uz augšu.
Lido iztēle, jūtas, domas. Tikai tām ir doti neredzami spārni,

tikai par tām var runāt, ja fantazējam, kā jūs sakāt, par «neik-

dienišķo». Tajās slēptas dzīvās atmiņas, ko saglabājusi mūsu

apziņa, pati «cilvēka dvēseles dzīve», mūsu doma.

Tas palīdzēs nok}ūt ne tikai «augstumos», bet ari daudz tā-

lāk — tajās sfērās, kas vēl nav izveidotas, bet kas jau dzīvo

skatuves mākslinieka neaprobežotā fantāzijā. Bet tieši jūsu
jūtas, domas, dztēle nelido tālāk par skatītāju zāli, kuras vergs

jūs esat. Tāpēc tām jākliedz ar jūsu paša vārdiem: «Nepiespie-
diet mūs pie zemes! Mēs slāpstam nost! Nesasieniet mums spār-
nus! Ļaujiet uzlidot augstāk, tuvāk mūžīgajam, vispasaulīga-
jam! Sniedziet mums cildeno un nevis novazātus aktieriskus

štampus!»

Arkādijs Nikolajevičs sašutis imitēja Govorkova aktieriskā

patosa banalitāti un deklamatorisko manieri.

— Ja iedvesmas vētra jūs nepaceļ spārnos un neaizrauj vir-

pulī, tad ieskrējienam — jums vairāk nekā kuram citam — ne-

pieciešama fizisko darbību līnija, to patiesīgums un ticamība.

Bet jūs baidāties no tā, jūs atrodat, ka, izpildot aktierim

obligātos vingrinājumus, — pazemosiet sevi. Kāpēc jūs gribat
būt izņēmums?

Dejotāja katru dienu no rīta svīzdama, elsdama izpilda ob-

ligātus vingrinājumus pirms vakara lidojumiem un «puantēm».
Dziedātājs no rītiem izvingrina balsi, izmēģina toņus, attīsta

diafragmu, nostiprina toņus galvas un deguna rezonatoros, —

lai vakarā varētu izliet savu dvēseli dziesmā. Visu mākslas

nozaru artisti nav nevīžīgi pret savu ķermeņa aparātu un fizis-

kajiem vingrinājumiem, ko prasa technika.

Kāpēc jūs gribat būt izņēmums? Kad mēs cenšamies no-

stiprināt visciešāko un tiešāko sakarību starp mūsu fizisko un

garīgo būtību, lai panāktu mijiedarbību, jūs cenšaties tās atda-

līt. Vēl vairāk, — jūs pat mēģināt (protams, tikai vārdos) pa-

visam noliegt savu fizisko esību. Bet daba ir izjokojusi jūs, tā

nav jums devusi to, ko jūs tik augsti vērtējat: cildenas jūtas un
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pārdzīvojumu. To vieta atstājusi jums aktieriskas iztēles un paš-
izrādīšanās kailu fizisku techniku.

Jūs par visiem vairāk apskurbstat no ārējiem, amatniecis-

kiem paņēmieniem, no aktieriska deklamatoriska patosa un no

visdažādākiem pierastiem štampiem.
Kurš no mums ir tuvāk cildenumam: vai jūs, kas ceļaties

uz pirkstgaliem un ar vārdiem «lidojat mākoņos», bet patiesība
esat pilnīgi skatītāju zāles varā; vai arī es, kam nepieciešama
artistiska technika ar fiziskām darbībām, lai, ticamības un pa-
tiesības atbalstīts, izteiktu sarežģītus cilvēka pārdzīvojumus?
Izšķiriet pats: kurš no mums nespēj atrauties no zemes?

Govorkovs klusēja.
— Neizprotami! — pēc brīža Torcovs izsaucās.

— Visvairāk par cildenumu runā tie, kam vismazāk dotību,
kam trūkst spārnu lidojumam. Šie ļaudis par mākslu un daiļ-
radi runā melu patosā, nesaprotami un pārgudri. Turpretim īstie

skatuves mākslinieki par savu mākslu runā vienkārši un sapro-

tami.

Vai jūs arī nepiederat pie pirmajiem?
Padomājiet par to un arī par to, ka lomās, ko jums pati

daba piešķīrusi, jūs varētu kļūt par labu aktieri un vērtīgu
mākslas darbinieku.

Pēc Govorkova sevi parādīja Veļjaminova. Man par lielu

pārsteigumu viņa tīri labi izpildīja visus vienkāršos vingrinā-

jumus un īpatnējā kārtā attaisnoja tos.

Arkādijs Nikolajevičs viņu uzslavēja, bet pēc tam uzaicināja
paņemt no galda papīra nazi un nodurties.

Tiklīdz bija jātēlo traģēdija, Veļjaminova pakāpās kā uz

turnām un sāka nejēdzīgi «kaislības saplosīt gabalos», bet, kad

bija nonākusi līdz pašai spēcīgākajai vietai, — pēkšņi laida

vaļā tik spalgu kliedzienu, ka mēs neizturējām un sākām skaļi
smieties.

Torcovs teica:

— Man bija krustmāte, kas apprecējās ar aristrokratu un

vēlāk bija lieliska «galma dāma». Ar izcilu mākslu, it kā ba-

lansējot uz naža asmens, krustmāte lieliski prata risināt aug-

stāko aprindu «politiku» un visos gadījumos palika uzvarētāja.
Visi viņai ticēja. Bet vienreiz viņai vajadzēja pieglaimoties kāda

ievērojama nelaiķa radiem. Mirušo apstāvēja pārpildītā baz-

nīcā. Piegājusi pie zārka, mana krustmāte ieņēma operdziedā-

tājas pozu, ieskatījās mirušajam sejā, izturēja efektivu pauzi

un, visai baznīcai dzirdot, nodeklamēja: «Sveiks, draugs! Pal-
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dies par visu!» Bet patiesības izjūta šoreiz izpalika: viņa pār-
spīlēja, un viņas bēdām neviens nenoticēja. Ar jums nupat
notika kaut kas līdzīgs. Komiskajos momentos jūs iepināt lomā

mežģiņu zīmējumu, un es jums noticēju; bet spēcīgā drama-

tiskā momentā jūs sākāt pārspīlēt. Acīm redzot jūsu patiesības

izjūta ir vienpusīga: modra — komēdijā, izkropļota — drāmā.

Un jums, tāpat kā Govorkovam, jāatrod teātrī sava vieta. Sav-

laicīgi zināt savu »ampluā» ir ļoti svarīgi mūsu mākslā.

19... g

Arkādijs Nikolajevičs turpināja patiesības izjūtas un ticamī-

bas pārbaudi. Kā pirmo izsauca Vjuncovu.
Viņš kopā ar mani un Maloļetkovu spēlēja «naudas dedzi-

nāšanas» etidi.

Etides pirmajā pusē Vjuncova pārdzīvojums bija lielisks —

kā vēl nekad. Viņš mani šoreiz pārsteidza ar savu mēra sajūtu
un no jauna pārliecināja, ka patiešām ir apdāvināts.

Arkādijs Nikolajevičs uzslavēja viņu, bet pie reizes arī no-

rādīja:
— Kāpēc jūs miršanas ainā uzspēlējāt tādu «patiesību»,

kādu uz skatuves nekad neviens nevēlētos redzēt: nelabums,
vēdera krampji, rīstīšanās, šausmās pārvērsta seja, visa ķer-

meņa konvulsijas?
Šinī brīdī jūs kalpojāt naturālismam naturālisma dēļ. Jums

bija vajadzīga nāves patiesība tikai nāves patiesības dēļ. Jūs

neizraisījāt atmiņā «cilvēka dvēseles dzīves» pēdējos mirkļus.
Jūs interesēja tikai redzes atmiņas par cilvēka ārēju, fizisku no-

miršanu.

Tas nav pareizi.

Hauptmaņa lugā «Hannele» arī pieļauts naturālisms. Bet

tas darīts tāpēc, lai spēcīgāk izceltu visu lugas pamatdomu.
Tāds paņēmiens ir pieļaujams. Bet kāpēc no reālās dzīves pie-
vākt to, kas kā nevajadzīga draza aizmetama projām? Tāds

uzdevums un tāda patiesība nav mākslinieciska, un radītais

iespaids būs tāds pats. Riebīgais nerada skaisto, tāpat kā no

vārnas olas neizšķiļas balodis un no nātres neizplaukst roze.

Tāpēc ne katra patiesība, ko mēs pazīstam dzīvē, noderīga
skatuvei.

Skatuviskai patiesībai jābūt īstai, neizskaistinātai, bet attī-

rītai no nevajadzīgiem sadzīves sīkumiem. Tai jābūt reāli pa-

tiesai, bet ar radošu izdomu apdzejotai.
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Skatuviskai patiesībai jābūt ne vien reālistiskai, tai jābūt ari

mākslinieciskai, kas spētu izraisīt cildenas jūtas.
— Kur tad ir apslēpta šās mākslinieciskās patiesības

būtība? — dzēlīgi jautāja Govorkovs.

— Es zinu, ka jūs vēlaties parunāt par mākslas augsto ma-

tēriju. Var, piemēram, jums paskaidrot, ka starp māksliniecisko

un nemāksliniecisko patiesību ir tāda pati starpība kā starp
gleznu un fotogrāfiju: pēdējā parāda visu, bet pirmā tikai bū-

tisko; lai šo būtisko atklātu uz audekla, nepieciešams gleznotāja
talants. Runājot par Vjuncova «naudas dedzināšanas» etidi,
var piezīmēt, ka skatītājam svarīgi ir tas, ka kuprītis mirst, un

nevis fizioloģiskas parādības, kas pavada nāvi, — tās ir foto-

grāfiskas detaļas, kas neiederas gleznā. Viens otrs iezīmīgs
vilciens, kas raksturo miršanu, un — pietiek, lieki rādīt visas

šīs pazīmes. Citādi pats svarīgākais — nāve, tuva cilvēka aiz-

iešana — paliek otrā plānā un acīs lien mazsvarīgas pazīmes,
kas skatītājam sagādās riebumu — tur, kur viņam vajadzētu
raudāt.

Kā redzat, es zinu, ko šādos gadījumos mēdz runāt, bet

klusēju. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki, kas maz no sevis prasa, kļūst
pašapmierināti: pēc īsa paskaidrojuma viņi jau visu zina par

mākslu un daiļradi. Es pasvītroju, ka šāda pašapziņa ir kaitīga.
Tā nekā nedod, bet gan iemidzina ziņkāri un vērību, kas skatu-

ves māksliniekam ļoti nepieciešama.
Turpretim, ja es jūs kategoriski noraidīšu, tad tas sacels

nemieru, ieinteresēs, satrauks, piespiedīs kļūt uzmanīgākam un

liks pašam pavērot un pameklēt atbildi neatrisinātam jautā-

jumam.

Tāpēc jau arī es jums saku, ka neuzņemos vārdos apzīmēt
un formulēt mākslas skaistuma jēdzienu. Esmu praktiķis un

tāpēc nevis vārdos, bet gan darbos varu palīdzēt jums izzināt,

tas ir, — izjust, kas ir mākslinieciska patiesība. Bet tad jums

jāapbruņojas ar lielu pacietību, jo es varu to izpildīt, tikai ap-

tverot visu kursu, — pareizāk sakot, tas noskaidrosies pats no

sevis, kad jūs būsiet apguvuši visu «sistēmu», pēc tam kad jūs
būsiet izsekojuši tai attīstības gaitai, kā vienkārša, cilvēciska

sadzīves patiesība rodas, noskaidrojas un izkristalizējas par

māksliniecisko patiesību. Tas nav sasniedzams uzreiz, to var

veikt tikai visā lomas veidošanas un augšanas procesā. letve-

rot sevī lomas būtisko saturu, piešķirot tam skaistu, atbilstošu

skatuvisku formu un izteiksmi, atmetot lieko, — mēs ar zem-

apziņas, meistarības, talanta, nojautas un gaumes palīdzību



216

izveidojam lomu poētisku, skaistu, harmonisku, vienkāršu, sa-

protamu, kura skatītājiem ierosina cildenas un tīras domas...

Visu šo īpašību saliedējumā skatuviskais veidojums kļūst —

ne tikai pareizs un patiess, bet arī — māksliniecisks.

Šīs izcili svarīgās sajūtas, kas uztver skaisto un mākslinie-

cisko, nepakļaujas sausam formulējumam. Te vajadzīgas jūtas,

prakse, pieredze, vērība un laiks.

Pēc Vjuncova Maloļetkova spēlēja etidi «atradenis». Etides

saturs šāds: Maloļetkova atgriežas mājās un pie durvīm atrod

pamestu bērnu. Novājējušais atradenis drīz nomirst viņas ro-

kās. Sākumā viņa ar neparastu sirsnību priecājās par atrasto

bērnu un izturējās pret viņu kā pret dzīvu lelli. Viņa lēkāja,

skraidīja ar to, tina autiņos, skūpstīja, tīksminājās, aizmirsda-

ma, ka patiesībā viņas rokās nav nekas cits kā galdautā ietīts

koka klucītis.

Bet pēkšņi mazulītis vairs nereaģēja uz viņas spēli. Malo-

ļetkova, lai labāk izprastu iemeslu, ilgi vērās viņā. Līdz ar to

mainījās viņas sejas izteiksme. Jo vairāk izbrīna un baiļu at-

spoguļojās sejā, jo koncentrētāka tā kļuva. Viņa uzmanīgi no-

lika mazulīti uz dīvāna un kāpās atpakaļ. Gabaliņu atkāpusies,
Maloļetkova sastinga traģiskā neizpratnē. Un — viss. Vairāk

nekā. Bet cik daudz tur bija patiesības, ticamības, naivitates,
jaunības, pievilcības, sievišķības, gaumes un patiesa drama-

tisma! Cik skaisti viņa prata nostādīt jaunpiedzimušā nāvei

pretī pieaugušas meitenes dzīves alkas! Cik iejūtīgi viņa pār-
dzīvoja dzīvespriecīgas jaunietes pirmo saskari ar nāvi, pirmo
reizi ieskatoties tur, kur dzīvības vairs nav.

— Lūk, tā ir mākslinieciska patiesība! — sajūsmināts iesau-

cās Torcovs, kad Maloļetkova bija aizgājusi kulisēs. — Tam

visam var ticēt, jo viss tas ir pārdzīvots un ņemts no īstās,

reālās dzīves — nevis patvaļīgi, bet izvēloties taisni tik daudz,

cik vajadzīgs. Ne vairāk un ne mazāk. Maloļetkova prot skatī-

ties, redzēt skaisto un zina mēru. Tās ir izcilas īpašības.
— No kurienes tad tāda pilnība pavisam jaunai, iesācējai

skolniecei? — brīnījās daži skauģi.
— No iedzimta talanta, bet galvenais — no izcili skaistas

patiesības izjūtas. Tas, kas ir smalks, patiess, tas katrā ziņā
mākslinieciski augstvērtīgs. Kas var būt vēl labāks par neiz-

■skaistinātu, nesabojātu, dabas dotu patiesības izjūtu!
Stundas beigās Arkādijs Nikolajevičs mums paziņoja:
— Liekas, ka esmu jums pagaidām pateicis visu, ko varēju

teikt par patiesību, meliem un ticamību uz skatuves.



Ir pienācis laiks padomāt par to, kā šo svarīgo dabas dā-

vanu attīstīt un pārbaudīt.
Gadījumu un iemeslu, lai ar to nodarbotos, ir daudz, jo ar

patiesības izjūtu un ticamību mums jāsastopas ik uz soļa, katrā

daiļrades mirklī, vienalga, vai tas notiek mājās, uz skatuves,

mēģinājumā vai izrādē. Visam, ko aktieris dara un ko skatītājs
redz teātrī, — jābūt patiesības izjūtas caurstrāvotam un at-

taisnotam.

Katrs visniecīgākais vingrinājums, kas saistīts ar darbības

iekšējo vai ārējo līniju, prasa patiesības izjūtas pārbaudi un

apstiprinājumu.
No visa teiktā ir skaidrs, ka attīstīto patiesības izjūtu mēs

varam izmantot katru mirkli mūsu skolas darbā, teātrī un

mājās.
Atliek tikai rūpēties, lai visi šie momenti nāktu mums par

labu un nevis par sliktu, lai tie palīdzētu attīstīt un nostiprināt

patiesības izjūtu un nevis melus, izlikšanos un uzspēli.
Tas ir grūts -uzdevums, jo melot un krāpt ir daudz vieglāk

nekā runāt un darboties patiesi.
Lai patiesības izjūta skolniekā pareizi attīstītos un nostip-

rinātos, nepieciešama liela uzmanība, koncentrēšanās spēja un

pastāvīga pārbaude no skolotāju puses.

Izvairieties no tā, kas jums vēl nav pa spēkam un kas ne-

atbilst jūsu dabiskajām spējām, loģikai un veselajam saprātam!
Viss tas rada izkropļojumus, varmācību, uzspēli, melus. Jo bie-

žāk tie parādās uz skatuves, jo vairāk tas kaitē patiesības iz-

jūtai, ko demoralizē un izkropļo nepatiesība.
Baidieties pierast pie neīstuma un meliem uz skatuves! Ne-

ļaujiet šiem kaitīgajiem graudiem uzdīgt un iesakņoties. Izra-

vējiet tos bez žēlastības! Citādi jūsos pašus dārgākos un vaja-

dzīgākos patiesības asnus pāraugs un nomāks nezāles.
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IX. EMOCIONĀLĀ ATMIŅA

19... g

Stundu sākot, Torcovs uzaicināja mūs no jauna pievērsties
etidēm: «ārprātīgais» un «kamina kurināšana», kuras mēs tik

sen nebijām atkārtojuši. Ar sajūsmu pieņēmām šo priekšlikumu,

jo skolnieki bija noilgojušies pēc etidēm. Bez tam patīkami at-

kārtot to, par ko esi pārliecināts un kam ir bijuši panākumi.
Mēs spēlējām ļoti dzīvi. Un nav nekāds brīnums, jo katrs

no mums zināja, kas viņam jādara un kā jārīkojas. No pārlie-
cības radās pat nevajadzīga centība. Vjuncovam satrūkstoties,
atkal tāpat kā agrāk mēs metāmies katrs uz savu pusi.

Tikai šodien mūsu izbailes nebija nejaušas, mums bija laiks

sagatavoties un apsvērt, kur kuram bēgt. Tāpēc kopējā burzma

izdevās precizāka, kārtīgāka un daudz spēcīgāka nekā agrāk.
Mēs pat skaļi iekliedzāmies.

Kas attiecas uz mani, tad es tāpat kā agrāk atrados zem

galda, tikai tur neatradu pelnu trauku un tādēļ satvēru lielo

albumu. To pašu var teikt arī par citiem. Tā, piemēram, Veļ-

jaminova: pirmoreiz, saskriedamās ar Dimkovu, nejauši no-

meta spilvenu; šodien saskriešanās nenotika, tomēr viņa spil-

venu nometa, lai atkal to varētu pacelt tāpat kā pagājušo reizi.

Cik mēs bijām pārsteigti, kad etides beigās Torcovs un

Rachmanovs paziņoja, ka agrāk mūsu spēle bijusi īsta, sirsnīga,

svaiga un patiesa, bet šodien — neīsta, nepatiesa un samāk-

slota! Mums atlika tikai rokas noplātīt.
— Bet mēs taču izjutām, pārdzīvojām! — sacīja skolnieki.

— Katrs cilvēks ikkatrā savas dzīves mirklī kaut ko jūt un

pārdzīvo, — atbildēja Torcovs. — Ja viņš neko nejustu un

nepārdzīvotu, tad viņš nebūtu dzīvs cilvēks, bet mironis. Tika!

mirušie neko nejūt. Jānoskaidro, ko īsti jūs nupat «izjutāt» un

«pārdzīvojāt» daiļrades mirklī uz skatuves.

Tātad noskaidrosim un salīdzināsim, kas bija agrāk un ko

jūs darījāt šodien, etidi atkārtojot!
Nav šaubu, ka visas mizanscenas, pārgājieni, ārējās darbī-
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bas, to secība, vissīkākie grupējumi saglabāti ar apbrīnojamu
precizitāti. Palūkojieties kaut vai uz mēbelēm, ar ko aizbarika-

dētas durvis! Var iedomāties, ka jūs esat nofotografējuši vai arī

uzzīmējuši priekšmetu izvietošanas plānus un tagad pēc šā

plāna no jauna uzcēluši tādu pašu barikādi.

Tādā kārtā ārēji visa etide atkārtota ar apbrīnojamu preci-
zitāti, kas liecina, ka jūs labi varat atcerēties mizanscenas, gru-

pējumus, fiziskās darbības, kustību, pārgājienus un citu. Tā tas

izskatās no ārpuses. Bet vai tad tas ir pats svarīgākais — kā

nostāties un kā sagrupēties? Man kā skatītājam daudz intere-

santāk zināt, kā jūs iekšēji darbojāties un ko jūs izjutāt. Jo

lomas dzīvi uz skatuves taču rada mūsu pašu pārdzīvojumi, kas

ņemti no īstās dzīves un ieveidoti lomā. Šādu savu pārdzīvo-

jumu jūs man nesniedzāt. Ārējas darbības, mizanscenas, gru-

pas — ja tās nav iekšēji attaisnotas — ir formālas, sausas un

mums nevajadzīgas uz skatuves. Lūk, še ir tā atšķirība starp
šāsdienas un agrāko etides izpildījumu.

Kad es pirmo reizi ierosināju domu par nelūgtā ārprātīgā

ierašanos, jūs visi kā viens sakoncentrējāties, pārdomājāt sva-

rīgo pašaizsargāšanās jautājumu. Visi novērtēja radušos ap-

stākļus un, tikai novērtējot tos, sāka darboties. Tā bija loģiski
pareiza pieeja, īsts pārdzīvojums un īsta pārdzīvojuma iemie-

sošana.

Šodien turpretim jūs priecājāties par iemīļoto spēli un uz-

reiz — neapdomādami un nenovērtēdami — sākāt atdarināt ārējās

darbības, kas jums bija pazīstamas jau no iepriekšējās reizes.

Tas nav pareizi. Pirmoreiz — kapa klusums, šodien — jautrība
un satraukums. Visi mētāties sagatavot sev lietas: Veļjami-
nova — spilvenus, Vjuncovs — abažuru, Nazvanovs — albumu

pelnu trauka vietā.

— Butafors bija aizmirsis to nolikt, — es taisnojos.
— Bet vai tad pirmo reizi jūs to sev rezervējāt jau iepriekš?

Vai tad jūs zinājāt, ka Vjuncovs iekliegsies un jūs nobai-

dīs?
...

— ironizēja Arkādijs Nikolajevičs. — Savādi! Kā jūs
šodien varējāt paredzēt, ka jums būs vajadzīgs albums?! .. .
Šķiet, ka tam tikai nejauši vajadzēja nokļūt jūsu rokās. Zēl, ka

šodien tādas nejaušības neatkārtojās! Un vēl viens sīkums: pir-
moreiz jūs visu laiku cieši un neatlaidīgi skatījāties uz durvīm,
aiz kurām atradās iedomātais ārprātīgais. Bet šodien jums viņš

nebija padomā, bet gan mēs, tas ir, — jūsu skatītāji: Ivans

Platonovičs un es. Jums gribējās zināt, kādu iespaidu uz mums

atstās jūsu spēle. Jums bija jāslēpjas no ārprātīgā, bet jūs cen-
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tāties mums parādīt sevi. Ja pirmoreiz jūs darbojāties, iekšējo
jūtu, intuicijas, dzīves pieredzes vadīti, tad šodien jūs akli, gan-

drīz mechaniski virzījāties pa iemīto taku. Jūs atkārtojāt pirmo

sekmīgo mēģinājumu, bet neradījāt jaunu, īstu šāsdienas dzīvi.

Jūs smēlāt materiālu nevis no dzīves, bet no teatrālām, aktie-

riskām atmiņām. Tas, kas pirmoreiz iekšēji dzima pats no sevis

un dabiski atspoguļojās darbībā, šodien bija mākslīgi uzpūsts
un pārspīlēts, lai skatītājus dziļāk ietekmētu. Vārdu sakot, ar

jums šodien notika tas pats, kas kādreiz gadījās kādam jaunam

cilvēkam, kas atnāca pie Vasilija Vasiļjeviča Samoilova pēc pa-

doma, vai viņam nesākt strādāt uz skatuves.

«Izejiet ārā un pēc tam ienāciet vēlreiz un pasakiet to, ko

jūs man nupat teicāt!» viņu uzaicināja ievērojamais skatuves

mākslinieks.

Jaunais cilvēks ārēji atkārtoja savu pirmo ienācienu, bet

viņš neprata atsaukt pārdzīvojumus, ko izjuta, ienākot pirmo-
reiz. Viņš iekšēji neattaisnoja un neatdzīvināja savu ārējo dar-

bību.

Tomēr mans salīdzinājums ar jauno cilvēku un jūsu šās-

dienas neveiksmi nedrīkst jūs samulsināt, — tā ir parasta pa-

rādība, un es jums paskaidrošu, kāpēc: jums jāzina, ka nereti

labākais jaunrades ierosinātājs ir — negaidīts pārsteigums,

jauna daiļrades tema. Etidi pirmoreiz izpildot, jūs uztvērāt šo

negaidīto pārsteigumu. Mana iedoma, ka aiz durvīm atrodas

ārprātīgais, jūs ļoti patiesi satrauca. Šodien šis pārsteigums
izpalika, jo viss jums bija labi zināms, saprotams, skaidrs,

ieskaitot pat ārējo formu, kādā izpaudīsies jūsu darbība. Vai

tad ir nozīme no jauna apsvērt, ar savu dzīves pieredzi un iz-

jūtām pārbaudīt to, kas jau kādreiz pārdzīvots reālajā īste-

nībā? Kāpēc vairs pūlēties, ja viss jau izveidots un arī jau atzīts

no manis un Ivana Platonoviča? Gatava ārēja forma —

liels vilinājums aktierim! Nav nekāds brīnums, ka jūs, kas gan-

drīz ipirmo reizi darbojaties uz teātra skatuves, — padevāties

gatavu formu vilinājumam un līdz ar to pierādījāt, ka jūs labi

atceraties ārējās darbības. Kas attiecas uz spējām atcerēties

pārdzīvojumu — tad tās šodien izpalika.
— Spēja atcerēties pārdzīvojumus? — es centos izprast.
— Jā. Vai arī — kā mēs to sauksim — emocionālā atmiņa.

Agrāk (pēc Ribo 1 ) — mēs to saucām par «afektivo atmiņu».

1 Ribo, Teodjul-Arman (1839—1916) — franču psichologs, viens no

ievērojamākajiem eksperimentāli psicholoģiskā virziena pārstāvjiem.
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Tagad šis termins atmests un nav vēl apmainīts ar jaunu. Bet

šādam apzīmējumam mums ir vajadzīgs kaut kāds vārds, un

tāpēc mēs vienojāmies: spēju atcerēties pārdzīvojumus nosaukt

par emocionālo atmiņu.
Skolnieki lūdza paskaidrot tuvāk, kas ar šo vārdu jāsaprot.
— Jūs to sapratīsiet no Ribo dotā piemēra:
Jūras paisums pārsteidza uz klints divus ceļotājus. Viņi iz-

glābās un vēlāk pārrunāja savus iespaidus. Vienam atmiņā bija
saglabājusies ikkatra viņa darbība: kur, kā, kāpēc viņš gājis,
kur nolaidies, kur uzkāpis, kur nolēcis. Otrs šai novadā gandrīz
neko neatceras, bet atceras tikai toreiz pārdzīvotās jūtas: sā-

kumā sajūsmu, pēc tam piesardzību, bažas, cerības, šausmas un

beigās — paniku.
Lūk, šīs izjūtas tad arī uzglabā emocionālā atmiņa.
Ja šodien, sakopojot domas pie etides par «ārprātīgo», jūs

varētu līdzīgi otram ceļotājam no jauna izraisīt visas pirmo
reizi pārdzīvotās jūtas; ja tās jūsos kļūtu dzīvas un jūs no

jauna sāktu īsti produktivi un mērķtiecīgi darboties; ja viss

tas noritētu neviļus, it kā pats no sevis, — tad es teiktu, ka

jums ir pirmšķirīga, izcila emocionālā atmiņa.

Bet, diemžēl, tā ir ļoti reta parādība. Tāpēc es samazinu sa-

vas prasības un saku: kaut arī, etidi sākot, jūs ievērotu tikai

ārējās mizanscenas, tomēr tās atgādinātu pārdzīvotās izjūtas

un, ļaujoties emocionālo atmiņu ietekmei, jūs notēlotu etidi pa-

reizi. Šādā gadījumā es teiktu, ka jums nav izcila, pārdabiska,
bet tomēr laba emocionālā atmiņa.

Esmu ar mieru vēl samazināt savas prasības un pieļaut, —

ka jūs etidi sāktu tēlot ārēji, formāli, ka pazīstamās mizansce-

nas un fiziskās darbības neiedzīvinātu atbilstošus pārdzīvoju-
mus, ka jums pat nerastos prasība novērtēt jau radītos dotos

apstākļus, kuros jums vajadzēja darboties tāpat kā pirmo reizi.

Tādos gadījumos varam pievērsties psichotechnikai, tas ir, —

varam radīt jaunus «ja būtu» un dotos apstākļus, varam no

jauna tos novērtēt un atmodināt snaudošo uzmanību, iztēli, pa-

tiesības izjūtu, ticamību, domas un līdz ar to arī jūtas.
Ja jums visu to būtu izdevies veikt, tad es atzītu, ka jūsos

mīt emocionālā atmiņa.
Bet šodien jūs neparādījāt nevienu no minētajām varbūtī-

bām. Šodien jūs līdzīgi pirmajam ceļotājam ar neparastu preci-
•zitati atkārtojāt tikai ārējās darbības, nesasildot tās ar iekšējo

pārdzīvojumu. Šodien jūs rūpējāties tikai par rezultātiem, tāpēc

es arī saku, ka jūs neiedzīvinājāt emocionālo atmiņu.
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— Vai tas nozīme, ka mums tas nav? — izmisis iesaucos.

— Ne. Jūs spriežat nepareizi. Bet to mes pārbaudīsim nāko-

šajā stundā, — mierīgi atbildēja Arkādijs Nikolajevičs.

19... g

Šāsdienas stunda sakas ar manas emocionālas atmiņas pār-
baudi.

— Atceraties, — teica Arkādijs Nikolajevičs, — jūs man

aktieru foajē stāstījāt par spēcīgo iespaidu, kādu bijāt guvis no

Moskvina viesizrādēm? Vai tiešām ari tagad jūs atceraties viņa
izrādes tikpat skaidri, ka, iedomājot vien par tām, jūs pār-

ņemtu tāda pati sajūsma, kādu izbaudījāt toreiz — pirms ga-

diem pieciem sešiem?

— Var jau būt, ka tagad es to nepārdzīvoju tik spilgti kā

agrāk, bet mani ļoti saviļņo šīs atmiņas.
— Vai, domājot par šiem iespaidiem, jums sirds nesāk

straujāk pukstēt?
— Droši vien — ja es tiem ļautos.
— Bet ko jūs izjutāt garīgi un fiziski, kad atcerējāties sava

drauga traģisko nāvi? Arī par to jūs man toreiz stāstījāt foajē?
— Es meginu izvairīties no šīm drūmajām atmiņām, jo tās

aizvien vēl mani nomāc.

— Lūk, šī atmiņa, — kas palīdz atkārtot visas pazīstamās,

agrāk pārdzīvotās izjūtas, ko jūs izbaudījāt Moskvina viesizrā-

dēs un sakarā ar drauga nāvi, — ir emocionālā atmiņa.

Tāpat kā redzes atmiņa jūsu iekšējam skatienam atdzīvina

sen aizmirstas lietas, dabas ainas un cilvēku tēlus, tā arī emo-

cionālā atmiņa atdzīvina agrāk pārdzīvotās izjūtas. Liekas, ka

tās sen jau aizmirstas, bet pēkšņi niecīgs mājiens, doma, pa-
zīstams tēls — un no jauna jūs apņem pārdzīvojumi — dažreiz

tikpat spēcīgi kā pirmo reizi, dažreiz nedaudz vājāk, dažreiz

stiprāk, tādā pašā vai arī mazliet citādā veidā.

Ja jūs, atceroties pārdzīvoto, spējat sarkt un bālēt, ja jūs
baidāties domāt par sen pārciesto nelaimi, tad jums piemīt
spēja atcerēties pārdzīvojumus — jums ir emocionālā atmiņa.
Tikai tā nav pietiekami attīstīta, lai patstāvīgi cīnītos ar grū-
tībām publiskas daiļrades apstākļos.

— Tagad sakiet man, — Torcovs uzrunāja Šustovu, — vaf

jums patīk kreimeņu smarža?

— Patīk, — atbildēja Paša.

— Bet sinepju garša?
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— Atsevišķi — ne, bet kopā ar vērša gaļu — jā.
— Bet vai jums patīk paglaudīt kaķa mīksto muguru vai

arī labu plīšu?
— Jā.

— Un jus labi atceraties šīs sajūtas?
— Atceros.

— Bet vai muziķu jūs mīlat?

— Mīlu.

— Vai jums ir kādas iemīļotas melodijas?
— Protams.

— Piemēram, kādas?

— Daudzas Čaikovska, Grīga un Musorgska romances.

— Un jūs tās atceraties?

. — Jā. Man nav slikta dzirde.

— Dzirde un dzirdes atmiņa, — papildināja Torcovs. — Šķiet,

jums patīk arī glezniecība?
— Ļoti.
— Vai jums ir iemīļotas gleznas?
— Ir.

— Un jūs arī tās atceraties?

— Ļoti labi.

— Bet vai dabu jūs mīlat?

— Vai tad var to nemīlēt!

— Jūs labi atceraties skatus, istabas iekārtas, priekšmetu
formas.

— Atceros.

— Un arī sejas?
— Jā, tās, kuras mani ietekmē.
— Piemēram, kura seju jūs atceraties ļoti skaidri?

— Piemēram, Kačalova seju. Es viņu redzēju tuvumā, un

viņš atstāja uz mani lielu iespaidu.
— Tātad jums ir arī redzes atmiņa.
Arī tās ir atkārtotas sajūtas, bet šīs sajūtas izsauc mūsu

maņas orgānu atmiņa. Tie nav pārdzīvojumi, ko izraisa emo-

cionālā atmiņa, tie stāv savrup.

Tomēr dažreiz es runāšu par mūsu pieciem maņu orgāniem
līdztekus emocionālai atmiņai. Tā būs ērtāk.

Vai aktieriem uz skatuves nepieciešami un cik lielā merā

nepieciešami atcerēties mūsu maņu orgānu uztvertās sajūtas?
Lai šo jautājumu atrisinātu, apskatīsim katru no šīm sajū-

tām atsevišķi.



224

No visiem pieciem maņu orgāniem — uztverot iespaidus —

redze ir visjutīgākā.
Arī dzirde ir ļoti modra.

Tāpēc redzot un dzirdot visvieglāk ietekmēt mūsu jūtas.

Ir zināms, ka dažiem gleznotajiem iekšēja redze ir tik attīs-

tīta, ka viņi var gleznot klātneesošu cilvēku portretus.

Dažiem muziķiem iekšējā dzirde ir tik pilnīga, ka viņi var

domās noklausīties nesen atskaņotu simfoniju, atceroties visas

priekšnesuma detaļas un visniecīgāko atkāpšanos no partitūras.
Skatuves mākslinieki, tāpat gleznotāji un muziķi, apveltīti ar

iekšējās redzes un dzirdes atmiņu. Tāpēc arī viņi var saglabāt
atmiņā un atdzīvināt redzes un dzirdes tēlus, cilvēka seju, mi-

miku, auguma līnijas, gaitu, manieres, kustības un balsi, var

saglabāt atmiņas par dzīvē sastapta cilvēka balss intonacijām,

par viņa tērpiem, par sadzīves un citiem sīkumiem, atmiņas

par dabu, dabas ainavām un citu. Bez tam cilvēks, bet it se-

višķi skatuves mākslinieks, spēj atcerēties un izsaukt atmiņā
ne tikai to, ko viņš redz un dzird reālajā dzīvē, bet arī to, kas

neredzami un nedzirdami rodas viņa iztēlē. Redzes tipa aktieri

mīl, lai viņiem iepriekš parāda, kas viņiem būs jādara, un tad

tie viegli uztver vajadzīgās jūtas. Dzirdes tipa aktieriem tur-

pretim gribas ātrāk saklausīt attēlojamās personas balss toni,
runu vai intonāciju. Izjūtu atmodai pirmo ierosmi viņiem sniedz

dzirdes atmiņa.

— Bet citas mūsu maņu orgānu sajūtas? Vai tās arī ir

vajadzīgas uz skatuves? — es painteresējos.
— Protams.

— Ja tas vajadzīgas, tad kur un ka tas varam izmantot

skatuves mākslā?

— ledomājieties, — paskaidroja Arkādijs Nikolajevičs,
— ka jūs spēlējat čechova lugā »Ivanovs» trešā cēliena sākuma

ainu! Vai arī iedomājieties, ka kādam no jums būs jāspēlē Ka-

valiera dc Rippafrati loma Goldoni lugā «Viesnīcniece» un ka

vajadzēs nonākt līdz ekstāzei, jūsmojot par butaforisko papes

ragū, ko it kā ar izcilu meistarību viņam pagatavojusi Miran-

doīina. Šī aina jānospēlē tā, lai ne tikai jums, bet visiem ska-

tītājiem siekalas saskrietu mutē. Tāpēc tēlojuma laikā vajadzīgs
kaut vai aptuvens priekšstats, ja ne par īstu ragū, tad vis-

maz par kādu citu garšīgu ēdienu. Citādi jums vajadzēs tikai

izspēlēt un nevis izjust garšu un ēšanas tīksmi.

— Bet tauste? Kādā lugā tā var būt noderīga?
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— Kaut vai «Edipā» — tanī skatā, kad Edips, kam izdurtas

acis, aptausta savus bērnus.

Šai gadījumā jums ļoti noderētu labi attīstīta tauste.

— Bet, piedodiet, lūdzu, labs aktieris visu to izteiks tikai

ar technikas palīdzību, nesatraucot jūtas, — noteica Govorkovs.

— Neticiet šiem pašpaļāvīgajiem apgalvojumiem! Vispilnī-
gāko aktiera techniku nevar pielīdzināt neaptveramam, nesnie-

dzamam un smalkam mākslas darbam, ko veido pati daba. Savā

mūžā esmu redzējis daudz ievērojamu aktieru, techniku un

virtuozu no dažādām skolām un tautībām un apgalvoju, ka

neviens no viņiem nav sasniedzis tādus augstumus, kādos ne-

apzināti paceļ īsta artistiska zemapziņa, kas, pašas dabas va-

dīta, darbojas nemanīti. Nevajag aizmirst, ka daudzi ļoti sva-

rīgi mūsu komplicētās dabas novadi nepakļaujas apzinātai
vadībai. Vienīgi pati daba prot pārvaldīt šos nepieejamos no-

vadus. Bez šās palīdzības mēs varam tikai daļēji un nevis

pilnīgi pārvaldīt pārdzīvojuma un iemiesošanas komplicēto daiļ-
rades aparātu.

Kaut arī atmiņas par garšas, taustes un ožas sajūtām mēs

maz izmantojam mākslā, tomēr dažreiz tās iegūst izcilu nozīmi,
bet arī tādos gadījumos tām piekrīt tikai palīgloma.

— Kāda tā būtu? — es turpināju izjautāt.
— Es jums to paskaidrošu ar piemēru, — teica Torcovs,

— pastāstīšu gadījumu, ko nesen novēroju: divi jauni cilvēki

pēc nakts uzdzīves pūlējās atcerēties kādu banālu polkas mo-

tivu, ko viņi — paši nezin kur — bija dzirdējuši.
«Tas bija ... Kur tas īsti bija? ... Mēs sēdējām pie staba

vai arī pie kolonas . ..» viens no viņiem ar mokām pūlējās at-

cerēties.

«Kads tam sakars ar kolonam?» iekaisa otrs.

«Tu sēdēji pa kreisi, bet pa labi.. .
Kas gan sēdēja pa labi?»

piepūlēja savu redzes atmiņu pirmais žūpa.
«Neviens nesēdēja, un vispār nekādas kolonas nebija. Bet

tas, ka mēs ēdām pildītu līdaku, lūk, tas ir tiesa, un
..

.»

«Oda pēc sliktām smaržām, pēc puķu odekolona,» pieme-

tināja pirmais.
«Jā, jā,» apstiprināja otrs. «Smaržas un pildītā līdaka

radīja pretīgu un neaizmirstamu noskaņojumu.»
Šie iespaidi palīdzēja viņiem atcerēties kādu dāmu, kas

sēdējusi kopā ar viņiem un ēdusi vēžus.

Pēc tam viņi atcerējās galdu un tā servējumu, kolonu, pie
kuras, kā noskaidrojās, viņi tiešām bija sēdējuši. Tad negaidot
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viens pēkšņi nodziedāja flautas ruladi un nodemonstrēja, kā

šo ruladi izpildījis muziķis. Atcerējās arī pašu kapelmeistaru.
Tā pakāpeniski atmiņā atdzīvojās garšas, ožas un taustes

sajūtas un līdz ar to tai pašā vakarā uztvertie dzirdes un redzes

iespaidi.
Beidzot viens no žūpām atcerējās dažas banālās polkas tak-

tis. Otrs savukārt papildināja vēl ar dažām taktīm,, un pēc tam

abi kopā sāka dziedāt atmiņā atdzimušo motivu, diriģēdami kā

kapelmeistars.
Bet ar to vēl nebeidzās: plenči atcerējās kādu dzērumā pa-

teiktu apvainojumu, ļoti kaislīgi sāka strīdēties un beidzot no

jauna sanaidojās.
Šai piemērā redzam mūsu piecu maņu orgānu ciešo saka-

rību un mijiedarbību, kā arī to ietekmi uz emocionālo atmiņu.
Tādā kārtā, kā redzat, skatuves māksliniekam nepieciešama ne

tikai emocionālā, bet arī maņu orgānu uztverto sajūtu atmiņa.

19... g

Torcovam aizbraucot no Maskavas viesizrāžu ceļojumā —

mācības uz laiku pātrauca. Pagaidām jāapmierinās ar «vingri-

nājumiem un treniņu», ar dejām, vingrošanu, paukošanos, balss

nostādīšanu (dziedāšanu), izrunas labošanu, zinātniskiem

priekšmetiem. Pārtraucot uz laiku stundas, pārtraucu arī rak-

stīt dienasgrāmatu.
Bet pēdējās dienās manā personiskajā dzīvē norisinājās no-

tikumi, kas man lika izprast kaut ko ļoti svarīgu mūsu māk-

slā; tas it īpaši attiecināms uz emocionālo atmiņu. Lūk, kas

notika:

Nesen es kopā ar Šustovu atgriezos mājup. Pie Arbata lau-

kuma liels ļaužu pūlis mums aizsprostoja ceļu. Man ļoti patīk
atgadījumi uz ielām, un tāpēc centos izspraukties līdz pirmajām
rindām. Tur es ieraudzīju šausmīgu ainu. Manā acu priekšā
lielā asiņu peļķē gulēja vecs übags ar sašķaidītu žokli, norautām

abām rokām un pusi no kājas pēdas. Seja mirušajam izskatījās
šausmīga, pārlauztais apakšžoklis ar veciem, izpuvušiem zo-

biem bija izlīdis no mutes un rēgojās asiņaino ūsu priekšā.
Rokas bija atrautas no ķermeņa. Likās, it kā tās būtu pastie-

pušās garākas un tiektos uz priekšu, lūdzot žēlastības. Viens

rokas pirksts, it kā kādam draudēdams, bija pacelts uz augšu.
Zābaka purngals kopā ar kauliem un gaļu bija nomests atse-
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višķi. Tramvaja vagons blakus savam upurim šķita milzīgs un

drausmīgs. Tas kā zvērs ņirdza zobus pret mironi un šņāca.
Vagona vadītājs kaut ko laboja pie mašinas, droši vien tāpēc,
lai nodemonstrētu, ka tramvajs nav bijis kārtībā, un tā sevi

attaisnotu. Pārliecies pār līķi, kāds vīrs dziļdomīgi skatījās
mirušā sejā un bāza līķim pie deguna netīru kabatas lakatu.

Bet turpat blakus zēni rotaļājās ar ūdeni un asinīm. Vi-

ņiem patika, ka izkusušā sniega straumīte saplūda kopā ar

sarkano asins urdziņu, tā radīdama jaunu, iesarkanu straumi.

Viena sieviete raudāja, pārējie skatījās ar ziņkāri, šausmām

vai riebumu. Gaidīja kārtībniekus, ārstus un ātrās palīdzības
ratus.

Visa šī reāli naturālā aina atstāja baigu, satricinošu

iespaidu un spilgti kontrastēja ar saulaino dienu, zilajām,
skaidrajām un priecīgajām bezmākoņu debesīm.

Nomākts atstāju katastrofas vietu un ilgi nevarēju atbrī-

voties no baismīgā iespaida. Atmiņas 'par aprakstīto skatu

smagi nomāca dvēseli un nepameta mani visu dienu.

Es pamodos naktī, atcerējos redzes atmiņā saglabāto ainu,
vēl vairāk uztraucos, un man kļuva baigi. Atmiņā katastrofa

likās vēl šausmīgāka nekā īstenībā — varbūt tāpēc, ka bija
nakts un tumsā viss liekas šausmīgāks. Bet es domāju, ka

šādu noskaņojumu radīja emocionālā atmiņa, kas pastiprināja

iespaidu. Bailes man sagādāja pat prieku, es uzskatīju to par

pierādījumu, ka man piemīt spēja spilgti atcerēties pārdzīvo-

jumus.

Dienu vai divas dienas vēlāk pēc aprakstītā gadījuma es

atkal gāju pa Arbata laukumu garām katastrofas vietai un ne-

viļus apstājos pārdomāt, kas te nesen bija noticis. Viss šaus-

mīgais bija izzudis, tikai līdz ar to bija zudusi viena cilvēka

dzīvība. Slaucītāja mierīgi tīrīja ielu, it kā gribēdama aizslau-

cīt pēdējās katastrofas pēdas. Tramvaja vagoni priecīgi skrēja
pāri cilvēka asinīm slacītajai liktenīgajai vietai. Šodien vagoni

neņirdza un nešņāca, bet, taisni otrādi, mundri pazvanīja, lai

jautrāk būtu vizināties.

Domājot par dzīvības iznīcību, manas atmiņas par neseno

šausmīgo katastrofu pārveidojās. Tas, kas bija rupji naturalis-

tisks, — nošķeltais žoklis, atrautās rokas un daļa no kājas,

paceltais pirksts, bērnu rotaļāšanās pie asiņu peļķes — kaut

arī šodien mani satrauca ne mazāk kā toreiz, tomēr šis satrau-

kums šodien likās pavisam citāds. Riebuma sajūta bija zudusi,
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un tās vietā radās sašutums. Evolūciju, kas bija notikusi mana

dvēselē un atmiņā, es varētu apzīmēt šādi: katastrofas dienā,

redzētā ietekmēts, es kā ielas notikumu reportieris varētu uz-

rakstīt avīzē asu chroniku, bet tanī dienā, par kuru šeit runāju,
es biju spējīgs sacerēt kvēlu feļetonu, vērstu pret nežēlību.

Atmiņā saglabātā katastrofas aina mani vairs neuztrauc ar

naturalistiskiem sīkumiem, bet atmodina žēlumu un maigumu
pret bojā gājušo. Šodien es ar sevišķu patiku atceros tās sie-

vietes seju, kas rūgti raudāja.

Apbrīnojami, cik stipri laiks ietekme musu emocionālas at-

miņas attīstības gaitu!

Šodien no rīta, pēc nedēļas, kopš notika katastrofa, ejot uz

skolu, es atkal gāju garām liktenīgajai vietai un atcerējos no-

tikušo. Atcerējos balto sniegu, kas mirdzēja tāpat kā šodien.

Tā ir dzīve. Plandīga, kaut kur slīdoša, melna figūra. Tā ir

nāve. Plūstošas asinis. Tās ir cilvēka kaislību straumes. Ap-
kārt spilgtā pretstatā atkal bija debesis, saule, gaisma, daba.

Tā ir mūžība. Garām skrejošie, pārpildītie tramvaju vagoni man

šķita kā cilvēku paaudzes, kas traucas pretī mūžībai. Un visa

aina, kas vēl nesen man izlikās riebīga, nežēlīga, tagad kļuva
dižena. Ja pirmajā dienā man gribējās rakstīt avīžu chroniku,

ja 'pēc tam radās vēlēšanās uzrakstīt filozofiska rakstura feļe-

tonu, tad šodien es esmu noskaņots poēzijai, dzejai, svinīgai
lirikai.

Jūtu un emocionālās atmiņas evolūcijas ietekmēts, es sāku

pārdomāt gadījumu ar Puščinu, ko viņš man nesen pastāstīja.
Mūsu mīļais, labsirdīgais draugs kādreiz draudzējās ar vien-

kāršu lauku meiteni. Dzīvoja viņi ļoti labi — bet viņai bija
trīs neciešami trūkumi: pirmkārt, viņa nepanesami daudz ru-

nāja, un, tā kā viņa bija neinteliģenta, tad šī pļāpāšana bija
ļoti muļķīga, otrkārt, viņai loti nepatīkami oda mute, un, treš-

kārt, naktī guļot viņa briesmīgi krāca. Puščins šķīrās no viņas,

pie tam šie trūkumi bija šķiršanās iemesls.

Pagāja diezgan ilgs laiks, un viņš no jauna sāka sapņot

par savu Dulcineju. Viņas negativās īpašības viņu vairs neuz-

trauca, — laiks bija tās nolīdzinājis, tāpēc labās īpašības izcē-

lās spilgtāk. Izrādījās, ka Dulcineja strādā par mājkalpotāju

tajā dzīvoklī, kurā Puščins apmeties. Drīz vien viņu draudzība

atplauka.

Tagad, kad viņa emocionālās atmiņas pārvērtušās īstenībā,

Puščins atkal sapņo par šķiršanos.
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Cik savādi! Tagad, kad es pēc zināma laika atceros kata-

strofu uz Arbata laukuma, manā redzes atmiņā vispirms at-

aust tramvaja vagons. Nevis tas, ko es redzēju toreiz, bet gan
cits, kas saglabājies manā atmiņā no kāda daudz agrāka
notikuma.

Šoruden es vēlu vakarā atgriezos mājā no Strešņevas ar

pēdējo tramvaju. Nesasniedzis neapdzīvoto klajumu, tramvajs
noskrēja no sliedēm. Ar nedaudzo pasažieru spēkiem tas bija
jādabū atkal savā vietā. Cik milzīgs un varens man toreiz izli-

kās tramvaja vagons, un cik niecīgi un nožēlojami, salīdzinot

ar to, bija ļaudis!
Es gribu atrisināt jautājumu: kādēļ man šīs senākās izjūtas

stiprāk un dziļāk iespiedušās emocionālā atmiņā nekā nesenais

pārdzīvojums uz Arbata laukuma.

Bet, lūk, vēl otra tāda paša rakstura savādība: atcerēdamies

pie zemes notriekto übagu un pār viņu noliekušos svešinieku, es

nedomāju par katastrofu uz Arbata, bet gan pavisam par citu

gadījumu: labi sen es kādreiz nejauši uzgrūdos serbam, kas

bija noliecies pār mirstošu pērtiķi, kurš gulēja uz trotuāra.

Nabadziņš asaru pilnām acīm bāza dzīvniekam mutē netīru, ap-

grauztu marmelādes gabaliņu. Acīm redzot šī aina mani bija
vairāk aizkustinājusi nekā übaga nāve. Tā dziļāk bija iespiedu-
sies manā atmiņā. Lūk, kāpēc tagad, kad domāju par ielas

katastrofu, atceros beigto pērtiķi un serbu, bet nevis übagu un

nepazīstamo cilvēku! Ja man vajadzētu šo ainu attēlot uz ska-

tuves, tad es no savām atmiņām smeltos nevis ainai atbilstošo

emocionālo materiālu, bet gan citu, kas iegūts daudz agrāk —

citos apstākļos ar pavisam citām darbības personām, tas ir, —

ar serbu un pērtiķi. Kāpēc tas tā?

19... g

Torcovs atgriezās no brauciena, un šodien bija viņa pirmā
stunda. Es viņam pastāstīju par evolūciju, kas pēc katastrofas

norisinājās manī. Arkādijs Nikolajevičs uzslavēja manu vērību.

- Šis gadījums, — viņš teica, — lieliski ilustrē atceres

un pārdzīvojuma kristalizācijas procesu, kas norisinās emocio-

nālā atmiņā. Katrs cilvēks savā mūžā ir redzējis ne vienu vien,

bet daudzas katastrofas. Atmiņā par tām saglabājas nevis_ katrs

sīkums, bet tikai atsevišķas pazīmes, kas cilvēku visvairāk sa-
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triec. Sie daudzie pārdzīvojumi veido vienu — lielu, sabiezi-

nātu, paplašinātu un padziļinātu atceri par radnieciskām izjū-
tām. Šajās atmiņās nav nekā lieka, bet tikai pats būtiskais. Tā

ir visu radniecisku izjūtu sintezē. Tā aptver vienveidīgus un

nevis sīkus, atsevišķus gadījumus. Tā ir liela apjoma atcere.

Tā ir pat skaidrāka, blīvāka, kompaktāka, saturā bagātāka un

spilgtāka nekā pati īstenība.

Piemēram: salīdzinot mana pēdējā brauciena iespaidus ar

iepriekšējiem, es redzu, ka pabeigtās viesizrādes — kaut arī tās

sagādāja brīnišķīgus iespaidus — tomēr dažbrīd bija saindētas

ar sīkām nepatikšanām, kas aptumšoja vispārējo prieku, sa-

drumstaloja to.

Šādu atmiņu man vairs nav no agrākiem braucieniem. Emo-

cionālā atmiņa ir attīrījusi iespaidus laika kalvē. Tas ir labi.

Ja tā nebūtu, nejauši sīkumi izspiestu no atmiņas galveno —

un šis galvenais pazustu sīkumos. Laiks — vislabākais filtrs,

lielisks atmiņu un pārdzīvoto izjūtu spodrinātājs! Vēl vairāk,

laiks ir brīnišķīgs mākslinieks. Tas ne tikai attīra atmiņas, bet

prot arī tās ietērpt dzejiskā skaistumā.

Pateicoties šādai atmiņas īpašībai, pat drūmie, reālie un

rupji naturalistiskie pārdzīvojumi ar laiku kļūst skaisti, māk-

slinieciski. Tas piešķir tiem pievilcību un neatvairāmu spēku.
Bet man teiks, ka lieli dzejnieki un gleznotāji ņem 'paraugus

no dabas!

Kaut arī tā, taču viņi nefotografē, tos iedvesmo daba, tie

modeli pārveido sevī un papildina ar savas emocionālās atmi-

ņas dzīvo materiālu.

Ja tas būtu citādi un ja dzejnieki savus ļaundarus attēlotu

fotogrāfiski, no dabas ņemtus, ar visiem reāliem sīkumiem, ko

tie redzējuši un pamanījuši pie dzīviem modeļiem, — tad šādi

veidojumi izrādītos atbaidoši .. .
Pēc tam es Torcovam pastāstīju, kā norisinājās atmiņu ap-

maiņa, kā atmiņa par übagu nomainīja atmiņu par pērtiķi un

viens tramvaja vagons — otru.

— Tas nav nekāds brīnums, — sacīja Arkādijs Nikolajevičs.
—> Izmantodams diezgan populāru salīdzinājumu, es teikšu, ka

ar savām izjūtu atmiņām mēs nevaram rīkoties kā ar grāma-
tām savā bibliotēkā.

Vai jūs zināt, kas ir emocionālā atmiņa? ledomājieties, ka

jūs redzat daudz māju, mājās ļoti daudz istabu, tajās neskai-

tāms daudzums skapju ar atvilktnēm, kurās daudz kārbu un

kārbiņu un starp tām pati mazākā, kurā glabājas pērle. Viegli
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var atrast māju, istabu, skapi, plauktu, grūtāk atrast kārbu un

kārbiņu, bet kuram būs tik modra acs, lai atrastu šodien nozau-

dēto pērlīti, kas mirkli pamirdzēja un nozuda uz visiem lai-

kiem? Tikai nejaušība var palīdzēt to atkal atrast.

Tas pats notiek mūsu atmiņas archivā. Arī tur ir savi

skapji, plaukti, atvilktnes, kārbas un kārbiņas. Dažas no tām

vieglāk, citas grūtāk pieietamas. Kā starp tām lai atrod emo-

cionālo atmiņu «pērlītes», kas, vienreiz pamirdzējušas, nozūd uz

visiem laikiem kā meteori, kas, mirkli uzliesmojot, izgaist bez-

galībā. Ja tie parādās un uzliesmo jūsu apziņā (kā serba tēls

ar pērtiķi), — esiet pateicīgi Apolonam, kas jums sūta šos re-

dzējumus, bet nesapņojiet atsaukt uz visiem laikiem izgaisušās
jūtas! Rīt serba vietā jūs atcerēsieties kaut ko citu. Negaidiet
vakarējo un esiet apmierināti ar to, ko jums sniedz šodiena!

Protiet tikai labi uztvert no jauna atmodinātās atmiņas!
Tad arī jūsu dvēsele ar jaunu enerģiju atsauksies visam tam,
kas lugā, bieži atkārtojoties, nespēja jūs vairs saviļņot. Jūs

iedegsieties, un tad varbūt radīsies iedvesma.

Tikai neiedomājieties traukties pēc agrākās pērlītes, tā ir

neatsaucama kā vakarējā diena, kā bērnības prieks, kā pirmā
mīlestība! Centieties, lai jūsos katru reizi dzimtu jauna
iedvesma, svaiga, šai dienai veltīta! Nav nelaime, ja tā ir vā-

jāka par vakarējo. Labi, ka tā ir šodienēja, ka tā ir dabiska,
ka tā uz mirkli pamirdzēja dvēseles dzīlēs, lai pēc tam uzlies-

motu jūsu daiļradē. Bez tam — kas pateiks, kurš no patiesas,
radošas iedvesmas uzliesmojumiem labāks, kurš sliktāks? Tiem

visiem piemīt savs skaistums, kaut vai tāpēc, ka tie — iedves-

mas radīti.

19... g

Stundas sakuma es lūdzu Arkādiju Nikolajeviču izkliedēt

manu neizpratni.
— Tātad, — es teicu, — iedvesmas pērlītes glabājas mūsos

pašos un nenokļūst mūsu dvēselē no ārienes, neatlido no aug-
šienes, Apolona sūtītas? Tātad, ja tā var teikt, to izcelšanās

nav pirmreizēja, bet atkārtojums?
— Nezinu! — Arkādijs Nikolajevičs izvairījās no atbildes.

— Zemapziņas jautājumi — nav pa spēkam manam prātam.
Bez tam neiznīcināsim noslēpumainību, ar ko mēs esam para-
duši apvīt iedvesmas mirkļus. Noslēpumainība ir skaistums, kas

iekairina daiļradi.
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— Bet ne jau viss, ko mēs uz skatuves pārdzīvojam, ir

kaut kas otrreizējs. Mēs taču pārdzīvojam arī pirmo reizi? Lūk,

es gribētu zināt: vai tas ir labi vai ne, ja uz skatuves mums

pirmreizēji izlaužas pārdzīvojumi, kādus mēs tiešā dzīvē ne-

kad neesam pazinuši? — es neatlaidos.

— Skatoties, kādi, — teica Torcovs. — Tā, piemēram, pie-

ņemsim: jūs tēlojat Hamletu, pēdējā cēlienā jūs ar zobenu

rokā uzbrūkat savam biedram Šustovam, kas tēlo karali, un

jūs pirmo reizi savā dzīvē sajūtat līdz šim nepazīstamas, nepār-
varamas alkas pēc asinīm. Pieņemsim tālāk, ka zobens izrādī-

sies butaforisks un neass un viss beigsies bez asinīm, — bet

var izcelties nepatīkams kautiņš, tāpēc vajadzēs priekšlaicīgi aiz-

vērt priekškaru un sastādīt protokolu. Vai tas vēlams izrādei,

ja aktieris ļaujas šādām pirmreizējām jūtām un nonāk līdz šā-

dai «iedvesmai»?

— Tātad pirmreizējas jutas nevēlamas? —

es gribēju iz-

prast. •

— Taisni otrādi, ļoti vēlamas, — nomierināja mani Arkā-

dijs Nikolajevičs. — Tās ir tiešas, spēcīgas, daudzkrāsainas,

bet uz skatuves tās neilgst veselu cēlienu, kā jums tas liekas.

Pirmreizējās izjūtas mirkli uzliesmo un iekļaujas lomā kā atse-

višķas epizodes. Uz skatuves tās šādā veidā ļoti vēlamas, un

es tās no visas sirds atbalstu. Lai tās biežāk mums atklājas,
saasinot kaislību patiesību, kuru mēs daiļradē visvairāk cienī-

jam. Negaidītais pārsteigums, ko ietver pirmreizējas izjūtas,
atmodina aktierī neatvairāmu, trauksmainu spēku.

Zēl tikai viena: ne mēs valdām pār pirmreizējo pārdzīvo-
jumu mirkļiem, bet tie valda pār mums, tāpēc mums neatliek

nekas cits kā atjaut, lai jautājumu izšķir pati daba, un teikt

sev: ja pirmreizējās izjūtas mostas — lai tās darbojas, kad tas

vajadzīgs, tikai ne pretrunā ar lugas un lomas saturu.

— Tātad zemapziņas un iedvesmas jautājumos mēs esam

bezspēcīgi! — es iesaucos nomāktā balsī.

— Vai tad mūsu mākslu un tās techniku nosaka tikai pirm-

reizējas izjūtas? Tās reti sastopamas ne tikai uz skatuves, bet

arī pašā dzīvē, — mierināja mani Torcovs. — Ir atkārtotas

izjūtas, ko izraisa emocionālā atmiņa. Vispirms iemācieties pie-
lietot tās! Tās vieglāk mums pieejamas.

Protams, negaidītais zemapziņas «atradums» ļoti vilina!

Tas ir mūsu sapnis un visiemīļotākais daiļrades veids. Bet no

tā nevar secināt, ka emocionālās atmiņas, apzināti atkārtotas,
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būtu nenozīmīgas. Taisni otrādi — jums tās jāmīl, jo šādas

emocionālās atmiņas zināmā mērā palīdz izraisīt iedvesmu.

Vajag atcerēties mūsu mākslas virziena pamatprincipu:
apzināti apgūt neapzināto.

Atkārtotās atmiņas jums jāmīl arī tāpēc, ka aktieris iekļauj
lomā pats savus — dzīvā atmiņā saglabātus pārdzīvojumus.
Tās nav nejaušas, bet ar nodomu izmeklētas visdārgākās, tuvā-

kās un pievilcīgākās atmiņas. Veidojamā tēla dzīve, kas sa-

austa no emocionālo atmiņu izlases materiāla, daiļradītājam
bieži vien dārgāka nekā parastā, ikdienas cilvēka dzīve. Un vai

te nav pamats iedvesmai! Labāko, paša izvēlēto — aktieris rū-

pīgāk parāda uz skatuves. Pie tam forma un iekārtojums mai-

nās atbilstoši lugas prasībām, bet aktiera cilvēciskām izjūtām,
kas analogas lomas izjūtām, jābūt īstām. Tās nedrīkst viltot

vai samainīt ar citām, ko izkropļojusi aktieriska uzspēle.
— Kā? — brīnījās Govorkovs. — Visās lomās: saprotiet,

Hamletā, Arkaškā un Nesčasļivcevā, tāpat, tēlojot Maizi un

Cukuru «Zilajā putnā», — mums vajadzētu, ja atļauts zināt,

pielietot tikai savas personiskās izjūtas?!
— Bet kā gan citādi? — savukārt brīnījās Arkādijs Niko-

lajevičs. — Aktieris var pārdzīvot tikai pats savas emocijas.
Jūs laikam gribat, lai viņš nez no kurienes katrai izpildāmai
lomai atrod jaunas, aizvien jaunas svešas izjūtas un varbūt

arī pašu dvēseli? Vai tad tas iespējams? Cik dvēseļu tad viņam

nevajadzētu sevī ietilpināt? Nevar taču izraut savu dvēseli un

paņemt lietošanai citu, lomai vairāk piemērotāku. Kur to ņemt?
Vai no sastingušās, vēl neiedzīvinātās lomas? Bet tā pati

gaida, lai tai dotu dvēseli. Var paņemt lietošanai uzvalku, pulk-

steni, bet nevar no sveša cilvēka vai lomas aizņemties jūtas.
Lai kāds man pasaka, kā tas iespējams! Manas jūtas neatņe-
mami pieder man, bet jūsējās — jums. Var izprast, iejusties
lomā, nostādīt sevi tās vietā un uzsākt darboties tāpat, kā

rīkojas attēlojamā persona. Šī radošā darbība izsauks arī ak-

tierī pārdzīvojumus, analogus lomai. Bet šīs jūtas nepieder at-

tēlojamai, dzejnieka radītai personai, bet gan pašam aktierim.

Ko jūs arī nesapņotu, ko jūs nepārdzīvotu īstenībā vai iz-

tēlē, — jūs vienmēr paliksiet jūs pats. Nekad uz skatuves ne-

pazaudējiet pats sevi! Vienmēr darbojieties kā cilvēks-aktieris

vienā personā! No sevis nekur neaizbēgsi. Ja atteiksies no sava

es, tad pazaudēsi pamatu — un tas ir visbriesmīgākais. Pa-

zaudējot sevi uz skatuves — iestājas bridis, kur izbeidzas pār-
dzīvojums un sākas uzspēle. Tāpēc, lai cik daudz jūs arī spē-
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lētu, ko ari tēlotu, vienmēr, bez kāda izņēmuma, — jums va-

jadzēs izmantot tikai savas jūtas. Neievērojot šo likumu, aktie-

ris noslepkavo tēlu, kas viņam jāparāda uz skatuves, atņem
tēlam trīsošo, dzīvo cilvēka dvēseli, kas vienīgā spēj iedvest

dzīvību nedzīvai lomai.

— Tātad visu mūžu spelet pašam sevi? — brīnījās Govor-

kovs.

— Tieši tā, — uztvēra Torcovs, — vajadzēs vienmēr, visu

mūžu uz skatuves spēlēt tikai pašam sevi, bet dažādos sakārto-

jumos, uzdevumu kombinācijās, dotajos apstākļos, ko lomas dēļ
būsiet attīstījis sevī, pārkausējis savu emocionālo atmiņu kalvē.

Tas ir labākais un vienīgais materiāls iekšējai daiļradei. Izman-

tojiet taču to un nepaļaujieties, ka varēsiet aizgūt no citiem!

— Bet atvainojiet, lūdzu, — strīdējās Govorkovs, — es taču

nevaru sevī ietilpināt, paši saprotat, visas pasaules repertuāra
visu lomu jūtas.

— Tās lomas, kas neietilps, jūs arī nekad labi nenospēlē-
siet. Tās neder jūsu repertuārā. Aktieri nav jāšķiro pēc ampluā,
bet gan pēc viņu iekšējās būtības.

— Kā viens un tas pats cilvēks var būt Arkaška un Ham-

lets? — mēs nesapratām.
— Vispirms — aktieris pats par sevi ir cilvēks, kam iekšējā

un ārējā individualitāte izteikta vai nu spilgtāk vai bālāk. Mi-

nētā aktiera raksturam varbūt neatbilst Arkaškas Ščastļivceva

blēdīgums un Hamleta dižciltība, bet kodols, visu cilvēcisko

īpašību un netikumu dīgļi viņā slēpti.
Māksla un aktiera dvēseles technika jāvirza uz to, lai jūs

dabiskā ceļā prastu atklāt sevī dabas doto cilvēcisko īpašību
un netikumu dīgļus un pēc tam tos izaudzētu un attīstītu vienai

vai otrai lomai, ko nāksies izpildīt.
Tādā kārtā uz skatuves atveidojamā tēla dvēsele sastādās

un kombinējas no aktiera paša dvēseles dzīviem, cilvēciskiem

elementiem, no viņa emocionālām atmiņām un visa pārējā.

To, ko Arkādijs Nikolajevičs man atklāja, es vēl nespēju

aptvert un tāpēc pateicu to viņam.
— Cik mūzikā ir nošu? — viņš man jautāja. — Tikai septi-

ņas, — pats tūlīt atbildēja. — Bet šo septiņu nošu kombināci-

jas nebūt nav izsmeltas. Cik cilvēkam nav dvēseles elementu,

noskaņu momentu, izjūtu? Es personīgi neesmu tos skaitījis, —

tomēr nešaubos, ka to ir vairāk nekā mūzikā nošu. Tādēļ jūs
varat būt mierīgi, to pietiks visai jūsu aktiera dzīvei. Tad pa-

rūpējieties taču vispirms par to, lai uzzinātu, ar kādiem līdzek-
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ļiem un paņēmieniem var iegūt emocionālo materiālu no savas

dvēseles un, otrkārt, kādi līdzekļi un paņēmieni nepieciešami,
lai no šā materiāla bezgalīgās kombinācijās veidotu attēlojamo
cilvēku dvēseles, raksturus, jūtas un kaislības.

— Kā apgūt šos līdzekļus un paņēmienus? — es neatlaidos.
— Vispirms mācieties iedzīvināt emocionālo atmiņu! — at-

bildēja Torcovs.

— Bet kā to iedzīvināt? — nelikos mierā.

— Jūs zināt, ka tas sasniedzams ar daudzu iekšēju līdzekļu
un ierosinātāju palīdzību. Bet ir arī ārējie rosinātāji un līdzekļi.
Par tiem nākošo reizi, jo šis jautājums ir sarežģīts.

19... g.

Šodien mācības notika pie aizvērta priekškara tā sauktajā
«Maloļetkovas dzīvoklī». Bet mēs to nepazinām. Tur, kur agrāk
bija bijusi viesistaba, tagad bija ēdamistaba; agrākajā ēdam-

istabā bija iekārtota guļamistaba; zāle, izvietojot skapjus, bija
sadalīta vairākās istabiņās. Visur bija sliktas un lētas mēbeles.

Likās, ka telpās iekārtojusies taupīga sieva, kas agrāko, labi

iekārtoto dzīvokli pārvērtusi lētās, bet ienesīgās mēbelētās

istabās.

— Apsveicu jaunajā dzīvoklī! — mums uzsauca Ivans Pla-

tonovičs.

Kad skolnieki bija atguvušies no pārsteiguma, viņi visi kā

vienā balsī sāka lūgt, lai atdodot agrāko, ērto «Maloļetkovas
dzīvokli», jo viņi jaunajās telpās jūtoties slikti un nevārēšot

labi strādāt.

— Neko nevar darīt, — izvairījās Arkādijs Nikolajevičs,
— agrākās lietas vajadzīgas teātrī tekošajam repertuāram, bet

mums to vietā deva, ko varēja, un izvietoja mēbeles, kā prata.
Ja jums tik ļoti nepatīk, iekārtojieties ar to, kas ir, tā, lai būtu

ērti!

Izcēlās kņada, kūsāja darbs. Drīz valdīja pilnīga nekārtība.

— Stāt! — uzsauca Arkādijs Nikolajevičs. — Kādas emocio-

nālās atmiņas un kādas atkārtotas izjūtas jūsos izraisa radītais

chaoss?

— Armavirā .. . kad
..

. notiek ... zemestrīce ... kustas ...

mēbeles... — murmināja mūsu zīmētājs un mērnieks Umno-

vichs.

— Nezinu, kā to lai pasaka. Kad grīdas vaskotāji pirms
svētkiem

...

— pūlējās atcerēties Veļjaminova.
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— Zēlums māc, mani mīļie! Sirdī smeldz! — apraudājās

Maloļetkova.

Turpinot izkārtot mēbeles, izcēlās strīds. Vieni meklēja
vienu noskaņojumu, pārējie citu — atkarībā no garastāvokļa un

emocionālām atmiņām, kas pamodās viņos, redzot tādu vai

citādu mēbeļu grupējumu. Beidzot mēbeles bija izvietotas sa-

mērā labi. Mēs piekritām izkārtojumam, bet lūdzām dot vairāk

gaismas. Šeit sākās gaismas un skaņu efektu demonstrējums.
Vispirms ieslēdza spilgtu saules gaismu, un kļuva priecīgi

ap sirdi. Tanī pašā laikā aiz skatuves sākās skaņu simfonija:

automobiļi, tramvaju zvani, fabriku sirēnas, lokomotivju svil-

pieni tālumā apliecināja, ka dienas darbi rit pilnā sparā.
Pēc tam pakāpeniski iestājās puskrēsla. Mēs svinējām krēs-

las stundu. Bija patīkami, klusi un mazliet skumji. Radās vē-

lēšanās pasapņot, acu plaksti kļuva smagi. Pēc tam sacēlās

spēcīgs vējš, gandrīz vētra. Stikli logu rāmjos drebēja, vējš
kauca un svilpoja. Logu rūtīs sitās kā sniegs, kā lietus. Gais-

mai izdziestot, viss apklusa .. . lelas troksnis aprima. Blakus-

istabā sita pulkstenis. Pēc tam kāds sāka spēlēt klavieres —

sākumā skaļi, vēlāk klusi un skumji. Vējš gaudoja skurstenī,

un kļuva skumji. Bet istabā jau iestājās vakars, iededzināja

spuldzes, klavieru skaņas apklusa. Pēc tam kaut kur torņa

pulkstenis nosita divpadsmit. Pusnakts. lestājās klusums. Zem

grīdas skribināja pele. Paretam atskanēja automobiļu taures un

īsiem svilpieniem sasaucās lokomotives. Beidzot viss apklusa,

iestājās kapa klusums un tumsa. Pēc kāda laika parādījās rīt-

ausmas pelēkā krēsla. Kad istabā ielauzās pirmais saules stars,

man likās, ka esmu no jauna piedzimis.
Par visiem vairāk jūsmoja Vjuncovs.
— Labāk kā dzīvē! — viņš centās mūs pārliecināt.
— Dzīvē dienām ilgi pat neievērojam gaismas iedarbību, —

paskaidroja savus iespaidus Šustovs, — bet, kad dažu minušu

laikā kā nupat aizslīdēja garām visas dienas un nakts mainī-

gās nokrāsas, tad izjutām, cik stipri tas mūs ietekmē.

— Līdz ar gaismu un skaņām mainās arī izjūtas: te skum-

jas, te nemiers, te modrība
...

— es pateicu arī savus iespai-
dus. — Te Tiekas, ka mājās ir kāds slims un lūdz runāt klusu,

te atkal liekas, ka visi sadzīvo mierīgi un nemaz tik slikti nav

dzīvot uz pasaules. Tad jūties možāks un gribas skaļāk runāt.

— Kā redzat, — Arkādijs Nikolajevičs steidzās norādīt,

— apkārtne ietekmē mūsu jūtas. Un tas notiek kā reālajā dzīvē,

tā arī uz skatuves. Šeit mums ir sava dzīve, sava daba, meži,
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kalni, jūras, pilsētas, pilis un pagrabu velves. Tie attēlu'veidos

dzīvo gleznotāju audeklos. Apdāvināta režisora rokās visi teātra

uzveduma līdzekļi un efekti neliekas vairs rupjš viltojums, bet

kļūst par māksliniecisku darinājumu. Ja tie iekšēji saistīti ar

lugas darbības personu dvēseles dzīvi, tad' ārējais iekārtojums
uz skatuves nereti iegūst pat vēl svarīgāku nozīmi nekā īste-

nībā. Arēji radītais noskaņojums, ja tas atbilst lugas prasībām,
lieliski piesaista mūsu uzmanību lomas iekšējai dzīvei, ietekmē

tēlotāja psichi un pārdzīvojumu. Tādā kārtā skatuves ārējais
iekārtojums un tā radītais noskaņojums ierosina mūsu jūtas.

Tāpēc, ja aktrise tēlo Margaritu, ko lūgsnas laikā kārdina

Mefistofelis, lai režisors parūpējas par attiecīgu baznīcas atmo-

sfēru. Tas palīdzēs izpildītājai sajust lomu.

Aktierim, kas spēlē Egmonta ainu cietumā, — lai režisors

rada attiecīgu piespiestas vientulības noskaņojumu.
Aktieris par to pateiksies, jo noskaņojums pareizi vadīs

jūtas.
Lai arī citi izrādes veidotāji aiz kulisēm palīdz ar saviem

skatuviskajiem līdzekļiem, kas tiem pieejami. Arī viņu atbalsts

un viņu māksla sniedz ierosmi mūsu emocionālai atmiņai un

atkārtotajām izjūtām.
— Bet kas notiks, ja režisors radīs lielisku ārēju izkārto-

jumu, bet maz atbilstošu lugas iekšējai būtībai? — jautāja
Šustovs.

— Diemžēl, tas gadās ļoti bieži un rezultāts vienmēr ir

slikts, jo režisora kļūdas novirza tēlotājus uz nepareiza ceļa un

ir par šķērsli starp aktieriem un viņu lomām.

— Bet ja režisora radītais ārējais nostādījums ir vienkārši

slikts? Ko tad? — kāds jautāja.
— Tad ir vēl sliktāk. Tad režisora un to cilvēku darbs, kuri

veido izrādi aiz kulisēm, sasniedz diametrāli pretēju rezultātu:

neveiksmīgs skatuves iekārtojums atrauj aktieri no skatuves un

nodod to daudzu skatītāju varā viņpus rampas, - - skatuve un

loma vairs nesaista tēlotāja uzmanību.

— Bet ja režisors skatuvi iekārtojis banāli, teatrāli, bez-

gaumīgi, līdzīgu tai, ko es vakar redzēju N ... teātrī? — es

jautāju.
— Tādā gadījumā banalitāte saindēs aktieri un viņš sekos

režisoram. Citiem turpretim skatuviskā banalitāte izraisa ļoti

spēcīgu «pretestību». Tādā kārtā, kā redzat, izrādes ārējais no-

formējums — abpusēji griezīgs zobens režisora rokās. Tas var

atnest tikpat daudz laba, cik ļauna.
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Savukārt aktieri paši lai mācās skatīties, redzēt un uztvert

to, kas tiem apkārt uz skatuves, ļaujoties noskaņojumam, ko

sniedz skatuviskā ilūzija. Piesavinoties šādas spējas un prasmi,
aktieris varēs izmantot savā labā katru ierosinājumu, ko sniedz

skatuves ārējais noformējums.
Tagad es jautāju, — turpināja Torcovs, — vai ikviena laba

dekorācija palīdz aktierim un ierosina viņa emocionālo atmiņu?
ledomājieties lieliskas dekorācijas, ko gleznojis izcils māk-

slinieks, kas apbrīnojami pārvalda krāsas, līniju un perspek-
tīvu. Paskatieties uz šo dekorāciju no skatītāju zāles — un jūs
tieksieties uz skatuves. Bet uzejiet paši uz skatuves, — jūs bū-

siet vīlušies un gribēsiet aiziet prom. Kāpēc? Tāpēc, ka deko-

rācijas domātas tikai kā gleznojums un tajās aizmirstas aktieru

prasības, — tās skatuvei nederīgas. Šādās dekorācijās, tāpat
kā gleznās, gleznotājs ievērojis tikai divas, nevis trīs dimen-

sijas: tikai platumu un augstumu. Kas attiecas uz dziļumu vai

tā saucamo skatuves grīdu, tad tā pamesta tukša un nedzīva.

Jūs no pieredzes zināt, ko aktierim nozīmē kaila, gluda ska-

tuves grīda, cik grūti tad koncentrēties, būt īstam, izpildot pat

niecīgu vingrinājumu vai vienkāršu etidi.

Bet pamēģiniet uz šādas grīdas, tāpat kā uz koncertestra-

des, iziet uz proscenija un izteikt visu «cilvēka dvēseles dzīvi»

Hamleta, Otello vai Makbeta lomās! Cik grūti to izdarīt bez

režisora palīdzības, bez mizanscenām, bez priekšmetiem un mē-

belēm, uz kurām var atspiesties, apsēsties, pret kurām var bal-

stīties, ap kurām iespējams grupēties! Katrs no šiem stāvokļiem
taču palīdz dzīvot uz skatuves un plastiski izteikt savu iekšējo

noskaņojumu. To aktierim vieglāk sasniegt ar izteiksmīgu ml-

zanscenu, nekā stāvot kā stabam rampas priekšā. Mums vaja-
dzīga trešā dimensija, tas ir, — izveidota skatuves grīda, pa

kuru mēs kustamies, uz kuras dzīvojam un darbojamies. Trešā

dimensija mums nepieciešamāka nekā divas pirmās. Kāds la-

bums aktieriem, ja aizmugurē karājas brīnišķa dekorācija,
ģeniālas otas veidota? Mēs bieži to pat neredzam, jo stāvam

ar muguru pret to. Tā tika.i uzliek mums pienākumu labi spēlēt,
lai mēs būtu šāda fona cienīgi. Dekorācija mums nepalīdz,
tāpēc ka gleznotājs, to veidodams, domājis tikai par to, parā-
dījis tikai sevi un aizmirsis aktieri.

Bet kur ir tādi ģēniji, tādi techniķi, kas, nostājoties sufliera

būdas priekšā, bez jebkādas blakus palīdzības — bez mizan-

scenām, bez režisora un skatuves glteznotāja — spēj izteikt visu

lugas un lomas iekšējo, būtisko saturu?'
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Kamēr mūsu māksla nebūs sasniegusi psichotechnikas no-

vadā visaugstāko pilnības pakāpi, kas dotu aktierim iespēju vie-

nam, bez citu palīdzības tikt galā ar saviem daiļrades uzde-

vumiem, — mēs izmantosim režisora un citu izrādes veidotāju
palīdzību, kuri darbojas aiz kulisēm un kuru rokās atrodas vis-

dažādākie dekorativie, plānošanas, -gaismas, skaņu un citi iero-

sinātāji līdzekļi.

19... g

— Kāpēc jūs nolīdāt kaktā? — Arkādijs Nikolajevičs uzru-

nāja Maloļetkovu.
— Es... pēc iespējas tālāk. Nevaru, nevaru! — viņa uztrau-

cās, iespiezdamās vēl dziļāk kaktā, slēpdamās no apmulsušā

Vjuncova.
— Bet kāpēc jūs esat tik intimi nosēdušies, visi kopā? —

Torcovs uzrunāja skolnieku grupu, kuri, gaidīdami Arkādija

Nikolajeviča ierašanos, bija novietojušies visklusākajā stūrītī

uz dīvāna pie galda.
— Anekdotes... klausāmies! — atbildēja zīmētājs Umno-

vichs.

— Bet ko jūs divatā ar Govorkovu darāt pie spuldzes? —

Arkādijs Nikolajevičs griezās pie Veļjaminovas.
— Es... es... nezinu... ko sacīt... — viņa samulsa.

— Lasām vēstuli
...

un tāpēc... nu, bet, nudien, es nezinu,

kāpēc.
— Bet ko jūs — soļodami kopā ar Šustovu? — Torcovs

man noprasīja.
— Kaut ko pārdomājam, — es atbildēju.
— Vārdu sakot, — secināja Arkādijs Nikolajevičs, — katrs

no jums, noskaņojuma, pārdzīvojuma un praktiska nodoma va-

dīts, izvēlējies sev vispiemērotāko vietu, radījis attiecīgu mizan-

scenu un izmantojis to savam mērķim, bet varbūt arī otrādi:

mizansccna ierosināja nodomu un uzdevumu.

Torcovs nosēdās pie kamina, bet mēs viņam iepretī. Daži

pastūma krēslus, lai atrastos tuvāk un labāk dzirdētu. Es iekār-

tojos pie galda, uz kura atradās spuldze, lai ērtāk butu pierak-
stīt. Govorkovs divatā ar Veļjaminovu nosēdās patālāk, lai va-

rētu sačukstēties.

— Bet tagad — kāpēc jūs nosēdāties šeit jūs tur, bet jūs

pie galda? — Arkādijs Nikolajevičs atkal taujāja.
Mēs atkal no jauna paskaidrojām savu rīcību, un Arkādijs

Nikolajevičs arī šoreiz secināja, ka mēs katrs pēc sava prata
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esam izmantojuši mizanscenu atbilstoši telpas iekārtojumam,
savam nodomam, noskaņojumam un pārdzīvojumam.

Pēc tam Arkādijs Nikolajevičs mūs vadāja pa dažādiem

istabu stūriem — katrā istabā mēbeles bija izkārtotas citādi —

un lika noteikt, kādu noskaņojumu, emocionālas atmiņas, at-

kārtotus pārdzīvojumus šis izkārtojums izsauc mūsu dvēselē.

Mums bija jānosaka, kādos apstākļos un kā mēs izmantotu

doto mizanscenu.

Pēc tam Torcovs pats pēc sava ieskata parādīja mums

virkni mizanscenu, bet mums vajadzēja atcerēties un noteikt,
kādos pārdzīvojuma brīžos, pie kādiem nosacījumiem, kādā no-

skaņojumā vai dotajos apstākļos mums būtu ērti sēdēt tā, kā viņš
mums parādīja. Ar citiem vārdiem sakot: ja agrāk mēs paši
veidojām mizanscenas pēc sava noskaņojuma, pēc darbības

uzdevuma izjūtas, tad tagad Arkādijs Nikolajevičs izpildīja to

mūsu vietā, bet mums vajadzēja tikai attaisnot svešu mizan-

scenu, tas ir, — atrast attiecīgu pārdzīvojumu, darbību un at-

tiecīgu noskaņojumu.
Pēc Torcova vārdiem, pirmie divi gadījumi — pašam savu

mizanscenu veidošana, tāpat arī trešais gadījums — svešu mi-

zanscenu attaisnošana, — aktieru praksē gadās ļoti bieži. Tā-

pēc nepieciešams tos labi izzināt.

Tālāk mēģināja «pierādīt ar pretējo». Arkādijs Nikolajevičs

un Ivans Platonovičs nosēdās, it kā lai sāktu stundu. Mēs novie-

tojāmies atbilstoši «nodomam un noskaņojumam». Bet Torcovs

mūsu izmeklēto mizanscenu pārveidoja līdz nepazīšanai. Viņš

ar nolūku nosēdināja skolniekus neērti, pretēji noskaņojumam
un tam, kas mums bija jādara. Vieni izrādījās novietoti pavi-

sam tālu, citi, kaut arī atradās tuvu pie pasniedzēja, tomēr

bija nosēdināti ar muguru pret viņu.

Noskaņojumam un nodomam nepiemērotā mizanscena mulsi-

nāja jūtas un radīja to izkropļojumu.

Šis piemērs jūtami pierādīja, ka mizanscenai nepieciešama
sakarība ar aktiera noskaņojumu un cik Jauni tas, ja šās saka-

rības nav.

Tad Arkādijs Nikolajevičs lika novietot visas mēbeles gar

sienām, nosēdināt visgarām skolniekus un nolikt telpas vidū uz

grīdas — tikai vienu atzveltnes krēslu.

Pēc tam, katru pēc kārtas izsaukdams, viņš lika apspēlēt
šo krēslu, izmantojot visas situācijas, kādas vien ienāk prātā.
Visiem stāvokļiem, protams, vajadzēja rast iekšēju — iztēles



241

izdomas, doto apstākļu un jūtu — attaisnojumu. Mēs pēc kur-
tas izpildījām vingrinājumus, noteikdami, kādu pārdzīvojumu
terosina katra mizanscena, grupa un poza vai, otrādi, ar kādu iek-

šēju noskaņojumu kādas pozas rodas pašas no sevis. Visi šie

vingrinājumi mums lika vēl augstāk novērtēt labu, ērtu un

izteiksmīgu mizanscenu ne tikai pašas mizanscenas dēj, bet gan
to izjūtu dēj, ko tā izsauc un iezīmē.

— Tātad, — rezumēja Arkādijs Nikolajevičs, — no vienas

puses, aktieri meklē sev mizanscenu, pārdzīvojamo noskaņu,

izpildāmo nodomu un uzdevumu vadīti, bet, no otras puses,

pats noskaņojums, uzdevums un nodoms rada mums mizan-

scenas. Tās arī ir mūsu emocionālās atmiņas ierosinātājas.

Parasti domā, ka mēs gribam savaldzināt parterā sēdošos

skatītājus pirmām kārtām ar skatuves izcilu iekārtojumu, ar

apgaismojumu, ar skaņām un ar citiem režisora izdomātiem

vilinājumiem. Nē. Mēs ķeramies pie šiem ierosinātājiem efek-

tiem ne tik daudz skatītāju kā pašu aktieru labad. Mēs cenša-

mies pievērst viņu uzmanību tam, kas notiek uz skatuves, un

novērst no tā, kas ārpus skatuves. Ja šaipus rampai, aktieru

pusē, radītais noskaņojums atbilst lugai, tad izveidojas daiļra-
dei labvēlīga atmosfēra, kas pareizi ierosina emocionālo atmiņu
un pārdzīvojumu.

Pēc vairākiem mēģinājumiem un demonstrējumiem — vai

tagad jūs noticējāt, ka inscenējuma dekorativie, plānošanas,
gaismas, skaņu un citi līdzekli un efekti ir lieliski mūsu jūtu

ārējie ierosinātāji? — jautāja Arkādijs Nikolajevičs.
Skolnieki, izņemot Govorkovu, piekrita šim atzinumam.

— Bet nav mazums aktieru, — turpināja Arkādijs Nikolaje-
vičs, — kas uz skatuves neprot skatīties un redzēt. Šiem Jaudīm

vienalga, kādas dekorācijas tiem apkārt, kā šīs dekorācijas iz-

gaismotas, kādas skaņas plūst pār skatuvi, kādu ilūziju tās

rada. Šādi aktieri vienmēr interesēsies nevis par to, kas uz

skatuves, bet par to, kas notiek skatītāju zālē, viņpus rampas.
Ne tikai skatuves iekārtojums, bet arī pati luga un tās būtis-

kais saturs nespēj saistīt viņu uzmanību. Viņi paši atrauj sev

loti svarīgus ārējus ierosinātājus, ar ko režisori un izrādes

radītāji aiz kulisēm — varētu tiem palīdzēt.

Lai tas nenotiktu ar jums, tad mācieties uz skatuves skatī-

ties un redzēt, protiet nodoties un atsaukties tam, kas jums

apkārt! Vārdu sakot, protiet izmantot visus jums dotos iero-

sinātājus!
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19... g

Šāsdienas stundā Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Līdz šim ierosinātājs mūs noveda pie jūtām. — Bet ne-

reti nākas iet pretējā virzienā: vadoties no jūtām, atklāt ierosi-

nātāju. Tā mēs rīkojamies tad, kad jāfiksē nejauši rasts pārdzī-
vojums. Es jums to paskaidrošu ar piemēru.

Luk, kas notika ar mani kada no pirmajam Gorkija lugas
«Dibenā» izrādēm:

Satina loma man padevās samērā viegli, izņemot monologu
«par Cilvēku» pēdējā cēlienā. No manis prasīja neiespējamo:
šai ainai ar neizmērojami padziļinātu zemtekstu vajadzēja pie-

šķirt sabiedrisku, gandrīz vai vispasaules mēroga nozīmi, lai

monologs kļūtu par visas lugas centru un atrisinājumu. Tuvo-

joties bīstamajai vietai, es sevi iekšēji piebremzēju, kļuvu pie-

sardzīgs, sasprindzinājos kā zirgs, kas velk smagu vezumu

stāvā kalnā. Šis «kalns» manā lomā traucēja brīvi ieskrieties

un atņēma daiļrades prieku. Pēc monologa vienmēr jutos kā

dziedātājs, kas, augstu toni ņemot, pārcenties.
Tomēr trešajā vai ceturtajā izrāde, pilnīgi negaidot, lomas

vārīgā vieta man padevās neviļus.

Lai labāk varētu izprast manas nejaušās veiksmes iemeslu,

sāku atcerēties visu, kas bija noticis pirms vakara izrādes. Vis-

pirms vajadzēja atskatīties uz visu dienu, sākot no paša rīta.

Diena sākās ar to, ka es saņēmu lielu rēķinu no drēbnieka.

Tas sašķobīja manu budžetu, un es uztraucos. Pēc tam pazau-

dēju rakstāmgalda atslēgu. Un jūs zināt, cik tas nepatīkami.
Būdams sliktā garastāvoklī, es izlasīju recenziju par mūsu iz-

rādi «Dibenā», kurā slavēja slikto un nopēla labo. Recenzija
mani nomāca. Visu dienu domāju par lugu. Vai simto reizi

atkal un atkal analizēju un meklēju lugas galveno, iekšējo,
būtisko domu, atcerējos visus sava pārdzīvojuma mirkļus un

biju tā aizrāvies no šā darba, ka tovakar mani neinteresēja

panākumi, es neuztraucos pirms iziešanas uz skatuves, nedo-

māju par skatītājiem un biju pret izrādes panākumiem un savu

spēli vienaldzīgs. Es toreiz arī nespēlēju, bet tikai loģiski un

secīgi izpildīju lomas uzdevumus vārdos, darbībā un rīcībā.

Loģika un secība mani vadīja pa pareizo ceļu, spēle ritēja it

kā pati no sevis, un vārīgā vieta pagāja tā, ka es pat to neie-

vēroju.
Tada kārta manam lomas izpildījumam luga bija ja ne «vis-
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pasaules», tad tomēr — ļoti svarīga nozīme, kaut ari es pats
to nemaz neapzinājos.

Kā to izskaidrot? Kas man palīdzēja atbrīvoties no važām,

kuras traucēja ieturēt pareizo virzienu? Kas mani uzvedināja
uz pareizā ceļa, kas mani noveda pie vēlamā mērķa?

Protams, ne jau tas ir galvenais, ka drēbnieks atsūtīja rē-

ķinu par lielu sumu, ne arī tas, ka es pazaudēju atslēgas un

izlasīju recenziju. Visu šo dzīves apstākļu un nejaušību sako-

pojums radīja manī noskaņojumu, kura dēļ recenzija iedarbojās
spēcīgāk, nekā to varēja sagaidīt. Tā sakompromitēja nostipri-
nāto uzskatu par lomas vispārējo plānojumu un piespieda man

lomu no jauna pārskatīt. Šis pārskats sagādāja panākumus.
Es griezos pēc padoma pie kāda pieredzes bagāta aktiera,

laba psichologa, un lūdzu, lai viņš man palīdz nostiprināt tanī

vakarā atrasto pārdzīvojumu. Viņš man teica:

«Uz skatuves atkārtot nejauši pārdzīvotās jūtas nozīme to

pašu, ko censties atdzīvināt novītušu ziedu. Vai tad labāk nepa-

rūpēties par kaut ko citu: nevis atdzīvināt mirušo, bet tā vietā

izaudzēt jaunu. Kas tādā gadījumā darāms? Vispirms nevajag
domāt par pašu ziedu, bet gan aplaistīt stāda saknes vai ari

iemest zemē jaunu sēklu un izaudzēt jaunu ziedu.»

Bet aktieri ļoti bieži rīkojas citādi. Ja viņiem nejauši izde-

vusies kāda vieta lomā, tad, atkārtojot to, viņi, katrā ziņā meklē

tās pašas jūtas un mēģina tās no jauna pārdzīvot. Bet tas no-

zīmē to pašu, ko radīt ziedu bez dabas līdzdalības. Tāds uzde-

vums nav veicams, un tāpēc cits nekas neatliek kā izgatavot
neīstu ziedu.

Ko darīt?

Nevajag domāt tieši par jūtām, bet rūpēties tikai par to, kas

izraisa jūtas, par tiem apstākļiem, kas izsauc pārdzīvojumu.
Tā ir augsne, kas jālaista un jākopj, lai izaugtu jutas. Daba

pati savlaicīgi radīs jaunas jūtas, analogas agrāk pārdzīvo-

tajām.

Tāpat arī jūs. Nekad nesāciet ar rezultātu! Tas nav sasnie-

dzams pats par sevi, bet ir loģisks iepriekšējā secinājums.
Es rīkojos tā, kā man ieteica gudrais padomdevējs. Lai to

veiktu, man vajadzēja nolaisties pa zieda stublāju līdz pat stāda

saknēm, citiem vārdiem runājot, izpētīt ceļu, sākot ar monologu

«par Cilvēku» līdz pat lugas pamatidejai, kuras dēļ luga rak-

stīta. Kā šo ideju apzīmēt? Par brīvību? Par Cilvēka pašapziņu?
Par to klejotājs Luka patiesībā runā jau visu laiku no lugas
sākuma.
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Tikai tagad, nokļuvis līdz pašām lomas saknēm, es sapratu,
ka tās apaugušas ar pelējumu un piepēm — ar dažādiem, ne-

vajadzīgiem, kaitīgiem, tīri aktieriskiem uzdevumiem.

Es sapratu, ka manam monologam «ar vispasaules nozīmi»

nebija nekāda sakara ar Gorkija uzrakstīto monologu «par Cil-

vēku». Pirmais bija manas aktieriskās uzspēles kulminācijas

punkts — tad, kad otram vajadzēja atklāt lugas galveno ideju
un to izcelt par svarīgāko, par autora un aktiera radošā pār-
dzīvojuma galveno kāpinājuma momentu. Agrāk es domāju
tikai par to, kā efektivāk nodeklamēt svešos vārdus lomā, bet

nevis par to, kā spilgtāk un daudzkrāsaināk raidīt partnerim
savas domas un pārdzīvojumus, kuri analogi attēlojamās per*

sonas domām un pārdzīvojumiem. Es nospēlēju tikai rezultātu,
bet man vajadzēja loģiski un secīgi darboties un dabiskā ceļā
nonākt pie šā rezultāta, tas ir: ar savu artistisko daiļradi atklāt

lugas galveno ideju. Pielaistās kļūdas kā akmens siena atšķīra
mani no pamatdomas.

Kas palīdzēja salauzt šo sienu?

Sakompromitētais lomas plānojums.
Kas to sakompromitēja?

Recenzija.
Bet kas tai deva šādu spēku?
Drēbnieka rēķins, pazaudētā atslēga un citas nejaušības, kas

radīja slikto, nervozo noskaņojumu un piespieda mani vērīgi

pārskatīt aizritējušās dienas notikumus.

Ar minēto piemēru es gribēju ilustrēt otru ceļu, par kuru

šodien jau runāju, — tas ir ceļš, kas atklāj atmodināto jūtj

ierosinātājus.

Izzinājis šo ceļu, skatuves mākslinieks kurā katrā brīdī pēc
savas vēlēšanās var ierosināt nepieciešamo pārdzīvojumu at-

kārtošanos.

Tātad: atklājiet nejauši radīto jūtu ierosinātāju, lai pēc tam

no jauna varētu virzīties no ierosinātāja uz jūtām! — rezumēja
Torcovs.

19... g

Šodien Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Jo plašāka emocionālā atmiņa, jo vairāk iekšējā daiļ-
rades materiāla, jo bagātāka un pilnīgāka arī aktiera daiļrade.
Tas katram, es domāju, pats par sevi saprotams un neprasa

tālākus paskaidrojumus.
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Bet blakus emocionālās atmiņas bagātībām jānovērtē sagla-
bātā materiāla spēks, patstāvība un kvalitāte.

Mūsu darbā emocionālās atmiņas spēkam piekrīt izcila no-

zīme. Jo tas spēcīgāks, asāks, precizāks, jo spilgtāks un pilnī-

gāks radošais pārdzīvojums. Vāja emocionālā atmiņa izsauc

tikko manāmas, šķietamas izjūtas. Tās skatuvei nederīgas, tās

nespēj aizraut, maz pamanāmas un vāji ietekmē skatītājus.
Tālākajā sarunā noskaidrojās, ka emocionālās atmiņas

spēka, ilguma un iedarbības pakāpes ir ļoti dažādas. Šai saka-

rībā Arkādijs Nikolajevičs teica:

— ledomājieties, ka jūs publiski apvaino vai arī jūs saņe-
mat pļauku, par ko jāsarkst visu mūžu. lekšējais satraukums

no šādas scēnas tik liels, ka mežonīgā izrēķināšanās aizēno

visus sīkumus un ārējos apstākļus.
Pie vismazākā iemesla un pat bez iemesla pārdzīvotais ap-

vainojums pēkšņi uzliesmo emocionālā atmiņā un atdzīvojas
ar divkāršu spēku. Tad sārtums vai arī līķa bālums klāj seju,
bet sirds sažņaudzas un sāk nevaldāmi dauzīties.

Ja aktiera rīcībā ir tik ass, viegli ierosināms emocionāls ma-

teriāls, tad viņam nav grūti uz skatuves pārdzīvot scēnu, kāda

viņa atmiņā saglabājusies no dzīvē izbaudītā satricinājuma.
Šeit nav vajadzīga technikas palīdzība. Viss notiek neviļus.
Daba pati palīdz aktierim.

Tas ir viens no emocionālās atmiņas un atkārtotu izjūtu
visspēcīgākajiem, visasākajiem, noteiktākajiem un dzīvotspējī-
gākajiem veidiem.

Atceros citu gadījumu. Mans draugs, fenomenāli izklaidīgs
cilvēks, bija ieradies pēc gada prombūtnes pie saviem paziņām

pusdienās un uzsauca tostu saimnieku dēliņa veselībai, kuru

vecāki karsti mīlēja.
Pēc apsveikuma iestājās kapa klusums, bet saimniece, bērna

māte, zaudēja samaņu. Izrādījās, ka mans nabaga draugs bija
aizmirsis, ka pusdienas notika gadu pēc mazulīša nāves, par

kura veselību viņš tikko bija pacēlis glāzi. «To, ko es toreiz

pārdzīvoju, neaizmirsīšu visu mūžu!» atzinās mans paziņa.
Tomēr šoreiz izjūta neaizsedza apkārtējos notikumus, kā tas

bija piemērā ar pļauku, tāpēc mana drauga atmiņā precizi sa-

glabājies ne tikai pats pārdzīvojums, bet arī notikuma ap-

stākli un atsevišķi spilgtākie momenti. Viņš skaidri atceras

pretimsēdētāja viesa izbaiļu pārņemto seju, viņa kaimiņienes

apmulsušo acu skatienu, pēkšņo iesaukšanos galda otrā galā.
Tagad pēc ilgāka laika neviļus pamostas izjūtas, kādas viņš
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pārdzīvoja tobrīd, kad notika skandāls pie pusdienu galda. Bet

dažreiz tos viņam neizdodas sasniegt uzreiz un tāpēc nākas at-

cerēties apstākļus, kas pavadīja nelaimīgo notikumu. Un tad

pēkšņi vai arī pakāpeniski atdzīvojās pati izjūta.
Tas ir piemērs par emocionālo atmiņu spēka un dzīvotspējas

vājāku jeb, tā teikt, vidēju pakāpi.
Tagad es jums pastāstīšu trešo tamlīdzīgu gadījumu. Arī

šis gadījums notika ar manu izklaidīgo draugu, tikai ne vairs

publiski, bet — aci pret aci — intimā sarunā.

Pēc savas mātes nāves pie viņa atbrauca māsīca, lai pa-
teiktos par kapa vainagu, ko viņš bija atsūtījis mirušajai.
Māsīca vēl nepaspēja izpildīt nodomu, kad izklaidīgais savād-

nieks ļoti laipni pasteidzās apjautāties par mīļās krustmāmiņas
(nelaiķes) veselību. Protams, arī toreiz pārdzīvotais apmulsums

iespiedās viņa atmiņā, bet daudz vājāk nekā iepriekšējā pie-
mērā, izsaucot tostu. Ja mans paziņa šo emocionālo materiālu

gribētu izmantot daiļrades mērķiem, viņam iepriekš vajadzētu
veikt lielu iekšēju darbu. Tas tāpēc, ka notikumu pēdas emocio-

nālā atmiņā nav iespiedušās tik dziļi un skaidri, lai tās varētu

iedarboties patstāvīgi, bez blakus palīdzības.
Tas ir piemērs par emocionālām atmiņām un atkārtotām

izjūtām ar vāju iedarbības spēku.
Sinī gadījumā, pielietojot psichotechniku, vajadzēs veikt

lielu, sarežģītu darbu.

19... g

Arkādijs Nikolajevičs turpināja emocionālās atmiņas spēka
un īpašību dažādo veidu analizi.

Viņš teica:

— Dažas pārdzīvoto izjūtu atmiņas saglabājas pavājinātā,
citas turpretim, kaut arī retāk, pastiprinātā veidā.

Nereti uztvertie iespaidi dzīvo tālāk mūsu atmiņā un turpina

augt un padziļināties. Tie ierosina jaunus procesus, kas, no

vienas puses, atgādina notikumā nepārdzīvotos sīkumus, bet,

no otras puses, ierosina iztēli, kas papildina aizmirstos sīku-

mus. Šī īpašība visvairāk piemīt mums, skatuves mākslinie-

kiem. Atcerieties kaut vai itāļu aktieri — viesi .. . kuru jūs sa-

tikāt pie manis.

Bet vēl raksturīgāks gadījums notika ar manu māsu īste-

nībā.

Atgriezdamas no pilsētas uz lauku mājam, viņa paņēma
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līdzi somiņā nelaiķa vīra vēstules, kas viņai bija ļoti dārgas.
Vilcienam pienākot, steigdamās ātrāk izkļūt no vagona, viņa
nokāpa uz kāpņu pēdējā pakāpiena. Pakāpiens izrādījās aple-

dojis. Kāja paslīdēja, un apkārtējie ļaudis šausmās ieraudzīja,
ka māsa atrodas starp garāmejošo vagonu un perona grīdas
stabiem. Nabaga sieviete izmisumā sāka kliegt — ne jau tāpēc,
ka būtu nobaidījusies par sevi, bet gan tāpēc, ka viņai bija
izkritis dārgais nesamais — somiņa ar vēstulēm, kas varēja
nokļūt zem riteņiem. Izcēlās kņada, kliedza, ka sieviete pakļu-
vusi zem vagona, bet konduktors nevis palīdzēja, bet nepieklā-
jīgi izlamāja māsu. Izcēlās muļķīga un pretīga ķilda. Sašutusi

par to, nabaga sieviete nevarēja atgūties visu dienu un sūdzē-

jās mājiniekiem par konduktora izturēšanos, pilnīgi aizmirsdama

kritienu un tikko nenotikušo katastrofu.

Pienāca nakts. Tumsa, atceroties šo notikumu, masai uz-

nāca nervu lēkme.

Pēc šā notikuma viņa neuzdrošinājās atgriezties piestātnē,
kur ar viņu gandrīz bija notikusi katastrofa. Māsa baidījās, ka

tur atmiņas var saasināties vēl stiprāk. Viņa labāk brauca

ēkipažā liekas piecas verstis līdz nākošajai piestātnei.
Tātad tieši briesmu brīdī cilvēks paliek mierīgs un, tikai

atceroties to, zaudē samaņu. Vai šis piemērs labi neparāda
emocionālās atmiņas spēku un to, ka atkārtoti pārdzīvojumi
dažreiz ir spēcīgāki par pirmreizējiem, jo tie turpina attīstīties

mūsu atmiņā?
Bet bez emocionālo atmiņu spēka un intensitātes mums jā-

izšķir ari atmiņu raksturs un kvalitāte. Piemēram: iedomājie-
ties, ka pieminētajos notikumos ar pļauku, tostu un tēvamāsu

jūs neesat vis darbības persona, bet tikai vienkāršs aculie-

cinieks.

Pašam saņemt apvainojumu vai pārdzīvot apmulsumu un

novērot notikumu, uztraukties par to, bez atbildības kritizēt

konflikta vaininieku rīcību — tās ir divas dažādas lietas.

Protams, arī aculiecinieks var spēcīgi pārdzīvot un atseviš-

ķos gadījumos pat vēl spēcīgāk nekā persona, kas darbojas
notikumā. Bet ne tas mani pašlaik interesē. Tagad es atzīmēju
tikai to, ka pārdzīvoto emocionālo atmiņu kvalitāte aculieci-

niekam un darbības personai — nav viena un tā pati.
Bet var gadīties, ka cilvēks nav ne darbības persona, pat

ne notikuma aculiecinieks, — viņš ir tikai dzirdējis vai lasījis

par to.

Tomēr tas nav šķērslis ne emocionālo atmiņu iedarbības
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spēkam, ne dzijumam. To nosaka rakstītāja, stāstītāja pārlie-
cinājums, lasītāja un klausītāja modrība.

Nekad neaizmirsīšu aculiecinieka stāstu par ostas tvaikoņa

bojā eju, uz kura atradušies mācības komandas pusaudži.
Komandas kapteinis taisni vētras laikā pēkšņi miris. Tikai

viens laimīgais izglābies. Stāsts par šo traģēdiju uz jūras, glez-
naini atstāstīts visos sīkumos, satricināja mani un turpina sa-

traukt arī tagad.
Protams, darbības personas, aculiecinieka, klausītāja un la-

sītāja emocionālo atmiņu kvalitāte ir dažāda.

Aktierim nākas iepazīties ar visiem šiem emocionālā mate-

riāla veidiem, tie jāpiemēro lomai un jāpārveido atbilstoši šās

lomas prasībām.
Pieņemsim, ka jūs nebijāt darbības persona, bet tikai acu-

liecinieks riebīgajai scēnai ar pļauku, par ko es jums jau stās-

tīju iepriekšējā stundā.

Pieļausim arī, ka šis notikums, kas norisinājās jūsu acu-

priekšā, spēcīgi un dziļi ietekmējis jūsu emocionālo atmiņu.
Jūs viegli varētu tādu pašu pārdzīvojumu piemērotā lomā at-

kārtot uz skatuves. Pieņemsim vēl, ka tāda loma atrasta, bet

tikai šinī ķildā ar pļauku jums būtu jāspēlē nevis aculiecinieks,

bet pats apvainotais. Kā pārveidot sevī aculiecinieka emocio-

nālās atmiņas, lai tās kļūtu par darbības personas pārdzīvo-

jumu?

Pēdējais izjūt, bet aculiecinieks jut līdzi. Tapec jums līdz-

jūtība jāpārvērš jūtās.

Te bus piemērs, ka aculiecinieka līdzjūtība pārveidojas par

darbības personas patiesām jūtām.

Pieņemsim, ka jūs ierodaties pie sava drauga un atrodat

viņu šausmīgā stāvoklī: viņš kaut ko murmina, svaidās, raud

un izrāda pilnīga izmisuma pazīmes. Bet jums neizdodas no-

skaidrot izmisuma iemeslu, kaut arī jūs patiesi esat nobažījies

par draugu likteni. Ko jūs pārdzīvojat šajos mirkļos? — Līdz

jūtību. Bet draugs ieved jūs blakusistabā, un tur jūs ieraugāt

viņa sievu — asiņu peļķē uz grīdas.
Redzot šo ainu, vīrs zaudē pašsavaldīšanos, sāk nevaldām:

raudāt, izkliedz kaut kādus vārdus, kurus jūs nesaprotat, kaut

arī nojaušat šo vārdu traģisko nozīmi.

Ko jūs pārdzīvojat šinī momentā?

Jūs vēl vairāk jūtat līdzi savam draugam. Beidzot jums
izdodas nelaimīgo nomierināt, un viņš sāk runāt saprotamāk.
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Izradās, ka vīrs nogalinājis sievu, būdams greizsirdīgs uz

jums.
To uzzinot, jums galvā viss sagriežas otrādi. Agrākā acu-

liecinieka līdzjūtība uzreiz pārvēršas par jūtām, ko pārdzīvo

traģēdijas darbības persona, par kādu jūs patiesībā esat kļuvis.
Līdzīgs process, veidojot lomu, notiek arī mūsu mākslā. No

tā brīža, kad iekšēji notiek analoga pārvērtība un aktieris sa-

jūt sevi par aktivu personu lugas dzīvē, — viņam atdzimst

īstas cilvēka jūtas. Nereti aktiera līdzjūtība nevijus izvēršas

par jūtām, kādas pārdzīvo lugas darbības persona.
Pirmais (tātad cilvēks-aktieris) var tik spēcīgi uztvert un

iedziļināties otra (tas ir — darbības personas) pārdzīvojumos,
ka sajutīs sevi viņa vietā.

Šādā situācijā viņš gribot negribot skatīsies uz notikušo ar

apvainotās personas acīm. Viņš gribēs darboties, iejaukties
skandālā, protestēt pret apvainotāja rīcību, it kā personiski

viņam būtu nodarīta pārestība un aizskarts viņa cilvēka gods.
Šādā gadījumā aculiecinieka pārdzīvojumi it kā neviļus

pārvērš līdzjūtību par jūtām, tātad iegūst tādu pašu kvalitāti

un gandrīz tādu pašu spēku, kāds piemīt lugas darbības per-

sonai.

Bet ko iesākt tad, ja šis process nenotiek daiļrades laikā?

Tad jāņem palīgā psichotechnika ar tās dotajiem apstākļiem,
ar maģisko «ja būtu» un citiem ierosinātājiem, kas ietekmētu

emocionālo atmiņu.
Tādā kārtā, izvēloties iekšējo daiļrades materiālu, vajag iz-

mantot ne tikai to, ko mēs paši esam pārdzīvojuši, bet arī to,
ko mēs izzinām, vērojot citus cilvēkus, kam mēs patiesi jūtam
līdzi.

Līdzīgs process notiek ar atmiņām, kas iegūtas, lasot vai

arī klausoties, ko atstāsta citas personas.
Šie iespaidi tāpat jāpārveido sevī, tas ir, — lasītāja vai

klausītāja līdzjūtība jāpārvērš par savām īstenām jūtām, kas

analogas stāsta darbības personas jūtām.
Vai jums šis process — kad lasītāja līdzjūtība pārvēršas par

darbības personas jūtām — nav pazīstams? Vai tad ar katru

jaunu lomu mūsos nenorisinās tas pats? Mēs ar lomu iepazī-

stamies, lasot lugu, kas ir dramaturga stāsts p*ar notikumu, kam

mēs, aktieri, nebijām ne aculiecinieki, ne arī darbības personas

un par ko uzzinājām tikai lasot.

Kad mēs pirmoreiz iepazīstamies ar dramaturga daiļdarbu,

mūsos — ar retiem izņēmumiem — pamostas tikai līdzjūtība
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pret lugas darbības personu. Lugas sagatavošanas darba pro-

cesā šī līdzjūtība jāpārvērš par paša aktiera īstajām jūtām.

19... g

— Vai jūs atceraties etidi par ārprātīgo vai arī etidi par
lidmašinas avāriju? — Arkādijs Nikolajevičs mums šodien jau-

tāja. — Vai jūs atceraties tos «ja būtu», dotos apstākļus, iztēlē

rastās izdomas un citus ierosinātājus, kas palīdzēja atklāt

emocionālā atmiņā daiļradei uzkrāto garīgo materiālu? Jūs

centāties sasniegt rezultātus ar ārējo ierosinātāju palīdzību.
Atceraties ainu no «Branda», tās dalīšanu posmos un uzde-

vumos, kas izsauca klasē karstu cīņu starp vīriešiem un sie-

vietēm? Tas bija jauns iekšējo ierosinātāju veids.

Atceraties uzmanības objektus, ko ilustrējām ar elektriska-

jām spuldzēm, kas iedegās drīz tur, drīz te — gan uz skatuves,

gan skatītāju zālē? Jūs tagad zināt, ka arī dzīvi objekti var

kļūt par ierosinātājiem.
Atceraties fizisko darbību loģiku un secību, patiesību un

ticamību fizisko darbību īstumam? Tas arī ir svarīgs jūtu iero-

sinātājs.

Turpmāk jums būs jāiepazīstas ar veselu virkni jaunu iek-

šēju ierosinātāju. Visspēcīgākais no tiem slēpjas lugas vārdos

un domās, jūtās, ko ietver autora teksts, un darbības personu

savstarpējās attiecībās.

Jūs jau esat iepazinušies ar daudziem ārējiem ierosinātā-

jiem, ko mums sniedz dekorācijas, skatuves iekārta, apgaismo-

jums, skaņas un citi mizanscenu efekti, kas uz skatuves rada

īstas dzīves ilūziju un reālu noskaņojumu.
Ja rezumētu visus tos ierosinātājus, kurus jūs jau zināt, un

pievienotu vēl tos, ar kuriem jums turpmāk jāiepazīstas, tad

iznāktu ievērojams skaits. Tā — jūsu psichotechniskā bagātība
Jāprot to pielietot.

— Bet kā? Es ļoti vēlos iemācīties, lai ar gribas pavēli va-

rētu izsaukt atkārtotas izjūtas un atmodināt emocionālo at-

miņu! — es centos pārliecināt Torcovu.

— Ar emocionālo atmiņu un atkārtotām izjūtām rīkojieties
tā kā mednieks ar meža putniem! — paskaidroja Arkādijs Ni-

kolajevičs. — Ja putns pats nelido pretim, tad nav iespējams

viņu atrast lapotnē. Un cits nekas neatliek: putns ar īpašiem

svilpieniem — tā sauktajiem «pievilinātājiem» — jāizmāna no

meža.
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Arī mūsu artistiskās jūtas ir tramīgas kā meža putni, ari

tās slēpjas mūsu sirds dzijumos. Ja jūtas neatsaucas no turie-

nes, tad nav iespējams slēptuvē tās atrast. Tādā gadījumā jā-
paļaujas uz pievilinātāju.

Pievilinātāji ir emocionālās atmiņas un atkārtotu izjūtu
ierosinātāji, par kuriem mums visu laiku nācās runāt.

Ar katru programā apgūto posmu mēs atklājām jaunus
emocionālās atmiņas un atkārtotu izjūtu pievilinātājus (jeb
ierosinātājus). Patiešām: maģiskais «ja būtu», dotie apstākļi,
iztēlē rastās izdomas, posmi un uzdevumi, uzmanības objekti,
iekšējo un ārējo darbību patiesība un ticamība mums galu galā
noderēja par pievilinātājiem (ierosinātājiem).

Tādējādi līdzšinējā skolas darbā mēs atklājām pievilinātā-

jus, un tie mums nepieciešami emocionālās atmiņas un atkār-

totu izjūtu ierosināšanai.

Psichotechnikas darbības novadā pievilinātājiem ir svarīga
nozīme.

Pievilinātāju un jūtu ciešo sakarību vajag plaši izmantot —

vēl vairāk tāpēc, ka šī sakarība ir dabiska un normāla.

Aktierim jāprot tieši atsaukties uz pievilinātāju (ierosinā-

tāju) mājieniem, tie viņam jāpārvalda tā, kā virtuozs pārvalda
klavieru taustiņus: ienāk prātā pievilcīga izdoma vai uzdevums

par ārprātīgo vai par lidmašinas avāriju, vai par naudas sa-

dedzināšanu — un tūlīt iekšēji uzliesmo vajadzīgās jūtas. Iz-

domāsi ko citu — tas izsauc pavisam citus pārdzīvojumus.
Vajag zināt, ko ar ko izaicināt, uz kādu «ēsmu» kas ķeras.

Vajag būt, tā teikt, savas dvēseles dārzniekam, kurš zina, kas

no katras sēklas izaug. Nevar pamest novārtā nevienu priekš-
metu, nevienu emocionālās atmiņas ierosinātāju.

Stundas beigas bija veltītas pierādījumiem, ka viss skolas

darbs, visi šā darba posmi pamodina vispirms emocionālās

atmiņas un atkārtoto pārdzīvojumu ierosinātājus.

19... g

Arkādijs Nikolajevičs šāsdienas stundā teica:

— No visa teiktā par emocionālo atmiņu un atkārtotajām
izjūtām skaidrs, kāda izcila loma tām daiļrades procesā.

Rodas jautājums par mūsu emocionālās atmiņas rezervēm.

Šīs rezerves visu laiku nepārtraukti jāpapildina. Kā to veikt?

Kur meklēt daiļradei nepieciešamo materiālu?

Kā jums zināms, tad daiļrades materiāls pirmām kārtām ir
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mūsu iespaidi, izjūtas un pārdzīvojumi. Mēs tos smeļam gan
no īstenības, gan arī no iedomātas dzīves, no atmiņām un grā-
matām, no mākslas un zinātnes, no ceļojumiem, no muzejiem
un galvenokārt — no saskares ar ļaudīm.

Materiāla raksturs, ko aktieris smēlis no dzīves, izmainās

atkarībā no tā, kā teātris izprot mākslas uzdevumu un savus

mākslinieciskos pienākumus pret skatītāju. Bija laiki, kad māk-

sla bija pieejama tikai nelielai dīkdieņu grupai, kuri meklēja
izklaidēšanos, un māksla centās apmierināt savu skatītāju pra-
sības. Bija citi laiki, kad aktiera daiļrades materiālam noderēja
apkārtēja, vētraini šalcošā dzīve un tā tālāk.

Teātra daiļradē dažādos laikmetos ietilpa dažāda veida ma-

teriāli. Vodeviļai pietika ar paviršu novērojumu. Ozerova kon-

vencionālai traģēdijai, ieskaitot zināmu aktiera temperamentu
un ārējo techniku, pietika ar nedaudz grāmatu gudrības varo-

nības gaumē. Psicholoģiski iedzīvinot viduvējo krievu drāmu

(ja neskaita Ostrovska darbus), aktieri varēja izlīdzēties ar savā

vidē vai radnieciskos sabiedrības slāņos gūto pieredzi. Bet,
kad Čechovs, jaunā laikmeta centienu ietekmēts, uzrakstīja

«Kaiju», agrākais materiāls izrādījās nepietiekams, vajadzēja
dziļāk ieskatīties visas sabiedrības un cilvēces dzīvē, kuras

strāvojums kļuva aizvien sarežģītāks un prasīja smalkāku iz-

pratni.
Jo vairāk attīstījās un kļuva komplicētāka atsevišķu cilvēku

un visas cilvēces dzīve, jo vairāk aktierim bija jāiedziļinās šās

dzīves sarežģītajās parādībās.
Tāpēc vajadzēja paplašināt dzīves redzes loku. Sekojot pa-

saules notikumu gaitai, tas paplašinājās vēl vairāk — līdz

bezgalībai.
Tomēr tas par maz, ja paplašinām tikai uzmanības loku.

ieslēdzot tajā visdažādākās dzīves nozares; ar vērojumu vien

nepietiek, — vajag izprast novēroto parādību jēgu, vajag sevī

pārveidot uztvertās izjūtas, kas saglabātas emocionālā atmiņā,

vajag izprast apkārtējo notikumu patieso nozīmi. Lai radītu

mākslu un uz skatuves attēlotu «cilvēka dvēseles dzīvi», vajag
ne tikai izstudēt šo dzīvi, bet arī tieši saskarties ar visām dzī-

ves parādībām, kur un kā vien tas iespējams. Citādi mūsu daiļ-
rade nīkuļos — izvērtīsies štampos. Skatuves mākslinieks, kas

tikai no malas vēro apkārtējo dzīvi, pats izbaudīdams apkār-
tējo notikumu priekus un grūtības, bet neiedziļinādamies parā-
dību sarežģītajos cēloņos un neredzēdams aiz tiem dzīves gran-

diozos notikumus, kas piesātināti ar cildenu dramatismu un
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diženu varonību, — tāds mākslinieks ir miris īstai daiļradei.
Lai dzīvotu mākslai, viņam būtiski jāiedziļinās apkārtējās dzī-

ves notikumos, jāsakopo savas domas, jāapgūst trūkstošās zinā-

šanas, jāpārvērtē savs pasaules uzskats. Ja skatuves māk-

slinieks negrib nonāvēt savu daiļradi, — lai viņš neskatās uz

dzīvi ar sīkpilsoņa acīm. Sīkpilsonis nevar kļūt mākslinieks,

kas būtu šāda nosaukuma cienīgs. Bet lielākais vairums aktieru
ir taisni šādi sīkpilsoņi, kas skatuvi izmanto karjerai.

Jāiegaumē, ka mums, krieviem, emocionālo materiālu mek-

lējot, piemīt tieksme saskatīt kā sevī, tā arī citos — vispirms
slikto.

Tāpēc negativo jūtu un iespaidu rezerves mūsu emocionālo

atmiņu krātuvē ir lielas. Mūsu literatūrā taču ir tāda negativo
tēlu pārpilnība, ka pozitivo tēlu skaits šķiet niecīgs.

Protams, starp negativajiem tēliem ir daudz māksliniecisku

darinājumu (Hļestakovs, pilsētas priekšnieks), starp drūmiem

raksturiem sastopami cilvēki ar liela apjoma kaislībām (Jānis
Bargais), bet ne jau tajos vien slēpjas mūsu mākslas galvenā

būtība, kas izteic «cilvēka dvēseles dzīves» skaistumu. Meklējiet
iekšējās, gaišās dzīves skaistumu, kas izraisa sajūsmu, estētisku

prieku! Lai skaistais un cildenais aizvien intensivāk uzkrājas
mūsu emocionālā atmiņā!

Vai jums tagad nav skaidrs tas, ka, lai izpildītu visu to, ko

prasa no īsta skatuves mākslinieka, viņam jādzīvo saturīga,

interesanta, skaista, daudzveidīga, aizrautīga un cildena dzīve.

Lai viņš zina, kas notiek ne tikai lielās pilsētās, bet arī pro-

vincē, lauku sētā, fabrikās, rūpnīcās un pašā pasaules kultūras

centrā. Lai aktieris novēro un studē kā savas, tā arī citu tautu

dzīvi un psicholoģiju.
Mums vajadzīgs bezgalīgi plašs redzes loks, jo mēs spēlē-

jam mūsu laikmeta dažādu nāciju lugas un esam aicināti at-

klāt visu zemeslodes «cilvēku dvēseles dzīvi».

Vēl vairāk. Aktieris uz skatuves rada ne tikai sava laikmeta

dzīvi, bet arī pagātnes un nākotnes dzīvi.

Uzdevumi kļūst sarežģīti. Veidojot sava laikmeta dzīvi,

aktieris var novērot to, kas ir, kas notiek ap viņu. Radot uz

skatuves pagātni vai nākotni, vai arī neesošu dzīvi, — vispirms

vajag to iztēlē restaurēt vai arī radīt no jauna, bet tas, kā mēs

redzējām, ir sarežģīts darbs.

Mūsu daiļrades ideāls visos laikos ir bijis un bus tas, kas

mākslā ir mūžīgs, tas, kas nekad nenovecojas, neiznīkst, kas

vienmēr ir jauns un cilvēkiem dārgs.



Es runāju par radošu sniegumu kalngaliem, kas kļuvuši par

klasiskiem paraugiem, par ideāliem, pēc kuriem mums mūžam

jātiecas.

Studējiet šos paraugus un meklējiet dzīvu, emocionālu

daiļrades materiālu, lai varētu tos parādīt!
No īstenās vai arī iedomātās dzīves skatuves mākslinieks

uzkrāj visu, ko tā cilvēkam var dot. Bet visi iespaidi, visas

kaislības un baudas, viss tas, ko citi izbauda īstenībā, viņam

kļūst par daiļrades materiālu.

No personiski pārdzīvotā un pārejošā viņš rada veselu dze-

jisku tēlu un gaišu ideju pasauli, kas dzīvos mūžīgi visiem.

Par emocionālo atmiņu esmu pateicis visu, ko var teikt

skolniekam — iesācējam. Ar pārējo jūs iepazīsieties turpmāk,
izstudējot mūsu programu, — pabeidza šāsdienas stundu Ar-

kādijs Nikolajevičs.
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X. SASKARE

19... g i^iuv
Skatītāju zālē karājās plakāts ar uzrakstu:

Saskare.

Arkādijs Nikolajevičs ienāca, apsveica mūs ar jaunu mācī-

bas posmu un griezās pie Veselovska:

— Ar ko jums pašlaik nodibināta saskare? — viņš jautāja.
Veselovskis bija nogrimis domās un tādēļ tūlīt nesaprata,

ko viņam jautāja.
— Es? Ne ar ko! — viņš gandrīz mechaniski atbildēja.
— Jūs esat «dabas brīnums»! Jūs vajag izstādīt apbrīno-

šanai, ja jūs varat dzīvot, neatrazdamies kaut kādā saskarē! —

jokoja Arkādijs Nikolajevičs.
Veselovskis sāka atvainoties un pārliecināt, ka neviens uz

viņu nav skatījies un neviens nav viņu uzrunājis. Tāpēc viņš
ne ar vienu nav varējis nodibināt saskari.

— Bet vai tad tāpēc vajag uz jums skatīties vai arī ar jums
sarunāties? — nesaprazdams jautāja Arkādijs Nikolajevičs.
— Aizveriet acis, aizspiediet ausis, klusējiet un sekojiet, ar ko

jūs domās saskarsieties. Notveriet kaut vai vienu mirkli, kad

izpaliek domu saskares objekts!
Es ari pārbaudīju sevi, tas ir, — aizveru acis, aizspiedu

ausis un sāku vērot, kas manī notiek.

Manā atmiņā atausa vakardienas sarīkojums teātrī, kur spē-

lēja ievērojamais stīgu kvartets, un domās es sāku pamazām
atcerēties visu, kas tur ar mani notika. Atceros: es ienācu

priekštelpā, sasveicinājos, atsēdos un sāku vērot, kā muziķi

gatavojas spēlei.
Drīz viņi saka spelet, un es klausījos. Bet man neizdevās

pienācīgi iedziļināties, ieklausīties, iejusties priekšnesumā.

«Lūk, tas ir tukšs mirklis — bez saskares!» es nolēmu un

steidzos to pateikt Torcovam.
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— Kā?! — viņš pārsteigts iesaucās. — Jūs uzskatāt mākslas

darba uztveres mirkjus par tādiem, kuros nenotiek saskare?

— Jā. Tāpēc, ka es klausījos, bet vēl nedzirdēju, mēģināju
iedziļināties, bet nebiju vēl iedziļinājies. Tāpēc es domāju, ka

saskare vēl nebija sākusies, — es nerimos.

— Saskare un mūzikas uztvere nesākās tādēļ, ka vēl ne-

bija beidzies iepriekšējais process, kas novirzīja jūsu uzmanību.

Bet, tiklīdz tas izbeigtos, jūs sāktu klausīties muziķu vai arī

interesētos par kaut ko citu. Tāpēc saskarē nebija nekāda pār-
traukuma.

— Varbūt arī tā, — es piekritu un turpināju atcerēties.

Izklaidības brīžos es par daudz stipri kustējos, un tam, kā

man šķita, klātesošie pievērsa uzmanību. Bija kādu laiku jā-
pasēž mierīgi un jāizliekas, ka klausos muziķu, bet patiesībā es

to neklausījos, bet vēroju, kas notiek apkārt.
Es slepus paskatījos uz Torcovu un sapratu, ka viņš nav

ievērojis manu kustēšanos. Tad ar acīm sāku meklēt tēvoci

Sustovu — nebija ne viņa, ne citu aktieru. Pēc tam aplūkoju
gandrīz visus klātesošos, bet beidzot uzmanība izklīda uz visām

pusēm, es nevarēju to ne sakopot, ne virzīt tur, kur vēlos. Kas

tikai man šai laikā neienāca prātā un par ko es tikai nedo-

māju! Muziķa palīdzēja šādiem domu un iztēles lidojumiem.
Es domāju par saviem mājiniekiem, tuviniekiem, kas dzīvo

tālu, citās pilsētās, un par savu mirušo draugu.

Arkādijs Nikolajevičs teica, ka šo priekšstatu rašanās nav

bijusi veltīga, jo man vajadzējis savas domas un jūtas veltīt

tiem vai arī uztvert svešās domas un jūtas, ko tie izraisījuši.
Beigu beigās manu uzmanību saistīja lustras spuldzītes un es

ilgi vēroju to sarežģītās formas.

«Luk, šis ir tukšs mirklis,» es nolēmu. «Nevar taču par
saskari uzskatīt nenozīmīgu spuldžu aplūkošanu.»

Kad savu jauno atklājumu pateicu Torcovam, viņš man pa-

skaidroja:
— Jūs centāties izprast: kā un no kāda materiāla priekš-

mets izgatavots. Tas jums atklāja savu formu, vispārējo izskatu

un visdažādākās detaļas. Jūs šos iespaidus uzsūcāt un atzī-

mējāt savā atmiņā, domājāt par iegūto. Tātad jūs no objekta
kaut ko ieguvāt, un tāpēc mēs, aktieri, uzskatām, ka ir noticis

nepieciešamais saskares process. Jūs mulsina tas, ka priekš-
mets ir nedzīvs. Arī glezna, statuja, drauga portrets un muzeja

priekšmets ir nedzīvi, bet tajos slēpta dzīvība, ko tiem devuši
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veidotāji. Un arī spuldze līdz zināmai pakāpei var atdzīvoties

mūsu domās atkarībā no intereses, kādu mēs tai veltījam.
— Ja tas tā, — es strīdējos, — tad mums ir saskare ar

katru priekšmetu, ko ieraugām.
— Nezin vai paspēsiet ar paviršu skatienu kaut ko uztvert

no visa apkārtējā vai arī pārraidīt apkārtējam kaut ko no sevis.

Taču bez šiem uztveres un pārraides mirkļiem nav saskares uz

skatuves. Ar tiem priekšmetiem, — kam jūs veltīsiet savu uz-

manību un kas jūs ietekmēs, radīsies īss saskares mirklis.

Jau vairākkārt esmu teicis, ka uz skatuves var skatīties un

redzēt un var skatīties un nekā neredzēt. Pareizāk sakot, uz

skatuves var skatīties, redzēt un izjust visu, kas tur notiek, bet

var arī uz skatuves skatīties, bet izjust un interesēties par to,
kas notiek skatītāju zālē vai ārpus teātra sienām.

Bez tam var skatīties, redzēt un uztvert to, ko redzi, bet

var arī skatīties, redzēt un nekā neuztvert no tā, kas uz skatu-

ves notiek.

Vārdu sakot, ir īsta un arī ārēja, formāla skatīšanās, nevē-

rīga «tukša acu valbīšana», kā aktieri mēdz teikt.

Lai slēptu iekšējo tukšumu, ir izveidojušies amatnieciski pa-

ņēmieni, bet tie tikai pastiprina šo tukšo acu valbīšanu.

Vai par to vairs jārunā, ka šāda skatīšanās uz skatuves ir

nevajadzīga un kaitīga. Acis ir dvēseles spogulis. Tātad tukšs

skatiens — tukšas dvēseles spogulis! Neaizmirstiet to!

Svarīgi, lai aktiera acis, skatiens un vērojums uz skatuves

izstarotu viņa radošās dvēseles lielo, dziļo iekšējo saturu. Tā-

dēļ nepieciešami, lai viņā būtu uzkrāts šis lielais iekšējais
saturs, analogs attēlojamā «cilvēka dvēseles dzīvei»; nepiecie-
šami, lai izpildītājs, atrazdamies visu laiku uz skatuves, nodi-

binātu garīgu saskari ar savu lugas partneri.
Bet aktieris ir tikai cilvēks, kam piemīt cilvēcīgas vājības.

Uznākdams uz skatuves, viņš dabiski atnes sev līdz savus ik-

dienišķos nodomus, personiskās jūtas un pārdomas, kas ir reā-

lās īstenības radītas. Tāpēc arī teātrī viņa ikdienišķā sadzīves

līnija neizbeidzas, bet pie pirmās izdevības iespraucas attēloja-
mās personas pārdzīvojumos. Aktieris dzīvo lomā tikai tajos
mirkļos, kad loma to aizrauj. Tad viņš saplūst kopā ar tēlu un

radoši pārveidojas. Bet, tiklīdz viņš atraujas no lomas, — no

jauna tas iekļaujas personiskās, cilvēciskās dzīves plūsmā, kas

viņu aizved pāri rampai skatītāju zālē vai arī ārpus teātra,

kur viņš meklēs objektus, ar kuriem varētu nodibināt domu

saskari. Šie mirkļi lomā izskanēs ārēji, mechaniski. Šāda bieža
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novirzīšanās aizvien pārtrauc dzīves un saskares līniju. Tukšos

posmus tad aizpilda iesprausti momenti no aktiera personiskās
dzīves, kuriem nav nekāda sakara ar attēlojamo personu.

ledomājieties dārgu ķēdi, kurā pēc trim zelta posmiem seko

ceturtais, kas izgatavots no vienkāršas alvas, bet nākošie divi

zelta posmi sasieti ar auklu.

Kam noder šāda ķēde? Kam vajadzīga šāda saraustīta sa-

skares līnija? Sāda lomas dzīves līnijas pastāvīga pārtraukšana
nenovēršami izkropļo vai arī iznīcina lomu.

Starp citu, ja dzīve nepieciešams pareizs, nepārtraukts sa-

skares process, tad uz skatuves šāda nepieciešamība — desmit-

kārtēja. Tas notiek tāpēc, ka teātris un teātra māksla vienmēr

pamatojas uz darbības personu savstarpējo saskari un katras

personas saskari pašam ar sevi. Patiešām: iedomājieties, ka lu-

gas autors gribētu skatītājiem parādīt savus varoņus guļošus
vai arī nesamaņas stāvoklī. Tie ir tādi mirkļi, kad darbības

personu dvēseles dzīvi nekādi nav iespējams atklāt.

Vai arī — iedomājieties, ka dramaturgs uz skatuves izlaiž

divus svešus cilvēkus, kas negrib ne iepazīties, ne arī apmai-

nīties ar jūtām un domām, bet, taisni otrādi, slēps tās un klu-

sēdami sēdēs katrs savā skatuves malā.

Skatītājam šādos apstākļos nebūs teātrī ko darīt, jo viņš
nemantos to, kā dēļ nācis; viņš neizjutīs attēloto varoņu jūtas
un neuztvers viņu domas.

Būs pavisam citāda aina, ja viņi satiksies uz skatuves un

viens no viņiem gribēs izteikt otram savas jūtas vai pārliecināt

par savu domu pareizību, bet otrs tanī pašā laikā centīsies šīs

jūtas uztvert un izprast runātāja nodomus.

Vērodams divu vai vairāku personu domu un jūtu raidīša-

nas un uztveres procesus, skatītājs — līdzīgi nejaušam sarunas

lieciniekam — neviļus iedziļināsies runātāju vārdos un dar-

bībā. Līdz ar to skatītājs klusēdams piedalīsies tēlotāju sa-

skarē, uztvers, izzinās un pakļausies svešu cilvēku pārdzīvo-

jumiem.
No sacītā varam secināt, ka teātra skatītājs tikai tad saprot

un netieši piedalās notikumos uz skatuves, ja tur norisinās sa-

skares process starp lugas darbības personām.
Ja aktieri grib valdīt pār skatītāju tūkstošiem, kuri sēž

zālē, tad viņiem jārūpējas par nepārtrauktu saskari ar partneru

jūtām, domām un darbībām, kas analogas viņu tēloto lomu jū-
tām, domām un darbībām. Bez tam klausītāju un skatītāju la-

bad iekšējam saskares materiālam, protams, jābūt interesantam
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un pievilcīgam. Saskares procesa izcilā nozīme uz skatuves liek

mums_ ar sevišķu uzmanību izturēties pret to un tuvākā laikā

vēl rūpīgāk apskatīt svarīgākos saskares veidus, ar kuriem

mums būs jāsastopas.

19... g

— Tagad es runāšu par savrupsaskari — citiem vārdiem

sakot, par saskari ar sevi, — ienācis klasē, paziņoja Arkādijs
Nikolajevičs. — Kad mēs reālajā dzīvē, nonākot savrupsaskarē,

sarunājamies skaļā balsī paši ar sevi?

Tad, kad mēs esam tik uzbudināti vai satraukti, ka nespē-
jam sevi apvaldīt vai arī kad ieskaidrojam sev kādu grūti pie-
savināmu domu, ko apziņa uzreiz nespēj aptvert, kad iekaļam
un, skaļā balsī runājot, cenšamies atcerēties uzdevumu, kad

vienatnē izpaužam mokošas vai priecīgas jūtas — kaut vai tā-

pēc, lai mazinātu iekšēju dvēseles satrauksmi.

Visi šie savrupsaskares gadījumi īstā dzīvē sastopami ļoti

reti, bet uz skatuves ļoti bieži.

Tajos gadījumos, kad klusējot nonāku saskarē ar sevi, es

jūtos lieliski un pat mīlu šādu savrupsaskares veidu, kas man

tik labi pazīstams no reālās dzīves un kas noris ļoti dabiski.

Bet, tiklīdz es atrodos uz skatuves aci pret aci pats ar sevi

un man jārunā daiļskanīgi, dzejiski monologi, — es mulstu un

nezinu, ko iesākt.

Kā attaisnot uz skatuves to, kam tiešajā dzīvē gandrīz neat-

rodu attaisnojuma?
Kur man atrast šādā savrupsaskarē šo es, kas esmu — es

pats. Cilvēks ir liels. Kam pievērsties? Smadzenēm, sirdij, iz-

tēlei, rokām vai kājām? ... Kurp un no kurienes virzīt iekšējās
saskares strāvas?

Šādam procesam nepieciešams noteikts subjekts un objekts.
Kur tie atrodas mūsos? Ja man nav divu iekšējās saskares

centru, es nevaru sakopot izkliedēto, neievirzīto uzmanību. Nav

nekāds brīnums, ka tā aizlido skatītāju zālē, kur mums vienmēr

uzglūn neatvairāmais objekts — skatītāju pulks.
Bet mani pamācīja, kur meklējama izeja. Bez parastā mūsu

psichiskās dzīves nervu centra — galvas smadzenēm — man

norādīja vēl otru centru, kas atrodas tuvu sirdij. Es mēģināju
abus minētos centrus savienot.

Man šķita, ka tie ne tikai izveidojas, bet pat uzsaka sarunu.
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Galvas centru es izjutu kā apziņas paudēju, bet šo otru nervu

centru kā emociju izteicēju.
Tādā kārtā man šķita, ka prāts un jūtas nodibināja sa-

skari.

«Nu ko,» es sev teicu, «lai šī saskare turpinās. Tātad es

atklāju sevī iztrūkstošo subjektu un objektu.»
No šā brīža, kad es uz skatuves atrados savrupsaskarē,

mana pašapziņa kļuva noteiktāka ne tikai klusās pauzēs, bet

arī skaļā, vārdiskā saskarē pašam ar sevi.

Es negribu iztirzāt, vai tas, ko es izjūtu, tā ir vai nav, vai

zinātne to atzīst vai ne.

Kritērijs ir mana pašsajūta. Kaut arī mana sajūta ir indi-

viduāla, kaut tā arī ir fantāzijas auglis, bet tā man palīdz un

es to izmantoju.
Ja mans praktiskais un nezinātniskais paņēmiens palīdzēs

arī jums, — jo labāk; es neuzspiežu savas domas un neko

neapgalvoju.
Pēc neilga starpbrīža Arkādijs Nikolajevičs turpināja:
— Uz skatuves vieglāk risināt savstarpēju saskares pro-

cesu ar partneri. Bet arī šeit mēs sastopam grūtības, ar kurām

jāiepazīstas un jāprot cīnīties. Piemēram: mēs abi esam uz ska-

tuves, un jūs nodibināt tiešu saskari ar mani. Bet es esmu

liels. Redziet, kāds es esmu! Man ir deguns, mute, kājas, rokas,

viduklis. Vai tiešām jūs varat saskarties ar visām manām ķer-

meņa daļām? — Torcovs man noprasīja. — Ja tas nav iespē-

jams, tad izvēlieties kādu daļu, kādu punktu manī un tādā

kārtā nodibiniet ar mani saskari!

— Acis! — kāds ieteica. — Tās ir dvēseles spogulis.
— Kā redzat, nodibinot saskari ar cilvēku, jūs vispirms

meklējat viņa dvēseli, viņa iekšējo pasauli. Meklējiet arī manu

dvēseli, manu es!

— Kā to lai izdarām? — nesaprašanā jautāja skolnieki.

— Vai tiešām dzīve nav jums to iemācījusi? — brīnījās

Arkādijs Nikolajevičs. — Vai jūs nekad neesat sajutuši otra

cilvēka dvēseli, nekad neesat iegremdējušies tajā ar savu jūtu

taustekļiem? Tur nav nekā ko mācīties. leskatieties uzmanīgāk

manī, centieties izprast, nojaust manu iekšējo noskaņojumu!
Lūk, tā! Kāds es pašreiz esmu, pēc jūsu domām?

— Krietns, labvēlīgs, laipns, rosīgs, ieinteresēts, — es cen-

tos apjaust viņa noskaņojumu.
— Bet tagad? — jautāja Arkādijs Nikolajevičs.
Es sagatavojos atbildei, bet negaidot ieraudzīju savā priekšā
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nevis Arkādiju Nikolajeviču, bet Famusovu ar viņa parastajām
manierēm, ar Ipati naivo skatienu, gaļīgo muti, tuklajām rokām

un izlutināta cilvēka mīkstajām, vecīgajām kustībām.

— Ar ko jums nodibināta saskare? — Torcovs man jautāja
Famusova balsī, nicīgā tonī, kādā viņš sarunājās ar Molčaļinu.

— Protams, ar Famusovu, — es atbildēju.
— Bet kur tad paliek Torcovs? — no jauna man jautāja

Arkādijs Nikolajevičs, acumirklī pieņemdams savu izskatu.

— Ja jūs saskaraties ar manu radošo domu un nevis ar

Famusova degunu un viņa rokām, kurus es ar izstrādātu paņē-
mienu raksturīgi pārveidoju, — tad šī radošā doma taču paliek
manī. Es nevaru to aizsviest no sevis, tāpat kā nevaru aizņem-
ties kāda cita domu. Tātad šoreiz jūs kļūdījāties un nesaskā-

rāties vis ar radošo domu, bet ar kaut ko citu. Bet ar ko tad?

Tiešam — ar ko tad es saskāros?

Protams, ar radošo domu! Atceros, ka, Torcovam pārveido-
joties Famusovā, tas ir — pārmainoties objektam, izmainījās
arī manas izjūtas: cieņa, kādu es izjutu pret Arkādiju Nikola-

jeviču, pārvērtās ironijā un labsirdīgā smaidā. Man tā arī neiz-

devās noskaidrot, ar ko es saskāros; to es pateicu Arkādijam
Nikolajevičam.

— Jūs saskārāties ar jaunu būtni, kuras vārds ir Famusovs-

Torcovs vai arī Torcovs-Famusovs. Kādreiz jūs sapratīsiet šo

aktiera-radītāja brīnumiedarbīgo pārveidošanās spēju. Pagai-
dām iegaumējiet, ka cilvēki vienmēr cenšas saskarties ar ob-

jekta dzīvo garu, bet nevis ar viņa degunu, acīm, pogām, kā to

aktieri dara uz skatuves!

Tādā kārtā, kā redzat, vajag tikai divām personām vienai

ar otru satikties — un tūliņ viņu starpā dabiski rodas savstar-

pēja saskare. Tā, piemēram, pašreiz mēs esam kopā un starp
mums jau ir nodibinājusies šāda saskare.

Es cenšos jums izteikt savas domas, bet jūs klausāties mani

un pūlaties piesavināties manas zināšanas un pieredzi.
— Tātad tā nemaz nav savstarpēja saskare, — sarunā

iejaucās Govorkovs, — tāpēc, ka jūtas pārraidāt tikai jūs —

subjekts, tas ir, runātājs, be*t jūtas uztveram mēs — objekti,
klausītāji. Atvainojiet, lūdzu, kur tad še abpusība, savstarpība?

Kur te jūtu pretplūsmas strāvas?

— Bet ko jūs pašreiz darāt? — Torcovs viņam jautāja.
— Jūs ceļat iebildumus, jūs mani pārliecināt, tas ir, jūs izsakāt

savas šaubas, bet es tās uzklausu. Lūk, šis ir tas pretstrāvo-

jums, par kuru jūs runājāt.
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— Pašreiz — ja, bet pirms tam, kad jus viens runājat?
Govorkovs neatlaidās.

— Es neredzu starpību, — Arkādijs Nikolajevičs iebilda.

— Tad mēs bijām saskarē un arī tagad turpinām saskari. Sa-

protams, ka saskares laikā raidīšanas un uztveršanas procesi

savstarpēji mainās. Bet jau tad, kad es runāju viens un jūs
manī klausījāties, es sajutu šaubas, kas iezagās jūsu dvēselē.

Mani skāra jūsu nepacietība, izbrīns un satraukums.

Kāpēc jau tad es uztvēru jūsu nepacietību un satraukumu?

Tāpēc, ka jūs nespējāt tos paturēt pie sevis, tāpēc, ka jau tad

jūsos nemanīti mainījās raidīšanas un uztveršanas procesi. Tā-

tad — arī tad, kad jūs klusējāt, norisa pretplūsmu strāvojums,

par 'ko mēs runājām. Bet beidzot tas izlauzās uz āru — nupat
ar jūsu pēdējo iebildumu. Vai tas nav nepārtrauktas savstar-

pējas saskares piemērs?!
Uz skatuves ļoti svarīga un pat nepieciešama šāda savstar-

pēja un pie tam nepārtraukta saskarē, jo autora darbs, aktieru

spēle izteicas gandrīz vienīgi dialogos, kas nav nekas cits kā

divu vai daudzu cilvēku — lugas darbības personu — savstar-

pēja saskare.

Diemžēl, teātrī šāda nepārtraukta savstarpēja saskare reti

sastopama. Ja arī aktieru lielais vairums to izmanto, tad tikai

runājot savas lomas tekstu, bet, tiklīdz jāklusē un jārunā citai

personai, tad viņi neklausās un neuztver partnera domas, bet

pārtrauc spēli līdz savai nākošajai replikai. Šāda aktieriska

maniere iznīcina nepārtrauktu savstarpēju saskari, kur jūtu

pārraidei un uztverei jānoris ne tikai runājot vai klausoties

atbildi, bet arī klusējot, kad bieži vien turpinās acu valoda.

Saskare ar pātraukumiem nav pareiza, tāpēc mācieties pa-
teikt savas domas un, izteikuši tās, sekojiet, lai tās skartu part-
nera apziņu un jūtas; tam nepieciešams neliels starplaiks, un

tikai tad, kad esat pārliecinājušies par to un ar acīm pateikuši
to, ko nevar pateikt vārdos, — turpiniet pārraidīt nākošo rep-
liku! Savukārt mācieties uztvert partnera vārdus un domas

katrreiz no jauna, pirmreizēji! Centieties izprast labi pazīstamās
domas un vārdus partnera replikā, kurus jūs jau vairākkārt

esat dzirdējuši mēģinājumos, nospēlētajās izrādēs. Šos nepār-
trauktos savstarpējos jūtu un domu uztveres un raidīšanas pro-

cesus vajag iedzīvināt katru reizi, atkārtojot ikvienu daiļrades
momentu. Tas pfasa lielu uzmanību, techniku un artistisku

disciplinu.
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Arkādijs Nikolajevičs nepaspēja pabeigt paskaidrojumus, jo
stunda bija jāpārtrauc.

19... g.

Arkādijs Nikolajevičs turpināja pagājušo reizi iesākto da-

žādo saskares veidu raksturojumu. Viņš teica:

— Tagad apskatīsim jaunu saskares veidu — ar iedomātu,
nereālu, neesošu objektu (piemēram, ar Hamleta tēva ēnu).
To neredz ne pats aktieris uz skatuves, ne arī skatītājs zālē.

Maz pieredzējuši cilvēki, nodibinot saskari ar šādiem objek-
tiem, nopūlas izsaukt halucinācijas, cenšas īsti redzēt neesošo

un tikai šķietamo objektu. Šim mērķim viņi izšķiež uz skatuves

visu savu enerģiju un uzmanību.

Bet pieredzes bagāti aktieri saprot, ka ne jau pati «parādība»
še galvenais, bet iekšējā attiecība pret to, un tāpēc neesošo

objektu («parādību») viņi atvieto ar savu maģisko «ja būtu»

un cenšas godīgi, pēc sirdsapziņas sev atbildēt: kā viņi rīkotos,

ja tukšajā telpā viņi sastaptos ar «parādību».
Nereti daži aktieri un sevišķi skolnieki-iesācēji, ja viņiem

nav reāla objekta, mājas nodarbībās cenšas pieķerties iedomā-

tam objektam. Viņi iedomājas, ka objekts atrodas telpā, mēģina
reāli to saskatīt un saskarties ar tukšu telpu. Arī šajā gadī-

jumā daudz enerģijas izšķiež nevis iekšējam uzdevumam (kas

nepieciešams pārdzīvojuma procesam), bet veltīgi nopūlas
ieraudzīt to, kā patiesībā nemaz nav. Aktieri un skolnieki, pie-
razdami pie šādas nepareizas saskares, nevijus ļaujas šādai

rīcībai arī uz skatuves un galu galā atsvešinās no dzīvā objekta
un pierod nostādīt starp sevi un partneri šķietamu, nedzīvu

objektu. Šis bīstamais ieradums nereti iesakņojas tik spēcīgi,
ka nostiprinās uz visiem laikiem.

Kādas mokas spēlēt ar aktieri, kas skatās uz jums, bet redz

ko citu un piemērojas tam, bet ne jums! Šādi partneri kā ar

sienu atdalīti no tiem, ar ko viņiem vajadzētu tieši saskarties;

viņi neuztver ne replikas, ne intonācijas, nepieņem nevienu sa-

skares veidu. Viņu aizplīvurotās acis vēro telpu un redz halu-

cinācijas. Sargieties no šā bīstamā un stindzinošā aktieriskā

netikuma! Tas viegli iesakņojas un grūti to iznīdēt.

— Tomēr — ko iesākt, ja saskarei nav vajadzīgā dzīvā

objekta? — es jautāju.
— Ļoti vienkārši: nemeklējiet saskari, kamēr jums nav sa

skares objekta! — atbildēja Torcovs. — Jums ir «vingrinājumu

un treniņa» klase. Tā tikai tāpēc nodibināta, lai jums nebūtu
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jāvingrinās pa vienam, bet gan kopā pa diviem vai grupās. Es

atkārtoju: kategoriski prasu, lai skolnieki nemeklē saskari ar

māņu objektiem, bet vingrinās saskarties ar dzīviem objektiem,
pie tam pieredzes bagāta pedagoga uzraudzībā.

Vēl grūtāks ir saskares veids ar kolektivu objektu, — citiem

vārdiem sakot, ar skatītāju zāli, ar tūkstošgalvaino būtni, ko

parastā dzīvē saucam par «publiku».
— Ar publiku nedrīkst saskarties! Nekādā ziņā! — pastei-

dzās brīdināt Vjuncovs.
— Jā, jums taisnība: tieša saskare izrāžu laikā nepieļau-

jama, bet netieša — nepieciešama. Taisni tās jau ir mūsu ska-
tuviskās saskares grūtības un īpatnības, ka saskare notiiek vien-

laicīgi ar partneri un skatītājiem. Ar partneri tieši, apzināti,
bet ar skatītājiem netieši, neapzināti, ar partnera starpniecību.

Nozīmīgi tas, ka saskare kā pirmajā, tā otrajā gadījumā ir

savstarpēja.
Bet Šustovs protestēja:
— Es saprotu, ka aktiera saskari ar citiem lomu izpildītā-

jiem var nosaukt par savstarpēju, bet vai par tādu var uzska-

tīt attiecības ar skatītājiem? Tālab vajadzētu, lai savukārt arī

skatītāji mums kaut ko sniegtu. Bet ko mēs patiesībā no viņiem

saņemam? Aplausus un vainagus un arī tad ne jau daiļrades

brīžos, ne jau cēlienu laikā, bet gan starpbrīžos.
— Bet smiekli, asaras, aplausi vai šalkoņa cēliena vidū, sa-

viļņojums, pie tam — vēl kāds!! Vai to jūs neskaitāt? — brī-

nījās Arkādijs Nikolajevičs.
— Es jums pastāstīšu gadījumu, kas labi raksturo skatītāju

un skatuves cieši savstarpējo saskari, — viņš turpināja mūs

pārliecināt. — Kādā dienas izrādē, kad bērniem rādīja «Zilo

putnu», tiesas ainā, kur koki un zvēri spriež tiesu par bēr-

niiem, — es jutu, ka tumsā mani kāds rausta aiz piedurknes.
Tas bija gadu desmit vecs zēns.

«Pasakiet viņiem, ka Kaķis noklausās. Lūk — kur viņš no-

slēpies, es re ... dzu!» čukstēja satrauktā bērna balstiņa. Bērns

bija nobažījies par Tiltila un Mitila likteni.

Man viņu neizdevās nomierināt, un tāpēc mazais skatītājs

piezagās pie pašas skatuves un no zāles pāri rampai čukstēja

aktieriem, kas spēlēja bērnus, ka viņiem draud briesmas.

Vai tā nav skatītāja atbalss no zāles?

Lai labāk varētu novērtēt to, ko jūs saņemat no skatītājiem,
tad pamēģiniet spēlēt bez viņiem pilnīgi tukšā zālē. Gribat?

Es uz mirkli iedomājos sevi nabaga aktiera situācijā, kam
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jāspēlē tukšai zālei
...

un sajutu, ka šādu izradi man līdz ga-
lam nenospēlēt.

— Kāpēc? — jautāja Torcovs, kad es biju atzinies. — Tā-

pēc, ka šādos apstākļos starp aktieri un skatītāju zāli nav

savstarpējas saskares, bet bez tās nav iedomājama publiska
daiļrade.

Spēlēt bez publikas — nozīmē to pašu, ko dziedāt istabā,
kas piebāzta ar mīkstām mēbelēm un paklājiem un kur nav

rezonanses. Spēlēt pilnai, atsaucīgai skatītāju zālei nozīmē to

pašu, ko dziedāt telpā, kur ir laba akustika.

Skatītājs rada, tā teikt, labvēlības akustiku. Viņš pieņem no

mums un tieši kā rezonators atdod mums atpakaļ savas patie-
sās cilvēciskās izjūtas.

Konvencionālā iztēles mākslā, tāpat amatniecībā, šo saska-

res veidu ar kolektivu objektu atrisina ļoti vienkārši: nereti pie-

ņemtie paņēmieni nosaka pašas lugas, tāpat arī izpildījuma un

visas izrādes stilu. Tā, piemēram, vecajās franču komēdijās un

vodeviļās aktieri pastāvīgi sarunājas ar skatītāju. Darbības per-

sonas iznāk pašā skatuves priekšplānā un gluži vienkārši uz-

runā skatītājus ar atsevišķām replikām vai gariem monologiem,
kuri paskaidro lugas saturu. To dara pārliecinoši, droši, ar

lielu aplombu, impozanti. Un patiešām: ja jau saskarties ar

skatītāju zāli, tad saskarties tā, lai valdītu pār ļaudīm un

izrīkotu tos.

Ari tautas masu ainās mēs sastopamies ar pūli — tikai ne

skatītāju zālē, bet gan uz pašas skatuves — un nodibinām ne-

vis netiešu, bet gan tiešu saskari ar masu objektu. Tas 'ir jauns
kolektīvās saskares veids. Šajos gadījumos dažreiz nākas sa-

skarties ar atsevišķiem objektiem, bet dažreiz jāaptver visa

tautas masa. Tā ir, kā mēdz teikt, paplašināta savstarpēja sa-

skare.

Lielais cilvēku skaits tautas masu ainās, kur sastopami pil-
nīgi atšķirīgi raksturi, — piedalīdamies visdažādāko jūtu un

domu savstarpējā apmaiņā, spēcīgi saasina procesu, bet kolek-

tivitate aizdedzina katra cilvēka temperamentu atsevišķi un

visus aizrauj. Tā saviļņo aktierus un spēcīgi ietekmē skatītājus.
Pēc tam Arkādijs Nikolajevičs pievērsās atkal jaunam sa-

skares veidam — aktieru amatnieciskai saskarei.

— Amatnieciski saskaroties, aktieri no skatuves pievēršas
tieši skatītāju zālei, neievērojot partneri — lugas darbības per-

sonu. Tas ir vieglākās pretestības ceļš. Šāda saskare, kā jums
zināms, nav nekas cits kā vienkārša aktieriska izrādīšanās,
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uzspēle. Par to daudz nerunāsim, jo iepriekšējās stundās es

jau pietiekami daudz esmu runājis par amatniecību. Manuprāt,
nodibinot saskari, jūs pratīsiet atšķirt vienkāršu aktierisku izrā-

dīšanos no patiesas centības pārraidīt partneriem jūtas un

uztvert no viņiem īstus cilvēciskus pārdzīvojumus. Starp šo

izcilo daiļradi un aktiera vienkāršu, mechanisku darbošanos ir

milzīga atšķirība. Tie ir divi viens otram pilnīgi pretēji saskares

veidi.

Mūsu māksla atzīst visus minētos saskares veidus, izņemot
aktierisko. Bet arī tas ir jāpazīst un jāizstudē, kaut vai tāpēc,
lai prastu ar to cīnīties.

Noslēgumam teikšu dažus vārdus par saskares procesa
iedarbību un aktivitāti.

Daudzi domā, ka ārēji uzskatāmās roku, kāju un vidukļa
kustības ir aktivitātes izpausme, turpretim iekšējo, acij netve-

ramo darbību un jūtu saskares aktus neatzīst par aktivitātes

izpausmi.
Šī ir nepatīkama kļūda —

vēl vairāk tāpēc, ka mūsu mākslā,

kur jārada attēlojamā «cilvēka dvēseles dzīve», katra iekšējās
darbības izpausme ir izcili svarīga un vērtīga.

Novērtējiet pienācīgi iekšējās saskares nozīmi un iegaumē-
jiet, ka tā ir svarīga un aktiva daiļrades darbība, kas sevišķi
nepieciešama attēlojamā «cilvēka dvēseles dzīves» radīšanas un

pārraides procesā!

19... g

— Lai nodibinātu saskari, — nepieciešamas vispirms paša

pārdzīvotās jūtas un domas, ar ko saskarties, — teica Arkādijs

Nikolajevičs šāsdienas stundā.

Reālā īstenībā to rada pati dzīve. Tur saskares materiāls

rodas pats no sevis — atkarībā no apkārtējiem apstākļiem.
Teātrī — tā nav, un tas sagādā jaunas grūtības. Teātrī

mums jāiepazīt svešas, autora radītas jūtas un domas, kas lu-

gas tekstā iespiestas ar nedzīviem burtiem. Šāds garīgs ma-

teriāls grūti pārdzīvojams. Daudz vieglāk ir aktieriski izspēlēt
neesošo kaislību ārējos rezultātus.

Tas pats attiecināms uz saskari: grūti nodibināt ciešu sa-

skari ar partneri, daudz vieglāk izlikties, ka šāda saskaršanās

notiek. Tas ir vieglākais pretestības ceļš. Aktieri šo ceļu iet un

tāpēc labprāt atvieto īstas saskares procesus ar vienkāršu ak-

tierisku uzspēli. Interesanti pasekot: kādu materiālu mēs šādos

momentos sniedzam skatītājam?
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Ir vērts par to padomāt. Es gribu, lai jūs to ne tikai sa-

prastu, ne tikai sajustu, bet arī redzētu, ko mēs visbiežāk parā-
dām uz skatuves, lai nodibinātu saskari ar skatītāju. Lai jums
to paskaidrotu, visvieglāk pašam uziet uz skatuves un izteik-

smīgos piemēros ilustrēt to, kas jums jāzina, jāsajūt un jāredz.
Arkādijs Nikolajevičs mums nospēlēja uz skatuves veselu

izrādi, kas bija talanta, meistarības un aktiera technikas ievē-

rojams sniegums. Viņš iesāka ar kādu dzejoli, kuru norunāja
ļoti ātri, efektivi, bet ar tik neskaidru domu, ka mēs nekā nesa-

pratām.
— Kāda nupat bija mana saskare ar jums? — viņš mums

jautāja.
Skolnieki apmulsa un izvairījās atbildēt.

— Nebija nekādas saskares, — viņš atbildēja mūsu vietā.

— Es, ātri runādams, bēru vārdus kā zirņus no vāceles, pats

nesaprazdams, kam un ko runāju.
Lūk, jums māņu materiāls, ar ko aktieri grib nodibināt

ciešu saskari ar skatītāju zāli, nobērdami lomas vārdus un

nerūpēdamies ne par vārdu jēgu, ne par zemtekstu, bet tikai

par to, lai sasniegtu efektu.

Mirkli pārdomājis, Arkādijs Nikolajevičs paziņoja, ka viņš
nolasīs Figaro monologu no «Figaro kāzu» pēdējā cēliena.

Šoreiz viņa spēle bija — apbrīnojamu kustību, intonāciju,

pāreju, aizraujošu smieklu, skaidri izkoptas dikcijas, ātrrunas

un brīnišķīgi tembrētas balss — mirdzoša kaskāde. Viss tas

bija tik svatuviski un efektivi, ka mēs tikko atturējāmies no

ovācijām. Kas attiecas uz iekšējo saturu, tad mēs to neuztvē-

rām un nezinājām, ko izteica monologs.
— Kāda bija mana saskare ar jums? — atkal mums jau-

tāja Torcovs, un atkal mēs nevarējām viņam atbildēt, bet šo-

reiz tāpēc, ka viņš sniedza mums pārāk daudz un mēs neva-

rējām uzreiz izprast visu, ko bijām redzējuši un dzirdējuši.
— Es jums parādīju sevi lomā, — mūsu vietā atbildēja

Arkādijs Nikolajevičs, — un, izmantodams Figaro monologu,
ar vārdiem, mizanscenām, kustībām, darbību un visu citu no-

demonstrēju nevis sevī ietverto lomu, bet gan pats sevi lomā,
tas ir, — parādīju savas dotības: augumu, seju, žestus, pozas,

manieres, kustības, gaitu, balsi, dikciju, runu, intonācijas, tem-

peramentu, techniku, vārdu sakot, — visu, izņemot jūtas un

pārdzīvojumu.
Tiem, kam arēja tēlošana veicas labi, šis uzdevums nav

grūts. Jārūpējas tikai par to, lai balss skanētu, lai skaidri izru-
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nātu burtus, balsienus, vārdus, frāzes, lai pozas un kustības

būtu izteiksmīgi plastiskas un lai viss tas kopā patiktu skatī-

tājiem. Pie tam jāseko ne tikai sev, bet arī tiem, kas sēž rampas
otrā pusē. Līdzīgi kafē-šantana dīvai es jums sevi izrādīju pa

daļām un visā augumā, pastāvīgi vērodams, vai spēle sasniedz

mērķi. Es jutos kā prece, bet jūs — kā pircēji.
Te jums vēl viens piemērs, kā aktieris nekad nedrīkst uz

skatuves rīkoties, neskatoties uz to, ka tas izsauc skatītājos
lielu piekrišanu.

Tālāk sekoja trešais mēģinājums.
— Es nupat jums parādīju sevi lomā, — viņš teica. — Ta-

gad es parādīšu jums pašu lomu tā, kā to devis autors un kā

es esmu to izveidojis. Tas nenozīmē, ka es pārdzīvošu lomu.

Pārdzīvojums te nebūs galvenais, bet gan lomas zīmējums,
vārdiskais teksts, ārējā mimika, darbības mizanscenas un pārē-
jais. Es nebūšu lomas radītājs, bet tikai formāls izpildītājs.

Arkādijs Nikolajevičs nospēlēja ainu no mums pazīstamās
lugas, kurā ievērojams ģenerālis, nejauši palicis viens mājās,
nezina, ko iesākt. Garlaikodamies viņš saliek krēslus tā, lai tie

stāvētu kā kareivji parādē. Pēc tam viņš sakārto lietas uz

galda, iedomājas kaut ko jautru un pikantu, ar šausmām ska-

tās uz dienesta papīriem, neizlasījis paraksta dažus, pēc tam

nožāvājies izstaipās un atkal turpina agrāko, bezjēdzīgo darbu.

Torcovs visā spēles laikā neparasti precizi norunāja mono-

loga tekstu par augsti stāvošo personu cildenību un par pārējo
cilvēku neuzvedību.

Arkādijs Nikolajevičs auksti, ārēji norunāja lomas tekstu,

demonstrēja mizanscenas, formāli parādīja darbības ārējās līni-

jas un zīmēiumu, nemēģinādams to atdzīvināt, nedz arī iedziļi-
nāties tajā. Dažās vietās viņš techniski precizi pasvītroja tekstu,

citās — darbību, tas ir, pastiprināja un izcēla pozu, kustību,

spēli, žestu, te atkal uzsvēra tēlam raksturīgus sīkumus, visu

laiku šķielēdams uz skatītāju zāli, lai pārliecinātos, vai skatī-

tājs uztver paredzēto lomas zīmējumu. Tur, kur tas bija vaja-

dzīgs, viņš rūpīgi izturēja pauzes. Tā aktieri piecsimtajā izrādē

spēlē apnikušu, bet labi izveidotu lomu, juzdamies līdzīgi gra-

mofonam vai kinoaparatam, kur neskaitāmas reizes cauri slīd

viena un tā pati kinolenta.

— Lai cik tas savādi un skumji, bet pat šādu labi izveido-

tas lomas zīmējumu formālu demonstrējumu ne visai bieži ga-

dās redzēt teātros, — piezīmēja Arkādijs Nikolajevičs.
— Tagad, — viņš turpināja, — man atliek jums parādīt, kā
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un ar ko jānodibina saskare uz skatuves, lai atklātos dzīvi

pulsējošas aktiera jūtas, analogas lomai, ko izpildītājs labi

pārdzīvo un iemieso.

Bet šādu spēli jūs uz šās skatuves esat redzējuši ne vien-

reiz vien, kad man labāk vai sliktāk izdevās izpildīt saskares

procesu. Jūs zināt, ka es šajās izrādēs cenšos nostiprināt attie-

cības tikai ar partneri, viņam es raidu savas cilvēciskās izjūtas,
kas analogas attēlojamās personas izjūtām. Pārējais, kas pil-

nīgi saliedē ar lomu un rada jaunu būtni, notiek neapzināti.
Šādās izrādēs es vienmēr jūtu, ka uz skatuves darbojos es

pats — lugas, režisora, manis paša un visu. citu izrādes radī-

tāju —- dotajos apstākļos.
Dziļi jānožēlo, ka tas ir viens no skatuviskās saskares reta-

jiem veidiem, kam maz sekotāju.
Lieki, domāju, paskaidrot, — rezumēja Torcovs, — ka mūsu

māksla atzīst tikai pēdējo saskares veidu, kad paša pārdzīvo-
tas jūtas saskaras ar partneri. Pārējos saskares veidus mēs

noraidām vai, nocietinot sirdi, — paciešam. Bet katram aktie-

rim tie jāpazīst, lai varētu ar tiem cīnīties.

Tagad pārbaudīsim, ar ko un kāda ir jūsu saskare uz ska-

tuves. Šoreiz spēlējiet jūs, bet es ar zvanu atzīmēšu nepareizos
saskares mirkļus. Par tādiem skaitīsies tie, kuros jūs novirzī-

sieties no objekta — partnera, parādīsiet lomu sevī, sevi lomā

vai vienkārši to atreferēsiet. Visas šīs kļūdas es atzīmēšu ar

zvanu.

Labvēlīgu klusēšanu izpelnīsies tikai trīs saskares veidi:

1) tieša saskare ar objektu uz skatuves un netieša ar ska-

tītāju;
2) savrupsaskarē;
3) saskare ar neesošu vai šķietamu objektu.
Pēc tam sākās skate.

Mēs ar Šustovu spēlējām drīzāk labi nekā slikti, un tomēr

mums par pārsteigumu zvans atskanēja bieži.

Šādi izmēģinājumi bija jāizpilda visiem skolniekiem. Kā

pēdējos uz skatuves izsauca Govorkovu un Veļjaminovu.
Mēs sagaidījām, ka Arkādijam Nikolajevičam viņu spēles

laikā nāksies zvanīt gandrīz vai nepārtraukti, bet kā par brī-

numu — kaut arī zvanu bija daudz, tomēr ievērojami mazāk,
kā mēs domājām. Ko tas nozīmē, un ko no šā eksperimenta
varam secināt?

— Tas nozīme, ka daudzi no tiem, kas lielās ar savu pareizo
saskari, īstenībā bieži vien kļūdās, bet tie, kurus viņi tik stingri
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nosoda, izrādās spējīgi nodibināt pareizāku saskari, — rezu-

mēja Torcovs, kad mes bijām izteikuši savu izbrīnu. — Pro-

centuāla starpība starp vieniem un otriem šāda: vieniem skait-

liski vairāk nepareizo saskares momentu, bet otriem — vairāk

pareizo.
No šiem mēģinājumiem jūs varat secināt, — stundas beigās

teica. Arkādijs Nikolajevičs, — ka nav pilnīgi pareizas vai

nepareizas saskares. Aktiera skatuves dzīvē daudz pareizu un

nepareizu mirkļu — un tāpēc pareizie mirkļi mainās ar nepa-

reiziem.

Ja būtu iespējams izdarīt saskares analizi, tad varētu atzī-

mēt: tik un tik procentu — saskarei ar partneri, tik daudz —

saskarei ar skatītāju, tik daudz — lomas demonstrēšanai, tik

daudz — lomas atreferējumam, tik daudz — sevis izrādīšanai

un tā tālāk. Visu šo procentuālo attiecību kombinācija nosaka

saskares pareizības pakāpi. Kam augstāks saskares procents
ar partneri, ar iedomāto objektu vai pašam ar sevi, tie tuvāk

ideālam, — un otrādi, kam šo mirkļu mazāk, tie vairāk attā-

linās no pareizas saskares.

Bez tam maldīgu objektu izvēle un saskare ar šiem objek-
tiem var būt pareizāka un nepareizāka. Tā, piemēram, nepār-
dzīvot lomu un parādīt tikai lomas psicholoģisko zīmējumu ir

labāk nekā izrādīt sevi lomā vai arī amatnieciski atreferēt lo-

mas tekstu.

Iznāk bezgalīga kombināciju virkne, ko grūti pārskatīt.
Katra aktiera uzdevums — izvairīties no šīm dažādajām

kombinācijām un spēlēt vienmēr pareizi.

Tāpēc ieteicams rīkoties šādi: pirmkārt, jānostiprina uz ska-

tuves iedarbīga saskare ar partneri, otrkārt, labi jāizpētī saskare

ar nepareiziem objektiem un jāmācās cīnīties ar šīm kļūdām

daiļrades mirkļos. Tāpat jāpievērš izcila vērība saskares iekšējā
materiāla kvalitātei.

19... g

— Šodien es gribu pārbaudīt jūsu ārējās saskares ieročus

un līdzekļus. Man jāzina, vai jūs tos pietiekami cienījat! — pa-

ziņoja Arkādijs Nikolajevičs. — Ejiet uz skatuves, sasēdieties

pa divi un iesāciet kādu strīdu!

«Visvieglāk to izdarīt ar mūsu lielo strīdnieku — Govor-

kovu,» es nodomāju pie sevis.

Tāpēc es nosēdos pie viņa. Pēc minūtes mērķis bija sa-

sniegts.
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Arkādijs Nikolajevičs ievēroja, ka, paskaidrodams Govorko-

vam savas domas, es pastiprināti darbojos ar rokām. Tāpēc

viņš man lika tās pārsiet ar salveti.
— Kādēļ jūs to darāt? — es biju nesaprašanā.
— Lai pierādītu pretējo: lai jūs labāk saprastu, cik bieži

mēs neprotam novērtēt to, kas mums ir, bet — «kad zaudējam,
tad lejam asaras». Un arī tāpēc, lai jūs pārliecinātos, ka, ja
acis ir dvēseles spogulis, tad pirkstu gali ir mūsu ķermeņa
acis, — piebilda Torcovs, kamēr man izdarīja apsiešanu.

Zaudējis saskarei plaukstas un pirkstus, es pastiprināju ru-

nas intonāciju. Bet Arkādijs Nikolajevičs lika man apvaldīt
kvēli un runāt klusu, bez liekām nokrāsām, nepaceļot balsi.

Tāpēc man bija vajadzīga acu un mimikas palīdzība, uzacu,

kakla, galvas un vidukļa kustību atbalsts. Kopējiem spēkiem
tie centās man atvietot atņemto. Bet man piesēja rokas, kājas,
vidukli, kaklu pie atzveltnes, un manā rīcībā palika tikai mute,

ausis, mimika un acis.

Drīz man aizsēja un aizklāja ar lakatu visu seju. Es sāku

brēkt, bet arī tas nelīdzēja.
No šā brīža ārējā pasaule izzuda un manā rīcībā palika

tikai iekšējā redze, iekšējā dzirde, iztēle un «mana dvēseles

dzīve».

Mani ilgi noturēja šādā stāvoklī. Beidzot es sadzirdēju balsi

it kā no ārpasaules.
— Vai jūs gribat atgūt vienu no jums atņemtajiem saskares

orgāniem? Izvēlieties — kādu! — Arkādijs Nikolajevičs kliedza

no visa spēka.
Es centos atbildēt ar kustību, kas nozīmēja: «Labi, es pa-

domāšu!»

Kas tad notika manī, izvēloties pašu svarīgāko un nepie-
ciešamāko saskares orgānu?

Vispirms manī saķildojās divi kandidāti, kas tīkoja pēc pir-
mās vietas: redze un runa. Pēc tradicijām — pirmā ir jūtu iz-

teicēja un pārraidītāja, bet otra — domu.

Ja tas tā, kas tad ir to līdzgaitnieki?

Šis jautājums izsauca manī strīdu, ķildu, dumpi, jucekli.
Jūtas kliedza, ka runas aparāts pieder tām, jo svarīgs nav

pats vārds, bet intonācija, kas izsaka iekšējo attieksmi pret
vārdu, ko izrunā.

Dzirdes deļ arī izceļas cīņa. Jutas mēģināja pārliecināt, ka

dzirde ir labākais jūtu ierosinātājs, bet runa pastāvēja uz to,
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ka dzirde — tai nepieciešams atbalsts, jo bez dzirdes tai nav

kam pievērsties. Pēc tam sākās strīds par mimiku un rokām.

Tās nekādā ziņā nav runai pieskaitāmas, jo tās nerunā vār-

dus. Kur tad tās pievienot? Bet viduklis? Kājas?
— Velns lai parauj! — es sadusmojos, kad biju pilnīgi ap-

jucis. — Aktieris nav kroplis! Atdodiet man visu! Bez izņē-
muma!

Kad mani atbrīvoja no pinekļiem un saitēm, es pateicu Tor-

covam savu «dumpinieka» lozungu: «Visu vai neko!» Viņš mani

uzslavēja un teica:

— Beidzot jūs sākāt runāt kā aktieris, kas saprot katra

saskares orgāna nozīmi! Lai šāsdienas mēģinājums jums palīdz
tos pilnīgi novērtēt!

Lai no skatuves uz visiem laikiem nozūd tukšs aktiera ska-

tiens, nekustīga seja, neīsta balss, runa bez intonācijas, neiz-

veidots ķermenis ar sastingušu mugurkaulu un kaklu, ar stīvām

rokām, plaukstām, pirkstiem un kājām, lai nozūd šausmīgā

gaita un manieres!

Lai aktieris savam daiļrades aparātam ziedo tikpat daudz

uzmanības, cik vijolnieks veltī Stradivariusa vai Amati instru-

mentam, ko viņš sarga kā dārgumu.
Stundu vajadzēja beigt priekšlaicīgi, jo Arkādijam Nikola-

jevičam bija jāspēlē vakara izrādē.

19... g

— Līdz šim mēs uz skatuves iepazināmies ar ārējo, redzamo,

fizisko saskares procesu, — teica šāsdienas stundā Torcovs.

— Bet eksistē arī cits, pie tam vēl svarīgāks saskares veids:

iekšējā, neredzamā, garīgā saskare. Par to mēs šodien runāsim.

Turpmākais uzdevums ir grūts tāpēc, ka man būs jārunā
ar jums par to, ko nezinu, ko tikai sajūtu un esmu pārbaudījis

praksē. Man nav ne teorētiskas formulas, ne skaidri sagatavotu
vārdisku apzīmējumu, varu jums tikai aptuveni paskaidrot,
cenzdamies ietekmēt, lai jūs paši izbaudītu tās sajūtas, par ku-

rām es runāšu.

Viņš cieši manu roku satvēra;

Tad, soļa atstatuma atkāpies,
Ar plaukstu acis aizēnodams,
Tik vērīgi man aplūkoja seju.
Ka gribētu to uzgleznot. Tā stāvēja
Viņš ilgi; līdz beidzot, paspiedis
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Man viegli roku, reizes trīs ar galvu
Pamāja un nopūtās tik dziļi
Un sāpīgi, it kā tam lūztu sirds

Un dzīve beigtos. Roku vaļā laida

Un, atskatīdamies pār plecu,
Viņš ceļu, likās, atrada bez pūlēm,
Jo, slieksni pārkāpis, līdz mirklim pēdējam
No manis nenovērsa savu skatu.

— Vai jūs nejūtat, ka šīs 1 rindas runā par Hamleta kluso

saskari ar Ofēliju? Vai jūs neesat — dzīvē vai arī uz skatuves

novērojuši, ka, nodibinot savstarpēju saskari, sajūtas un gribas
strāvojumi it kā izplūst no acīm, no pirkstu galiem un no ķer-
meņa porām?

Kā nosaukt šo savstarpējās saskares procesa neredzamo

ceju? Staru raidījums un staru uztvere? Izstarošana un uztver-

šana? Tā kā mums nav citas terminoloģijas, tad paliksim pie

jo tie gleznaini ilustrē to saskares procesu,

par kuru man būs ar jums jārunā.
Nav tālu tas laiks, kad neredzamos strāvojumus, par kuriem

mēs tagad interesējamies, būs izpētījusi zinātne, tad radīsies

tiem piemērotāka terminoloģija. Pagaidām paliksim pie tiem

nosaukumiem, ko izveidojis mūsu aktieru žargons.

Tagad mēģināsim uzmanīgi izpētīt neredzamos saskares ce-

ļus ar mūsu sajūtu palīdzību, meklēsim, kur tie mūsos pama-

nāmi. Mierīgā noskaņojumā tā sauktā staru raidīšana un staru

uztveršana tikko pamanāma. Bet spēcīgu pārdzīvojumu, ekstā-

zes, pastiprinātu jūtu izpausmes brīžos šī izstarošana un uz-

tveršana kļūst noteiktāka — un to spilgtāk sajūt tie, kas raida,

kā arī tie, kas to uztver.

Varbūt kāds no jums šo procesu sajuta pieņemšanas izrāde,

kad pagadījās daži veiksmīgi momenti; piemēram, kad jūs, Ma-

loļetkova, pirmoreiz uzskrējāt uz skatuves un iekliedzāties.

«Glābiet!» — vai kad jūs, Nazvanov, spēlējāt monologu: «Asinis,

Jago, asinis!» — vai kad tēlojāt etidi — «ārprātīgais», vai arī

tieši īstajā dzīvē, kad mēs bieži sajūtam šos iekšējos strāvoju-

mus, par kuriem pašreiz runājam.
Vēl vakar es savu radinieku mājās novēroju scēnu, kas no-

risinājās starp līgavu un līgavaini. Viņi bija sastrīdējušies,

nerunāja un sēdēja patālāk viens no otra. Līgava izlikās, ka

neievēro līgavaini. Viņa izlikās tāpēc, lai viņš tai veltītu vairāk

uzmanības (cilvēki pielieto šādu paņēmienu: izvairīties no sa-

skares pašas saskares dēļ). Bet toties līgavainis ar apmulsušā
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trusīša acīm vainas apziņā nekustoši un lūdzoši skatījās uz

līgavu, ieurbās viņā ar savu skatienu. Viņš no tālienes tvēra

viņas skatienu, lai sajustu un saprastu, kādi nodomi briest iece-

rētās sirdī. Viņš tiecās uz viņu. Viņš gribēja saskatīt līgavas
dvēseli. Ar savu acu neredzamajiem taustekļiem viņš pūlējās
piekļūt tai, bet dusmīgā līgava vairījās no saskares. Beidzot

viņam izdevās uztvert kādu viņas skatienu, kas pamirdzēja
vienu mirkli.

Tomēr nabaga jaunekli tas neiepriecināja, taisni otrādi, viņš

kļuva vēl drūmāks. Tad viņš it kā nejauši nosēdās citā vietā,

no kurienes viņam bija vieglāk vērties viņai tieši acīs. Viņš lab-

prāt būtu saņēmis tās roku, lai pieskaroties izteiktu savas jūtas,
bet viņam tas neizdevās, jo līgava noteikti izvairījās.

Neskanēja vārdi, nebija atsevišķu izsaucienu, ne kliedzienu,
ne mimikas, ne kustību, ne darbības. Bet bija acis, skatieni.

Tā ir vistiešākā saskare tīrā veidā: no dvēseles uz dvēseli, no

skatiena uz skatienu, tā plūst no pirkstu galiem, no visa" ķer-

meņa bez uzskatāmām fiziskām darbībām.

Lai zinātnieki izskaidro mums šo procesu, — es varu runāt

tikai par to, ko es pats sevī izjūtu un kā es šīs izjūtas izman-

toju mūsu mākslā.

Diemžēl, stundu atkal pārtrauca, jo Arkādiju Nikolajeviču
steidzīgi izsauca uz teātri.

19... g

— Meklēsim sevī neredzamos izstarošanas un staru uztveres

strāvojumus saskares laikā, lai personiskas pieredzes ceļā tos

iepazītu! — uzaicināja Arkādijs Nikolajevičs.
Mūs izsēdināja pa pāriem, — man atkal gadījās būt kopā

ar Govorkovu.

Mēs uzreiz sākām ārēji, fiziski, mechaniski, bez mazākās

jēgas un iemesla «izstarot un uztvert».

Torcovs mūs tūlīt apturēja:
— Nu tā taču ir vardarbība! Ļaujoties šim maigajam un

jutīgajam izstarošanas un uztveres procesam, no tās sevišķi jā-

sargās. Sasprindzinot muskuļus, nevar būt runa par izstarošanu

un uztveršanu.

Lūk, arī Dimkova un Umnovichs gatavi viens otru ar acīm

vai apēst, bet nevis lai neredzami kaut ko izstarotu un uz-

tvertu.

Pirms mēģinājuma atbrīvojieties no katra sasprindzinājuma,

vienalga, kāds tas arī nebūtu!
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Atkāpieties atpakaļ! — komandēja Arkādijs Nikolajevičs.
— Vēl! Vēl! Vēl daudz vairāk! Nosēdieties pēc iespējas ērtāk un

brīvāk! Par maz! Pārāk maz! Tā — lai tiešām varētu atpūsties.
Tagad paskatieties viens uz otru! Vai tad tas saucas — skatī-

ties? Jums jau no sasprindzinājuma acis spiežas no pieres
laukā. Vēl mazāk, vēl mazāk! Ne mazākās redzokļu piepūles!

— Ko jūs uztverat? — Arkādijs Nikolajevičs jautāja Govor-

kovam.

— Es gribu turpināt mūsu strīdu par mākslu.

— Vai tikai jūs negatavojaties ar acīm izstarot domas un vār-

dus? Jums tas neizdosies, — piezīmēja Arkādijs Nikolajevičs.
— Izsakiet domas ar balsi un vārdiem, bet acis lai papildina to,
ko vārdos nevar izteikt.

Varbūt strīdā jūs sajutīsiet to izstarošanas un staru uztve-

res procesu, kāds rodas pie katras saskares.

Mēs atjaunojām strīdu.

— Nupat pauzē es sajutu jūsu izstarojumu.
Torcovs norādīja uz mani.

— Bet jūs, Govorkov, sagatavojieties to uztvert! Atcerieties,

kas notika šajā nogaidošajā 'klusumā!

— Neveiksme! — es paskaidroju. — Piemērs, ar kuru es

gribēju pierādīt savas domas, nepārliecināja partneri, tāpēc es

meklēju jaunu piemēru, lai būtu gatavs tālākai cīņai.
— Bet jūs, Vjuncov, — Torcovs pēkšņi griezās pie viņa,

— vai jūs izjutāt Malojetkovas pēdējo skatienu? Tas bija pa-
tiess izstarojums.

— Jā! Un kāds vēl!!! Es jau veselu nedēļu jūtu tādu «izsta-

rojumu», ka nezinu ko iesākt! Nudien! — Vjuncovs žēlojās.
— Tagad jūs ne tikai klausieties, bet centieties arī uzsūkt

sevī to, ko pārdzīvo objekts, sarunājoties ar jums! — Torcovs

pievērsās man.

— Vai jūs jūtat, ka bez skaļa, apzināta strīda un domu ap-

maiņas jūsos vienlaicīgi noris otrs savstarpējs vērošanas pro-

cess, uztverot strāvojumu ar acīm un izstarojot to atpakaļ?

Lūk, šī neredzamā saskare, kas līdzīgi zemūdens straumei

vienmēr plūst zem vārdiem un klusēšanas, izstarojot un uztve-

rot neredzami sasaista objektu un rada iekšējo samezglojumu.

Atcerieties, es jums kādā no iepriekšējām stundām teicu, ka

var skatīties, redzēt, bet neko neuztvert un nepārraidīt! Bet var

arī skatīties, redzēt, uztvert un raidīt starus jeb saskares

strāvas.

Tagad vēlreiz no jauna pamēģināšu izraisīt jūsos izstaro-
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sanu. Jūs tagad saskarsieties ar mani, — nolēma Arkādijs Ni-

kolajevičs, nosēzdamies Govorkova vietā.

— lekārtojieties ērtāk, nenervozējiet, nesteidzieties un nepie-

pūliet sevi! Pirms kaut ko otram sniedzam, vajag pašam uzkrāt

to, ko vēlamies atdot. Nevar atdot to, kā pašam nav. Nodrošiniet

sevi ār iekšējās saskares materiālu!
— ieteica Arkādijs Nikola-

jevičs.
— Nesen viss mūsu darbs un tā psichotechnika jums likās

sarežģīta, bet tagad jūs to veicat jokojoties. Tas pats notiks ar

staru raidīšanu un staru uztveri, — sprieda Arkādijs Nikolaje-
vičs, kamēr mēs sagatavojāmies.

— Izsakiet man savas jūtas bez vārdiem, tikai ar acīm! —

pavēlēja man Arkādijs Nikolajevičs.
— Ar acīm vien es nevaru izteikt visu savu sajūtu smal-

kumu.

— Nekā nevar darīt, lai smalkumi pazūd!
— Bet kas tad paliks pāri? — es nesapratu.

Simpātijas, cieņas jūtas — tās var izteikt klusējot. Bet

nevar otram bez vārdiem ieskaidrot, ka es to mīlu tāpēc, ka

viņš ir gudrs, lietišķs, ar lielām darba spējām un cildens.

— Ko es gribu jums izteikt? — es neatlaidīgi skatījos uz

Arkādiju Nikolajeviču.
— Nezinu, mani tas neinteresē, —• atbildēja Torcovs.

— Kādēļ? — es brīnījos.
— Tādēļ, ka jūs skatāties ar izvalbītām acīm, — atbildēja

Arkādijs Nikolajevičs. — Lai es notvertu jūsu sajūtu vispārējo
nokrāsu, ir nepieciešams, lai jūs pats — ar visu savu iekšējo
būtību šīs sajūtas pārdzīvotu.

— Bet tagad? Vai jūs saprotat, ar ko man ir saskare? Ne-

varu skaidrāk pateikt to, ko izjūtu, — es teicu.

— Jūs kaut kāda iemesla dēj mani nicināt, bet par ko īsti,

to bez vārdiem nevar saprast. Bet tas nav svarīgi. Svarīgi tas,

vai jūs sajutāt gribas strāvojumu, kas izplūda no jums, vai

ne, — interesējās Torcovs.

— Jā gan, — acīs, — es atbildēju un atkal sāku pārbaudīt

šķietamo sajūtu.
— Nē, tagad jūs domājāt tikai par to, kā izraisīt no sevis

strāvojumu. Jūs piepūlējāt muskuļus. Zods un kakls izstiepās,
acis izspiedās ... To, ko es vēlos no jums, var izteikt daudz

vienkāršāk, vieglāk, dabiskāk. Lai «aplietu» otru ar savas vēlē-

šanās stariem, nevajag nodarbināt muskuļus. No mums plūsto-
šais strāvojums fiziski tikko samanāms, turpretim no tāda sa-
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sprindzinajuma, kada jus pašlaik atrodaties, — sirds var pār-

plīst.
— Tātad neesmu jūs sapratis! — es zaudēju pacietību.
— Atpūtieties, bet es pa to laiku pacentīšos jums atgādināt

to sajūtu, ko mēs meklējam un ko jūs dzīvē loti labi pazīstat.
Viena no manām skolniecēm to salīdzināja ar «aromātu,

kas izplūst no puķes», otra papildināja, ka «briljantam, kas at-

staro mirdzumu, vajadzētu izbaudīt tādu pašu izstarošanas sa-

jūtu». Vai jūs varat iedomāties, ko sajūt puķe, izplatot aro-

mātu, vai arī, ko izjūt briljants, atstarojot mirdzumu?

Pats es atcerējos sajūtas, ko manī izraisīja gribas strāvo-

jums, — turpināja Torcovs, — kad es tumsā skatījos uz pro-

žektoru, kas lēja uz ekrāna spilgtus staru kūļus, un vēl — kad

stāvēju vulkāna krātera malā, kas izverda karstu gaisu. Šai

mirklī sajutu zemes vareno iekšējo karstumu, kas lauzās ārā

no dzīlēm, — tad es atcerējos tās sajūtas, ko intensivas saska-

res mirkļos izraisa no mums izplūstošais garīgais strāvojums.
Vai šie salīdzinājumi jūs neuzvedina uz sajūtas pēdām, kuru

mēs meklējam?
— Nē, šie piemēri manām jūtām neko nedod, — es iespī-

tējos.
— Tādā gadījumā es pamēģināšu jūs citādi ietekmēt, —

Arkādijs Nikolajevičs man teica ar neparastu pacietību. — Klau-

sieties!

Kad es sēžu koncertos un muziķa neiedarbojas uz mani, es

izdomāju kaut kādu izklaidēšanos, lai aizdzītu garlaicību. Tā,

piemēram, es izvēlos kādu klausītāju un sāku to ar skatienu

hipnotizēt. Ja tā ir skaista dāmas seja, es cenšos izteikt savu

sajūsmu; ja seja man ir pretīga, es izsaku savu riebumu.

Šajos mirkJos es esmu saskarē ar izvēlēto upuri un apleju
to ar strāvojuma stariem, kas plūst no manis. Pie šās nodar-

bības, kas varbūt arī jums pazīstama, es tieši izbaudu to fizisko

sajūtu, ko mēs tagad meklējam.
— Vai tad, kad hipnotizē otru, arī sajūt to pašu? — jautāja

Šustovs.

— Protams, ja jūs nodarbojaties ar hipnozi, tad jums labi

jāpazīst sajūta, ko mēs meklējam! — Arkādijs Nikolajevičs
mundri teica.

— Tad ta taču ir vienkārša un mums labi pazīstama sa-

jūta! — es kļuvu priecīgs.
— Bet vai tad es teicu, ka ta ir neparasta? — brīnījās Tor-

covs.
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— Bet es meklēju sevī kaut ko sevišķu.
— Tā tas ir vienmēr, — paskaidroja Torcovs. — Vajag tikai

sākt runāt par daiļradi, un visi sasprindzinās un kļūst neda-

biski.

— Atkārtojiet ātrāk mūsu mēģinājumu! — pavēlēja Arkādijs
Nikolajevičs.

— Ko es izstaroju? — es jautāju.
— Atkal nicināšanu.

— Bet tagad?
— Tagad jūs gribat mani noglaudīt.
— Bet tagad?
— Tās arī bija labas jūtas, tikai jauktas ar ironiju.
— Gandrīz pareizi! — es kļuvu priecīgs, ka viņš uzminējis.
— Vai sapratāt, par kāda izstrāvojuma sajūtu mēs runājām?
— Liekas, jā, — es šaubīdamies atbildēju.
— Lūk, šo procesu mēs aktieru žargonā nosaucam par staru

raidīšanu.

Jau pats nosaukums teicami apzīmē sajūtu.
Mūsu jūtas un vēlēšanās raida starus, kas izlaužas cauri

mūsu acīm, ķermenim un aplej citus cilvēkus ar savu plūsmu, —

mundri paskaidroja Arkādijs Nikolajevičs.
— Staru uztveršana — ir pretējs process, tas nozīmē —

savākt sevī citu jūtas un sajūtas. Arī šis nosaukums apzīmē
procesu, par kuru pašlaik runājam. Pārbaudiet to!

Šeit mēs ar Arkādiju Nikolajeviču apmainījāmies lomām:

viņš izstaroja savas jūtas, bet es — samērā labi tās uzminēju.
— Mēģiniet ar vārdiem apzīmēt staru uztveršanas sajūtu! —

teica man Arkādijs Nikolajevičs, kad bijām beiguši mēģinājumu.
— Es to izteikšu ar piemēru, kā to darīja skolniece, par

kuru jūs stāstījāt, — es viņam paskaidroju. — Magnets, kas

pievelk dzelzi, varētu izbaudīt tādu pašu staru uztveršanas

sajūtu.
— Saprotu, — Torcovs man piekrita.
Interesantā stunda bija jāpārtrauc, jo mūs gaidīja pauko-

šanās klasē.

19... g

Arkādijs Nikolajevičs turpināja pārtrauktos paskaidrojumus.
— Ceru, ka jūs sajutāt iekšēju sakarību, kāda izveidojās

starp aktieriem, nodibinot vārdisku vai bezvārdisku saskari, —

viņš teica.

— Liekas, sajūtām, — es teicu.
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— Tas bija iekšējs samezglojums. Tas izveidojās no nejau-

šiem, atsevišķiem mirkļiem. Bet, ja izmantotu veselu virkni

pārdzīvojumu un izjūtu, kas loģiski un secīgi saistīti savā

starpā, tad šis samezglojums kļūtu ciešāks, paplašinātos un

galu galā izveidotos par tādu saskares spēku, ko mēs saucam

par — tvērienu, kur staru raidīšanas un staru uztveres procesi
nostiprinās, kļūst izteiktāki un asāk sajūtami.

— Kas tas par tvērienu? — interesējās skolnieki.

— Tāds pats, kāds piemīt suņiem (piemēram, buldogiem),
tverot kaut ko ar zobiem, — Torcovs paskaidroja. — Un ari

mums uz skatuves nepieciešams tvēriens — ar acīm, ausīm un

ar visiem maņu orgāniem. Ja jau klausīties, tad — klausīties

un dzirdēt. Ja jau ostīt, tad — ostīt. Ja jau skatīties, tad —

skatīties un redzēt. Ne tikai pārlaist acis pār objektu, neskarot

to, ne tikai noglaust to ar savu skatienu, — vajag ieķerties
objektā, tā sakot, ar zobiem. Bet tas, protams, nenozīmē, ka

vajag pārlieku sasprindzināties.
— Vai, tēlojot «Otello», man bija kaut viens šāds tvēriena

moments? — es pārbaudīju savas sajūtas.
— Bija daži tādi mirkļi. Bet tas ir pārāk maz. Visa Otello

loma ir viens plašs tvēriens. Arī tas vēl ir par maz: ja kādai

citai lugai vajadzīgs vienkāršs tvēriens, tad Šekspira traģēdijām

vajadzīgs arī traģisks tvēriens. Jums tā nebija.
Dzīvē tvēriens ne katrreiz vajadzīgs, bet uz skatuves, sevišķi

traģēdijās, tas nepieciešams. Patiešām. Kā aizrit dzīve? Pa lie-

lākai daļai tā paiet, kārtojot sīkas, ikdienišķas darīšanas. No

rīta pieceļas, vakarā aiziet gulēt, izpilda dažādus pienākumus.
Tas neprasa tvērienu, un to izpilda mechaniski. Bet šādi brīži

nav domāti skatuvei. Ir dzīvē arī citi mirkļi un veseli laika

posmi, kad ikdienībā ielaužas šausmas, vislielākais prieks, kais-

lību brāzmas un citi svarīgi pārdzīvojumi. Tie izraisa cīņu pai

brīvību, par ideju, par eksistenci, par tiesībām. Lūk, šie momenti

mums vajadzīgi skatuvei. Bet to iemiesošana tad ari prasa gan

iekšēju, gan ārēju tvērienu. Tādā kārtā no īstenās dzīves vajag
atmest deviņdesmit piecus procentus, kas neprasa tvērienu, bet

atstāt tikai piecus, kam tvēriens nepieciešams, kas vērti, lai tos

parādītu uz skatuves. Lūk, kāpēc dzīvē var iztikt bez tvēriena,
bet uz skatuves tas gandrīz pastāvīgi vajadzīgs ikvienā daiļ-

rades kāpinājuma mirklī! Ari šeit neaizmirstiet, ka tvēriens nav

ārkārtēja fiziska piepūle, bet izcila, aktiVa iekšēja darbība!

Bez tam neaizmirstiet, ka aktiera publiskais darbs norit ļoti

smagos apstākļos, ar kuriem pastāvīgi un enerģiski jācīnās.
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Galu gala dzīvē taču nav portāla tumsas, tūkstošiem skatītāju,
spilgti apgaismotas rampas, par katru cenu nav jācenšas pēc
panākumiem, lai patiktu skatītājiem. Normālam cilvēkam visi

šie apstākļi jāatzīst par nedabiskiem. Vajag prast tos pārvarēt
vai arī neievērot, vajag atrauties no tiem ar interesantu, uz

skatuves veidotu daiļrades uzdevumu. Lai šāds uzdevums saista

visu uzmanību un visas cilvēka radošās spējas un tādā kārtā

veido tvērienu!

Kad es par to domāju, man prātā nāk kāds stāsts: kāds pēr-
tiķu dresētājs devās uz Āfriku, lai sameklētu sev vajadzīgos
zvērus. Tur viņam sagatavoja izvēlei simtiem eksemplāru. Ko

tad viņš darīja, lai atrastu starp tiem dresēšanai piemērotāko
materiālu? Dresētājs pērtiķi centās ieinteresēt ar kādu priekš-
metu: vai nu ar spilgtu lakatu, ko viņš vēdināja zvēram acu

priekšā, vai arī ar spēļu lietu, kas saistīja pērtiķi ar savu spī-
dumu un troksni. Pēc tam kad zvērs bija sācis par priekšmetu

interesēties, dresētājs centās pērtiķa uzmanību novirzīt uz citu

priekšmetu — papirosu, riekstu. Ja viņam tas izdevās un zvērs

viegli pievērsa uzmanību no krāsainā lakata uz jauno mānekli,

dresētājs izbrāķēja eksemplāru, Ja turpretim viņš redzēja, ka,

neskatoties uz to, ka uzmanība uz mirkli gan 'pievēršas jauna-

jam objektam, tomēr tā neatlaidīgi atgriežas pie iepriekšējā,
tas ir, pie lakata, ka pērtiķis to meklē un cenšas izvilkt no ka-

batas, — dresētāja izvēle bija izlemta. Viņš uzmanīgo zvēru

nopirka, motivēdams savu pirkumu ar to, ka pērtiķim piemīt
sasaistīšanas jeb tvēriena spējas.

Lūk, tā arī mēs spriežam par mūsu skolnieku skatuvisko uz-

manību un novērtējam viņu saskares spējas pēc tvēriena spēka
un ilguma. Izkopiet to sevī!

Pēc mirkļa Arkādijs Nikolajevičs turpināja savus paskaidro-

jumus:
— Man pagadījās izlasīt kādā grāmatā, — kaut ari nevaru

galvot par to, vai tas ir zinātniski pierādīts, — ka dažreiz

nogalināto acis it kā saglabājot slepkavas attēlu. Ja tas tā,

tad spriediet paši: kāds spēks ir staru uztveres procesam!
Ja mums izdotos ar kādu instrumentu palīdzību saskatīt iz-

starošanas un uztveršanas procesu, kas notiek starp skatītāju
zāli un skatuvi daiļrades kāpinājuma brīžos, tad mēs būtu pār-

steigti: kā mūsu nervi spēj izturēt šo strāvas spiedienu, ko mēs

aktivi raidām skatītāju zālei un uzņemam atpakaļ no tūksto-

šiem dzīvu organismu, kas sēž parterā?!
Cik ļoti mums rūp, lai ar savu izstarojumu piepildītu mil-
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zigu telpu, līdzīgu mūsu Lielā teātra zālei! Nabaga skatuves

mākslinieki! Lai pakļautu zāli savā varā, viņam vajag to pie-
pildīt ar savu jūtu vai gribas neredzīgo strāvojumu...

Kāpēc grūti spēlēt plašās telpās? Ne jau tāpēc, ka jāpie-
pūlē balss un pastiprināti jādarbojas. Nē! Tie ir nieki. Kas
pārvalda skatuvisko runu, tam nav par to jābaidās. Grūti ir

izstarot.

Es domāju, ka šodien, atgriežoties no skolas mājas, pretim-
nācēji mani uzskatīja par nenormālu. Ejot visu laiku izpildīju
izstarošanas un uztveršanas vingrinājumus. Ar dzīviem cilvē-

kiem, kas man gadījās ceļā, es neuzdrošinājos uzsākt mēģinā-
jumus, tāpēc aprobežojos ar nedzīviem priekšmetiem. Galvenie

objekti manos vingrinājumos bija dažādi izbāzti zvēri lielā

zvērādu veikala vitrinā. Tur bija vesels zvēru dārzs: milzīgs
lācis ar paplāti ķetnās, lapsa, vilks, vāvere. Ar tiem visiem es

nodibināju tuvu, intīmu pazīšanos un mēģināju izspiesties cauri

ādai to iedomātajās dvēselēs, pūlēdamies kaut ko no turienes

izdabūt un ietvert sevī. Es tā centos izvilkt no izbāztajiem zvē-

riem neesošu dvēseli, ka atgāzu galvu, kaklu un visu

augumu, pie tam vēl vajadzēja pastumt pie malas dīkdieņus,
'kas stāvēja man aiz muguras, bet tad atcerējos, ka Arkādijs
Nikolajevičs ieteica pārāk necensties. Pēc tam es kā zvēru

dresētājs hipnotizēju zvērus un jautāju sev: «Ja tāds lācis, pie-
cēlies pakaļkājās, māktos man virsū, vai es varētu zvēru

apstādināt, iestarodams viņam acīs un rīklē savu gribu?» Aizrā-

vies ar izstarošanu, es tik stipri tiecos uz objektu, ka ar degunu

uzgrūdos milzīgā loga netīrajam stiklam. Es centos objektam
atdot tik daudz, ka mani pārņēma sajūta, kāda rodas pirms
jūras slimības sākuma. Un arī acis, kā tas tādā stāvoklī mēdz

būt, spiedās ārā no pieres.
«Nē!» kritizēju pats sevi. «Tik smagu darbu drīzāk var

saukt par izgrūšanu un ieraušanu nekā par izstarošanu un uz-

tveršanu.»

«Vieglāk! Vieglāk!» saka Torcovs. «Kādēļ tā piepūlēties!»

Bet, kad izstarošanu un uztveršanu sāku izpildīt vieglāk, —

fiziski vairs nesajūtu, ka no manis kaut kas izplūst vai arī

ieplūst manī. Bet drīz man nācās pārtraukt mēģinājumus, jo

apkārt salasījās skatītāji. Pa veikala logu cilvēki pieci, acīm

redzot pārdevēji un pircēji, skatījās uz mani un smaidīja. Droši

vien viņi bija ievērojuši manus mēģinājumus, kas viņiem izlikās
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pie cita veikala.

Šoreiz man par objektu noderēja Tolstoja krūšu tēls.

Pie Gogoļa pieminekļa es nosēdos un arī izmēģināju
savu tvērienu. Es gribēju ar skatienu satvert bronzas monu-

mentu, pievilkt to sev klāt, lai tas pieceltos no sēdekļa.
Drīz no fiziskas piepūles sāka sāpēt acis. Bez tam pašā kri-

tiskākajā mirklī es ieraudzīju garām ejot kādu paziņu.
— Vai jūs nejūtaties vesels? — viņš līdzjūtīgi jautāja.
— Jā, šausmīga migrēna, — es atteicu, nosarkdams līdz

ausu galiem un nezinādams, kā izkļūt no situācijas.
— Tādu piepūli nekad nedrīkst pieļaut! — klusībā nolēmu.

'■ ?r
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Šāsdienas stundā Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Ja skatuviskā saskarē staru raidīšanas un staru uztveres

procesiem tik svarīga nozīme, tad rodas jautājums: vai nevar

tos techniski apgūt? Vai nevar tos izraisīt patvaļīgi? Vai šinī

novadā nevar atrast kādu paņēmienu, kādu ierosinātāju, kas

izraisītu neredzamo staru raidīšanas un uztveres procesus un

līdz ar to pastiprinātu pašu pārdzīvojumu?
Ja iekšējais neatklājas ārēji, tad ar ārējo atklāj iekšējo. Un

arī šai gadījumā mēs izmantojam organisko sakarību starp
miesu un dvēseli. Šis sakarības spēks ir tik liels, ka tas gan-

drīz vai pieceļ mirušos. Tā slīkoni bez dzīvības pazīmēm novieto

noteiktā stāvoklī un izdara mākslīgo elpināšanu. Tā izsauc

asinsriņķošanu, bet pēc tam visa organisma parasto darboša-

nos. Nesaraujamā sakarībā līdz ar to atdzīvojas arī gandrīz

jau mirušā «cilvēka dvēseles dzīve».

Mākslīgi izraisot uz skatuves staru raidīšanu un uztver-

šanu, ievērojam tos pašus principus: ja iekšēja saskare nero-

das pati no sevis, — jāpieiet ārēji, — paskaidroja tālāk Tor-

covs. — Šī palīdzība no ārienes kļūst par ierosinātāju, kas

iedzīvina vispirms uztveres un izstarošanas procesu un pēc tam

arī pašu pārdzīvojumu.
Par laimi — kā jūs to drīz redzēsiet — jaunais ierosinātājs

pakļaujams techniskai apdarei.
Tagad es jums parādīšu, kā to izmantot.

lesākās tā: Arkādijs Nikolajevičs nosēdās man pretī un lika

izvēlēties uzdevumu ar attaisnojošu izdomu un tad — nodibināt

saskari. Es varēju pielietot arī vārdus, mimiku, žestus, visu,

282



283

kas veicina saskari. Pie tam Arkādijs Nikolajevičs lūdza ieklau-

sīties, kādas fiziskas sajūtas rada uztveres un izstarošanas aiz-

plūstošie un ieplūstošie strāvojumi.
Sagatavošanās darbi ieilga, jo man neizdevās uztvert to,

ko no manis gribēja Torcovs.

Kad tas izdevās, — saskare ritēja pa pareizu sliedi. Sa-

skarei turpinoties, Arkādijs Nikolajevičs lika man intensivi iz-

mantot vārdus un darbību un līdz ar to uztvert fiziskās sajū-
tas. Pēc tam viņš man noliedza runāt un darboties un ieteica

turpināt saskari tikai izstarojot.

Tomēr, pirms izdevās panākt fizisko izstarošanu un uz-

tveršanu, nācās diezgan ilgi nopūlēties. Kad tas bija izdevies,
Arkādijs Nikolajevičs jautāja, kā es jūtoties.

— Kā sūknis, kas no tukšas ūdenstvertnes sūknē gaisu, —

es mēģināju būt asprātīgs. — Es sajutu aizplūstošo strāvojumu
galvenokārt no acu redzokļiem un no tās ķermeņa daļas, kas

bija pievērsta jums, — paskaidroju.
— Turpiniet uz mani izstarot fiziski un mechaniski tik ilgi,

kamēr vien jums tas iespējams, — viņš pavēlēja.
Bet tas nebija ilgi izturams, un drīz vien šo «bezjēdzīgo

nodarbību», kā es to nosaucu, pārtraucu.
— Vai tad jūs nevēlējāties to izprast? — jautāja Arkādijs

Nikolajevičs. — Vai tad iekšējās jūtas nepiedāvāja jums savu

palīdzību? Vai tiešām emocionālā atmiņā neuzpeldēja kāds ne-

jaušs pārdzīvojums, analogs radītajam fiziskajam izstrāvoju-
mam? — turpināja izdibināt Torcovs.

— Ja man par katru cenu piespiedīs mechaniski risināt

fizisko izstarošanu, tad grūti būs iztikt bez palīdzības, kas

dotu saturu manai darbībai. Citiem vārdiem sakot, man būs

nepieciešams materiāls, lai kaut ko izstarotu no sevis vai uz-

tvertu sevī. Bet kur to ņemt? — biju nesaprašanā.
— Pārraidiet man kaut vai to, ko jūs tikko izjutāt, tas ir,

apmulsumu, nevarību, vai arī meklējiet sevī citas jūtas! —

ieteica Torcovs.

Tā arī izdarīju. Kad vairs nebija iespējams turpināt bezjē-
dzīgo fizisko izstarošanu, es pacentos Torcovam pārraidīt savu

īgnumu un dusmas.

«Liec tu mani mierā! Ko tu vēlies no manis? Kapec tu mani

moki?» manas acis to skaidri izteica.

— Kā jūs jūtaties? — Torcovs atkal jautāja.
— Kā sūknis, kam pielikts toveris ar ūdeni un kam gaisa

vietā jāsūknē ūdens, — es atkal centos būt asprātīgs.
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— Tātad jūsu bezjēdzīgā fiziskā izstarošana kļuvusi jēdzīga
un mērķtiecīga, — piezīmēja Arkādijs Nikolajevičs.

Kad šie vingrinājumi bija atkārtoti, viņš to pašu pasāka
ar staru uztveršanu. Tas bija tas pats process, tikai ar pretēju
virzību. Tādēļ es pie tā tuvāk nepakavēšos, atzīmēšu tikai vienu

jaunu momentu, kas radās manā mēģinājumā.
Pirms uztveres man bija nepieciešams aplūkot Torcova dvē-

seli ar manu acu neredzamajiem taustekļiem un atrast tur to,
ko var uztvert sevī.

Tāpēc vajadzēja uzmanīgi ieskatīties un, tā teikt, izjust
noskaņojumu, kādu Arkādijs Nikolajevičs pārdzīvoja, un pēc
tam pacensties atrast sasaistījumu.

— Kā redzat, tad uz skatuves nemaz tik vienkārši nevar

izraisīt staru raidīšanu un uztveršanu techniskā ceļā, ja tas

nerodas pats no sevis, intuitivi, kā tas notiek dzīvē, — teica

Arkādijs Nikolajevičs. — Tomēr varu jūs mierināt, ka uz ska-

tuves, lomu izpildot, šis process notiek daudz vieglāk nekā

stundā, izdarot vingrinājumus.

Lūk, kāpēc tas tā: pašlaik mums steigā vajadzēja sameklēt

kaut kādas nejauši rastas jūtas, kas veicinātu uztveres un iz-

starošanas procesu, bet uz skatuves šis pats process noritēs

daudz vieglāk un vienkāršāk. Tātad publiskas uzstāšanās mo-

mentā visi dotie apstākļi būs jau noskaidroti, visi uzdevumi

liksies jau atrasti, bet jūtas nobriedīs lomai un gaidīs tikai

iemeslu, lai izpaustos un izlauztos uz āru. Pietiks ar nelielu

ierosinājumu, un lomai sagatavotās jūtas pašas sāks plūst ne-

pārtrauktā straumē.

Kad pa gumijas caurulīti no akvārija izlej ūdeni, tad vajag
tikai vienu reizi ievilkt elpu — un ūdens tecēs pats no sevis. Tas

pats notiek izstarošanas procesā: dodiet pirmo ierosinājumu,

paveriet izeju staru plūsmai, un jūtas no iekšienes plūdīs
pašas.

— Ar kādiem vingrinājumiem var izkopt staru raidīšanas

un uztveres procesus? — jautāja skolnieki.

— Tos izkopj ar tiem pašiem diviem vingrinājumiem, ko

jūs tikko izpildījāt.
Pirmā vingrinājuma mērķis: ar ierosinātāju palīdzību izrai-

sīt sevī kādas emocijas (jūtas) un pārraidīt tās citai personai.
Līdz ar to novērot savas fiziskās sajūtas. Tādā pašā ce}ā piera-
dinieties sajust staru uztveršanu, dabiski to izraisiet un sa-

skares momentos 'paturiet prātā.
Otrs vingrinājums: izstarojot un uztverot centieties izraisīt
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šanai nepieciešama sevišķa uzmanība. Citādi vienkāršu muskuļu
sasprindzinājumu var pieņemt par izstarošanas un uztveres sa-

jūtām. Kad fiziskais process ievadīts pareizās sliedēs, iedzīvi-

niet kādas jūtas, lai varētu tās izstarot un uztvert. Bet tikai —

brīdinu jūSf! — sargieties no varmācības un fiziskas piepūles!
Izstarošanai un uztveršanai katrā ziņā jānorisinās viegli, brīvi,

dabiski, bez fiziskās enerģijas patēriņa. Vēl jāpiemetina, —

jaunais paņēmiens palīdzēs jums virzīt uzmanību uz objektu
un nostiprināt to, jo bez noturīga objekta nevar notikt staru

raidījums.
Tikai nevingrinieties paši uz savu roku, saskaroties tikai ar

sevi vai ar iedomātu personu! Nodibiniet saskari tikai ar dzīvo

objektu, kas īsti eksistē dzīvē, kas īsti stāv jums blakus un

īsti vēlas uztvert no jums jūsu jūtas! Tāpat nevingrinieties
vieni bez Ivana Platonoviča! Nepieciešama pieredzes bagāta

acs, kas neļaus jums sevi izkropļot, kad jūs muskuļu vienkāršu

piepūli pieņemsiet par uztveres un izstarošanas sajūtu. No tā

jāsargās kā no katra izkropļojuma.
— Ak, cik tas ir grūti! — es iesaucos.

— Grūti veikt to, kas normāls un dabisks un atbilst mūsu

būtībai? — brīnījās Arkādijs Nikolajevičs. — Jūs maldāties.

Normālais ir viegli sasniedzams. Daudz grūtāk iemācīties iz-

kropļot savu dabu. Tāpēc izziniet tās likumus un centieties pēc
dabiskā. Ticiet man, pienāks laiks, kad, stāvot uz skatuves bla-

kus partnerim, jums gribot negribot būs jāizraisa iekšējas sa-

skares strāvojums, sasaistījums vai tvēriens, kas jums tagad
šķiet grūti veicams.

Muskuļu atbrīvošana, uzmanība, dotie apstākļi un pārējais
ari jums izlikās grūts, bet tagad tie kļuvuši nepieciešami.

Tāpēc esiet apmierināti, ka jūs padarījāt bagātāku savu

techniku un ieguvāt jaunu, ļoti sVarīgu ierosinātāju, tas ir, —

staru raidījumu un staru uztveri, kuri palīdz nodibināt saskari.
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XI. SKATUVES MĀKSLINIEKA ĪPAŠĪBAS,

SPĒJAS, PIEMĒROŠANAS PRASME,
APDĀVINĀTĪBA UN CITI DAIĻRADES

ELEMENTI

19... g ...m
lenācis klasē, Arkādijs Nikolajevičs izlasīja Rachmanova

izlikto plakātu — «Piemērošanās prasme», apsveica mūs ar

jaunu mācības posmu, izsauca Vjuncovu un lika viņam izpildīt
šādu uzdevumu:

— Jums jābrauc pie paziņām ārpus pilsētas, kur jūs cerat

ļoti jautri pavadīt laiku. Vilciens atiet pulksten divos, bet tagad
ir jau viens. Kā priekšlaicīgi izmukt no skolas? Grūtības sagādā
tas, ka jums vajag piemānīt ne tikai mani, bet arī savus bied-

rus. Kā to izdarīt?

— Izlikties skumjam, grūtsirdīgam, nomāktam, slimam, —

es devu padomu. — Lai visi jautātu: «Kas tev kait?» Var pa-

stāstīt kādu sadomātu notikumu, bet tikai tā, lai visi tam no-

ticētu. Pēc tam gribot negTibot slimais būs jāatlaiž.
— Re! To es saprotu! Nu, tas ir lieliski! — Vjuncovs uzreiz

atdzīvojās un no prieka sāka ar kājām veidot tādus dejas so|us,
ko pat aprakstīt nav iespējams.

Bet... pēc trešā vai ceturtā gājiena viņš apstājās, ieklie-

dzās aiz sāpēm, sastinga uz vietas ar paceltu kāju un sāpēs
savilktu seju.

Pirmajā mirklī mēs domājām, ka viņš mūs krāpj, ka tā ir

izdomāta spēle. Bet viņš patiesi cieta, un es noticēju viņam,

piecēlos, lai nelaimīgajam palīdzētu, bet... sāku šaubīties. Pā-

rējie metās uz skatuves. Vjuncovs nejāva kājai pat pieskarties,
mēģināja uzmīt, bet aiz sāpēm tā iekliedzās, ka mēs ar Arkā-

diju Nikolajeviču saskatījāmies, lai ar skatienu viens otram pa-

jautātu: vai tā patiesība, kas notiek uz skatuves, vai arī tikai

mistifikācija? Vjuncovu uzmanīgi veda uz izeju. Pieturēts no

abām pusēm, viņš atbalstījās tikai uz veselās kājas. Gājiens
virzījās lēni, svinīgi un klusi.
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Bet pēkšņi Vjuncovs saka dejot kamarinskaju un skaļi
smieties.

— Lūk! .. .
lieliski pārdzīvoju! Lieliski!

..
. Ģeniāli! īsts kas

īsts! Nekādas atšķirības! — viņš iesaucās, atsevišķas frāzes

pāršalkdams ar smiekliem.

Vjuncovs kā balvu saņēma ovācijas, un es vēlreiz pārlieci-
nājos par viņa apdāvinātību.

— Vai jūs zināt, par ko jūs aplaudējāt? — jautāja Arkā-

dijs Nikolajevičs un tūlīt atbildēja: — Par to, ka viņš bija
atradis labu piemērošanās paņēmienu un veiksmīgi to izpildīja.

Ar vārdu piemērošanās mēs turpmāk apzīmēsim kā iekšēju,
tā arī ārēju izmaņu, ar ko cilvēki, nodibinot saskari, piemērojas
viens otram, lai ietekmētu objektu.

— Ko nozīmē: «piemērojas»? — skolnieki vaicāja.
— Tas nozīmē to, ko nupat izdarīja Vjuncovs: lai aizietu

no stundas pirms noliktā laika, viņš izmanīgi piemērojās situā-

cijai, — paskaidroja Torcovs.

— Manuprāt, viņš vienkārši mūs apmānīja, — kāds iebilda.

— Bet vai bez šās apmānīšanas jūs būtu viņam noticē-

juši? — jautāja Arkādijs Nikolajevičs. — Bija nepieciešama
izmaņa, lai sasniegtu mērķi un aizšmauktu no skolas. Vjuncovs
bija nolēmis to darīt un mūs piemānīt, tādēļ viņam vajadzēja
piemēroties apstākļiem — dotajiem apstākļiem, kas traucēja aiz-

bēgšanu.
— Tātad piemērošanas — nozīme apmānīšanu? — taujāja

Govorkovs.

— Dažos gadījumos piemērošanās ir apmānīšana, citos —

piemērošanās ir iekšējo izjūtu un domu — uzskatāma ilustrācija;
dažreiz ar piemērošanos varam piesaistīt sev tā objekta uzma-

nību, ar kuru vēlamies nodbināt saskari un kura labvēlību cen-

šamies iegūt, citreiz piemērošanās palīdz izteikt to neredzamo

un tikai nojaušamo, kas vārdos nav pasakāms, un tā tālāk.

Kā redzat, tad piemērošanās iespējas un funkcijas ir dau-

dzas un daudzveidīgas.
Piemēram: pieņemsim, ka jūs, Nazvanov, ieņemat sva-

rīgu amatu, bet es esmu lūdzējs. Man nepieciešama jūsu palī-
dzība. Bet es jums esmu pilnīgi svešs. Tāpēc, lai sasniegtu
savu mērķ xi, man vajag kaut kā izcelties no lūdzēju vispārējās
masas.

Bet kā piesaistīt jūsu uzmanību? Kā nostiprināt tikko ra-

dušos sakaru un saskari? Kā ietekmēt jūs, lai jūs izturētos

pret mani labvēlīgi? Ar kādiem līdzekļiem ietekmēt jūsu prātu,
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jutas, uzmanību, iztēli? Ka aizkustināt autoritatīva cilvēka dvē-

seli?

Ja viņš ar savu iekšējo skatienu ieraudzīs manas nožēloja-
mās dzīves apstākļus, ja viņš savā iztēlē izraisīs ainu, kas

kaut mazliet līdzinās šausmīgajai īstenībai, tad viņš ieintere-

sēsies par mani un atklās savu sirdi savstarpējai saskarei. Tad

es būšu glābts! Bet, lai palīdzētu iedziļināties otra cilvēka dvē-

selē un izjustu tā dzīvi, ir nepieciešama piemērošanās prasme.

Piemērojoties mēs cenšamies pēc iespējas reljefāk izteikt sa-

vas jūtas un vispārējo noskaņojumu.
Bet citreiz ar šādu piemērošanos mēs noslēpjam, maskējam

savas jūtas un savu vispārējo noskaņojumu. Pašmīlīgs un lepns
cilvēks cenšas būt laipns, lai noslēptu, ka viņš ir aizvainots.

Izmeklēšanas tiesnesis nopratināšanā, viltīgi piemērodamies,

noslēpj pratināmam noziedzniekam savus īstos nolūkus.

Piemērošanās ir viens no svarīgākajiem paņēmieniem ik-

vienā saskarē, kaut arī tā būtu savrupsaskarē, jo jāpiemērojas
arī sev un savas dvēseles noskaņojumam, lai pats sevi pārlie-
cinātu.

Jo sarežģītāks uzdevums un spēcīgākas jūtas, jo daudzkrā-

sainākiem un smalkākiem jābūt piemērošanās paņēmieniem un

daudzpusīgākas būs arī piemērošanās funkcijas un veidi.

— Piedodiet, lūdzu, — iebilda Govorkovs, — to visu taču

var izteikt vārdi.

— Vai jūs domājat, ka tie izsmeļoši izsaka vissmalkākās

jūtu nianses? Nē, saskarei nepietiek tikai ar vārdiem; tie pārāk
sausi un nedzīvi. Lai atdzīvinātu vārdus, vajadzīgas jūtas, bet

lai atklātu jūtas un pārraidītu tās saskares objektam, nepiecie-
šama piemērošanās, kas papildina vārdus un pasaka neizteikto.

— Tātad, ja vairāk piemērošanās paņēmienu, — vai tad

spēcīgāka un pilnīgāka būs arī saskare? — kāds jautāja.
— Svarīgs nav vairums, bet piemērošanās paņēmienu kva-

litāte.

— Kādai jābūt šo paņēmienu kvalitātei uz skatuves? — es

gribēju izprast.
— Tā ir dažāda. Katram aktierim ir savi, oriģināli — vi-

ņam vienam piemītoši piemērošanās paņēmieni, ļoti dažādi pēc
vērtības un izcelšanās. īstajā dzīvē ir tāpat. Vīriešiem un sie-

vietēm, sirmgalvjiem un bērniem, augstprātīgiem un vienkār-

šiem, dusmīgiem un labsirdīgiem, nesavaldīgiem un nosvēr-

tiem un tā tālāk — ikvienam piemīt īpatnējas, daudzveidīgas

piemērošanās spējas.
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Katrreiz jauni dzīves apstākļi, vide, darbības vieta un laiks

rada attiecīgas pārmaiņas un piemērošanos: naktī, kad visi

guļ, katrs piemērojas kaut kā citādi nekā dienā — pie gaismas
un cilvēkos; atbraucot svešā zemē, cenšamies piemēroties vie-

tējiem apstākļiem.
Katrs sniegtais pārdzīvojums prasa īpatnēju piemērošanās

prasmi.
Visi saskares veidi — gan savstarpējie, gan grupu, gan

saskares veidi ar iedomātiem vai klātneesošiem objektiem un

citi pārējie — arī tie prasa attiecīgi īpatnējus piemērošanās
paņēmienus.

Cilvēki nodibina saskari, iedarbinot savus maņu orgānus,
tas ir: ar acīm, mimiku, balsi, ar roku, pirkstu un ķermeņa kus-

tībām un arī — pārraidot un uztverot iekšējo starojumu. Tie

ir redzamie un neredzamie saskares ceļi. Katrā atsevišķā gadī-
jumā tiem nepieciešami atbilstoši piemērošanām paņēmieni.

Dažiem aktieriem piemīt lieliskas piemērošanās spējas dra-

matisku pārdzīvojumu novadā, bet pilnīgi tādu trūkst komē-

dijā — vai arī, otrādi, teicamas spējas komēdijā, bet vājas
drāmā.

Nereti aktieriem piemīt lieliskas pārdzīvojuma spējas visos

cilvēka jūtu novados, līdz ar to arī ļoti labas un pareizas pie-
mērošanās spējas. Bet ļoti bieži šie aktieri mūs spēcīgi ietekmē

tikai intima rakstura mēģinājumos, kad režisors un skatītājs
sēž tuvu. Pārejot uz skatuves, kas prasa izcilāku spilgtumu, šī

pati piemērošanās spēja nobāl un nesniedzas pāri rampai, bet,

ja arī nokļūst pāri, tad nepietiekami spilgtā skatuviskā formā.

Tāpat mēs pazīstam aktierus, kas pielieto spilgtus, bet tikai

nedaudzus piemērošanās paņēmienus. Tie vieš vienmuļību, zaudē

savu spēku, asumu un notrulinās.

Bet nav mazums tādu aktieru, pret kuriem daba nav bijusi
labvēlīga, apveltījusi tos ar vājām, vienmuļām un neizteiksmī-

gām piemērošanās spējām. Šie cilvēki nekad nesolos skatuves

darbinieku pirmajās rindās.

19 •.. g

Arkādijs Nikolajevičs turpināja iepriekšējā stundā nepa-

beigtos paskaidrojumus.
— Ja dzīvē cilvēkiem vajag bezgalīgi daudz piemēroties,

tad aktieriem uz skatuves tas jādara daudz vairāk, jo tur mēs

esam nepārtrauktā saskarē un tādēļ visu laiku piemērojamies.
Līdz ar to nozīmīga ir piemērošanās paņēmienu kvalitāte:
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spilgtums, krāsainība, pārdrošība, smalkums, gleznainība, dai-

ļums un gaume.
Piemēram: pagājušajā stundā Vjuncova piemērošanās pa-

ņēmiens bija pārdroši spilgts. Bet var būt arī citādi. Veļjami-
nova, Govorkov un Veselovski, ejiet uz skatuves un nospēlējiet
mums «naudas dedzināšanas» etidi! — pavēlēja Arkādijs Niko-

lajevičs.
Veļjaminova slinki piecēlās no sola un stāvēja ar skumju

pārņemtu seju, gaidīdama, kad partneri sekos viņas piemēram
un piecelsies. Bet tie turpināja sēdēt.

lestājās neveikls klusums.

Veļjaminova neizturēja šo mokošo brīdi un sāka runāt. Lai

vārdi skanētu maigāk, viņa pielietoja sievišķīgu valšķību, zinā-

dama, ka tas ietekmē vīriešus. Viņa nolaida acis un, lai slēptu
savu saviļņojumu, cītīgi mēģināja atlupināt no teātra sēdekļa
skārda numuru. Vēlēdamās noslēpt sārtumu, kas parādījās vai-

gos, Veļjaminova pielika sejai lakatiņu.
Pauze likās bezgalīgi gara. Lai to kaut kā aizpildītu, izlī-

dzinātu neveiklo stāvokli un izvērstu pārpratumu par joku, —

Veļjaminova piespiesti iesmējās, bet smiekli neskanēja jautri.
— Mums ir garlaicīgi! Nudien, mums ļoti garlaicīgi! —

skaistule mēģināja iegalvot! — Es tikai nezinu, kā to pateikt.
Lūdzu, dodiet mums jaunu etidi... un mēs to tā nospēlēsim...
tā nospēlēsim ... vienkārši... šausmīgi!

— Bravo! Vareni! Teicami! Tagad man «naudas dedzināša-

nas» etide nav vajadzīga! Jūs arī bez tās mums parādījāt visu,
kas bija vajadzīgs, — nolēma Arkādijs Nikolajevičs.

— Ko tad viņa tādu parādīja? — mēs jautājām.
— Lūk, ko: ja Vjuncovs mums parādīja spilgtus, pārdrošus

ārējās piemērošanās paņēmienus, tad Veljaminovas paņēmieni

bija daudz krāšņāki, smalkāki un iekšēji. Viņa pacietīgi, vis-

visādi centās mani pierunāt un iežēlināt, viņa labi izmantoja
savu apmulsumu un pat asaras; viņa, kur tas bija vajadzīgs,
pat koķetēja, lai sasniegtu mērķi un izpildītu uzdevumu. Lai

izteiktu savus pārdzīvojumus un lai es uztvertu izjūtu dažādās

nokrāsas, viņa pat mainīja piemērošanās paņēmienus.
Ja nederēja vai apnika kāds paņēmiens, — viņa mēģināja

otru, trešo, cerēdama beidzot atrast to, kas visvairāk pārlieci-
nās un ietekmēs objekta dvēseli.

Vajag prast piemēroties apstākļiem, laikam un katram atse-

višķam cilvēkam.

Ja ir darīšanas ar muļķi, vajag piemēroties viņa domāšanas
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veidam, atrast visvienkāršāko runas izteiksmi un piemērošanās
paņēmienus, ko muļķis spēj uztvert un saprast.

Ja turpretim saskares objekts ir attapīgs cilvēks, tad jārī-
kojas uzmanīgāk, jāmeklē smalkāki piemērošanās paņēmieni,
lai viņš nepamanītu viltību un neizvairītos no saskares, un

tā tālāk.

Cik svarīgu vietu daiļradē ieņem piemērošanās prasme, var

spriest no tā, ka daudzi aktieri ar vidēju pārdzīvojuma spēku,
bet izcilām piemērošanās spējām spilgtāk atklāj uz skatuves

iekšējo «cilvēka dvēseles dzīvi» nekā citi, kas stipri un dziļi
pārdzīvo, bet vāji prot piemēroties.

Piemērošanās spējas vislabāk var novērot pie bērniem. Vi-

ņiem tās izteiktas spilgtāk nekā pieaugušajiem.
Te būs piemērs: manas brāļameitas. Jaunākā ir ekspansijas

un iedvesmas iemiesojums. Lai izteiktu vislielāko prieku, viņai
šķiet par maz noskūpstīt: tas vēl līdz galam neizsaka viņas
laimi, — lai būtu izteiksmīgāk, viņa vēl iekož. Tā viņa piemē-
rojas, pati to neapzinādamās. Viņai tas izlaužas neviļus. Lūk,
kāpēc meitene, kad viņas prieka izraisītājs iekliedzas, patiesi
brīnās un jautā sev: pa kuru laiku tad es paspēju «iekost»?

Lūk, jums neapzinātas piemērošanās paņēmiens!

Turpretim vecākā pilnīgi apzināti, pārdomāti izvēlas piemē-
rošanās paņēmienus. Viņa parāda savu uzmanību un patiesību
dažādiem cilvēkiem atkarībā no tā, vai viņa tos cieni un cik

svarīgus pakalpojumus tie viņai izdara. Bet šādu piemērošanos
nevar uzskatīt par pilnīgi apzinātu. Izskaidrošu, kāpēc.

Piemērošanās procesā es izšķiru divus momentus: 1) piemē-
rošanās paņēmienu izvēle un 2) to izpilde. Esmu vienis pratis,
ka brāļameita apzināti izvēlas piemērošanās paņēmienus. Bet

izpilda viņa tos — kā ļaužu lielais vairums — pa lielākai daļai

neapzināti. Tādu piemērošanos es nosaucu par pusapzinātu.
— Bet vai ir arī pilnīgi apzināta piemērošanās? — es inte-

resējos.
— Protams, ir, bet... vai varat iedomāties, ka reālajā

dzīvē es neuztveru piemērošanās paņēmienus, kuru izvēle un

izpildījums būtu pilnīgi apzināti.
Tikai uz skatuves, kur, jādomā, zemapziņas izraisītajai sa-

skarei pavērti visi ceļi, es ik mirkli sastopos ar pilnīgi apzinā-
tiem piemērošanās paņēmieniem.

Tie ir aktieru štampi.
— Kāpēc jūs sakāt, ka uz skatuves zemapziņā rastai saska-

rei pavērti visi ceļi? — es turpināju izjautāt.
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— Tāpēc, ka publiskai daiļradei nepieciešami spēcīgi, neat-

vairāmi iedarbīgi paņēmieni, bet organiskie, neapzinātie piemē-
rošanās paņēmieni pa lielākai daļai ir tādi. Tie ir spilgti pārlie-
cinoši, tieši aizraujoši. Bez tam — tikai ar šādiem organiskiem
piemērošanās paņēmieniem mēs skatītāju tūkstošiem varam

pārraidīt no skatuves tikko jaušamo jūtu smalkumu. Dižu

klasisku tēlu dzīvē, ievērojot viņu sarežģīto psicholoģiju, šādam

piemērošanās veidam ir pirmšķirīga nozīme. To radīt un iz-

teikt spēj tikai mūsu organiskā daba, iedarbojoties zemapziņai.
Šādus piemērošanās paņēmienus nav iespējams viltot nedz ar

prāta, nedz ar aktieriskās technikas palīdzību. Tie dzimst neat-

vairāmi un neapzināti jūtu dabiskos kāpinājuma momentos.

Cik spilgti atmirdz uz skatuves zemapziņas izraisīta piemē-
rošanās! Kā tā aizrauj saskarē vienotos un iespiežas skatītāju
atmiņā! Šo spēcīgo iespaidu rada — pārsteigums, drošsirdība

un pārdrošība.
Sekodams aktiera spēlei, viņa rīcībai, skatuviskai darbībai,

tu gaidi, ka viņš kādā lomas svarīgā momentā teiks savu rep-

liku skaļi, skaidri un nopietni. Bet pēkšņi, pavisam negaidot,
viņš tanī vietā runā jokodamies, jautri, tikko dzirdami, tādējādi
atklādams savu izjūtu oriģinalitāti. Tāds pārsteigums tik spē-

cīgi ietekmē un apmulsina, ka šāds lomas iztulkojums minētajā
vietā šķiet vienīgi pareizais. «Kā es to agrāk neiedomāju, ka

šeit slēpjas tieši šāds saturs!» brīnās skatītājs, priecādamies

par negaidīto piemērošanos.
Šādu negaidītu piemērošanās prasmi mēs novērojam pie iz-

ciliem talantiem. Bet pat šie izcilie cilvēki to nerod vienmēr,

bet tikai iedvesmas mirkļos. Kas attiecas uz pusapzinātu pie-

mērošanos, tad mēs to sastopam uz skatuves nesalīdzināmi

biežāk.

Es neņemos izanalizēt zemapziņas iedarbības pakāpi katrā

piemērošanās momentā.

Teikšu tikai, ka, izsakot un pārraidot jūtas, pat visniecī-

gākie ierosinājumi, ko sniedz zemapziņa, rada uz skatuves dzī-

ves pulsējumu.
— Tātad, — es centos secināt, — jūs vispār neatzīstat uz

skatuves apzinātu piemērošanos.
— Atzīstu tikai tajos gadījumos, kad man to no malas pa-

saka: režisors, biedri aktieri, lūgti un nelūgti padomdevēji.
Bet... ar tādiem apzinātiem piemērošanās paņēmieniem jārī-

kojas uzmanīgi un gudri.
Tikai neiedomājieties tos pieņemt tieši tada veidā, kādā
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jums tos pasniedz! Neiedomājieties, ka tos var vienkārši no-

kopēt! leteiktos piemērošanās paņēmienus vajag prast sev pie-
lāgot un padarīt tos par savējiem, tuviem, radnieciskiem. Tālab

nepieciešams liels darbs, jauni dotie apstākļi, jauni ierosinā-

tāji un viss pārējais.
Tāpat jārīkojas tajos gadījumos, kad aktieris novēro lomai

piemērotas tipiskas pazīmes reālajā dzīvē un vēlas tās piepotēt
sev un veidojamajam tēlam. Arī šinī gadījumā sargieties no

sliktas kopijas, kas vienmēr pavedina aktieri uz uzspēli un

amatniecību!

Ja paši sev esat izdomājuši apzinātu piemērošanās paņē-
mienu, tad atdzīviniet to, pielietojot psichotechniku, kas daļēji
nodrošinās jums zemapziņas atbalstu!

19... g

— Vjuncov, iesim uz skatuves un nospēlēsim variantu no tās

etides, ko jūs jau vienreiz spēlējāt! — uzaicināja Arkādijs Niko-

lajevičs.
Veiklais jauneklis metās uz skatuves, .bet aiz viņa lēni se-

koja Torcovs un mums klusām pačukstēja:
— Es tagad izprovocēšu Vjuncovu!
Tātad jums katrā ziņā pirms noliktā laika jātiek prom no

stundas! Tas ir galvenais pamatuzdevums. Izpildiet to!

Torcovs nosēdās pie galda un sāka kārtot savas lietas: iz-

ņēma kādu vēstuli un nogrima lasīšanā. Viņa partneris sakon-

centrējies stāvēja blakus un gudroja, kā veiklāk piemēroties,
lai ietekmētu Arkādiju Nikolajeviču vai apmānītu to.

Vjuncovs pielietoja visdažādākās viltības, bet Torcovs tīšām

nepievērsa viņam ne mazākās uzmanības. Ko tikai nedarīja
mūsu nemierīgais jauneklis, lai aizmuktu no stundas. Viņš ilgi
un nekustīgi sēdēja ar izmocītu seju. (Ja Arkādijs Nikolajevičs
būtu paskatījies uz viņu, tad droši vien būtu apžēlojies.) Pēc

tam viņš pēkšņi piecēlās un steidzīgi izgāja aiz kulisēm. Pastā-

vējis tur kādu laiku, viņš atgriezās atpakaļ slims, nevarīgā
gaitā, slaucīdams lakatiņā it kā aukstus sviedrus no pieres un

smagi nosēdās uz krēsla tuvāk Arkādijam Nikolajevičam, kas

turpināja viņu ignorēt.
Vjuncovs spēlēja īsti, un mēs no skatītāju zāles raidījām

viņam savu atzinību.

Turpinot spēli, viņš no noguruma gandrīz beidzās vai nost,

viņam uznāca spazmas lēkme, viņš raustījās kā krampjos; viņš
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pat noslīdēja no krēsla uz grīdas un tiktai pārspīlēja, ka mēs

sākām smieties.

Bet Arkādijs Nikolajevičs nelikās ne zinis.

Vjuncovs izdomāja jaunu piemērošanās paņēmienu, kas vēl

pastiprināja smieklus. Bet arī šoreiz Torcovs klusēja un nepie-
vērsa spēlētājam nekādu uzmanību.

Vjuncovs pastiprināja uzspēli, un skatītāju zālē sāka smie-

ties skajāk. Tas pamudināja jaunekli izdomāt aizvien jaunus
un ļoti smieklīgus piemērošanās paņēmienus, kas galu galā
noveda līdz klaunādei un izraisīja skatītāju zālē homeriskus
smieklus.

Torcovs tikai to bija gaidījis.
— Vai jūs sapratāt, kas nupat notika? — viņš griezās pie

mums, kad visi bija nomierinājušies,
— Vjuncova pamatuzdevums bija: aizmukt no stundas. Vi-

sas viņa darbības, vārdi, cenšanās izlikties par slimu, lai pie-
vērstu sev uzmanību un iežēlinātu mani, — viss tas bija tikai

piemērošanās, izpildot galveno uzdevumu. Sākumā Vjuncovs

darbojās, kā pienākas, un šīs viņa darbības bija mērķtiecīgas.
Bet, lūk, nelaime: viņš izdzirdēja smieklus skatītāju zālē, tūlīt

pārmainīja objektu un nepiemērojās vairs man, kas nepievērsa
viņam nekādu uzmanību, bet jums, kas atbalstījāt viņa trikus.

Viņam radās pavisam jauns uzdevums: uzjautrināt skatītā-

jus. Bet kā to attaisnot? Kur rast dotos apstākļus? Kā noticēt

tiem un pārdzīvot tos? Visu to var tikai aktieriski izspēlēt; to

Vjuncovs arī izdarīja. Tāpēc arī radās izkropļojums.
Tiklīdz tas notika, īstais, cilvēciskais pārdzīvojums uzreiz

pārtrūka un aktieriskā amatniecība guva savas tiesības. Pa-

matuzdevumu sašķēla vesela virkne jociņu un triku, kurus

Vjuncovs tā mīl.

Šai momentā piemērošanās kļuva par pašmērķi un nespē-

lēja vairs atbilstošo — kalpotājas lomu, bet galveno, — izvēr-

tās par piemērošanos tikai piemērošanās dēļ.

Šādi izkropļojumi ir parasta parādība uz skatuvēm. Es zinu

daudz aktieru, kas apveltīti ar lieliskām, spilgtām piemēroša-
nās spējām, kuras tie izmanto, nevis lai veicinātu saskares

procesu, bet gan lai izrādītu uz skatuves savu piemērošanās

prasmi un uzjautrinātu skatītājus. Viņi līdzīgi Vjuncovam pie-
mērošanās paņēmienus pārvērš par patstāvīgiem trikiem un

divertismenta numuriem. Atsevišķu momentu panākumi šādiem

skatuves māksliniekiem sagroza galvas. Aizrauti no atsevišķu

momentu, vārdu un darbību panākumiem, viņi upurē lomu
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smieklu brāzmas un aplausu dēļ. Bieži vien visam tam nav ne-

kāda sakara ar lugu. Šādi pielietojot piemērošanās paņēmienus,
tie zaudē jēgu un kļūst nevajadzīgi.

Kā redzat, tad teicama piemērošanās prasme var kļūt aktie-

rim par bīstamu vilinājumu. Tur daudz iemeslu. Ir pat veselas

lomas, kas aktieri visu laiku pavedina uz to. Tā, piemēram,
Ostrovska lugā «Arī gudrinieks pārskatās» ir sirmgalvja Ma-

majeva loma. Tā kā viņam nav nekā ko darīt, tad viņš visus

pamāca; visu lugas laiku viņš tikai visus māca. Nav viegli
visu piecu cēlienu laikā izpildīt vienu un to pašu uzdevumu:

pamācīt un pamācīt, izmantojot saskarei ar partneri vienas un

tās pašas izjūtas un domas. Tādos apstākļos viegli var kļūt
vienmuļīgs. Lai no tā izvairītos, daudzi Mamajeva lomas tēlo-

tāji — izpildot vienu un to pašu uzdevumu (pamācīt un pamā-
cīt) — pievērš visu uzmanību piemērošanās paņēmieniem un

ik mirkli maina tos. Pastāvīga, nepārtraukta piemērošanās pa-

ņēmienu maiņa ienes dažādību. Tas, protams, labi. Bet slikti

tas, ka piemērošanās, pašam aktierim nemanot, kļūst viņam
par galveno un vienīgo rūpju objektu.

Ja šādos mirkļos uzmanīgi ielūkojamies minēto aktieru

iekšējā darbībā, tad izrādās, ka viņu lomas partitūra sastādās

no šādiem uzdevumiem: gribu būt stingrs (kur vajadzētu cen-

sties sasniegt mērķi ar stingru piemērošanos) vai arī: gribu
būt laipns, noteikts, ass (kur vajadzētu censties atrisināt uzde-

vumus ar laipnu, noteiktu, asu piemērošanos situācijai).
Bet jūs zināt, ka nedrīkst būt stingrs tikai pašas stingrības

dēļ, laipns — tikai laipnības dēj, noteikts un ass — tikai no-

teiktības un asuma dēļ.
Visos šajos gadījumos piemērošanās pārveidojas un kļūst

par patstāvīgu mērķi, kas noārda Mamajeva lomas galveno
pamatuzdevumu (pamācīt un pamācīt).

Tāds ceļš noved pie piemērošanās paņēmienu uzspēles un

aizved prom no uzdevuma un pat no īstā objekta. Līdz ar to

izzūd dzīvas, cilvēcīgas jūtas un patiesa darbība, bet aktieris-

kas izdarības ņem virsroku. Kā zināms, aktierisko izdarību

tipiskā īpatnība' ir tā, ka aktieris, nerēķinoties ar īsto skatuves

objektu — lomas partneri, ar kuru tam jānodibina saskare,
rada sev citu objektu — skatītāju zālē, kuram tad viņš arī

pielāgojas.
Šāda ārēja saskare ar vienu objektu, bet piemērošanos ot-

ram noved pie bezjēdzības.
Paskaidrošu jums savu domu ar piemēru.
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ledomājieties, ka jūs dzīvojat mājas augšējā stāvā, bet

iepretim diezgan platas ielas otrā pusē mīt «viņa» — tā, kurā

jūs esat iemīlējies. Kā pateikt viņai savas jūtas? Sūtīt gaisa
skūpstu, piespiest roku pie sirds, tēlot ekstāzi, izlikties skum-

jam, bēdīgam, pielietojot baleta mimodramas paņēmienus, cen-

sties pajautāt, vai nedrīkst aiziet pie viņas, un tā tālāk. Visus

šos ārējās piemērošanās paņēmienus jums nāksies izpildīt asāk,

redzamāk, jo citādi tur iepretim nekā nesapratīs.

Bet, lūk, radies ārkārtīgi izdevīgs brīdis: uz ielas — ne-

vienas dzīvas dvēseles, viņa — viena pie loga, visi pārējie

mājas logi aizvērti... Neviens jūs netraucē raidīt mīlas sau-

cienu. Jums pat jāpastiprina balss, ievērojot lielo attālumu, kas

jūs šķir.
Kad esat savu atzīšanos izteicis, jūs ejat lejā un satiekat

viņu — viņa iet stingrās mātes pavadībā. Kā izmantot gadī-
jumu, lai tuvumā apliecinātu viņai savu mīlu un pierunātu at-

nākt uz satikšanos?

Aptverot tikšanās apstākļus, nākas izvēlēties tikko manā-

mas, bet izteiksmīgas roku kustības vai acu valodu. Ja jāpa-
saka daži vārdi, tad tie nemanot un tikko dzirdami jāpačukst
pie auss.

Jūs bijāt sagatavojies visu to izdarīt, bet pēkšņi ielas otrā

pusē parādījās jūsu ienīstais sāncensis. Asinis sakāpa galvā,
jūs pat zaudējāt pašsavaldīšanos. Vēlēšanās palielīties sān-

cenša priekšā ar savu uzvaru bija tik liela, ka jūs aizmirsāt

mātes klātbūtni, izkliedzāt pilnā balsī mīlas vārdus un laidāt

darbā baleta pantomimu, kuru jūs nesen pielietojāt saskarei

no lielāka attāluma. Viss tas bija veltīts sāncensim. Nabaga
meiča! Ko viņai nācās izciest no savas mātes jūsu muļķīgās
rīcības dēļ!

Uz skatuves šādas — normālam cilvēkam neizprotamas —

aplamības pastāvīgi, nesodīti izdara lielais vairums aktieru.

Stāvēdami plecu pie pleca ar lugas partneri, viņi pielāgo
mimiku, balsi, kustības un darbības nevis tuvai distancei, kāda

uz skatuves atdala saskarē esošus aktierus citu no cita, bet

piemērojas atstatumam, kāds atrodas starp aktieri un pēdējām

partera rindām. īsi sakot, stāvēdami blakus partnerim, ak-

tieri piemērojas nevis viņam, bet skatītājam parterā. Te rodas

nepatiesība, kurai netic ne pats tēlotājs, ne arī skatītājs.
— Bet atvainojiet, lūdzu, — Govorkovs iebilda, — man

taču, saprotiet, jādomā arī par tiem skatītājiem, kas nevar no-

pirkt biļeti partera pirmajās rindās, kur viss ir dzirdams.
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— Vispirms jums jādomā par partneri un jāpiemērojas
viņam, — atbildēja Arkādijs Nikolajevičs. — Kas attiecas uz

partera pēdējām rindām, tad tam nolūkam izstrādājies speciāls

paņēmiens runāt no skatuves ar labi nostādītu balsi, izkoptiem

patskaņiem un sevišķi līdzskaņiem. Ar tādu dikciju jūs varat

runāt klusu kā istabā — un jūs sadzirdēs labāk nekā jūsu klieg-
šanu, sevišķi ja jūs ieinteresēsiet skatītāju ar priekšnesuma
saturu un liksiet viņam pašam iedziļināties jūsu vārdos. Ar

aktierisku klaigāšanu intimie vārdi, kas prasa klusinātu iz-

teiksmi, zaudē savu iekšējo jēgu un atbaida skatītāju, jo viņš
nevēlas iedziļināties bezjēdzībā.

— Bet, piedodiet, vajag taču arī, lai skatītājs redzētu, kas

notiek uz skatuves, — neatlaidās Govorkovs.
— Arī tam nolūkam eksistē izturēta, preciza, secīga, lo-

ģiska darbība, it īpaši ja jūs ar to ieinteresēsiet skatītāju, ja
ļausiet viņam pašam iedziļināties un vērot, ko jūs darāt uz

skatuves. Bet, ja aktieris pretēji iekšējam saturam bez nozī-

mes un jēgas plātās ar rokām un ieņem pozas — kaut arī ļoti

skaistas, tad tomēr ilgi to nevar skatīties, pirmkārt, tāpēc, ka

tas nav vajadzīgs ne skatītājam, ne arī attēlojamai darbības

personai lugā, un, otrkārt, tāpēc, ka pie tāda žestu un kustību

izverduma tie drīz vien apnīk. Garlaicīgi skatīties vienu un to

pašu bez gala. To visu es jums saku tāpēc, lai paskaidrotu, ka

skatuve un publiska uzstāšanās mūs novirza no dabiskas, īstas

un cilvēciskas piemērošanās un pavedina pielietot pieņemtus,

nedabiskus, aktieriskus piemērošanās paņēmienus. Bet šādas

parādības ar visiem līdzekļiem jāiznīdē no skatuves un teātra.

19... g

— Tagad jānoskaidro jautājums par piemērošanās spēju
izraisīšanas un izpausmes techniskajiem paņēmieniem, — ienāk-

dams klasē, paziņoja Arkādijs Nikolajevičs.
To pateicis, viņš tūlīt nosprauda šāsdienas stundas uzdevu-

vumus.

— lesākšu ar neapzināto piemērošanos.

Diemžēl, tiešā ceļā mēs nevaram piekļūt zemapziņas sfērai,
un tāpēc mums jāizvēlas netiešais ceļš. Tā mēs atradīsim daudz

ierosinātāju pārdzīvojuma procesam. Bet tur, kur ir pārdzīvo-

jums, tur arī neizbēgami veidojas saskare un notiek apzināta
vai neapzināta piemērošanās.
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Kā mēs vēl varam tuvoties tai sfērai, kur nevar iespiesties
mūsu apziņa? — Varam netraucēt dabisko norisi, nepielietojot
vardarbību, varam paļāvīgi sekot dabas aicinājumam. Kad
mums izdodas sasniegt šādu normālu stāvokli, tad vistrauslā-

kās, dziļi slēptās jūtas atklājas neviļus un daiļrades process

noris netraucēti. Tie ir iedvesmas mirkļi, kad piemērošanās
notiek neapzināti uo pārdzīvojums plūst kā straume, kas ar

savu mirdzumu apžilbina skatītāju. Tas ir viss, ko es šinī jau-
tājumā varu jums teikt.

Pusapzināta piemērošanās notiek citos apstākļos. Šeit iespē-
jams kaut ko sasniegt, pielietojot psichotechniku. Es saku tikai

«kaut ko», jo arī šinī novadā mūsu iespējas nav lielas. Piemē-

rošanās spēju izraisīšanai mūsu rīcībā nav daudz technisku

līdzekļu.
Meklējot izdevīgu piemērošanos, es zinu tikai vienu prak-

tisku paņēmienu. To viegli paskaidrot ar piemēru. Veļjaminova!
Atcerieties, ka pirms dažām dienām jūs lūgšus lūdzāt, lai es

atceļu «naudas dedzināšanas» etidi! Dažādi piemērodamās, jūs
atkārtojāt vienus un tos pašus vārdus.

Pamēģiniet tagad nospēlēt šo pašu ainu kā etidi, tikai ne-

pielietojiet vecos, jau nolietotos piemērošanās paņēmienus, kas

zaudējuši izteiksmības spēku, bet apzināti vai neapzināti atro-

diet jaunu, svaigu pieeju!
Veļjaminova nespēja to izpildīt un, atskaitot divus trīs ne-

izmantotus paņēmienus, atkārtoja vecos, jau nolietotos.

— Kur tad lai ņem aizvien jaunus un jaunus? — mēs

bijām nesaprašanā, kad Torcovs pārmeta Veļjaminovai vien-

muļību.
Atbildes vietā Torcovs griezās pie manis un teica:

— Jūs esat stenografists un mūsu protokolists. Tāpēc rak-

stiet, ko es jums diktēšu!

Miers, satraukums, labsirdība, ironija, izsmiekls, ķildīgums,

pārmetums, kaprize, nicināšana, izmisums, drauds, prieks, lēn-

prātība, šaubas, pārsteigums, brīdinājums ...

Arkādijs Nikolajevičs nosauca vēl daudzus pārdzīvojumus,

noskaņojumus, izjūtas. Tie sastādīja garu sarakstu.

— Uzlieciet pirkstu uz šās lapas, — viņš teica Veļjamino-

vai, — un izlasiet to vārdu, ko jums norāda gadījums! Lai pār-

dzīvojums, kas ietverts šai vārdā, izraisa jūsos jaunu piemēro-

šanās paņēmienu.
Veļjaminova izpildīja pavēli un izlasīja: labsirdība.

— Lieciet šo jauno nokrāsu jau izmantoto piemērošanās pa-
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ņēmienu vietā, attaisnojiet šo izmaiņu, un tas atsvaidzinās jūsu
spēli! — ieteica viņai Torcovs.

Veļjaminova samērā viegli atrada labsirdībai piemērotu toni

un attaisnojumu. Bet Puščins aizēnoja viņas panākumus.
Smieklos iedunējās viņa sulīgais, it kā ieeļļotais bass. Pie tam

viņa apaļā figūra un seja izplūda bezgalīgā labsirdībā.

Visi sāka smieties.

— Lūk, jums pierādījums, ka arī jaunā nokrāsa derīga tam

pašam uzdevumam — tā pārliecina, — piezīmēja Arkādijs
Nikolajevičs.

Veļjaminova no jauna piedūra pirkstu sarakstam un izla-

sīja — ķildīgums. Ar sievietes uzmācību viņa ķērās pie darba,
bet šoreiz viņas panākumus aizēnoja Govorkovs. Ķildā viņš ir

nepārspējams.
— Lūk, jums vēl viens jauns mana paņēmiena lietderības

pierādījums! — secināja Torcovs.

Pēc tam šos pašus vingrinājumus atkārtoja citi skolnieki.

— Sarakstā jūs varat atzīmēt arvien jaunus pārdzīvojumus
un dvēseles noskaņojumus, — tie visi ieviesīs jaunus toņus un

nokrāsas piemērošanās paņēmienos un izrādīsies noderīgi, ja
būs iekšēji attaisnoti. Pārraidot dažādus dvēseles noskaņoju-
mus, asi kontrasti un pārsteigumi piemērošanās novadā tikai

veicina savstarpēju iedarbību. Patiešām! Pieņemsim, ka jūs
esat atgriezušies no izrādes, kas uz jums atstājusi satricinošu

iespaidu ... Tas būtu par maz, ja jūs teiktu, ka aktieru spēle bija
laba, lieliska, neatdarināma, neaizsniedzama. Visi šie epiteti

nespēj izteikt to, ko jūs izjutāt. Jums bija jāizliekas nospies-

tam, sagrauztam, izmocītam, satrauktam, izmisumā novestam

līdz pēdējai pakāpei, lai tad ar šīm negaidītām piemērošanās
niansēm izteiktu sajūsmas un prieka visaugstāko pakāpi.

It kā šais mirkļos jūs sev teiktu:

«Velns lai parauj! Cik šie nelieši labi spēle!» Vai arī: «Es

mirstu no sajūsmas!»
Šo paņēmienu pielieto dramatiskos, traģiskos un citos pār-

dzīvojumos. Patiešām — lai pastiprinātu piemērošanās paņē-
mienu krāsainību, jūs varat pat vistraģiskākajā mirklī negaidot
iesmieties un teikt:

«Vienkārši smieklīgi, — kā liktenis mani nomāc un vajā!»
Vai arī: «Šādā izmisuma brīdī pat nevar vairs raudāt, te var

tikai smieties!»

Tagad padomājiet: cik elastīgai, izteiksmīgai, jutīgai, discip-

linētai jābūt sejas, ķermeņa un balss aparatūrai, lai atbalsotu
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uz skatuves aktiera zemapziņas dzīves vissmalkākās, tikko jau-
šamās vibrācijas.

Nodibinot saskari, nepieciešama piemērošanās prasme, kas

savukārt prasa sevišķi izkoptus izteiksmes līdzekļus.
Tas uzliek jums par pienākumu attiecīgi sagatavot savu ķer-

meni, mimiku un balsi. Es to pieminu tikai garām ejot sakarā

ar to, ka mēs studējam piemērošanās jautājumu. Lai tas jūsos
vēl vairāk nostiprina darba apziņu vingrojot, dejojot, paukojo-
ties, nostādot balsi utt.

Stunda beidzās un Arkādijs Nikolajevičs gribēja jau aiziet,
kad pēkšņi negaidot atvērās priekškars un mēs ieraudzījām uz

skatuves mūsu mījo «Maloļetkovas viesistabu», kas bija izgrez-
nota kā uz svētkiem. Tur visos virzienos karājās dažāda lie-

luma plakāti ar uzrakstiem:

1. lekšējais temporitms.
2. lekšējais raksturīgums.
3. Noteiktība un pabeigtība.
4. lekšējā etiķa un disciplina.
5. Skatuviskais šarms un pievilcība.
6. Loģika un secība.

— Plakātu ir daudz, bet runa par tiem pagaidām būs

īsa, — piezīmēja Arkādijs Nikolajevičs, apskatīdams mīļā Ivana

Platonoviča jauno izdomu. — Mēs taču neesam vēl iztirzājuši
visus elementus, artistiskās spējas, dotības un apdāvinātību, kuri

nepieciešami iekšējam jaunrades procesam. Vēl atlikuši daži. Bet

jājautā: vai es varu tagad par tiem runāt, un vai ar to es

nenoārdu savu pamatmetodi — no prakses, no uzskatāma pie-
mēra un no savām sajūtām izlobīt teorētiskas atziņas un no-

stiprināt teorētiskos likumus? Patiešām — kā lai tagad runā

par iekšējo neredzamo temporitmu vai arī par neredzamo iek-

šējo raksturīgumu? Un kā ar darbību uzskatāmi ilustrēt savus

paskaidrojumus?
Vai tad nav vienkāršāk nogaidīt, kad sāksim attiecīgo pro-

gramas posmu, kad mums vajadzēs iepazīties ar acij ska-

tāmo — ārējo temporitmu un acij uztveramo — ārējo raksturī-

gumu?
Tad mes varēsim šos daiļrades elementus izstudēt, pielieto-
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jot arēji uzskatamu darbību, un vienlaicīgi varēsim tos sajust
iekšēji.

Un tālāk. Vai es tagad varu runāt par noteiktību, ja mums

vēl nav ne lugu, ne lomu, kuru skatuviskais sniegums prasītu
šadu noteiktību? Vai es varu tagad runāt par pabeigtību, kad

mums vēl nav nekā ko pabeigt?
Savukārt, kā var runāt par māksliniecisko vai kādu citu

etiķu un disciplinu daiļrades laikā, ja daudzi no jums tikai

vienu reizi — pieņemšanas izrādē — ir iepazinušies ar skatuvi?

Beidzot, kā var runāt par skatuvisko šarmu un pievilcību,
ja jūs vēl nemaz neesat sajutuši šo spēku un iedarbību uz ska-

tītāju tūkstošiem?

Paliek loģika un secība.

Bet man liekas, ka kārtējo mācību laikā es tik daudz esmu

par to runājis, ka būšu jums jau pietiekami apnicis. Pastāvīgi

iepinot visā programas laikā atsevišķas piezīmes par loģiku un

secību, es esmu par tām jau paspējis pateikt daudz un daudz

vēl pateikšu arī turpmāk.
— Kad tad jūs par tām runājāt? — Vjuncovs jautāja.
— Kā — kad?! — Arkādijs Nikolajevičs brīnījās. — Pastā-

vīgi, katrā izdevīgā gadījumā: jo arī tad, kad mēs nodarbojā-
mies ar maģisko «ja būtu» un dotajiem apstākļiem, es prasīju,
lai iztēlē rastā izdoma būtu loģiska un secībā izkārtota; izpildot
fiziskās darbības, — piemēram, saskaitot naudu bez īstā priekš-
meta, — es centos panākt, lai visas darbības jums ritētu loģiski
un secīgi; tāpat, — nepārtraukti mainot uzmanības objektus,
sadalot posmos ainu no «Branda», nospraužot uzdevumus un

izvēloties tiem nosaukumus, — es vienmēr prasīju, lai jūs ievē-

rotu visstingrāko loģiku un secību. Tas pats atkārtojās, izman-

tojot dažādus ierosinātājus, un tā tālāk, un tā tālāk.

Tagad man ir tāda sajūta, it kā es visu, kas jums pirmajā
laika posmā jāzina par loģiku un secību, jau būtu pateicis. Pā-

rējo pateikšu pilnīgāk programas secībā. Vai tagad pēc visa,

kas jau teikts, būtu lietderīgi iekļaut programā veselu posmu

par loģiku un secību. Es baidos novirzīties no praktiskā ceļa,
ar teoriju padarot stundas sausas.

Tie ir iemesli, kas liek man tikai garām ejot pieskarties ne-

iztirzātiem elementiem, spējām, apdāvinātībai un citām dotī-

bām, kas nepieciešamas daiļradei. Ivans Platonovičs mums

atgādināja par izlaistiem elementiem, lai šī uzskaite būtu vēl

pilnīgāka. Ar laiku, kad darba gaitā nonāksim pie neskartiem

jautājumiem, mēs sākumā praktiski pārbaudīsim un izjutīsim



un pēc tam teorētiski iepazīsim pagaidām neskartos daiļrades
elementus.

Tas ir viss, ko es jums par tiem pašreiz varu teikt.

Ar šo uzskaiti mēs pabeidzām savu ilgo darbu, ko esam

veltījuši iekšējo elementu, artistisko spēju, apdāvinātības un

citu dotību pētīšanai, kuras nepieciešamas radošā darbā.
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XII. PSICHISKĀS DZĪVES VIRZĪTĀJI

19... g

Arkādijs Nikolajevičs teica:

— Tagad, kad esam pārskatījuši daiļrades elementus, spē-
jas, īpašības, psichotechnikas paņēmienus, varam atzīt, ka
mūsu iekšējais daiļrades aparāts ir sagatavots. Tas ir mūsu

karaspēks, ar kuru varam uzsākt kara darbību.

Vajadzīgi karavadoņi, kas vestu pulkus kaujā. Kas tad ir

šie karavadoņi?
— Mēs paši, — atbildēja skolnieki.

— Kādi «mēs»? Kur atrodas šīs nezināmās būtnes?
— Ta ir musu iztēle, uzmanība, jutas, — uzskaitīja skol-

nieki.

— Jūtas! Tas ir galvenais — vienmēr pats galvenais! —

sprieda Vjuncovs.
— Es piekrītu jums. Vajag tikai lomu izjust, un tūlīt visi

dvēseles spēki būs gatavi kaujai.

Tādējādi pirmais un pats svarīgākais karavadonis, inicia-

tors un daiļrades virzītājs ir atrasts. Tās ir jūtas, — atzina

Arkādijs Nikolajevičs, bet tūlīt piezīmēja: — Nelaime tikai tā,
ka jūtas neļaujas pierunāties un necieš pavēles. Jūs to zināt

no pieredzes. Un tāpēc, ja jūtas neatplaukst daiļradei neviļus,
tad nevar sākt darbu, bet jāgriežas pēc palīdzības pie cita

karavadoņa. Kas tas ir — šis «cits»?

— Iztēle! Bez tās ... nevar būt mākslas! — sprieda Vjun-
covs.

— Tādā gadījumā — iedomājieties kaut ko, un lai jūsu
daiļrades aparāts iedarbojas!

— Ko tad lai iedomājas?
— Nezinu.

— Vajadzīgs uzdevums, maģiskais «ja būtu», tāds lai

minēja Vjuncovs.
— No kurienes tad lai visu to rod?

— Prāts, ziniet, pateiks, — teica Govorkovs.
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— Ja prāts pateiks, — tas tad arī kļūs par karavadoni,

iniciatoru, virzītāju, ko mēs meklējam. Tas iesāks, tas ari daiļ-
radi virzīs.

— Tātad iztēle nav spējīga būt par karavadoni? — es gri-

bēju izzināt.

— Jūs redzat, ka tai pašai nepieciešama iniciativa un va-

dība.

— Uzmanība, — sprieda Vjuncovs.
— Apskatīsim ari uzmanību. Kādas tai funkcijas?
— Tā palīdz jūtām, prātam, iztēlei, gribai, — uzskaitīja

skolnieki.

— Uzmanība gluži kā reflektors virza savus starus uz izvē-

lēto objektu un ieinteresē par to domu, izraisa jūtas, vēlēša-

nās, — es paskaidroju.
— Bet kas šo objektu atklāj? — jautāja Torcovs.

— Prāts.

— Iztēle.

— Dotie apstākļi.
— Uzdevumi, — mēs centāmies atcerēties.

— Tātad arī tie būs karavadoņi, iniciatori, virzītāji, darba

iesācēji. Tie norāda objektu, bet uzmanībai, — ja tā viena to

nespēj veikt, jāapmierinās ar palīglomu.
— Labi, uzmanība nav karavadonis. Bet tādā gadījumā —

kas tad? — es centos izzināt.

— Nospēlējiet etidi «ārprātīgais» — un jūs sapratīsiet, kas

ir iniciators, virzītājs un karavadonis!

Skolnieki klusēja, saskatījās, neuzdrošinādamies piecelties.
Beidzot visi cits aiz cita piecēlās un negribīgi devās uz ska-

tuves. Bet Arkādijs Nikolajevičs viņus apturēja:
— Tas ir labi, ka jūs sevi pārvarējāt. Tas pierāda, ka dar-

bojas jūsu griba. Bet...

— Tātad griba ir karavadonis! —
acumirklī izlēma Vjun-

covs.

— Bet... jūs gājāt uz skatuvi kā uz nāvi nosodītie, nevis

savas gribas dzīti, bet pret to. Tā neievadīsiet daiļradi. lekšē-

jais aukstums nesasildīs jūtas, bet bez jūtām nav ne pārdzī-

vojuma, ne mākslas. Ja jūs visi kā viens ar artistisku degsmi
būtu traukušies uz skatuvi, — tad vēl varētu runāt par gribu,

par daiļrades gribu.
— To jūs nekad nepanāksiet ar šo «ārprātīgā» etidi, kas

visiem apnikusi līdz nāvei, — norūca Govorkovs._
— Tomēr es pamēģināšu. Jūs laikam nezināt, ka pa to
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laiku, kamēr jūs gaidījāt ārprātīgā ielaušanos pa galvenajām
durvīm, bezprātis piezadzies no sētas puses un tagad laužas

iekšā no turienes? Bet tur durvis ir vecas. Tās tikko turas eņ-

ģēs, un, ja viņš izgāzīs tās, tad jums neklāsies labi! Ko jūs
tagad iesāksiet — jaunajos dotajos apstākļos? — jautāja Arkā-

dijs Nikolajevičs.
Skolnieki kļuva domīgi, sakoncentrēja uzmanību, visi kaut

ko apsvēra, meklēja atrisinājumu un beidzot nolēma celt otru

barikādi.

Sākās kņada, čalošana. Jaunatne iedegās, acis sāka mir-

dzēt, sirdis straujāk pukstēt. Vārdu sakot, atkārtojās gandrīz
tas pats, kas notika tad, kad mēs pirmoreiz spēlējām šo etidi,
kas mums tagad bija tā apnikusi.

— Tātad: es ierosināju atkārtot «ārprātīgā» ainu, jūs centa-

ties piespiest sevi, lai pret savu gribu ietu uz skatuves un at-

modinātu, tā sakot, cilvēcisku vēlēšanos, bet piespiešanās nelī-

dzēja. Jums neizdevās aizrauties no lomas.

Tad es ierosināju jaunu «ja būtu» un dotos apstākļus.
Pamatojoties uz tiem, jūs radījāt sev jaunu uzdevumu, izrai-

sījāt jaunu vēlēšanos (gribu), tikai šoreiz nevis parasto, bet

radošo. Visi ar sajūsmu ķērās pie darba. Rodas jautājums:
kas tad bija karavadonis, kas pirmais metās kaujā un aizrāva

sev līdzi visu karaspēku?
— Jūs pats! — sprieda skolnieki.

— Pareizāk sakot, mans prāts! — Arkādijs Nikolajevičs

pārlaboja. — Bet arī jūsu prāts varēja izdarīt to pašu un kļūt

par daiļrades procesa karavadoni. Ja tas tā, tad otrais kara-

vadonis atrasts. Tas ir prāts (intelekts).
Tagad pameklēsim, vai nav vēl trešais karavadonis! Pār-

skatīsim visus elementus!

Varbūt tā ir patiesības izjūta un ticamība? Ja tas tā, tad

vajag tikai noticēt — un tūlīt sāks darboties viss jūsu daiļ-
rades aparāts, kā tas mēdz būt, pamodinot jūtas.

— Kam tad mēs lai ticam? — skolnieki jautāja.
— Kā lai es to zinu?

...
Tā ir jūsu darīšana.

— Vispirms ir jārada «cilvēka dvēseles dzīve», bet pēc tam

tai jānotic, — piezīmēja Paša.

— Tātad patiesības izjūta un ticamība nav tie karavadoņi,
kurus mēs meklējam. Varbūt saskare un piemērošanās spē-
jas? — jautāja Arkādijs Nikolajevičs.

— Lai nodibinātu saskari, — vispirms jārada jūtas un do-

mas, kuras varētu pārraidīt citiem.
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— Tiesa. Tātad ari tie nav karavadoņi.
— Posmi un uzdevumi!

— Bet galvenais taču ir dzīva vēlēšanās, gribas tieksme,
kas rada uzdevumus, — paskaidroja Arkādijs Nikolajevičs.
— Ja šī vēlēšanās un gribas tieksme var ierosināt visu aktiera

daijrades aparātu un vadīt viņa psichisko dzīvi uz skatuves,
tad

...

— Protams, var!

— Ja tas tā, tad atrasts trešais karavadonis. Tā ir —

griba. Tātad — izrādās, ka mums ir trīs karavadoņi. Tie ir —

Arkādijs Nikolajevičs norādīja uz plakātu, kas karājās mums

priekšā, un izlasīja pirmo uzrakstu:

— Prāts, griba un jutas.

Tie ir «musu psichiskas dzīves virzītāji».

Stunda beidzas; skolnieki saka izklīst, bet Govorkovs uzsaka

strīdu:

— Atvainojiet, lūdzu, kāpēc mums līdz šim neko nestāstīja

par prāta un gribas lomu daiļradē, bet visu laiku žužināja
tikai par jūtām?

—» Pēc jūsu domām, man vajadzēja jums sīki atkārtot

vienu un to pašu par katru psichiskās dzīves virzītāju? Vai tā

tas jāsaprot? — Torcovs nesaprašanā jautāja.

Nē, — kādēļ vienu un to pašu? — Govorkovs iebilda.

— Bet kā gan citādi? Triumvirata locekļi ir nešķirami, tā-

pēc, runājot par pirmo no tiem, gribot negribot jāpieskaras ot-

rajam un trešajam, runājot par otro, jāpiemin pirmais un tre-

šais, bet, runājot par trešo, jādomā par pirmajiem diviem. Vai

tad jums būtu pacietība noklausīties, ja atkārtotu vienu un to

pašu? Padomājiet taču, — ja es runāju par daiļrades uzdevu-

miem, par uzdevumu sadalījumu, par izvēli, par to, kā šos

uzdevumus apzīmēt, utt., — vai tad šai darbā jūtas nepiedalās?
— Protams, piedalās! — apstiprināja skolnieki, kas bija

uzkavējušies klasē.

— Bet vai tad griba atrauta no uzdevumiem? — no jauna

jautāja Arkādijs Nikolajevičs.
— Nē, nav atrauta, taisni otrādi, — gribai ir visciešākais

sakars ar uzdevumiem, — mēs nospriedām.
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— Ja tas tā, tad, runājot par uzdevumiem, man būtu jāat-
kārto gandrīz viss tas, ko jau teicu par jūtām.

Bet vai tad prāts nepiedalās uzdevumu radīšanā?

— Piedalās — uzdevumu sadalē un nosaukumu izvēlē, —

secināja skolnieki.

— Ja tas tā, tad man jau trešo reizi, runājot par uzdevu-

miem, būtu jāatkārto viens un tas pats. Sakiet man paldies, ka

esmu saudzējis jūsu pacietību un ietaupījis laiku!

Tomēr daļa patiesības ir Govorkova pārmetumos. Jā. Es ar

nodomu pasvītroju daiļrades emocionalitāti, tāpēc ka citi māk-

slas virzieni jūtas pārāk bieži aizmirst. Pārāk daudz mums

saprāta aktieru un skatuvisku darinājumu, ko veidojis tikai

prāts. Un tanī pašā laikā pārāk reti sastopam īsti patiesu emo-

cionālo daijradi. Un tas man liek ar divkāršu uzmanību pievēr-
sties jūtām, nedaudz pāri nodarot prātam.

Ilgajā daiļrades darbā mēs, mūsu teātra mākslinieki, esam

pieraduši uzskatīt prātu, gribu un jūtas par psichiskās dzīves

virzītājiem. Šis uzskats nostiprinājies mūsu apziņā; tam pielā-
gojušies mūsu psichotechnikas paņēmieni. Bet zinātne, nosakot

psichiskās dzīves virzītājus, pēdējā laikā izdarījusi svarīgas

izmaiņas. Kā pret to izturēsimies mēs, skatuves mākslinieki?

Kādas pārmaiņas tas radīs mūsu psichotechnikā?
To es nepaspēšu jums šodien pateikt. Tāpēc par to runāšu

nākošajā stundā.

19... g

Šodien Arkādijs Nikolajevičs runāja par psichiskās dzīves

virzītāju jauno zinātnisko apzīmējumu.
— Priekšstats, spriedums un griba-jūtas! — viņš izlasīja

otro uzrakstu uz plakāta.
— Šī apzīmējuma būtiskais saturs līdzinās agrākajam, kas

aptver prātu, gribu un jūtas, ko mēs uzskatījām par psichiskās
dzīves virzītājiem. Jaunais tikai precizē agrāko. Salīdzinot šos

apzīmējumus, jūs vispirms ievērosiet, ka, apvienojot priekšstatu

un spriedumu, tie izpilda tās pašas iekšējās funkcijas, ko agrā-
kajā izpratnē izpildīja prāts (intelekts).

ledziļinoties psichiskās dzīves virzītāju jaunajā apzīmējumā,

jūs redzēsiet, ka vārdi «griba» un «jūtas» saliedēti vienkopus:

griba-jūtas. Kā pirmajā, tā otrajā gadījumā šo pārmaiņu no-

zīmi es paskaidrošu ar piemēriem.

Pieņemsim, ka šodien jūs esat brīvi un vēlaties pēc iespē-
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jas interesantāk pavadīt dienu. Ko jus iesāktu, lai izpildītu sa-

vus nodomus?

Ja jūtas un griba klusē, tad cits nekas neatliek — jums

jāpievēršas prātam. Lai tas dod norādījumu, kā rīkoties šādos

gadījumos. Es uzņemos prāta lomu un iesaku jums:
«Vai jūs nevēlaties pastaigāties pa ielām vai arī ārpus pil-

sētas, lai izkustētos un paelpotu svaigā gaisā?»
Visizteiktākais un atsaucīgākais no mūsu pieciem maņu

orgāniem — redze, iedarbojoties iztēlei un izraisot iekšējus
skatījumus, jau uzzīmē to, ko gaidāmā pastaiga jums sola un

ar ko tā vilina. Uz sava iekšējā «ekrāna» jūs jau redzat garu
kinolentu, kas attēlo visdažādākās ainavas, pazīstamas ielas,

pilsētas nomales un citu. Tā jums rodas priekšstats par gai-
dāmo pastaigu.

«Tas mani šodien nevilina,» jūs spriežat, «klaiņot pa pil-
sētu nav interesanti, un arī daba sliktā laikā neiepriecina. Bez

tam es esmu noguris.»
Tā jums sakarā ar priekšstatu izveidojas spriedums. «Tādā

gadījumā ejiet vakarā uz teātri!» iesaka jums prāts.
Pēc šā priekšlikuma iztēle jums uzgleznoja un iekšējā redze

vienā mirklī ar lielu noteiktību un skaidrību izraisīja apziņā
veselu ainu virkni par teātriem, kādi jums pazīstami. Jūs do-

mās aizgājāt no kases līdz skatītāju zālei, atcerējāties dažus

izrādes posmus un radījāt sev priekšstatu un pēc tam arī sprie-
dumu par jauno plānu, kā jums pavadīt dienu. Šoreiz griba
un jūtas uzreiz iedegās un atsaucās uz prāta priekšlikumu
(tas ir, pieņēma domu priekšstatus un spriedumu). Jūs sacēlāt

trauksmi un pamodinājāt iekšējos elementus. Tādā kārtā, —

secināja Torcovs, — sākot ar prātu (ar priekšstatu un sprie-

dumu), jūs iesaistījāt darbā kā gribu, tā arī jūtas.
Pēc diezgan ilgas pauzes viņš turpināja:
— Ko tad atklāj mūsu pētījumi? Tie ilustrē mums prāta

darbību; tie parāda mums divus galvenos momentus: pirmo —

ierosmes momentu, kas izraisa priekšstatu, un otru momentu,

kas izriet no iepriekšējā, — sprieduma rašanos.

Mani paskaidrojumi atklāj jums psichiskās dzīves virzītāju

jaunā apzīmējuma pirmās daļas būtisko jēgu.

ledziļinoties otrajā daļā, mēs redzam, — kā es jums jau

agrāk teicu, — ka jaunajā apzīmējumā griba un jūtas apvie-
noti vienā vārdā — griba-jūtas. Kāpēc tas tā darīts? Atkal es

atbildēšu ar piemēru. ledomājieties šādu nejaušu sagadīšanos!
Jūs esat kaislīgi iemīlējies. Viņa ir tālu. Jūs šeit ilgojaties un
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nezināt, kā nomierināt atmodināto mīlas trauksmi. Bet tad jūs
saņemat vēstuli no viņas. Izrādās, ka arī viņa nomokās vien-

tulība un lūdz jūs ātrāk aizbraukt pie viņas.
Tiklīdz jūs esat izlasījis mīļās aicinājumu, jūsu jūtas iekvē-

lojas. Un sagadās tā, ka tanī pašā laikā jums no teātra pie-
sūta jaunu lomu — Romeo. Tā kā jūsu izjūtas izrādās līdzīgas
attēlotajām izjūtām, — dažas vietas lomā uzreiz jums at-

plaukst. Kas tad šinī gadījumā ir karavadonis, daiļrades virzī-

tājs? — jautāja Arkādijs Nikolajevičs,
— Protams, jūtas! — es atbildēju.
— Bet griba? Vai jūsu griba vienlaicīgi un nešķirami ar

jutām netraucas, nevēlas, netiecas pēc mīļās, bet uz skatu-

ves — pēc Džuljetas?
— Tiecas, — man vajadzēja atzīt.

.

— Tas nozīmē, ka šinī gadījumā abi elementi — jūtas un

griba — ir vadītāji, psichiskās dzīves virzītāji.
Pamēģiniet tos atdalīt vienu no otra! Padomājiet vaļas brī-

žos un pamēģiniet atrast gadījumu, kur griba un jūtas darbo-

tos atrauti, nolieciet robežu, parādiet, kur sākas viena un kur

beidzas otra! Domāju, ka jums tas neizdosies, tāpat kā tas ne-

izdevās man. Un tāpēc arī pēdējais zinātniskais apzīmējums
aptver tās vienā vārdā: griba-jūtas. Mēs, skatuves mākslinieki,
atzīstam šā jaunā apzīmējuma patiesīgumu un paredzam prak-
tisku noderību, ko tas mums sniegs nākotnē, tikai neprotam to

vēl pilnā mērā aptvert. Tam nepieciešams laiks. Tāpēc izman-

tosim jauno tikai daļēji, cik mēs to esam iepazinuši praksē, # bet

citādi pagaidām apmierināsimies ar veco, labi pārbaudīto.
Pagaidām es neredzu citas izejas. Tādā kārtā man jāiz-

manto psichiskās dzīves virzītāju apzīmējumi, kā tas man būs

parocīgāk katrā atsevišķā gadījumā. Ja man vienā vai otrā

momentā būs izdevīgāk pielietot veco apzīmējumu, tas ir, nesa-

dalot prāta funkciju, nesaliedējot vienkopus gribu un jūtas, es

tā arī rīkošos.

Lai zinātnieki man piedod šo patvaļību! To attaisno tīri

praktiski apsvērumi, pēc kuriem es vados skolas darbā.

19... g

— Tātad, — Arkādijs Nikolajevičs teica, — prāts, griba un

jūtas vai arī — pēc jaunā apzīmējuma —■. priekšstats, sprie-
dums un griba-jūtas ieņem daiļrades procesā vadošo vietu.

To apstiprina vēl tas apstāklis, ka katrs psichiskās dzīves
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virzītājs ir arī ierosinātājs, kas iesaista daiļrades procesā pā-
rējos triumvirata locekļus. Bez tam prāts, griba un jūtas nevar

eksistēt savrup, bez savstarpēja atbalsta. Tāpēc šie virzītāji
vienmēr darbojas kopā, vienlaicīgi, ciešā atkarībā cits no cita

(prāts-griba-jūtas, jūtas-griba-prāts, griba-jūtas-prāts). Arī tas

lielā mērā palielina psichiskās dzīves virzītāju nozīmi un va-

došo lomu.

ledarbinot prātu, mēs līdz ar to iesaistām daiļrades darbā

arī gribu un jūtas. Vai arī, runājot jaunā valodā, — priekšstats

par kaut ko dabiski izraisa spriedumu par to.

Kā viens, tā otrs iesaista darbā gribu-jūtas.
Tikai kopēji un saskanīgi sadarbojoties visiem psichiskās

dzīves virzītājiem, mēs varam radīt brīvi, patiesi, tieši, orga-

niski, iekļaujot lomai dotajos apstākļos nevis svešus, bet savus

pārdzīvojumus, par visu atbildot ar savu godu un sirdsapziņu.

Patiesi, ja īsts mākslinieks runā Hamleta monologu «Būt

vai nebūt», vai tad viņš tikai formāli atreferē svešās autora

domas un izpilda režisora ierādītās ārējās darbības? Nē, viņš
sniedz daudz vairāk un lomas vārdos iekļauj pats sevi, savu

domu par dzīvi, savu dvēseli, savas dzīvās jūtas un gribu. Šā-

dos momentos aktieri patiesi saviļņo atmiņas par pārdzīvoju-
miem, ko viņš izbaudījis savā dzīvē, kas analoga lomas dzīvei,
domām un jūtām.

Tāds skatuves mākslinieks nerunā vis neesošās personas —

Hamleta vārdā, bet gan pats savā vārdā, piemērodamies lugas

dotajiem apstākļiem. Svešas domas, jūtas, priekšstatus, sprie-
dumus viņš pārvērš par saviem. Pie tam viņš izrunā vārdus

ne tikai tādēļ, lai citi klausītos lomas tekstu un saprastu to, —

aktierim vajag panākt, lai klausītāji izjustu viņa iekšējo attie-

cību pret runāto tekstu, lai viņi vēlētos to pašu, pēc kā cenšas

aktiera daiļrades griba.
Šai mirklī visi psichiskās dzīves virzītāji savienojas un no-

nāk savstarpējā atkarībā. Šī daiļrades virzītāju spēku atkarība,

mijiedarbība un ciešā sakarība ir ļoti svarīgs faktors mūsu

darbā, un būtu kļūda, ja mēs to neizmantotu praktiskiem mēr-

ķiem.
Šim nolūkam ir arī attiecīga psichotechnika.
Tās pamatuzdevums: atbalstīt triumvirata locekļu mijiedar-

bību, lai dabiski un organiski aktivizētu ne tikai katru trium-

virata locekli, bet arī visus aktiera daiļrades aparāta elementus.

Dažreiz psichotechniskās dzīves virzītāji sāk darboties visi

uzreiz — neviļus, pēkšņi, zemapziņas vadīti, bez mūsu gribas
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un līdzdalības. Šajos nejaušajos, veiksmīgajos mirkļos jāļaujas
psichiskās dzīves virzītāju dabiskajai, radošajai tieksmei. Bet

kā rīkoties tad, ja prāts, griba un jūtas neatsaucas aktiera ra-

došajam aicinājumam?
Šādos gadījumos jāizmanto rosinātāji. Tādi ir ne tikai kat-

ram elementam, bet ari katram psichiskās dzīves virzītājam.
Neiedarbiniet visus uzreiz! Izvēlieties vienu no tiem, piemē-

ram, — kaut vai prātu! Tas ir pieļāvīgāks, paklausīgāks par
citiem virzītājiem un labprāt pakļaujas pavēlei. Šajā gadījumā
teksta formālās domas izraisa attiecīgu priekšstatu un aktieris

sāk redzēt to, ko izsaka vārds.

Priekšstats savukārt izraisa attiecīgu spriedumu. Tie kopā
rada nevis sausu un formālu, bet ar priekšstatu iedzīvinātu

domu, kas dabiski ierosina gribu-jūtas.
Ir daudz piemēru jūsu īsajā praksē, kas ilustrē šo procesu.

Atcerieties kaut vai to, kā jūs atdzīvinājāt apnikušo etidi par

«ārprātīgo»! Prāts radīja izdomu: «ja būtu» un dotos apstāk-
ļus; tie izsauca jaunus satraucošus priekšstatus, spriedumus un

pēc tam, kopēji ierosināja gribu-jūtas. Galu galā jūs lieliski

nospēlējāt etidi. Šo gadījumu varam uzskatīt par labu piemēru,
kas apstiprina prāta darbības iniciativu, ierosinot daiļrades

procesu.

Bet pieeja lugai, etidei, lomai var būt arī citāda, tas ir,

jūtu vadīta, neskatoties uz to, ka jūtas ir ļoti kaprizas un nepa-

stāvīgas.
Un tā ir liela laime, ja emocija uzreiz atsaucas ierosināju-

mam. Tad viss izkārtosies pats no sevis, dabiskā ceļā: radīsies

priekšstats, izveidosies spriedums, kas kopēji pamodinās gribu.
Citiem vārdiem sakot — jūtas uzreiz iedarbinās visus psichis-
kās dzīves virzītājus.

Bet ko darīt tad, ja tas nenotiek neviļus, ja jūtas neatsau-

cas ierosinājumam, bet paliek inertas? Tad jāgriežas pie paša
tuvākā triumvirata locekļa — pie gribas.

Kā iekairināt un pamodināt snaudošo emociju?

Savlaicīgi jūs uzzināsiet, ka šāds iekairinātais un rosinā-

tājs ir temporitms.
Atliek atrisināt jautājumu: kā pamodināt daiļradei snau-

došo gribu?
Kā ierosināt gribu radošajai darbībai?

— Ar uzdevumu, — es atgādināju. — Uzdevums tieši

ietekmē radošos centienus, tas ir, — gribu.
— Skatoties, kāds uzdevums. Neinteresants uzdevums to



312

neietekmēs. Šāds uzdevums jātuvina aktiera dvēselei mākslīgā
ceļā. Uzdevums jāsakāpina, jāiedzīvina, lai tas ieinteresētu un

saviļņotu. Protams, aizraujošam uzdevumam piemīt tiešs iedar-

bības spēks. Bet... tikai tas neietekmē gribu. Aizraušanās pir-
mām kārtām ir emocionāls process, tāpēc tas tiešā ceļā ietekmē

jūtas un nevis gribu. Daiļrades brīžos vispirms vajag aizrauties

un just un pēc tam tikai gribēt. Tāpēc jāatzīst, ka uzdevums

iedarbojas uz gribu nevis tiešā, bet netiešā ceļā.
— Jūs taču teicāt, ka — pēc jaunā apzīmējuma — griba

nav atdalāma no jūtām. Tātad, ja uzdevums ietekmē jūtas, da-

biski, ka tās rosina arī gribu, — uztvēra Govorkovs.

— Gluži pareizi. Griba-jūtas ir divpusīgs jēdziens. Dažos

gadījumos te pārsvarā emocija, bet citos — griba, kaut arī

piespiedu kārtā. Tāpēc daži uzdevumi ietekmē vairāk gribu nekā

jūtas, bet citi turpretim pastiprina jūtas uz gribas rēķina.
Bet... šādi vai citādi, tieši vai netieši uzdevums vienmēr

ietekmē mūsu gribu — un mēs to labprāt izmantojam kā radošu

centienu lielisku ierosinātāju un izraisītāju.
Tātad tāpat kā agrāk izmantosim uzdevumu, lai netieši

iedarbinātu gribu-jūtas.
Pēc kāda brīža Arkādijs Nikolajevičs turpināja.
— Atziņas pareizību, ka psichiskās dzīves virzītāji ir prāts

(priekšstats, spriedums), griba un jūtas, apstiprina pati daba,
kas nereti rada mākslinieciskas individualitātes, kuru daiļrades
spējas nosaka vai nu emocija, vai griba, vai intelekts.

Pirmās grupas aktieri, — kam jūtas dominē pār gribu un

prātu, — spēlēdami Romeo un Otello, pasvītro minēto lomu

emocionālo līniju.
Otrās grupas aktieri, — kuru radošajā darbā griba dominē

pār jūtām un prātu, — spēlēdami Makbetu vai Brandu, pa-

svītro viņu godkāri vai reliģiozās tieksmes.

Bet trešās grupas aktieri, — kuru daiļrades procesā prāts
dominē pār jūtām un gribu, — spēlēdami Hamletu vai Natanu

Gudro, neviļus pasvītro, vairāk nekā vajadzīgs, intelektuālo —

prāta līniju.
Tomēr viena, otra vai trešā psichiskās dzīves virzītāja pār-

svars nekādā ziņā nedrīkst pilnīgi nomākt pārējos triumvirata

locekļus. Nepieciešams mūsu dvēseles virzītāju spēku harmo-

nisks saliedējums.
Kā redzat, māksla vienlaicīgi atzīst kā emocionālo, tā arī

gribas un tāpat arī intelektuālo daiļradi, kur vai nu jūtas, vai

griba, vai prāts ir noteicošie.



Mēs noraidām tikai tādu darbu, kas vadīts ar sausu, aktie-
risku aprēķinu. Tādu spēli saucam par aukstu, sagudrotu.

Pēc svinīgas pauzes Arkādijs Nikolajevičs mūsu stundu no-

beidza ar šādu tirādi:

— Tagad jūs esat bagāti, — jūsu rīcībā ir liela daiļrades
elementu grupa, kurus jūs varat izmantot, pārdzīvojot attēlo-

jamā «cilvēka dvēseles dzīvi». Tie ir jūsu iekšējie ieroči, jūsu
kaujas armija radošajam kara gājienam. Vēl vairāk — jūs esat

atraduši sevī trīs karavadoņus, kas savus pulkus var vest

kaujā.
Tas ir liels sasniegums, un es apsveicu jus!
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— Pulki, — esiet gatavi kaujai! Karavadoņi, — savās vie-

tās! Varam sākt uzbrukumu.

— Kā tad sākt?

— ledomājieties, ka mēs esam nolēmuši izrādīt lielisku

lugu, kurā jums katram apsolīta spīdoša loma. Ko jūs iesāktu,

aizgājuši mājās no teātra, pēc pirmā lasīšanas mēģinājuma?
— Spēlētu! — paziņoja Vjuncovs.
Puščins teica, ka viņš pārdomātu lomu. Maloļetkova ap-

sēstos kaktiņā un censtos «izjust». Pieņemšanas izrādes rūgtās
pieredzes izmācīts, es atturētos no tādiem bīstamiem vilināju-
miem, bet iesāktu ar maģisko vai ar kādu citu «ja būtu», ar

dotajiem apstākļiem, ļaujoties dažnedažādām fantāzijām. Paša

iesāktu lomu dalīt posmos.
— Vārdu sakot, — teica Torcovs, — katrs no jums kaut

kādā ceļā censtos izpētīt lomas smadzenes, sirdi, vēlēšanās,
censtos emocionālā atmiņā izraisīt lomai analogus pārdzīvoju-
mus, rast priekšstatu un spriedumu par veidojamā tēla dzīvi,

aktivizēt gribu-jūtas. Jūs mēģinātu iespiesties lomas dvēselē ar

savas dvēseles taustekļiem, tiektos uz to, psichiskās dzīves vir-

zītāju atbalstīti.

Ļoti retos gadījumos aktiera prāts, griba un jūtas uzreiz

aptver jaunās vielas galveno saturu, radoši par to iekvēlojas
un jūtu uzliesmojumā rada darbam nepieciešamo iekšējo no-

skaņojumu.
Daudz biežāk vārdisko tekstu mūsu intelekts (prāts) uztver

tikai līdz zināmai pakāpei, daļēji to aptver emocijas (jūtas) un

izraisās nenoteiktas, saraustītas vēlēšanās (gribas tieksmes).
Vai arī, lietojot jauno apzīmējumu, varam teikt: sākotnējā

periodā, iepazīstoties ar rakstnieka darbu, rodas neskaidrs

priekšstats un ļoti paviršs spriedums par lugu. Griba-jūtas arī

tikai daļēji, nepārliecinoši uztver pirmos iespaidus, un tad rodas

iekšēja izjūta par lomas dzīvi — «vispār».
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Citu rezultātu pagaidām ari nevar gaidīt, — ja aktieris lo-

mas dzīves īsto saturu saprot tikai vispārīgi. Visbiežāk iekšējā
satura dziļums atklājas tikai pēc ilga darba, pēc lugas studē-

šanas, pēc tam kad nostaigāts tas pats daiļrades ceļš, ko gājis
pats lugas autors.

Bet mēdz būt arī tā, ka, pirmoreiz lasot, aktiera prāts ne-

kādi neuztver vārdisko tekstu, griba un jūtas uz to neatsaucas,
par lasīto darbu nerodas nekāds priekšstats un spriedums. Tas

bieži mēdz būt tad, kad pirmoreiz iepazīstas ar impresionistiska
vai simbolistiska rakstura darbiem.

Tad nākas aizgūt svešus spriedumus, ar citu palīdzību uz-

tvert vārdisko tekstu un pastiprināti iedziļināties tajā. Pēc ne-

atlaidīga darba beidzot rodas vājš priekšstats, nepatstāvīgs
spriedums, kas pēc tam tomēr pakāpeniski attīstās. Tādējādi
mums izdodas līdz zināmai pakāpei iesaistīt darbā gribu-jūtas
un pārējos psichiskās dzīves virzītājus.

Sākumā, kamēr vēl mērķis nav skaidrs, gribas un jūtu ne-

redzamais strāvojums ir tikko nojaušams. Tikai atsevišķi lomas

dzīves momenti, ko aktieris uztvēris pirmo reizi, iepazīstoties
ar lugu, izraisa brāzmainus psichiskās dzīves virzītāju strā-

vojumus.

Domas, velēšanas izpaužas saraustīti. Te rodas, te pagaist,
te izraisās no jauna, te atkal izzūd.

Ja grafiski uzzīmētu šo līniju, ko veido psichiskās dzīves

virzītāji, tad mēs iegūtu kaut kādus fragmentus, atrautus pos-

mus, svītriņas.
Tuvāk iepazīstoties ar lomu, dziļāk izprotot lomas galveno

mērķi, — strāvojumu līnija pakāpeniski izlīdzinās.

Tad varam runāt par daiļrades sākumu.

Kāpēc tas tā?

Atbildes vietā Arkādijs Nikolajevičs pēkšņi sāka nenoteikti

kustināt rokas, galvu, augumu un pēc tam jautāja:
— Vai manas kustības var nosaukt par deju?
Mēs atbildējām noraidoši.

Pēc tam Arkādijs Nikolajevičs sēdēdams sāka izpildīt vis-

dažādākās kustības, kas saistījās cita ar citu un radīja nepār-
trauktu līniju.

— Bet vai tā var radīt deju? — viņš jautāja.
— Var, — mēs atbildējām vienā balsī.

Arkādijs Nikolajevičs sāka dziedāt, ieturēdams starp atse-

višķiem toņiem ilgas pauzes.



316

— Vai to var saukt par dziedāšanu? — viņš jautajā.
— Nē.

— Bet šo? — viņš plūstoša melodija nodziedāja dažas ska-

nīgas notis.

— Var!

Arkādijs Nikolajevičs uztriepa uz papīra loksnes atsevišķas,
nejaušas līnijas, svītriņas, punktus, lokus un prasīja mums:

— Vai to var saukt par zīmējumu?
— Nē.

— Bet vai no šādām līnijām var izveidot zīmējumu? —

Arkādijs Nikolajevičs uzvilka dažas garas, skaisti izliektas

līnijas.
— Var!

— Tātad jūs redzat, ka katram mākslas veidam vispirms

vajadzīga nepārtraukta līnija?!
— Redzam!
— Un arī mūsu mākslā nepieciešama nepārtraukta līnija.

Tādēļ es arī teicu: kad virzītāju strāvojuma līnija sāk izlīdzi-

nāties, tas ir, kļūst nepārtraukta, tad varam runāt par daiļradi.
— Atvainojiet, lūdzu, bet vai tad dzīvē un sevišķi uz skatu-

ves iespējama nepārtraukta līnija, kas nepārtrūkst ne uz

mirkli? — uzplijās Govorkovs.

— Tāda līnija var būt tikai ārprātīgam, bet nevis normā-

lam cilvēkam, un to apzīmē par — idēe fixe!. Kas attiecas uz

veseliem cilvēkiem, tad viņiem daži pārtraukumi jāuzskata par

normālu un nepieciešamu parādību. Man vismaz tā šķiet. Bet

pārtraukuma mirkļos cilvēks taču nenomirst, bet dzīvo, tādēļ
dzīves līnija viņā turpinās, — paskaidroja Torcovs.

— Kāda tad ir šī līnija?
— To jautājiet zinātniekiem! Mēs taču vienojāmies, ka turp-

māk uzskatīsim par normālu, nepārtrauktu tādu psichiskās dzī-

ves līniju, kurā obligāti gadās nelieli pārtraukumi.
Stundas beigās Arkādijs Nikolajevičs paskaidroja, ka mums

vajadzīga nevis viena, bet vesela virkne šādu līniju, tas ir:

iztēles, izdomas, uzmanības, objektu, loģikas un secības, posmu

un uzdevumu, vēlēšanās, tieksmju un darbības, nepārtrauktu pa-

tiesības un ticamības mirkļu, emocionālo atmiņu, saskares, pie-
mērošanās un citu elementu līnijas, kādas nepieciešamas daiļ-
radei.

Ja uz skatuves pārtrūkst darbības līnija, — tas nozīme, ka

1 Uzmācīgā ideja.
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loma, luga, izrāde apstājusies. Ja tas pats notiek ar psichis-
kās dzīves virzības līniju, ja, piemēram, pārtrūkst domu (prāta)
darbības līnija, tad aktieris nespēj rast priekšstatu un slēdzienu
par to, ko izsaka teksts; tas nozīmē, ka, lomu tēlodams, viņš
nesaprot, ko dara un runā uz skatuves. Ja apstāsies griba's-
jūtu darbības līnija, aktieris, lomu tēlojot, pārstāj tiekties un

pārdzīvot.

_Šo darbības līniju ietvarā cilvēks-aktieris un cilvēks-tēla

veidotājs dzīvo uz skatuves gandrīz nepārtraukti. Šīs līnijas
piešķir attēlojamai personai dzīvību un kustību. Tiklīdz darbī-
bas līnija pārtrūkst, — izbeidzas lomas dzīve un iestājas para-
lizē vai nave. Līnijai atjaunojoties, atdzīvojas arī loma.

Šāda miršanas un atdzimšanas maiņa ir nenormāla. Loma

prasa pastāvīgu dzīvi un gandrīz nepārtrauktu dzīves līniju.

19... g

_— Pēdējā stundā jūs atzināt, ka arī drāmā, tāpat kā katrā

mākslā, vispirms nepieciešama nepārtraukta, vienlaidu līnija, —

šodien teica Arkādijs Nikolajevičs. — Vai gribat, es jums pa-
rādīšu, kā tā veidojas?

— Protams, gribam! — lūdza skolnieki.
— Pastāstiet man, ko jūs šorīt darījāt, sākot ar to mirkli,

kad pamodāties? — viņš griezās pie Vjuncova.
Nemierīgais jauneklis smieklīgi sakoncentrējās un nopietni

pārdomāja, kā atbildēt uz jautājumu. Bet viņam neizdevās pa-
virzīt uzmanību atpakaļ uz šodien notikušo. Lai viņam palī-
dzētu, Arkādijs Nikolajevičs deva šādu padomu:

— Atceroties pagātni, neejiet uz priekšu, nevirzieties uz ta-

gadni, bet, otrādi, kāpieties atpakaļ, virzieties no tagadnes uz

pagātni, kuru jūs labi atceraties. Atkāpties ir vieglāk, sevišķi
tajos gadījumos, kad jādomā par neseno pagātni.

Vjuncovs nevarēja uzreiz aptvert, kā to izdarīt, tādēļ Arkā-

dijs Nikolajevičs viņam -palīdzēja.
Viņš teica:

— Pašlaik mēs sarunājamies šeit, klasē. Bet ko jūs darījāt
pirms tam?

— Pārģērbos.
—Šī pārģērbšanās ir neliels patstāvīgs process. Tajā

ietvertas atsevišķas sīkas vēlēšanās, tieksmes, darbības un citi

mirkļi, bez kuriem nevar izpildīt nosprausto kārtējo uzdevumu.

Pārģērbšanās jūsu atmiņā iezīmēja īsu darbības līniju no jūsu
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dzīves. Cik uzdevumu, tik izpildes procesu, — tikpat daudz arī

īsu darbības līniju lomas dzīvē. Te būs piemērs:
Kas notika agrāk pirms pārģērbšanās?
— Es paukojos un vingroju.
— Bet vēl agrāk?
— Es smēķēju bufetē.

— Bet pirms tam?

— Biju uz dziedāšanas stundu.

— Viss tas — jūsu dzīves īsās darbības līnijas, kas atstā-

jušas pēdas jūsu atmiņā, — piezīmēja Arkādijs Nikolajevičs.
Tā aizvien vairāk un vairāk atkāpjoties, Vjuncovs nonāca

līdz tam mirklim, kad viņš šodien pamodies uzsācis dienas

gaitas.
— No tā, ko jūs šodien dienas pirmajā pusē pārdzīvojāt,

sākot ar pamošanos un beidzot ar pašreizējo mirkli, izveidojās

jūsu dzīves īso līniju gara virkne. Jūsu atmiņa saglabājusi šos

mirkļus.
Lai tos vēl labāk nostiprinātu, atkārtojiet vairākas reizes

tādā pašā secībā nesen veikto darbu! — ierosināja Arkādijs
Nikolajevičs.

Pēc tam kad tas bija izpildīts, viņš atzina, ka Vjuncovs ne

tikai sajutis šāsdienas notikumus, bet arī tos nostiprinājis.
— Tagad vairākas reizes atkārtojiet to pašu darbu, sekojot

pa /nesenās pagātnes atmiņu pēdām, bet tikai pretējā virzienā,

tas ir, sāciet ar pamošanās mirkli un nonāciet līdz tam mirk-

lim, ko mēs pašlaik pārdzīvojam!
Vjuncovs izpildīja vairākas reizes arī šo pavēli.
— Tagad sakiet, — Arkādijs Nikolajevičs griezās pie viņa,

— vai jūs nesajūtat, ka visas šīs atmiņas un veiktais darbs

atstāj jūsos kādas pēdas — izraisa domu, jūtu vai arī citus

priekšstatus par jūsu šāsdienas dzīves samērā garo darbības

līniju? Tur taču ievītas ne tikai atmiņas par atsevišķām darbī-

bām un rīcību, ko jūs veicāt nesenā pagātnē, — tur iekļaujas
vesela virkne pārdzīvojumu, domu, sajūtu utt.

Vjuncovs ilgi nesaprata, ko viņam jautā. Kopā ar skolnie-

kiem es viņam paskaidroju:
— Kā tu to nesaproti? — Ja atskatāmies atpakaļ, tad at-

ceramies veselu ri/ndu ikdienišķu, labi zināmu uzdevumu, kas

veikti ierastā kārtībā. Bet, ja nesenai pagātnei pievērstu lielāku

uzmanību un koncentrētos, tad atcerētos ne tikai ārējo darbī-

bas līniju, bet arī šāsdienas dzīves iekšējo pārdzīvojumu līniju.
Tā atstāj neskaidras pēdas un klājas aiz mums kā lenta.
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Vjuncovs klusēja. Acīm redzot viņš bija pilnīgi apjucis. Ar-

kādijs Nikolajevičs atstāja viņu mierā un griezās pie manis:
— Jūs sapratāt, kā var atdzīvināt šāsdienas dzīves līnijas

pirmo pusi. Izdariet to pašu ar otru pusi, kas vēl šodien nav

nodzīvota! — viņš uzaicināja mani.

— Kā es varu zināt, kas ar mani notiks tuvākā nākotnē? —

es atteicu.

— Kā? Jūs nezināt, ka pēc manas stundas jums būs citas

nodarbības, ka pēc tam iesiet mājās un tur pusdienosiet? Vai
tad jums šovakar nav nekas padomā? Vai neesat nodomājis
apmeklēt paziņas, aiziet uz teātri, kino, lekcijām? Vai jūsu
nodomi piepildīsies, to jūs nezināt, bet domāt taču varat.

— Protams, — es piekritu.
— .Bet, ja tas tā, tad jums jau ir savi nodomi par šāsdienas

otro pusi! Vai jūs neizjūtat nepārtrauktu nākotnes līniju, kas

stīdz tālumā ar savām rūpēm, pienākumiem, priekiem un nepa-

tikšanām, par ko domājot jūsu labsajūta vai nu ceļas, vai ari

noplok.
Šai nākotnes iecerē izmanām rosību, bet, kur rosība, tur

iezīmējas arī dzīves līnija. Vai jūs to sajūtat, kad domājat par
to, kas jūs nākotnē sagaida?

— Protams, es izjūtu to, par ko jūs runājat.
— Savienojiet šo līniju ar agrāko, pievienojiet pašreizējo,

un jūs iegūsiet vienu lielu, nepārtrauktu pagātnes, tagadnes un

nākotnes caurviju līniju, kas ietver jūsu šāsdienas dzīves gaitas
un plūst nepārtraukti no pamošanās rītā līdz aizmigšanai va-

karā. Vai tagad jūs saprotat, ka jūsu dzīves atsevišķās, sīkās

līnijas saplūst vienkopus, vienā lielā, kompaktā dzīves līnijā,
kurā ietvertas visas jūsu dienas gaitas?

Tagad iedomājieties, — Arkādijs Nikolajevičs turpināja pa-

skaidrot, — ka jums uzticēts nedējas laikā sagatavot Otello

lomu. Vai jūs nejūtat, ka visa jūsu dzīve šai laika posmā būtu

pakjauta vienam mērķim — godam izpildīt šo grūto uzdevumu.

Veselas septiņas dienas jūs būtu šā uzdevuma varā un jūs
nomāktu tikai vienas rūpes — nospēlēt šo grūto lomu.

— Protams, — es atzinos.

— Vai jūs nejūtat, ka nozīmētais laika posms ietver daudz

ilgāku nepārtrauktu dzīves līniju kā iepriekšējā piemērā — tas

aptver veselu nedēlu, kas būs veltīta Otello lomas sagatavoša-
nai? — izjautāja Torcovs. — Ja eksistē dienas, nedējas līnija,
kādēļ tad nevar būt mēneša, gada un beidzot visas dzīves

līnija?
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Šīs lielās līnijas veidojas no daudzām mazajām.
Taisni tāpat tas notiek ikkatrā lugā un lomā. Arī tur lielās

līnijas veidojas no daudzām mazajām, un uz skatuves tās var

aptvert dažādus laika sprīžus — dienas, nedēļas, mēnešus, ga-

dus, visu dzīvi un tā tālāk.

Reāla īstenība šo līniju sasaista pati dzīve, bet lugā to rada

rakstnieka ticamā, mākslinieciskā izdoma.

Bet viņa iezīmētā līnija nav kompakta — nepārtraukta, kas

aptvertu visu lomas dzīvi; tā veidota tikai daļēji, ar lieliem

pārtraukumiem.
— Kāpēc? — es nesapratu.
— Mēs jau runājām par to, ka dramaturgs nesniedz visu

lugas un lomas dzīvi, bet tikai tos momentus, kuri norisinās un

kurus parāda uz skatuves. Dramaturgs daudz ko neapraksta
no tā, kas notiek ārpus dekorācijām, ārpus lugas darbības vie-

tas. Dramaturgs ļoti bieži noklusē to, kas notiek aiz kulisēm,
tas ir, noklusē tos iemeslus, kas izraisa darbības personu rī-

cību un kas aktieriem jāattēlo uz skatuves. Mums pašiem ar

savu iztēli un izdomu vajag papildināt to, ko autors nav izvei-

dojis un uzrakstījis. Citādi nav iespējams pilnīgi parādīt tā

«cilvēka dvēseles dzīvi», kas aktierim jāattēlo uz skatuves, un

var parādīt tikai atrautus dzīves fragmentus.
Pārdzīvojumam vajadzīga nepārtraukta (relativa) lomas un

lugas dzīves līnija.
Pārlēcieni un robi lomas dzīves līnijā nav pieļaujami ne uz

skatuves, ne arī aiz kulisēm. Tie pārrauj attēlojamās personas
dzīvi un rada tukšus, nedzīvus momentus. Tos aizpilda paša
aktiera personiskās blakus domas un jūtas, kurām nav nekāda

sakara ar to, ko viņš spēlē. Tas viņu ievirza pa nepareizu
ceļu — personiskās dzīves jomā.

Pieņemsim, ka jūs spēlējat «naudas dedzināšanas» etidi un

teicami virzāt lomas dzīves līniju: paklausot sievas aicināju-

mam, ejat uz ēdamistabu, lai papriecātos, kā mazgā dēlu. Bet,
nonācis tur, jūs satiekat paziņu, kas tikko atbraucis no tālienes

un, izmantodams protekciju, nokļuvis aiz kulisēm. Viņš jums

pastāsta ļoti jocīgu gadījumu, kas noticis ar jūsu tuvo radi-

nieku. Tikko valdīdams smieklus, jūs izejat, lai turpinātu dedzi-

nāšanas ainu un izturētu «traģiskā apmulsuma» pauzi.
Jūs paši saprotat, ka šādi iespraudumi lomas darbības līnijā

tikai kaitē lomai, bet jums — nepalīdz. Tas nozīmē, ka arī aiz

kulisēm nedrīkst pārtraukt lomas darbības līniju. Bet daudzi

aktieri nevar aiz kulisēm spēlēt lomu tikai paši sev. Lai viņi
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nespēlē, bet lai pārdomā, kā viņi rīkotos, ja atrastos attēloja-
mas personas apstākļos? Šī un citu jautājumu izšķiršana, kas
attiecas uz lomu, obligāta katram skatuves māksliniekam
ikkatra izrādē. Tikai tadej aktieri ierodas teātrī un iziet skatī-
tāju priekša. Ja aktieris aiziet no teātra, neizpildījis savu šās-
dienas obligāto uzdevumu, jāuzskata, ka viņš nav veicis savu

pienākumu.

19... g

Arkādijs Nikolajevičs iesāka stundu ar to, ka pavēlēja
visiem iet uz skatuves, apsēsties pēc iespējas ērtāk «Maloļetko-
vas vieisistabā» un runāt, kas katram patīk.

Skolniekus nosēdināja ap apaļo galdu pie sienas, kur bija
piestiprinātas elektriskas spuldzītes.

Visnemierīgākais bija Raehmanovs, un mēs spriedām, ka

demonstrēs kādu jaunu viņa izdomājumu.
Mūsu kopējo pārrunu laikā skatuves dažādās vietās spul-

dzītes uzliesmoja un dzisa; pēc tam es ievēroju, ka tās iedegās
ta cilvēka tuvumā, kas runāja, vai arī gaismas loks aptvēra
tos, par kuriem runāja. Piemēram: vajadzēja Rachmanovam

pateikt tikai vārdu — spuldzīte iedegās viņa tuvumā. Tiklīdz

atcerējāmies kādu lietu, kas atradās uz galda, — tūlīt virs tās

iedegās gaisma, utt.

Tikai vienu es nesapratu, kāpēc spuldzītes uzliesmoja ārpus
mūsu istabas: ēdamistabā, zālē un citās telpās tai blakus. Izrā-

dījās, ka šī gaisma ilustrē to, kas notiek ārpus mūsu viesista-

bas. Tā, piemēram: atceroties pagātni — spuldzītes iedegās
gaitenī; kad runājām par tagadni, kas notiek ārpus mūsu ista-

bas, — spuldzītes iedegās ēdamistabā. Kad fantazējām, domā-

dami par nākotni, — spuldzītes iedegās «Maloļetkovas dzīvokļa
zālē». Bez tam es ievēroju, ka uzliesmojumi mainījās nepār-
traukti: nebija viena spuldze vēl paspējusi nodzist, kad jau iede-

gās otra. Torcovs mums paskaidroja, ka uzliesmojumi ilustrē

objektu nepārtrauktu maiņu, kas bez apstājas loģiski, secīgi vai

arī nejauši noris mūsu dzīvē.

— Tā tam jānotiek arī izrādē, lomu izpildot, — Torcovs pa-

skaidroja. — Svarīgi, lai objekti uz skatuves nepārtraukti cits

citu nomainītu un lai tie radītu kompaktu līniju. Šai līnijai jā-

plūst šeit — uz skatuves, šaipus rampai, tai nav jātiecas pāri
otrā pusē — skatītāju zālē.

Cilvēka vai lomas dzīve ir nepārtraukta objektu un uzma-

nības loku maiņa, kas noris te apkārtējā reālajā dzīvē uz ska-
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tuves, te iedomātā īstenībā, te pagātnes atmiņās, te nākotnes

sapņos, — bet tikai ne teātra skatītāju zālē. Skatuves māksli-

niekam šī nepārtrauktā līnija ir izcili svarīga, tāpēc tā jāno-
stiprina.

Pielietojot gaismas ilustrāciju, es jums tūlīt parādīšu, kā

aktierim jārisina nepārtraukta dzīves līnija, tēlojot lomu.

Apsēdieties parterā, — viņš griezās pie mums, — bet Ivans

Platonovičs lai lien elektrības būdā un palīdz man!

Lūk, kādu lugu es spēlēšu! Šodien šeit ir ūtrupe. Pārdod
divas Rembranta gleznas. Gaidot pircējus, mēs ar lietpratēju
glezniecības jautājumos sēžam pie apaļā galda un spriežam, par
kādu cenu pārdot gleznas. Tādēļ ir jāapskata viena un otra.

(Kad spuldze Torcova rokā nodzisa, — tanī pašā laikā

spuldzes istabas abās pusēs viena pēc otras iedegās un no-

dzisa.)
Tā domās jāsalīdzina šīs gleznas ar citām Rembranta izci-

lajām gleznām, kas atrodas mūsu muzejos un ārzemēs.

(Spuldze priekštelpā, kas ilustrēja muzejos iedomātās glez-

nas, te iedegās, te nodzisa pārmaiņus ar divām sienas spul-
dzēm, kas ilustrēja iedomātās gleznas viesistabā.)

Vai redzat šīs nespodrās spuldzītes, kas pēkšņi iedegās pie

izejas durvīm? Tie ir sīkie uzpircēji. Viņi saista manu uzma-

nību, un es tos sagaidu, bet bez kādas pacilātības.
«Ja nāks tikai šādi klienti, man neizdosies gleznu cenu pa-

augstināt!» es nodomāju. Tā esmu nogrimis savās domās, ka

nevienu neievēroju.

(Visas pārējās spuldzes nodzisa, bet Torcovu no augšas

apgaismoja slīdošais gaismas stars, kas ilustrēja mazo uzma-

nības loku. Kamēr Arkādijs Nikolajevičs satraukts staigāja pa

istabu, tas visur pavadīja viņu.)

Skatieties, skatieties; skatuves dziļuma visas istabas uz-

liesmo jaunas spuldzes!

Tie ir ārzemju muzeju pārstāvji. Protams, ka es tos sagaidu
ar sevišķu cieņu.

Pēc tam Arkādijs Nikolajevičs attēloja mums ir tikšanos, ir

ūtrupi. Viņa uzmanība sevišķi spēcīgi saasinājās, kad sākās

nikna cīņa starp cienījamiem pircējiem; tā beidzās ar milzīgu

skandālu, ko izteica gaismas bakchanalija ... Lielas spuldzes
visas reizē un atsevišķi iedegās un dzisa; tas izveidoja skaistu

ainu — taisni kā uguņošanas apoteozes finālā. Acis šaudījās uz

visām pusēm.



— Vai man izdevās jums ilustrēt, kā uz skatuves veidojas
nepārtraukta dzīves līnija? — Arkādijs Nikolajevičs jautāja.

Govorkovs paziņoja, ka Torcovam nav izdevies pierādīt to,
ko viņš gribējis.

— Jūs, ja atjauts teikt, pierādījāt mums pilnīgi pretējo.
Gaismas ilustrācija parāda mums nevis nepārtrauktu līniju, bet

gan nepārtrauktus lēcienus.
— Es to neatrodu. Aktiera uzmanība bez apstājas pāriet no

viena objekta uz otru. Šī pastāvīgā uzmanības objektu maiņa
arī rada nepārtrauktu līniju. Ja aktieris pieķeras tikai vienam

objektam un visu cēlienu vai lugu turēsies tikai pie tā, tad

nebūs nekādas kustību līnijas, bet, ja tāda izveidotos, tad tā

būtu līnija, ko veido gara slimnieks, kuru, kā es teicu, nosauc

par «idēe fixe».

Skolnieki sāka Arkādiju Nikolajeviču aizstāvēt un apstipri-
nāja, ka viņam izdevies uzskatāmi paskaidrot savu domu.

— Jo labāk! — viņš teica. — Es jums parādīju, kādai no-

risei vajadzētu būt uz skatuves. Atcerieties un salīdziniet,
kas tik bieži notiek ar aktieriem uz skatuves, bet kas nekad

nedrīkstētu notikt. Kādreiz es jums to demonstrēju ar šīm pa-
šām spuldzītēm. Tās iedegās uz skatuves reti, tanī pašā laikā

skatītāju zālē uzliesmoja gandrīz nepārtraukti.
Kā jūs domājat, vai tas ir normāli, ka aktiera dzīve un uz-

manība uz skatuves iedarbojas tikai mirkli, pēc tam uz ilgāku
laiku pagaist un pārceļas uz skatītāju zāli vai arī ārpus teātra,

pēc brīža atkal atgriežas, lai no jauna nozustu no skatuves?

Šādi tēlojot, tikai nedaudzi aktiera dzīves mirkli pieder lo-

mai, pārējie tai sveši. Šāds dažnedažādu jūtu mistrojums nav

mākslai vajadzīgs.
Mācieties radīt uz skatuves relativi nepārtrauktu strāvojuma

līniju katram psichiskās dzīves virzītājam un katram daiļrades
elementam!
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XIV. IEKŠĒJĀ SKATUVISKĀ PAŠSAJŪTA

19...

Stunda nav parasta, bet ilustrēta ar plakātu. Arkādijs Niko-

lajevičs teica:

— Kurp traucas ierosinātās psichiskās dzīves virzītāju
līnija? Kurp traucas pianists radoša saviļņojuma brīžos, lai

izteiktu savas jūtas un ļautu savai daiļradei plaši izvērsties?
Pie klavierēm, pie sava instrumenta. Kurp šādos brīžos traucas

gleznotājs? Pie audekla, pie otām, krāsām, tas ir, pie savas

daiļrades ieročiem. Kam pievēršas aktieris, pareizāk sakot, —

viņa psichiskās dzīves virzītāji? — Tam, kas to virza: tas

ir, — aktieris pievēršas savai garīgajai un fiziskajai esībai,

saviem dvēseles elementiem. Prāts, griba un jūtas saceļ trauk-

smi un ar īpatnu sparu, temperamentu un pārliecību mobilizē

visus iekšējos radošos spēkus.
Kā miegā grimusi kara nometne pēkšņi pamostas no

trauksmes signāla un pošas uzbrukumam, tāpat arī mūsu artis-

tiskie dvēseles spēki ceļas un steidzīgi gatavojas radošam

karagājienam.
Daudzās iztēlē rastās izdomas, uzmanības objekti, saskares

mirkļi, uzdevumi, vēlēšanās un darbības, patiesības un ticamī-

bas momenti, emocionālās atmiņas, piemērošanās paņēmieni —

kārtojas bezgalīgi garā ierindā.

Psichiskās dzīves virzītāji apstaigā šo ierindu, uzmudina

elementus un paši vēl spēcīgāk aizraujas radošā entuziasmā.

Vēl vairāk — tie uztver elementu dabiskās īpašības. Līdz

ar to prāts, griba un jūtas kļūst aktivākas, darbīgākas. Iztēlē

radītā izdoma, kas piešķir lugai ticamību, vēl spēcīgāk ietekmē

psichiskās dzīves virzītājus, bet uzdevumus vēl vairāk nopa-

mato. Tas palīdz virzītājiem un elementiem labāk sajust lomas

dzīves patiesību un noticēt skatuviskās darbības reālajai iespē-
jamībai. Tas viss, kopā ņemot, izraisa pārdzīvojumu un vaja-
dzību nodibināt saskari ar darbības personām uz skatuves,. —

un tādēļ nepieciešama piemērošanās.
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Vardu sakot, elementu ierindu apstaigājot, psichiskās dzīves

virzītāji uztver šo elementu toņus, krāsas, nokrāsas, noskaņas.
Tie piesātinās ar šo elementu garīgo saturu.

Savukārt psichiskās dzīves virzītāji aizrauj elementu rindas

ne_ tikai ar savu enerģiju, spēku, gribu, emociju un domu, bet

an nodod elementiem tās lomas un lugas vērtības, ko atnesuši

sev līdz, kas izraisīja sajūsmu, pirmoreiz iepazīstoties ar dzej-
nieka darbu, un kas pamudināja uz daiļradi. Virzītāji piepotē
elementiem šos lomas dvēseles pirmos asnus.

No šiem asniem izpildītāja dvēselē pakāpeniski veidojas
lomai atbilstošas izjūtas. Šādas izjūtas līdzīgi brašiem kara-

pulkiem dodas uz priekšu psichiskās dzīves virzītāju vadībā.

— Kurp tad traucas šie izjūtu pulki? — jautāja skolnieki.
— Kaut kur tālu

.. . Turp, kur tos aicina iztēles izdomas,
doto apstākļu un lugas maģisko «ja būtu» šķietamais mājiens.
Tie traucas turp, kur vilina daiļrades uzdevumi, kurp virza

iekšējās vēlēšanās, tieksmes, lomas darbības. Tie nodibina sa-

skari ar objektiem, tas ir, ar lugas darbības personām. Tie

tiecas pēc mākslinieciskas patiesības un ticamības uz skatuves

un dzejnieka darbā. legaumējiet, ka viss tas notiek uz ska-

tuves — šaipus rampas — un nevis skatītāju zālē!

Jo tālāk tiecas elementu rindas, jo ciešāk sakļaujas to strā-

vojumu līnijas, kas galu galā savijas it kā vienā kopējā

mezglā. Aktiera tēlotāja un lomas elementu kopplūsma rada to

izcili svarīgo skatuves mākslinieka noskaņojumu, ko mūsu va-

lodā saucam par... — Arkādijs Nikolajevičs norādīja uz pla-
kātu ar uzrakstu:

lekšēja skatuviska pašsajūta.

— Kā tad tā?! — izbijās Vjuncovs.
— Ļoti vienkārši, — es sāku viņam paskaidrot, lai pats sevi

pārbaudītu. — Psichiskās dzīves virzītāji un elementi apvieno-

jas kopējam mērķim. Šis mērķis ir aktiera tēlotā loma. Vai

ne tā?

— Jā gan, tikai ar diviem labojumiem. Pirmais: kopējais
pamatmērķis vēl tālu. Apvienošanās notiek tāpēc, lai ar kopē-
jiem spēkiem atrastu šo mērķi.

Otrs labojums skar terminoloģiju. levērojot norunu, artistis-

kās spējas, īpašības, apdāvinātību, dabiskās dotības un pat da-

žus psichotechnikas paņēmienus — līdz šim mēs vienkārši

saucām par «elementiem». Tas bija tikai pagaidu apzīmējums.
Mēs pieļāvām to tikai tāpēc, ka bija vel par agru runāt par
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pašsajūtu. Tagad, kad mes esam jau minējuši šo vardu, es

paziņoju jums īsto apzīmējumu:

lekšējās skatuviskās pašsajūtas elementi.

— Skatuviskās... pašsajūtas... elementi... lekšējā...
skatuviskā... pašsajūta... — Vjuncovs iekala šos gudros
vārdus. — Nekādi nevar saprast! — viņš beidzot nosprieda,
smagi nopūtās, atmeta ar roku un izmisumā sāka plēst matus.

— Kas tur ko nesaprast? lekšējā skatuviskā pašsajūta — ir

gandrīz pavisam normāls cilvēka stāvoklis.

— Gandrīz?!

— Tas ir labāks par normālo, bet reize ar to arī... slik-

tāks.

— Kāpēc sliktāks?

— Tāpēc, ka skatuviskā pašsajūta, ievērojot publiskas daiļ-
rades īpatnējos apstākļus, slēpj sevī teātra un skatuves pie-

garšu, izrādīšanās tieksmi, no kuras brīva dabiskā, cilvēciskā paš-

sajūta. Tāpēc mēs šādu aktiera stāvokli uz skatuves nesaucam

vis vienkārši par iekšējo pašsajūtu, bet papildinām ar vārdu

skatuviskā.

— Bet kādā ziņā iekšējā skatuviskā pašsajūta ir labāka par

mormalo?

— Tāpēc, ka tā ietver sevī publiskās vienatnības sajūtu, ko

mēs reālajā dzīvē nepazīstam. Tā ir brīnišķa sajūta. Savā

laikā jūs atzināties, ka jums ir garlaicīgi ilgāku laiku spēlēt
tukšā teātrī vai pie sevis mājā — istabā, aci pret aci tikai ar

partneri. Mēs tādu spēli toreiz salīdzinājām ar dziedāšanu tādā

istabā, kas pieblīvēta ar paklājiem un mīkstām mēbelēm —

priekšmetiem, kas iznīcina akustiku. Bet skatītāju pārpildītā
teātrī, kur tūkstošiem siržu pulsē unisonā ar aktiera sirdi, — mūsu

jūtām izveidojas brīnišķa rezonanse un akustika. Atbildot kat-

ram īstam pārdzīvojuma mirklim, ko sniedzam no skatuves,

mums pretī no skatītāju zāles plūst atsaucība, līdzdalība, līdz-

jūtība, neredzami strāvojumi, ko raida tūkstošiem modru, sa-

viļņotu cilvēku, kas kopā ar mums rada izrādi. Skatītāji var

aktieri ne tikai nonievāt un nobaidīt, viņi spēj arī iedvest īstu

radošu enerģiju. Tā sagādā viņam tīkamu dvēseles siltumu, no-

stiprina ticību sev un savam jaunrades darbam.

Sajūta, ko izraisa cilvēku dvēseļu atsaucība, kas plūst no

pārpildītas skatītāju zāles, — sagādā mums vislielāko prieku,
kāds vien iespējams.



327

Tada kārta publika daijrade gan traucē aktieri, gan ari pa-
līdz viņam.

Uz skatuves, diemžēl, šāda pareiza, gandrīz pilnīgi dabiska
cilvēka ļoti, ļoti reti rodas pati no sevis. Kad daž-
reiz pagadās šada veiksmīga izrāde vai atsevišķi izrādes

mirkļi, aktieris, atgriezdamies ģērbtuvē, saka: «Šodien man

veicas!»

Tas nozīmē, ka viņš nejauši uz skatuves sasniedzis gandrīz
normālu noskaņojumu.

Šādos izcilos momentos viss aktiera daiļrades aparāts, visas

tā atsevišķās daļas, visas viņa, tā teikt, iekšējās «atsperes»,
«podziņas», «pedāļi» darbojas lieliski, gandrīz tāpat vai pat vēl

labāk nekā īstenajā dzīvē.

Šāda iekšēja skatuviska pašsajūta mums visnotaļ nepiecie-
šama, jo tikai šādā atmosfērā var notikt īsta daiļrade. Lūk, kā-

dēļ mēs tik izcili augstu vērtējam iekšējo skatuvisko pašsajūtu!
Daiļrades procesā tas ir viens no svarīgākajiem momentiem,
kura dēļ mēs izpētījām elementus.

Kāda laime, ka mūsu rīcībā ir psichotechnika, kas, pakļauta
mūsu vēlēšanām un iegribai, spēj radīt iekšējo skatuvisko paš-

sajūtu, ko agrāk mēs saņēmām neviļus kā «Apolona dāvanu»!

Lūk, kādēļ, pabeidzis stundu, es jūs apsveicu: jūs šodien

iepazināties ar ļoti svarīgu posmu mūsu mācības gaitā, jūs

iepazināties ar —

iekšējo skatuvisko pašsajūtu.

19... g

— Tajos, — diemžēl, loti biežos — gadījumos, — teica

Arkādijs Nikolajevičs, — kad uz skatuves nerodas pareiza

iekšējā skatuviskā pašsajūta, aktieris, atgriezies ģērbtuvē, sū-

dzas: «Man nav vēriena, nevaru šodien spēlēt!» Tas nozīmē, ka

aktiera psichiskais daiļrades aparāts nedarbojas pareizi vai arī

pilnīgi stāv dīkā, ir uzkundzējušies mechaniski ieradumi, pie-

ņemta uzspēle, štampi, amatniecība. Kas šādu noskaņojumu

rada? Vai aktieri apmulsinājusi portāla tumsa un tāpēc nav

sadarbojušies pašsajūtas elementi? Varbūt viņš skatītājiem

sniedzis nesagatavotu lomu, 'kur pats neticējis ne izrunātam

vārdam, ne izpildītai darbībai? Vai tas radījis nenoteiktību,

pašsajūtas svārstību?
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Bet var gadīties, ka aktieris vienkārši noslinkojis un nav

pienācīgi sagatavojies jaunradei, nav atsvaidzinājis labi izstrā-

dāto lomu. Jāpiezīmē, ka loma jāatsvaidzina pirms katras izrā-

des. Nesagatavojies viņš izgājis uz skatuves un ārēji parādījis
lomas formu. Labi, ja loma veidota pēc stingri nospraustas par-
titūras un augstā iztēles mākslas technikā. Šādu darbu vēl var

saukt par daiļradi, kaut arī tas neatbilst mūsu mākslas vir-

zienam.

Bet var būt, ka aktieris nav sagatavojies izrādei neveselī-

bas vai vienkārši slinkuma, neuzmanības, personisku rūpju un

nepatikšanu dēļ, kas novērsušas viņa uzmanību no daiļrades.
Var būt, ka viņš ierindojams to «aktieru» skaitā, kuri para-
duši lomu nopļāpāt un ārdīties publikai par prieku, jo nekā cita

viņi neprot darīt. Visos minētajos gadījumos pašsajūtas ele-

mentu sastāvs, izvēle un kvalitāte ir daudzējādi nepareiza. Nav

nekādas vajadzības izstudēt katru no šiem gadījumiem atse-

višķi. Pietiek ar vispārējo secinājumu.
Jūs zināt, ka aktieris, iziedams uz skatuves skatītāju tūk-

stošu priekšā, no bailēm, samulsuma, kautrības, atbildības sajū-
tas un piepūles var zaudēt pašsavaldīšanos. Tādos brīžos viņš

nespēj dabiski runāt, skatīties, dzirdēt, domāt, gribēt, just, iet,
darboties. Viņš nervozi cenšas iztapt skatītājiem, parādīt sevi

uz skatuves ar laušanos, noslēpt savu apmulsumu — skatītā-

jiem par uzjautrinājumu. Šādos brīžos aktiera daiļrades elementi

it kā izkliedējas un darbojas atrauti cits no cita: uzmanība

uzmanības dēļ, objekti — objektu dēļ, patiesības izjūtas —

patiesības izjūtu dēļ, piemērošanās — piemērošanās dēļ utt.

Šāda parādība, protams, ir nenormāla. Nepieciešams, lai

aktiera elementi, kas rada pašsajūtu, darbotos saliedēti, tāpat
kā tas mēdz būt reālajā dzīvē.

Tādu pašu elementu saliedētību daiļrades brīžos prasa arī

pareiza iekšēja skatuviskā pašsajūta, kas gandrīz ne ar ko ne-

atšķiras no pašsajūtas reālajā dzīvē. Tā tas mēdz būt arī uz

skatuves, ja aktieris sevi pareizi noskaņojis radošam darbam.

Tikai nelaime tā, ka skatuviskā pašsajūta, ievērojot īpatnējos

daiļrades apstākļus, ir nestabila. Tiklīdz rodas svārstības, arī

visi elementi zaudē kopsakarību un turpina darboties, atrauti

cits no cita, paši par sevi un sevis labad. Tādā gadījumā ak-

tieris darbojas gan uz skatuves, tikai ne lomai vēlamā virzienā,

bet vienkārši tāpēc, lai darbotos. Ja aktieris nodibina saskari

nevis ar partneri, kā tas nepieciešams lugā, bet... ar skatītā-

jiem, lai tiem pakavētu laiku, ja viņš piemērojas — nevis ta-
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pēc, lai pārraidītu partnerim savas domas un jūtas, analogas
lomai, bet gan tāpēc, lai padižotos ar savas aktieriskās meista-

rības izsmalcināto techniku un tā tālāk, — tad šādu aktieru

attēlotie cilvēki staigās pa skatuvi bez jebkādām garīgām īpa-
šībām, kādas nepieciešamas tēlotai lomai. Šiem neizveidotajiem
cilvēkiem trūkst vai nu patiesības izjūtas un ticamības tam. ko

viņi dara, vai arī viņiem nav uzmanības, kāda nepieciešama
cilvēkam pret to, ko viņš runā. Šie neizveidotie cilvēki zaudē

objektu un reizē ar to īstas saskares jēgu un iespēju. Un tāpēc
šādu diletantu radītās darbības ir nedzīvas un tajās nav pa-
manāmi ne reāli cilvēciski priekšstati, ne iekšējie redzējumi,
ne arī vēlēšanās un tieksmes, bez kurām aktiera dvēselē ne-

dzimst griba-jūtas.
Kas notiktu, ja šādi trūkumi eksistētu arī mūsu ārējā, fizis-

kajā būtībā, ja tie būtu acīm skatāmi un ja uz skatuves radī-

tās personas staigātu bez ausīm, bez roku pirkstiem, bez zo-

biem? Nez vai mēs varētu ar šādu kroplību samierināties. Bet

iekšējās būtības trūkumi nav saskatāmi. Skatītāji tos neapzi-
nās, bet tikai nojauš. Tie saprotami tikai izciliem mūsu māk-

slas speciālistiem.
Lūk, kādēļ parastais skatītājs saka: «Viss it kā būtu labi,

bet nespēj aizraut!» Tāpēc skatītājs neatsaucas šādai aktieru

spēlei, neaplaudē un nenāk izrādi skatīties otru reizi. Visi šie

un vēl sliktāki izkropļojumi pastāvīgi apdraud skatuves mākslu

un padara skatuvisko pašsajūtu nestabilu.

Vēl vairāk: briesmas padziļina tas apstāklis, ka nepareiza

pašsajūta rodas neparasti viegli un ātri un nepakļaujas novēr-

tējumam. Ja pareizi rastai iekšējai skatuviskai pašsajūtai pie-
vienosim kaut vienu nepareizu elementu, tas piesaistīs sev

tādus pašus nepareizus elementus un sagandēs daiļradei nepie-
ciešamo psichisko noskaņojumu.

Pārbaudiet manus vārdus: radiet sev uz skatuves tādu no-

skaņojumu, kur visi elementi it kā saliedētā orķestrī darbojas

saskanīgi, samainiet vienu no šiem pareizajiem elementiem ar

citu — nepareizu un palūkojieties, kādus melus jūs no tā

iegūsiet!
Piemēram, iedomājieties, ka lomas izpildītāju iztēlē rastā

izdoma ir sagudrota, kurai viņš pats nespēj ticēt! Tad tas ir

pašapmāns, meli, kas dezorganizē pareizo pašsajūtu. Tas pats
notiek arī ar citiem elementiem.

Vai an: pieņemsim, ka aktieris uz skatuves lūkojas uz

objektu, bet neredz to. Tad viņa uzmanība nekoncentrējas uz
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objektu, kā tas nepieciešams lugai un lomai, bet pavisam
otrādi — uzmanība atraujas no šķietami varmācīgi uzmākta

pareizā skatuviskā objekta un tiecas pēc cita — nepareizā, kas
to vairāk interesē un saviļņo, tas ir, — uzmanība pievēršas
skatītājiem zālē vai arī izdomātai dzīvei ārpus skatuves. Šādos

brīžos aktieris pielieto mechanisko skatīšanos, kas rada uzspēli
un izkropļo pašsajūtu. Pamēģiniet kaut vai lomas reālo uzde-

vumu atvietot ar nedzīvu aktierisku uzdevumu, parādiet pats
sevi skatītājiem vai arī izmantojiet lomu, lai palielītos ar sava

temperamenta spēku. Tiklīdz jūs pareizai noskaņai uz skatuves

pievienosiet kaut kuru no šiem nepareizajiem elementiem, visi

pārējie uzreiz vai arī pakāpeniski pārveidosies: patiesība kļūs
par konvenciju un aktieriskas technikas paņēmienu, ticība sava

pārdzīvojuma un darbības īstumam — par ticību savam ama-

tam un pierastai, mechaniskai darbībai, cilvēciskas tieksmes,
vēlēšanās un uzdevumi kļūs aktieriski, profesionāli, aktiera iz-

tēles izdoma pagaisis, to atvietos reāla ikdienība, tas ir, pie-

ņemts izdomājums, spēle, izrāde, «teātris» — vārda sliktā

nozīmē.

Tagad rezumējiet visus šos izkropļojumus: objekts viņpus

rampas plus vardarbība pret patiesības izjūtu, plus teatrālas

un nevis reālas emocionālas atmiņas, plus nedzīvs uzdevums —

viss tas iekļauts nevis mākslinieciskas izdomas atmosfērā, bet

pakļauts reālai aktieriskai ikdienišķībai un nenormāliem izrādes

apstākļiem plus spēcīga muskuļu piepūle, kas tādos gadījumos
nenovēršama.

No visiem šiem elementiem izveidojas nepareiza, skatuviska

atmosfēra, kurā nav iespējams ne pareizi pārdzīvot, ne radīt,

bet var tikai amatnieciski izrādīties un lauzties, uzjautrināt

skatītāju, viltot un atdarināt tēlu.

Vai tas pats nenotiek arī mūzikā? Arī tur viens nepareizs
tonis bojā tīro akordu, iznīcina labskanību, pārvērš konsonansi

disonansē un liek visiem pārējiem toņiem skanēt nepareizi.

Izlabojiet nepareizo toni, un akords no jauna skanēs pareizi!

Visos gadījumos, ko šodien esmu minējis, nenovēršami radī-

sies izkropļojums, kas pakļaus aktieri nepareizam noskaņoju-

mam, ko mūsu valodā saucam par amatniecisku (aktierisku)

pašsajūtu.

lesācēji aktieri un skolnieki, kā, piemēram, jūs, kam trūkst

pieredzes un technikas, visbiežāk nokļūst uz skatuves šada ne-

pareiza psichiskā noskaņojuma varā. Tas liek viņiem pielietot
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dažus aizgūtus paņēmienus. Pareiza, normāla, cilvēciska paš-
sajūta viņus skar uz skatuves tikai nejauši, negribot.

— No kurienes mums radusies amatniecība, ja mēs tikai

vienu reizi esam bijuši uz skatuves? — iebildēm.
— Es atbildēšu, ja nekļūdos, ar jūsu paša vārdiem, — viņš

norādīja uz mani. — Atcerieties — pašā pirmajā stundā, kad

es jums liku vienkārši sēdēt uz skatuves savu biedru priekšā,
bet jūs sākāt uzspēlēt, jums tad paspruka apmēram tāds tei-

ciens: «Cik savādi! Es tikai vienreiz esmu bijis uz skatuves,
visu pārējo laiku dzīvoju normālu dzīvi, bet man uz skatuves
daudz vieglāk izlikties nekā dabiski dzīvot.» Noslēpums atklāts:

pati skatuves māksla, ievērojot publikas daiļrades apstākļus,

slēpj sevī melus. Ar tiem nedrīkst samierināties, bet vajag pa-

stāvīgi cīnīties, prast tos apiet un neievērot. Skatuviskie meli

un patiesība nepārtraukti cīnās. Kā izsargāties no meliem un

nostiprināt patiesību? Šo jautājumu iztirzāsim nākošajā stundā.

19... g

Atrisināsim šādus jautājumus: pirmkārt — kā uz skatuves

izsargāties no nepareizas amatnieciskas (aktieriskas) pašsajū-
tas, lai nebūtu tikai jālaužas un jāspēlē; otrkārt — kā atrast

pareizu, cilvēcisku iekšējo skatuvisko pašsajūtu, lai varētu pa-
tiesi radīt, — Arkādijs Nikolajevičs nosprauda šāsdienas stun-

das uzdevumu.

Abus šos jautājumus var izšķirt vienlaicīgi, tādēļ ka viens

izslēdz otru: radot pareizu pašsajūtu, novēršam nepareizo,
un otrādi. Pirmais no šiem jautājumiem svarīgāks, tāpēc mēs

par to arī runāsim.

Dzīvē katrs psichisks noskaņojums rodas dabiskā ceļā pats
no sevis. Tas vienmēr ir īpatnēji pareizs, ja ievērojam iekšējās
un ārējās dzīves apstākļus.

Turpretim uz skatuves tas ir otrādi: īpatnējo publisko daiļ-
rades apstākļu ietekmē gandrīz vienmēr rodas nepareiza, ak-

tieriska pašsajūta. Tikai retumis atgadās, ka uz skatuves izvei-

dojas dabiska atmosfēra, līdzīga normālai, cilvēciskai.

Kā rīkoties, ja pareizā pašsajūta uz skatuves nerodas pati

no sevis?

Tad nākas mākslīgi radīt dabisku, cilvēcisku noskaņojumu,
gandrīz tādu pašu, kādu mēs vienmēr izjūtam īstenībā.

Te nepieciešama psichotechnika.
Tā palīdz radīt pareizo un izklaidē nepareizo pašsajūtu. Tā
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palīdz aktierim iedzīvoties lomas atmosfērā, norobežo no por-
tāla tumsas un no skatītāju zāles pievilkšanas spēka.

Kā šo procesu izpildīt?
Visi aktieri pirms izrādes grimē seju un uzģērbj kostimu,

lai tuvinātu_ savu ārieni veidojamam tēlam, bet viņi aizmirst

pašu svarīgāko: sagatavot, tā teikt, nogrimēt un ietērpt, savu

dvēseli, lai radītu attēlojamā «cilvēka garīgo dzīvi», jo viņi,
pirmkārt, ir aicināti, lai katrā izrādē pārdzīvotu šo dzīvi.

Kādēļ šie aktieri pievērš tik izcilu uzmanību tikai ķermenim?
Vai tad tas ir galvenais radītājs uz skatuves? Kāpēc «neno-

grimē» un «neietērpj kostimā» aktiera dvēseli?

— Kā tad lai to nogrimē? — jautāja skolnieki.

— Dvēseles tualete un iekšējā sagatavošanās lomai ir šāda:

neatnākt ģērbtuvē pēdējā mirklī, kā to dara vairākums, bet iz-

rādei jāsāk gatavoties (ja loma liela) divi stundas pirms sā-

kuma. Un kā gan citādi?

Skulptors, pirms viņš sāk veidot, samīca mālus; dziedātājs

pirms uzstāšanās izmēģina balsi, bet mēs iespēlējamies, lai, ja
tā var teikt, uzskaņotu mūsu dvēseles stīgas, lai pārbaudītu
iekšējos «taustiņus», «pedāļus», «podziņas», visus atsevišķos
elementus un rosinātājus, kas iedarbina mūsu daiļrades apa-
rātu.

Šis darbs jums labi pazīstams no «vingrinājumu un tre-

niņu» stundām.

Vingrinājumi sākas ar muskuļu atbrīvošanu, jo bez tā nav

iespējams tālākais darbs.

Bet pēc tam
.. . Atcerieties:

Objekts — tā ir glezna! Ko tā attēlo? Izmēru? Krāsas? Uz-

tveriet tālāko objektu! Mazais loks — ne tālāk par soļa pla-
tumu vai arī savu krūšu apmērā. Atrodiet fizisku uzdevumu!

Attaisnojiet un iedzīviniet uzdevumu ar kādu iztēlē rastu

izdomu, pēc tam atrodiet citu izdomu! Darbojieties patiesi un

ticami, izdomājiet maģisko «ja būtu», dotos apstākļus un pārējo.
Pēc tam kad visi elementi izvietoti, pievērsieties vienam

no tiem!

— Bet kuram?

— Kuram katram, kas jums daiļrades mirklī mīļāks: uzde-

vums, «ja būtu» un iztēles izdoma, uzmanības objekts, darbība,

mazā patiesība un ticamība vai cits.

Ja jums kādu no tiem izdosies iesaistīt darbā (bet tikai ne

«vispār», ne aptuveni un ne formāli, bet pilnīgi pareizi, būtiski

un līdz galam), tad arī visi pārējie elementi tieksies līdzi tam,
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kas jau iedzīvināts. Šo norisi veicina psichiskās dzīves virzī-

tāju un elementu dabiska sadarbības tieksme.

Ja, nostiprinoties aktieriskai pašsajūtai, viens nepareizs ele-

ments velk sev līdzi arī visus pārējos, tad taisni tāpat ir arī

šajā gadījumā: viens pareizi iedzīvināts elements iedarbina

visus pārējos elementus, kas tad arī rada pareizu iekšējo ska-

tuvisko pašsajūtu.
Pie kāda locekļa arī ķēdi nesatvertu un nepaceltu, visi pā-

rējie sekos pirmajam. Tas pats notiek arī ar pašsajūtas ele-

mentiem.

Cik brīnišķīgs darinājums — mūsu dabiskā daiļrade, ja tā

nav samocīta! Kā visi elementi tajā saliedēti un atkarīgi cits

no cita!

Šo īpašību vajag izmantot uzmanīgi.. Tāpēc, nostiprinot pa-
reizu skatuvisku pašsajūtu, radošu darbu atkārtojot, katrreiz

vajag labi un uzmanīgi sagatavoties katram mēģinājumam un

sevišķi katrai izrādei: izvietojot elementus, radīt pareizu paš-
sajūtu.

— Katru reizi?! — brīnījās Vjuncovs.
— Tas ir grūti! — skolnieki atbalstīja Vjuncovu.
— Jūs domājat, ka varmācīgi iedarbināt elementus ir vieg-

lāk? Bez posmiem, uzdevumiem un objektiem, bez patiesības
izjūtas un ticamības? Vai tiešām pareiza vēlēšanās, tieksme uz

skaidru, vilinošu mērķi ar attaisnotu maģisko «ja būtu» un pār-
liecinošiem dotajiem apstākļiem jūs traucē, bet štampi, uzspēle
un meli palīdz un tāpēc žēl no tiem šķirties?

Nē! Vieglāk un dabiskāk apvienot visus elementus — jo
vairāk tāpēc, ka tie dabiski tiecas pēc vienības.

Mēs esam tā radīti, ka mums vienmēr nepieciešamas kājas,
rokas, sirds, nieres un kuņģis. Ir ļoti nepatīkami, ja mums at-

ņem vienu no šiem orgāniem un atvieto ar neīstu — piemēram,

pielāgo stikla aci, mākslīgu degunu, ausis vai arī protēzes —

roku, kāju un zobu vietā.

Kāpēc tad jūs šādu neīstumu nevarat pieļaut daiļrades pro-

cesā? — Tāpēc, ka arī aktiera iekšējai radošajai iedabai un

viņa tēlotajai lomai nepieciešami visi organiskie elementi, bet

protēzes — štampi — tikai traucē. Ļaujiet taču visiem elemen-

tiem, kas rada pareizu pašsajūtu, sadarboties saskanīgi un sav-

starpēji!
Kam vajadzīgs atrauts uzmanības objekts pats par sevi?

Tas kļūst dzīvs tikai aktiera iztēlē un izdomā. Bet, kur ir rosība,
tur arī sastāvdaļas jeb posmi, bet, kur posmi, — tur arī uzde-
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vumi. Vilinošs uzdevums dabiski ierosina velēšanas, tieksmes,
kas savukārt izraisa darbību.

Bet nevienam nav vajadzīga nepareiza, neīsta darbība, tā-

pēc nepieciešama patiesība, izjūta, bet, kur patiesība, tur arī

ticamība. Visu elementu sadarbība atmodina emocionālo atmiņu,
lai brīvi raisītos izjūtas un atklātos «kaislību patiesība».

Bet vai tad to var panākt bez uzmanības objekta, bez iztēlē

rastas izdomas, bez posmiem un uzdevumiem, bez gribēšanas,
bez tieksmēm un darbības, bez patiesības izjūtas un ticamī-

bas un tā tālāk? Atkal jāsāk viss no gala kā «pasakā par balto

vērsēnu».

To, ko daba vieno, mēs nedrīkstam šķirt. Nepretojieties
dabiskumam un nesakropjojiet sevi! Dabai ir savas prasības,
likumi, noteikumi, kurus nedrīkst pārkāpt, bet kurus vajag labi

izstudēt, saprast un saglabāt.
Tāpēc katru reizi, atkārtojot radošu darbu, neaizmirstiet

izpildīt visus jūsu vingrinājumus!
— Bet piedodiet, lūdzu, — Govorkovs uzsāka strīdu, — tādā

gadījumā nāksies spēlēt vienā vakarā nevis vienu, bet divas

izrādes! Pirmo, ja atjauts teikt, sev, sagatavojoties ģērbtuvē,
bet otru skatītājiem, uz skatuves.

— Nē, tas jums nebūs jādara, — Torcovs viņu nomierināja.
— Sagatavojoties izrādei, pietiek, ja pieskārāmies lomas vai

etides atsevišķiem pamatmomentiem, galvenajiem lugas pos-

miem, neattīstot līdz galam visus lugas uzdevumus un posmus.

Pajautājiet tikai sev: vai es varu šodien — pašreiz noticēt

savai rīcībai, attēlojot tādu un tādu vietu lomā? Vai es izjūtu
šo darbību? Vai nevajag mainīt iztēles izdomu vai papildināt
ar kādu niecīgu detaļu? Visi šie izrādei domātie priekšsagata-
vošanās vingrinājumi ir tikai «spalvas izmēģināšana», savas

izteiksmes aparāta pārbaude, iekšējās daiļrades instrumenta

uzskaņošana, partitūras un aktiera dvēseles sastāvelementu

pārskatīšana.
Ja loma ir nobriedusi līdz tādai stadijai, ka minēto darbu

var veikt, tad sagatavošanās process katru reizi un pie katra

daijrades atkārtojuma norit viegli un samērā ātri. Bet slikti

ir tas, ka aktiera repertuārā ne jau visas lomas nobriest līdz

tādai pilnībai, kur aktieris kļūst par partitūras saimnieku, psi-

chotechnikas meistaru, savas mākslas radītāju.
Šādos apstākļos izrādes sagatavošanās process norit grūti.

Un līdz ar to tas prasa katru reizi vēl vairāk laika un uzma-

nības. Aktierim nepārtraukti jārūpējas par pareizu pašsajūtu
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ne tikai daiļrades laikā, bet arī pirms tam, ne tikai pašā izrādē,
bet arī mēģinājumā un mājas darbā. Pareiza iekšējā skatu-

viskā pašsajūta ir nestabila sākumā, kamēr loma vēl nav no-

stiprinājusies, un arī vēlāk, kad loma izspēlējusies un zaudējusi
savu asumu.

Pareiza iekšējā skatuviskā pašsajūta vienmēr svārstīga un

atrodas līdzīgā situācijā ar balansējošu lidmašinu gaisā, kura

pastāvīgi jāvada. Pilots ar lielu pieredzi šo darbu izpilda auto-

mātiski, un tas neprasa no viņa lielu uzmanību.

Tas pats notiek arī mūsu darbā. Pašsajūtas elementi pastā-

vīgi jāregulē, bet arī šo darbu galu galā iemācās izpildīt auto-

mātiski.

Es šo procesu ilustrēšu ar piemēru.

Pieņemsim, ka aktieris daiļrades laikā uz skatuves jūtas
lieliski. Viņš jūtas tik labi, ka, neatraudamies no lomas, var

pārbaudīt savu pašsajūtu un sadalīt to pamatelementos. Visi

tie darbojas bez kļūdām, cits citu atbalstīdami. Bet, lūk, notiek

neliels misēklis — un aktieris tūlīt «paver skatienu savā dvē-

selē», lai saprastu, kurš pašsajūtas elements sācis nepareizi
darboties. Uzzinājis kļūdu, viņš to izlabo. Pie tam viņš viegli
veic abus uzdevumus, tas ir, no vienas puses, izlabo to, kas ir

nepareizi, bet no otras puses — nepārtraukti dzīvo lomā.

«Aktieris uz skatuves dzīvo, viņš raud un smejas, bet rau-

dot un smejoties viņš vēro savus smieklus un asaras. Un šajā

divpusīgajā dzīvē, šajā līdzsvarā starp dzīvi un spēli meklē-

jama māksla.» 1

19... g

— Jūs tagad zināt, ko nozīmē iekšējā skatuviskā pašsajūta

un kā tā izveidojas no atsevišķiem psichiskās dzīves virzītā-

jiem un elementiem.

Pamēģināsim iedziļināties aktiera dvēselē un uztvert mirkli,
kad tur šāds stāvoklis izveidojas! Pacentīsimies izsekot, kas

viņa dvēselē notiek lomas radīšanas procesā!

Pieņemsim, ka jūs uzsākat darbu, veidojot visgrūtāko un

sarežģītāko tēlu — Šekspira Hamletu.

Ar ko var to salīdzināt? Ar milzīgu kalnu. Lai novērtētu

bagātības, ko tas sevī slēpj, vajag izpētīt kalna iekšienē slēptās
bagātības: dārgakmeņu, marmora, kurināmā materiāla slāņus,

1 Tomazo Salvini, «Dažas domas par skatuves mākslu», žurnāla «Ak-

tieris», Nr. 14, 1891. g. — Red.
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jāuzzina kalna avotu minerālūdeņu sastāvs un jānovērtē dabas

skaistums. Šādu uzdevumu nevar veikt viens cilvēks. Ir vaja-
dzīga citu cilvēku palīdzība, vajadzīga sarežģīta darba organi-
zācija, naudas līdzekļi, laiks un pārējais.

Sākumā nepieejamo kalnu vēro no apakšas, no pakājes; ap-
iet tam apkārt, izpētī to no ārpuses. Pēc tam cērt klintīs kā-

pienus un pa tiem virzās uz augšu.
Taisa ceļus, rok tuneļus, veic urbšanas darbus, rok šachtas,

uzstāda mašinas, organizē strādnieku arteļus un pēc izpētīša-
nas pārliecinās, ka, spriežot pēc daudzām pazīmēm, nepieeja-
mais kalns slēpj sevī nenovērtējamas bagātības.

Jo nokļūstam dziļāk kalna iekšienē, jo bagātāks ir guvums.
Jo paceļamies augstāk, jo vairāk pārsteidz apvāršņa plašums
un dabas skaistums.

Stāvot uz kraujas, bezdibeņa malā, acs tikko var saskatīt

tālu lejā ziedošo ieleju, kas pārsteidz ar dažādu krāsu kombinā-

ciju. No augšas uz turieni kā ūdensčūska aizlokās strautiņš.
Tas aizvijas tālāk ielejā un zaigo saulē. Bet tālāk — kalns

apaudzis ar mežu. augstāk to sedz zāle, 'bet vēl augstāk — ir

tikai balta, stāva klints. Tur rotaļājas un draiskojas saules stari

un gaismas loki. Šo rotaļu bieži pārtrauc ātri skrejoši mākoņi.
Bet augstāk — sniega kalni. Tos vienmēr klāj mākoņi, un

nevar zināt, kas notiek tur tālā virszemes telpā.
Pēkšņi ļaudis uz kalna top nemierīgi. Visi kaut kur skrien.

Visi gavilē un kliedz: «Zelts, zelts! Esam atraduši zeltu!» Virmo

darbs, no visām pusēm cērt klinti. Bet paiet zināms laiks, cir-

šanu pārtrauc, viss apklust, — strādnieki klusēdami un īgni
izklīst un dodas kaut kur tālāk. ..

Izrādās, ka zelta ādere izbeigusies, milzīgais darbs bijis

veltīgs, gaidītais nav attaisnojies, enerģija noplakusi; meklē-

tāji-specialisti apjukuši un nezina, ko tālāk iesākt.

Bet paiet laiks — un atkal no jauna atskan jauni, priecīgi
saucieni. Cilvēki traucas turp, kaļ, dzirdams darba troksnis un

dziesmas.

Bet arī šoreiz cilvēku satraukums bija veltīgs — zeltu ne-

atrada.

No zemes klēpja dzīlēm taisni kā apakšzemes dunoņa vēl

atskan klaudzieni un atkārtoti prieka izsaucieni, tad arī tie

apklust.
Bet kalnam neizdodas noslēpt savas bagātības no vērīgiem

un neatlaidīgiem meklētājiem. Cilvēku darbs vainagojas ar

sekmēm: zelts atrasts. Klaudzienu troksnis atjaunojas, atskan
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jautras strādnieku dziesmas, un pa visu kalnu kaut kur vingri
steidzas ļaudis. Vēl neliela piepūle, un dārgā metāla slāņi būs

atrasti.

Pēc neilga starpbrīža Arkādijs Nikolajevičs turpināja:
— Ģēnija Šekspira izcilajā darbā par Hamletu — tāpat

kā zelta kalnā — apslēptas neskaitāmas bagātības (dvēseles
elementi) un zelta rūda (darba ideja). Šīs vērtības ir pārāk
smalkas, sarežģītas un netveramas. Tās grūtāk atrast lomas

un aktiera dvēselē nekā dārgmetālu slāņus zemē. Sākumā

rakstnieka darbu, tāpat kā zelta kalnu, apbrīno no ārpuses,
studē tā formu. Pēc tam meklē ceļus un veidus, kā nokļūt slēp-
tuvēs, kur glabājas garīgās bagātības. Arī šeit ir vajadzīgi
«urbumi», «tuneļi», «šachtas» (uzdevumi, gribēšana, loģika, se-

cība un pārējais); vajadzīgi «strādnieki» (daiļrades spēks, ele-

menti); vajadzīgi «inženieri» (psichiskās dzīves virzītāji); vaja-
dzīgs attiecīgs «noskaņojums» (iekšējā skatuviskā pašsajūta).

Daiļrades process gadiem ilgi verd aktiera dvēselē: dienām

un naktīm, mājās, mēģinājumā un izrādē. Vislabāk šā darba

raksturu apzīmē vārdi: «daiļrades prieks un mokas».

Arī aktiera dvēselē skan «lielās gaviles», kad viņš lomā un

sevī atklājis zelta rūdu.

Veidojot lomu, visa aktiera-radītāja būtība katru mirkli pa-

kļaujas dziļai, sarežģītai, spēcīgai, ilgstošai, noturīgai iekšējai
skatuviskai pašsajūtai. Tikai šādā atmosfērā var runāt par īstu

daiļradi un mākslu.

Bet, diemžēl, šāda padziļināta pašsajūta ir reta parādība, tā

novērojama tikai pie izciliem skatuves māksliniekiem.

Daudz biežāk aktieri ļaujas seklam garīgajam noskaņoju-
mam un neiedziļinoties pavirši pārbrauc lomai pāri. Pie tam

pats radītājs it kā bezrūpīgi pastaigājas pa lugu — tāpat kā pa

kalnu, neinteresēdamies par neskaitāmām iekšējām vērtībām.

Ar šādu sīku, paviršu pašsajūtu neatklāsies rakstnieka darba

garīgais dziļums, bet kļūs uztverams tikai tā ārējais skaistums.

Diemžēl, visbiežāk uz skatuves mēs vērojam radītājus-
aktierus ar šādu seklu iekšējo skatuvisko pašsajūtu.

Ja es jūs palūgšu uziet uz skatuves un pameklēt tur neesošu

papīra gabaliņu, tad jums nāksies radīt dotos apstākļus, «ja

būtu», iztēles izdomu, jums vajadzēs pamodināt visus iekšējās
skatuviskās pašsajūtas elementus. Tikai tas jums palīdzes_ no

jauna atcerēties, no jauna izzināt (sajust), kā dzīvē izpildāms
vienkāršs papīriņa meklēšanas uzdevums.

Šāds neliels mērķis prasa nelielu, ne visai dziļu, ne visai
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darbībai izbeidzoties, tikpat ātri izbeidzas arī pašsajūta.
Kāds ir uzdevums un darbība, tāda arī iekšējā skatuviskā

pašsajūta.
No tā izriet dabisks secinājums, ka iekšējās skatuviskās paš-

sajūtas kvalitāte, spēks, stiprums, izturība, dziļums, ilgums,
ietiece, sastāvs un veidi ir bezgalīgi dažādi. Ja ievērojam, ka

katrā no tiem psichiskās dzīves virzītāji, elementi un radītāja-
aktiera dabiskās individuālās īpašības izkārtojas ar viena vai

otra elementa pārsvaru, — tad jāatzīst, ka iekšējās skatuviskās

pašsajūtas veidu dažādība ir neierobežota.

Dažreiz pati no sevis, nejauši radusies iekšējā skatuviskā

pašsajūta meklēs temu radošajai darbībai.

Bet mēdz būt arī otrādi: interesants uzdevums, loma vai

luga pamudina aktieri daiļradei un izraisa pareizu iekšējo ska-

tuvisko pašsajūtu.

Lūk, kas norisinās aktiera dvēselē, sagatavojoties daiļradei
un daiļrades brīdī!



339

XV. VIRSUZDEVUMS.

CAURVIJU DARBĪBA

19... g

— Lomas tēlotāja iekšējā skatuviskā pašsajūta atrasta!

Lugu iestudējot, mūs vadīja ne tikai sauss intelekts (prāts),
bet arī vēlēšanās (griba), emocijas (jūtas) un citi elementi.

Daiļrades armija vēl labāk sagatavota kaujai!
Var sākt uzbrukumu!

— Kurp vest karapulkus?
— Uz galveno centru, uz galvaspilsētu, uz lugas sirdi, uz

galveno mērķi, kura dēļ rakstnieks radījis savu darbu, bet aktie-

ris izveidojis lomu.

— Kur lai atrod šo mērķi? — nesaprata Vjuncovs.
— Rakstnieka darbā un lomas tēlotāja sirdī.

— Kā to sasniegt?
— Lai atbildētu uz šo jautājumu, nepieciešams apskatīt da-

žus svarīgus momentus daiļrades procesā. Uzklausiet mani!

Kā no grauda izaug stāds, tāpat no rakstnieka atsevišķām
domām un jūtām izveidojas viņa daiļdarbs.

Šīs atsevišķās rakstnieka domas, jūtas un dzīves sapņi kā

sarkans pavediens vijas cauri visai viņa dzīvei un vada to

daiļrades laikā. Viņš tās iegulda lugas pamatā un no šā kodola

izaudzē savu literāro darbu. Visas rakstnieka domas, jūtas,
dzīves sapņi, mūžīgie prieki un mokas kļūst par lugas pamatni,
tikai tādēļ viņš tver rokā spalvu. Parādīt uz skatuves rakstnieka

jūtas un domas, viņa ieceres, priekus un mokas — tas ir izrā-

des galvenais uzdevums.

Vienosimies, ka turpmāk šo pamatni, galveno visaptverošo

mērķi, kas piesaista sev bez izņēmuma visus uzdevumus, izraisa

psichiskās dzīves virzītāju un lomas tēlotāja pašsajūtas ele-

mentu radošo strāvojumu, nosaukt par

Rakstnieka darba virsuzdevumu.

Arkā*dijs Nikolajevičs noradīja uz plakātu, kas karājās musu

priekšā.
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— Rakstnieka darba virsuzdevums?! — Vjuneova seja kļuva
traģiski domīga.

— Es jums paskaidrošu, — Torcovs steidzās viņam palīdzēt.
— Dostojevskis visu mūžu meklēja cilvēkos dievu un velnu.
Tas viņu ierosināja uzrakstīt «Brāļus Karamazovus». Lūk, kādēļ
dieva meklēšana ir šā darba virsuzdevums!

Ļevs Nikolajevičs Tolstojs visā savā dzīvē centās pēc pil-
nības, un daudzi viņa darbi ir izveidojušies no šā kodola, —

tas arī ir šo darbu virsuzdevums.

Antons Pavlovičs Cechovs cīnījās pret nekrietnību, sīkpilso-
nību un sapņoja par labāku dzīvi. Šī cenšanās pēc labākas dzī-

ves un cīņa par to kļuva par daudzu viņa darbu virsuzdevumu.

Vai jūs nejūtat, ka šādi lieli, ģēniju radīti dzīves mērķi aiz-

raujot un saviļņojot var kļūt aktierim par daiļrades uzdevumu

un ka šie mērķi piesaista sev visus pārējos lugas un lomas

posmus?
Viss, kas lugā notiek, visi tās atsevišķie lielie un mazie uz-

devumi, visi aktiera radošie nodomi un darbības, kas analogas
lomai, tiecas izpildīt lugas virsuzdevumu. Lugas kopsakarība
un izrādes norises atkarība no virsuzdevuma ir tik liela, ka pat
visniecīgākā detaļa, kas netiecas uz virsuzdevumu, ir kaitīga,
lieka un novērš uzmanību no mākslas darba būtiskā satura.

Tieksmei uz virsuzdevumu jābūt kompaktai, nepārtrauktai,
tai jāvijas cauri visai lugai un lomai.

Bez tam jānovērtē šās nepārtrauktās tieksmes kvalitāte un

cēlonis.

Tā var būt aktieriska, formāla un var iezīmēt tikai pareizāku
vai nepareizāku vispārējo virzienu. Šāda tiekšanās uz virsuzde-

vumu neiedzīvinās rakstnieka darbu, nepamudinās uz īstu, pro-

duktivu, mērķtiecīgu un aktivu darbību. Šāda radoša tieksme

skatuvei nav vajadzīga.
Bet var būt arī cita — īsta, cilvēciska, darbīga tieksme uz

lugas galveno mērķi. Šāda nepārtraukta tieksme līdzīgi galve-
najai artērijai baro visu aktiera un tēlotās personas organismu,
piešķir dzīvību tēlam un visai lugai.

Šādu īstu, dzīvu cenšanos ierosina virsuzdevuma kvalitāte

un pievilcība.
Ja ģeniāls virsuzdevums, tad tieksme uz to būs ļoti liela, ja

tas nebūs ģeniāls, — tieksme būs vāja.
— Bet ja tas būs slikts? — vaicāja Vjuncovs.
— Ja virsuzdevums slikts, aktierim pašam vajadzēs to pa-

dziļināt un padarīt reljefāku.
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— Kādai jabut virsuzdevuma kvalitātei? — es centos iz-

prast.
— Vai tad mums vajadzīgs nepareizs uzdevums, kas neat-

bilst lugas autora daiļrades nodomiem, kaut arī tas pats par
sevi aktierim interesants? — jautāja Torcovs.

— Nē! Par maz teikts, ka šāds uzdevums mums nav vaja-
tas ir — pat kaitīgs. Jo nepareizais virsuzdevums pie-

vilcīgāks, jo spēcīgāk tas piesaista aktieri un attālina no autora,
lugas un lomas, — Arkādijs Nikolajevičs atbildēja pats sev.

— Vai mums vajadzīgs abstrakts virsuzdevums? Ari sauss,

abstrakts virsuzdevums mums nav vajadzīgs. Bet apzināts
virsuzdevums, ko radījis prāts un interesanta daiļrades doma,
tas mums ir nepieciešams.

Vai mums vajadzīgs emocionāls virsuzdevums, kas saviļņo
visu mūsu būtību? Protams, ka tas mums ir tikpat nepiecie-
šams kā gaiss un saule.

Vai mums vajadzīgs gribas virzītājs virsuzdevums, kas

rauj līdzi visus mūsu garīgos un fiziskos spēkus? Tas ir ārkār-

tīgi nepieciešams.
Bet ko teikt par virsuzdevumu, kas atmodina mūsu radošo

iztēli, kas pilnā mērā saista mūsu uzmanību, apmierina patie-
sības izjūtu, nostiprina ticamību un ierosina citus aktiera paš-

sajūtas elementus? Ikviens virsuzdevums, kas ierosina aktiera

psichiskās dzīves virzītājus un pašizjūtas elementus, mums va-

jadzīgs kā maize, kā uzturs.

Tādējādi izrādās, ka mums vajadzīgs virsuzdevums, analogs
rakstnieka nodomiem, un katrā ziņā tāds, kas cilvēciski atbal-

sojas radītāja-aktiera dvēselē. Lūk, kas var izraisīt nevis for-

mālu, abstraktu, bet īstu, dzīvu, cilvēcisku un tiešu pārdzīvo-

jumu!
Citiem vārdiem sakot, — virsuzdevums jāmeklē ne tika!

lomā, bet arī paša aktiera dvēselē.

Viens un tas pats virsuzdevums vienā un tai pašā lomā, kurš

obligāts visiem izpildītājiem, katra dvēselē atbalsojas citādi.

Iznāk tas pats, tomēr citāds uzdevums. Piemēram: ņemiet pašu
reālāko cilvēka tieksmi: «gribu dzīvot priecīgi»! Cik daudz da-

žādu, netveramu nokrāsu ietver šī vēlēšanās, cik dažādi ir sa-

sniegšanas ceļi, un cik dažāds var būt priekšstats par prieku!
Tur daudz personiska, individuāla, ko ne katrreiz var apzināti
novērtēt. Ja jūs ņemsiet vēl sarežģītāku virsuzdevumu, tur

katra individuālās īpatnības izteiksies vēl spilgtāk.
Virsuzdevuma individuālā atbalsošanās dažādu izpildītāju
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dvēselēs ir sevišķi nozīmīga. Bez radītāja subjektivā pārdzīvo-
juma tas ir sauss un nedzīvs. Jārod atbalsis aktiera dvēselē,
tad virsuzdevums un loma kjūs dzīvi, vibrējoši — un patiesa,
cilvēciska dzīve tur atmirdzēs visās krāsās.

Svarīgi, lai aktiera attieksme pret lomu būtu iejūtīgi indivi-

duāla un saskanētu ar rakstnieka nodomiem. Ja lomā neizpau-
žas izpildītāja individualitāte, tad viņa darinājums ir nedzīvs.

Aktierim pašam virsuzdevums jāatrod un jāiemīl. Ja uz to

norāda cita persona, tad aktierim virsuzdevums jāuztver sevī

un jānovērtē, emocionāli jāpārdzīvo, ietverot tanī savas cilvēcis-

kās jūtas un personību. Citiem vārdiem sakot, vajag prast katru

uzdevumu pārvērst par savēju. Tas nozīmē — atrast tā iekšējo
būtību, radniecisku savai dvēselei.

Kas piešķir virsuzdevumam šo sevišķo, netveramo pievilcību,
kas īpatnā kārtā savijņo katru vienas un tās pašas lomas tēlo-

tāju? Pa lielākai daļai šo ietekmes īpatnību virsuzdevumam pie-
šķir tas, ko mēs instinktivi sajūtam, tas, kas apslēpts zemap-

ziņas sfērā.

Virsuzdevumam, šķiet, tuva radniecība ar šo sfēru.

Jūs tagad redzat, cik ilgi un vērīgi jāizmeklē liels, aizrau-

jošs, dziļš virsuzdevums.

Jūs redzat, cik svarīgi šajos meklējumos atminēt rakstnieka

darba virsuzdevumu un atrast tam atbalsi savā dvēselē.

Cik daudz visdažādāko virsuzdevumu nav jāatmet un jāat-
rod no jauna! Cik daudz neveiksmīgu trāpījumu — pirms sa-

sniedzam mērķi!

19... g

Arkādijs Nikolajevičs šodien teica:

— Grūtajā vir.suzdevuma meklēšanas un nostiprināšanas

procesā svarīga ir nosaukuma izvēle.

Jūs zināt, ka zīmīgs vārdisks nosaukums piešķir vienkāršiem

posmiem un uzdevumiem iedarbības spēku un nozīmību. Kād-
reiz mēs runājām par to, ka lietvārda izmaiņa ar darbības vārdu

pastiprina radošā strāvojuma aktivitāti un iedarbību.

Šie noteikumi vēl pilnīgāk izpaužas vārdiska nosaukuma

meklēšanas procesā virsuzdevumam.

«Vai tas nav vienalga, kā to nosauc,» — saki profani. Bet

izrādās, ka zīmīgs nosaukums un šinī nosaukumā slēptais iedar-

bības spēks nereti nosaka virzienu un pat daiļdarba iztulko-

jumu. Pieņemsim, ka mēs spēlējam Gribojedova lugu «Gudra

cilvēka nelaime» un ka daiļdarba virsuzdevums ietverts šādā
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teiciena: «Gribu veltīt savas jutas Sofijai.» Lugā daudz dar-

bību, kas attaisno šadu apzīmējumu.
Slikti, ka ar šādu izpratni lugas galvenā, sabiedrības atmas-

košanas ideja iegūst nejaušu, epizodisku nozīmi. Bet var lugas
«Gudra cilvēka nelaime» virsuzdevumu izteikt šādos vārdos:

«Gribu veltīt savas jūtas — nevis Sofijai, bet savai tēvzemei.»

Tagad pirmajā plānā stājas Čacka kvēlā mīlestība uz Krieviju,
savu nāciju, savu tautu. Pie tam sabiedrības atmaskošanai ideja
ieņem luga galveno vietu — un daiļdarbs pēc sava iekšējā sa-

tura kļūst nozīmīgāks.
Bet lugu var vēl padziļināt, apzīmējot virsuzdevumu ar šādu

teicienu: «Gribu tiekties pēc brīvības!» levērojot šādu lugas
varoņa tieksmi, apspiedēju atmaskošana kļūst skarbāka un daiļ-
darbs iegūst ne vairs personisku, privātu nozīmi kā pirmajā
gadījumā — apliecinot mīlestību Sofijai, ne arī šauri nacionālu

kā otrajā variantā, — bet daiļdarba nozīmība kļūst plaša, vis-

pārcilvēciska.

Pārmainot virsuzdevuma nosaukumu, tāda pati metamorfoza

notiek arī Hamleta traģēdijā. Ja virsuzdevumu apzīmētu: «Gribu

cienīt tēva piemiņu!» — tas novirzītu uz ģimenes drāmas pusi.
Ar nosaukumu: «Gribu izzināt cilvēka būtības noslēpumus!» —

iznāks mistiska traģēdija, kur cilvēks, pavēries aiz dzīves sliek-

šņa, nevar vairs eksistēt, neatrisinājis jautājumu par esības

jēgu. Daži grib Hamletā saskatīt otru Mesiju, kam ar šķēpu
rokās jācīnās., lai atbrīvotu pasauli no zemiskuma. Virsuzde-

vums: «Gribu glābt cilvēci!» — vēl vairāk paplašinās un padzi-
ļinās traģēdiju. .

Daži gadījumi no manas personīgās aktiera prakses vēl pār-
skatāmāk nekā iepriekš minētie piemēri jums noskaidros, kāda

nozīme ir pareizam virsuzdevuma nosaukumam.

Es spēlēju Argonu Moljera lugā «ledomu slimnieks». Sākumā

mēs lugas virsuzdevumu atrisinājām ļoti elementāri: «Gribu būt

slims.» Jo vairāk es pēc tā centos un jo labāk man tas izdevās,

jo arvien vairāk jautrā komedija-satira izvērtās par slimības

traģēdiju, ietiecās pataloģijā.
Bet drīz mēs sapratām pielaisto kļūdu un stulbeņa virsuzde-

vumu apzīmējām šādi: «Gribu, lai mani uzskatītu par slimu.»

Līdz ar to lugas komiskais raksturs atrada pareizo skanējumu
un mediciniskās pasaules šarlatāni, kurus Moljers gribējis savā

lugā izsmiet, varēja ekspluatēt muļķi, — un traģēdija tūlīt pār-
vērtās par jautru mietpilsonisku komēdiju.
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Otrā lugā — Goldoni «Viesnīcniece» — sākumā mēs izvēlē-

jāmies šādu virsuzdevumu: »Gribu izvairīties no sievietēm!»

(neieredzu sievietes) — bet tas neatklāja lugas humoru un

iedarbību. Pēc tam kad biju sapratis, ka varonis ir sieviešu pie-
lūdzējs, kas cenšas tikai iegūt sieviešnīdēja slavu, — es izvē-

lējos citu virsuzdevumu: «Gribu slepeni dievināt sievieti!» (slēp-
ties aiz sieviešnīdēja maskas) — un luga tūlīt atdzīvojās.

Bet šāds uzdevums attiecās vairāk uz manu lomu, bet nevis

uz visu lugu. Kad mēs pēc ilga darba izpratām, ka «Viesnīc-

niece», citiem vārdiem sakot, ka «mūsu dzīves saimniece» ir sie-

viete (Mirandolina), un saskaņā ar to nospraudām iedarbīgu
virsuzdevumu, tad lugas iekšējā būtība noskaidrojās pati no

sevis.

Mani piemēri apstiprina to, ka mūsu daiļradē un tās tech-

niskajā izpildē virsuzdevuma nosaukuma izvēle ir ārkārtīgi sva-

rīgs moments, kas piešķir visam darbam jēgu un virzienu.

Ļoti bieži virsuzdevums noskaidrojas tikai tad, kad izrāde

jau nospēlēta. Nereti arī skatītāji palīdz aktierim atrast paVeizo
virsuzdevuma nosaukumu.

Vai tagad jums skaidrs, ka virsuzdevuma un lugas sakarība

ir organiska, ka virsuzdevums jāmeklē pašā lugas blīvumā,

lugas visdziļākajās slēptuvēs.

Lai virsuzdevums pēc iespējas stiprāk iesakņojas aktiera-

radītāja dvēselē, viņa iztēlē, domās, jūtās, visos elementos!

Lai virsuzdevums nepārtraukti atgādina izpildītājam lomas iek-

šējo dzīvi, daiļrades mērķi! Aktierim visu izrādes laiku jābūt
virsuzdevuma ietekmētam. Lai tas palīdz sajutīgo uzmanību ap-

valdīt lomas dzīves sfērā! Ja tas izdodas, tad pārdzīvojuma pro-

cess norit normāli, turpretim, ja uz skatuves notiek šķelšanās

starp lomas iekšējo mērķi un aktiera centieniem, tad seko pos-
tošs izkropļojums.

Lūk, kāpēc aktierim vispirms jārūpējas par to, lai no redzes

loka nepazaudētu virsuzdevumu! Aizmirst to — nozīmē pazau-

dēt tēlotās lugas dzīves līniju. Tas nozīmē veicināt lomas, ak-

tiera un visas izrādes katastrofu. Šādā gadījumā izpildītajā
uzmanība acumirklī novirzās pa nepareizu ceļu, lomas dvēsele

kļūst tukša un tās dzīve apstājas. Mācieties uz skatuves radīt

normāli un organiski to, kas pats no sevis viegli notiek reālajā

dzīvē!

No virsuzdevuma ir radies rakstnieka darbs, uz virsuzde-

vumu jāvirza arī skatuves mākslinieka daiļrade.
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— Tātad, — teica Arkādijs Nikolajevičs, — psichiskās dzī-

ves virzītāju strāvojuma līnijas iedzīvina aktiera intelekts

(prāts), vēlēšanās (griba) un emocijas (jūtas). Šīs līnijas, —

piesātinātas ar cilvēka-aktiera daiļrades elementiem, ietverot

sevī lomas sastāvdajiņas, — savienojas, savijas kā grīstes auk-

las sarežģītā pinumā un beidzot cieši sasaistās kopējā mezglā.
Šo līniju strāvojumi kopēji izveido iekšējo skatuvisko pašsajūtu,
un tikai iekšējās pašsajūtas ietekmē mēs varam izpētīt lomas

garīgās dzīves visas sarežģītās līknes un sastāvdaļas tikpat

tieši, It kā tā būtu aktiera personiskā dzīve, kas daiļrades mo-

mentā noris uz skatuves.

Vispusīgi izpētījot lomu, noskaidrojas virsuzdevums, kālab

radīta luga un darbības personas.

Izprotot daiļrades centienu īsto mērķi, visi virzītāji un ele-

menti traucas pa autora nozīmēto ceļu — uz kopēju galveno
mērķi, tas ir, — uz virsuzdevumu.

Šo aktivo — lomas tēlotāja psichiskās dzīves virzītāju —

iekšējo strāvojumu, kas vijas cauri visai lugai, mēs savā va-

lodā saucam par ...

Arkādijs Nikolajevičs norādīja uz plakātu mūsu priekšā un

izlasīja otru uzrakstu:

— Lomas caurviju darbība.

Tādā kārtā caurviju darbība ir psichiskās dzīves virzītāju

strāvojumu līnijas tiešs turpinājums, ko ierosina aktiera-radītaja

prāts, griba un jūtas.
Bez caurviju darbības visi lugas posmi un uzdevumi, visi

dotie apstākļi, saskare, piemērošanās, patiesības un ticamības

mirkļi — sastingtu, būtu atrauti cits no cita, un zustu cerība

tos kādreiz iedzīvināt.

Caurviju darbība apvieno visus elementus, ka atsevišķas

krelles saver virtenē un virza tos uz kopējo virsuzdevumu.

No šā brīža viss kalpo virsuzdevumam.

Kā lai paskaidroju caurviju darbības un virsuzdevuma

praktisko nozīmi mūsu daiļradē?
Vislabāk jūs pārliecina piemēri no patiesas dzīves. Es jums

vienu no tiem pastāstīšu.
Aktrise Z., kas guva panākumus un publikas mīlestību, iein-

teresējās par «sistēmu». Viņa nolēma no jauna pamācīties un

sakarā ar to uz laiku aizgāja no teātra. Dažu gadu laikā Z. ma-
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cījās pēc jaunās metodes pie dažādiem pasniedzējiem, pa-
beidza kursu un pēc tam no jauna atgriezās teātrī.

Visiem par pārsteigumu viņa neguva vairs agrākos panā-
kumus. Atzina, ka agrākā slavenība pazaudējusi pašu vērtī-

gāko, kas viņai bijis: vienkāršību un degsmi iedvesmas mirkļos.
Tagad to atvietoja sausas, naturalistiskas detaļas, formāli spē-
les paņēmieni un citi trūkumi. Viegli iedomāties, kādā stāvokli

atradās nabaga aktrise. Katra jauna parādīšanās uz skatuves

viņai bija eksāmens. Tas traucēja spēlēt, pastiprināja apmul-
sumu un nesaprašanu, pēdīgi izvērtās izmisumā. Viņa sevi pār-
baudīja dažādās pilsētās, domādama, ka galvaspilsētā «sistē-

mas» ienaidnieki pret jauno metodi izturas aizspriedumaini. Bet

arī provincē atkārtojās tas pats. Aktrise sāka jau «sistēmu» no-

lādēt un mēģināja no tās atteikties. Viņa gribēja atgriezties pie
vecajiem spēles paņēmieniem, bet arī tas viņai neizdevās. No

vienas puses, bija pazaudēta aktieriski amatnieciskā veiklība

un ticība vecajiem spēles paņēmieniem, no otras puses — bija
izprasta iepriekšējo spēles metožu bezjēdzība, salīdzinot ar

jauno, ko aktrise bija iemīlējusi. Pametusi veco, viņa nenokļuva
līdz jaunajam un sēdēja it kā starp diviem krēsliem. Runāja, ka

Z. nolēmusi pamest skatuvi un apprecēties. Pēc tam klīda bau-

mas, ka viņa nodomājusi izdarīt pašnāvību.
Šai laikā man gadījās redzēt Z. uz skatuves. Pēc izrādes,

izpildot viņas lūgumu, es iegāju tās ģērbtuvē. Aktrise mani

sagaidīja kā skolniece, kas izdarījusi pārkāpumu. Izrādē bija
sen beigusies, teātra aktieri un kalpotāji aizgājuši, bet viņa —

neatgrimējusies un kostimā — neizlaida mani no savas ģērb-
tuves un, ārkārtīgi satraukta, atrazdamās tuvu izmisumam, pū-
lējās izzināt notikušo pārmaiņu iemeslu. Mēs apskatījām visus

viņas lomas momentus un veidošanas gaitu, visus techniskos

paņēmienus, ko viņa no «sistēmas» bija piesavinājusies. Viss

bija pareizi. Aktrise atsevišķi izprata katru tās daļu, bet nebija

apguvusi «sistēmas» daiļrades pamatus kā nedalītu vienību.

«Bet caurviju darbība un virsuzdevums?» es viņai jautāju.
Z. bija par to kaut ko dzirdējusi, un vispārējos vilcienos šīs

atziņas tai nebija svešas, bet tā bija tikai teorija, kas nebija
izmēģināta praksē.

«Ja jūs spēlējat bez caurviju darbības, tas nozīmē, ka jūs

uz skatuves nedarbojaties saskaņā ar dotajiem apstākļiem un

maģisko «ja būtu», tas nozīmē, ka jūsu daiļrade ir atrauta no

dabas un zemapziņas ietekmes, ka jūs neradāt attēlojamā «cil-

vēka dvēseles dzīvi», kā to prasa mūsu mākslas virziena gal-
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venais mērķis un izpratne. Bez tiem nav «sistēmas». Tas no-

zīmē, ka jūs uz skatuves neradāt, bet vienkārši pēc «sistēmas»

izpildāt atsevišķus, savstarpēji nesaistītus vingrinājumus. Tie

ļoti piemēroti mācības stundai, bet nevis izrādei. Jūs aizmirsāt,
ka visi šie vingrinājumi un viss tas, kas eksistē «sistēmā», vis-

pirms nepieciešams caurviju darbībai un virsuzdevumam. Tāpēc
jūsu lomas lieliskie atsevišķie posmi neietekmē un neapmierina
skatītāju visā kopumā. Sadauziet Apolona statuju atsevišķos,
sīkos gabaliņos un parādiet tos katru atsevišķi! Diez vai šķem-
bas sajūsminās skatītāju!»

Nākošajā dienā mēģinājums notika mājās. Es aktrisei pa-

skaidroju, kā piestrāvot izveidotos posmus un uzdevumus ar

caurviju darbību un kā tos virzīt uz kopējo virsuzdevumu.

Z. dedzīgi ķērās pie darba un lūdza dažas dienas laika, lai

varētu to apgūt. Es ierados un pārbaudīju, ko viņa veikusi bez

manis, un pēdīgi devos uz teātri, lai noskatītos izrādi jaunā,
pārlabotā veidā. Grūti aprakstīt to, kas tajā vakarā notika. Ap-
dāvinātā aktrise saņēma gandarījumu par savām mokām' un

šaubām. Viņas panākumi bija ārkārtīgi. Redziet, ko spēj veikt

brīnumdarītāji — lieliskie, dzīvību radošie — caurviju darbība

un virsuzdevums!

Vai tas nav pārliecinošs piemērs, cik musu māksla tiem ir

milzīga nozīme?

Un vēl! — pēc neliela starpbrīža īesaucās Arkādijs Nikola-

jevičs. — ledomājieties ideālu aktieri, kas veltī visus savus

spēkus vienam lielam dzīves mērķim: padarīt cilvēkus cilde-

nākus un iepriecināt tos ar savu izcilo mākslu, atklāt viņiem

ģēniju daijdarbos slēpto garīgo skaistumu!

Šāds aktieris izies uz skatuves, lai teātra skatītājiem parā-
dītu un noskaadrotu savu jauno ģeniālas lugas vai lomas iz-

tulkojumu, kas, pēc viņa domām, vislabāk atklāj daiļdarba bū-

tisko vērtību. Šāds aktieris spēj ziedot savu dzīvi šai cildenajai

un kulturālajai misijai — savu laikabiedru izglītošanai. Perso-

nisku panākumu atbalstīts, viņš var izplatīt laužu masās idejas
un jūtas, kas tuvas viņa prātam un sirdij utt. Vai mazums cil-

denu ideju piemīt cildeniem Jaudīm!

Vienosimies, ka turpmāk šādus aktiera dzīves mērķus apzī-
mēsim par virs-virsuzdevumiem un virs-caurviju darbībām.

— Kas tad tas ir?

— Atbildes vietā es jums pastāstīšu kadu gadījumu no sa-

vas dzīves, kas man palīdzēja saprast (tas ir, izjust) to, par

ko pašlaik runājam.
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Kādreiz, mūs,u teātrim viesojoties Pēterpilī, pirms viesizrādes
sākuma es aizkavējos nesekmīgā, slikti sagatavotā mēģinām
jumā. Satraukts, dusmīgs un noguris izgāju no teātra. Pēkšņi
manā acu priekšā pavērās neredzēta aina. Es ieraudzīju mil-

zīgu nometni, kas bija izvietojusies pa visu laukumu teātra

priekšā. Dega ugunskuri, tūkstošiem ļaužu .sēdēja, snauda, gu-

lēja uz sniega un uz līdzi atnestiem soliem. Milzīgs pūlis gai-
dīja rītu un kases atvēršanu, lai, kad sāksies biļešu pārdošana,

iegūtu pēc iespējas tuvāku numuru rindā.

Biju pārsteigts. Lai novērtētu šo cilvēku varonību, man nā-

cās uzdot sev jautājumu: kāds notikums, kāda neparasta parā-
dība, vilinoša perspektiva, kāds pasaules ģēnijs mani varētu

piespiest ne tikai vienu, bet vairākas naktis no vietas drebinā-

ties ziemas salā? Un šo upuri nest tikai tādēļ, lai iegūtu papī-
riņu, kas dod iespēju pieiet pie kases — bez kādas garantijas,
ka varēs iegūt biļeti!

Man neizdevās atrisināt šo jautājumu un iedomāties tādu

notikumu, kas piespiestu mani riskēt ar veselību, bet varbūt pat
ar dzīvību.

Cik teātrim liela nozīme cilvēku sabiedrībā! Cik dziļi tas

mums jāizprot! Kāds gods un laime sagādāt skatītāju tūksto-

šiem vislielāko prieku, kura dēj viņi gatavi riskēt ar savām

dzīvībām! Es vēlējos radīt sev tādu augstu mērķi, ko nosaucu

par virs-virsuzdevumu, bet šā uzdevuma izpildi par virs-caurviju
darbību.

Pēc neilga starpbrīža Arkādijs Nikolajevičs turpināja.
— Bet nelaime neizbēgama, ja tēlotājs pa ceļam uz lielo

galamērķi — vienalga, vai nu tas būtu lugas vai lomas virs-

uzdevums vai arī visas aktiera dzīves virs-virsuzdevums, —

pievērš uzmanību vairāk, nekā pienākas, sīkam, personiskam
uzdevumam.

— Kas tad notiks?

— Lūk, kas: atcerieties, kā bērni rotaļādamies griež virs

galvas garā auklā iesietu smagumu vai akmeni. Griežoties

aukla apvijas ap nūju, pie kuras tā piestiprināta un kura virza

kustību. Ātri griezdamās, aukla ar smagumu izveido loku un

tanī pašā laikā pakāpeniski apvijas ap nūju, ko bērns tur rokā.

Beigu beigās smagums tuvojas, saskaras ar nūju un atsitas

pret to.

Tagad iedomājieties, ka viskarstākajā spēles mirklī virpuļa
loku kāds pārtrauc, pastiepjot niedres nūjiņu!

Saskaroties aukla ar piesieto smagumu tagad ar inerces
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spēku sāk tīties ap niedrīti un nevis ap nūju, kas virzīja kus-

tību. Dabiski, ka līdz ar to bērns nespēj spēli vadīt un paliek
nomaļus.

Mūsu darbā notiek kaut kas līdzīgs. Ļoti bieži, virzoties uz

galveno virsuzdevumu, pa ceļam uzduramies nesvarīgam aktie-
riskam blakus uzdevumam. Un aktieris tam veltī visu radošo

enerģiju. Vai ir nozīme paskaidrot, ka tāda liela mērķa samai-

nīšana pret mazu ir bīstama parādība, kas sagandē visu ak-

tiera darbu?

19... g

— Lai piespiestu jūs vēl labāk novērtēt virsuzdevumu un

caurviju darbības nozīmi, es pievēršos grafikai, — teica Arkā-

dijs Nikolajevičs, pieiedams pie lielas, melnas tāfeles un pa-

ņemdams krītu. — Normāli būtu, ja bez izņēmuma visi uzde-

vumi un lomas dzīves īsās līnijas virzītos uz vienu noteiktu,

visiem kopēju mērķi, — tas ir, — uz virsuzdevumu. Lūk, tā! —

Arkādijs Nikolajevičs uzzīmēja uz tāfeles šādu līniju:

— Garā rindā mazās, vidējās, lielās lomas dzīves līnijas
virzās uz vienu punktu — uz virsuzdevumu. Lomas dzīves īsās

līnijas un attiecīgi uzdevumi loģiskā secībā mainās cits pēc
cita, sakabinās. Tādā kārtā no tām izveidojas viena nepār-
traukta caurviju līnija, kas slīd cauri visai lugai.

Tagad uz acumirkli iedomājieties, ka aktierim trūkst virs-

uzdevuma un katra viņa veidotās lomas īsā dzīves līnija virzās

uz dažādām pusēm!

Arkādijs Nikolajevičs atkal pasteidzas ilustrēt savu domu ar

zīmējumu, kas attēloja saraustītu caurviju darbības līniju.
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— Lūk, lielo, vidējo, mazo uzdevumu rinda un lomas dzīves

nelielie posmi, kas virzās uz dažādām pusēm! Vai tie var iz-

veidot nepārtrauktu, taisnu līniju?
Mēs visi atzinām, ka nevar.

— Šādos apstākjos caurviju darbība iznīcināta, luga saraus-

tīta gabalos, izmētāta uz visām pusēm un katra tās atsevišķā

daļa piespiesta eksistēt par sevi, atrauti no veselā. Tādā veidā

atsevišķās daļas, lai arī cik skaistas tās būtu, pašas par sevi

lugai nav vajadzīgas.
Es apskatu trešo gadījumu, — Arkādijs Nikolajevičs turpi-

nāja paskaidrot. — Kā jau es teicu, katrā labā lugā virsuzde-

vums un caurviju darbība organiski izriet no daiļdarba būtiskā
satura. To nedrīkst nesodīti iznīcināt, jo tas sagandē pašu daiļ-
darbu.

ledomājieties, ka lugā grib iesaistīt neatbilstošu, svešu domu

jeb tendenci!

Šajā gadījumā organiski ar lugu saistītais virsuzdevums un

dabiski plūstošā caurviju darbība dajēji saglabājas, bet pieka-
binātā tendence to ik mirkli novirza sānis.

Šāda luga ar pārlauztu mugurkaulu nav spējīga dzīvot.

Pret to, izraisot savu teatrālo temperamentu, sāka protestēt
Govorkovs.

— Atvainojiet, lūdzu, jūs taču atņemat režisoram un aktie-

rim personisko iniciativu, personisko daiļradi, īpatno «Es»,

iespēju atjaunot veco mākslu un tuvināt to laikmetam!

Arkādijs Nikolajevičs viņam mierīgi paskaidroja:
— Jūs, tāpat kā daudzi jūsu domu biedri, sajaucat un bieži

nepareizi saprotat trīs vārdus: mūžību, laikmetu un ikdienību.

Laikmetiskais var kļūt mūžīgs, ja tas skar svarīgus jautā-
jumus, dzijas idejas. Pret šādu laikmetību, ja tāda vajadzīga
rakstnieka darbā, es neprotestēju.

Turpretī šauri ikdienīgais nekad nekļūs mūžīgs. Tas_ dzīvo

tikai šodien, bet rīt var būt jau aizmirsts. Tāpēc mūžīgais
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mākslā nekad organiski nesaradosies ar vienkāršu ikdienību,
vienalga, kādas viltus cilpas arī neizdomātu režisori, aktieri un

daļēji jūs pats.
Ja senam, monolitam klasiskam daiļdarbam varmācīgi pie-

potē ikdienas pelēcību vai kādu citu lugai svešu domu, tad tā

kļūst par augoni, kas līdz nepazīšanai var izkropļot visskaistāko

•ķermeni. Izkropļota daiļdarba virsuzdevums nevilina un neaiz-

rauj, bet tikai sadusmo un visu sagandē.
Vardarbība ir daiļradei nevēlams līdzeklis, un tāpēc ar vie-

nas dienas tendenci «atjaunots» virsuzdevums izvēršas par lu-

gas un lomas nāvi.

Bet notiek arī tā, ka tendence saradojas ar virsuzdevumu.

Mēs zinām, ka apelsina kokam var piepotēt citrona zariņu un

tad izaug jauns auglis.
Šādu piepotēšanu var izdarīt arī lugā. Dažreiz senam kla-

siskam darbam gluži dabiski var piepotēt laikmetīgu ideju, kas

atjauno visu lugu. Šai gadījumā tendence pārstāj eksistēt pat-

stāvīgi un pārveidojas virsuzdevumā.

Grafiski to var izteikt šādā zīmējumā: caurviju darbības lī-

nija, kas virzās uz virsuzdevumu un tendenci.

Šādā gadījumā daiļrades process norit normāli un daiļdarba

organiskais saturs netiek izkropļots.

Secinājums no visa teiktā ir šāds:

Par visu vairāk saudzējiet virsuzdevumu un caurviju dar-

bību: izvairieties no varmācīgi piekabinātām tendencēm, centie-

niem un mērķiem, kas lugai sveši!

Ja man šodien laimējās ieskaidrot jums ārkārtīgi svarīgo un

izcilo domu par virsuzdevuma un caurviju darbības nozīmi daiļ-

radē, — tad esmu laimīgs, domādams, ka esmu atrisinājis vis-

svarīgāko uzdevumu — atklājis jums vienu no «sistēmas» gal-

venajām atziņām.
Pec samērā ilga starpbrīža Arkādijs Nikolajevičs turpināja:
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— Katra darbība sastop pretdarbību, līdz ar to pēdējā iz-

raisa un pastiprina pirmo. Tādēļ katrā lugā blakus caurviju
darbībai pretējā virzienā plūst naidīgā pretstrāvu darbība.

Tas ir labi, un mēs varam tikai apsveikt šādu parādību, jo
pretdarbība dabiski izsauc veselu virkni jaunu darbību. Mums

nepieciešama šī pastāvīgā sadursme: tā rada cīņu, ķildu, strīdu,
veselu virkni attiecīgu uzdevumu, kas jāatrisina. Pretdarbība

izraisa aktivitāti, darbīgumu, kas ir mūsu mākslas pamats.
Ja lugā nebūtu nekādas pretstrāvu darbības un viss nokār-

totos pats no sevis, tad lomu izpildītājiem nebūtu uz skatuves

ko darīt un pati luga kļūtu neiedarbīga, nesceniska.

Patiešām, ja Jago nesavītu ļaunprātīgo intrigu režģi, tad

Otello nekļūtu greizsirdīgs un nenogalinātu Dezdemonu. Bet,
tā kā maurs ar visu savu būtību traucas pēc mīlamās sievietes,
bet Jago ar savām pretstrāvu darbībām nostājas starp viņiem,
tad izveidojas ļoti iedarbīga piecu cēlienu traģēdija ar katastro-

fālām beigām.
Vai vajag vēl piemetināt, ka pretstrāvu darbības līnija iz-

veidojas no lomas un aktiera dzīves atsevišķiem momentiem

un sīkām līnijām? Teikto mēģināšu ilustrēt ar piemēru no

Ibsena lugas «Brands».

Pieņemsim, ka mēs šinī lugā par virsuzdevumu esam izvē-

lējušies Branda lozungu: «Visu vai neko.» (Vai tas ir pareizi
vai ne — šinī piemērā tas nav svarīgi.) Šāds fanatiķa pamat-

princips ir šausmīgs. Tiecoties pēc dzīves idejiskā mērķa, tas

noraida katru kompromisu, katru piekāpību, katru novirzienu.

Tagad pamēģiniet šo visas lugas virsuzdevumu sasaistīt ar

atsevišķa fragmenta posmiem — kaut vai ar tiem pašiem, ko

mēs kādreiz analizējām ainā ar «bērna autiņiem».
Domās es centos savienot «bērna autiņu» ainu ar virsuzde-

vumu «visu vai neko». Protams, ar iztēles un izdomas palīdzību
tos var nostādīt atkarībā vienu no otra. Bet to varētu veikt

tikai ar lielu piepūli, un tas varmācīgi izkropļotu lugu.
Daudz dabiskāk, ka māte izraisa pretdarbību un nevis sa-

darbību, un tāpēc šinī posmā Agnese virzās nevis pa caurviju
darbības līniju, bet pa pretstrāvas līniju, nevis uz virsuzde-

vumu, bet pret to.

Kad es uzsāku analoģisku darbu tieši ar Branda lomu un

meklēju sakarību starp viņa uzdevumu — «pierunāt sievu atdot

bērna drēbītes — ziedošanās labad» — un starp visas lugas
virsuzdevumu — «visu vai neko», — tad man uzreiz izdevās

atrast sakarību. Dabiski, ka fanātiķis prasīja visu — savas
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dzīves idejas labad. Agneses pretdarbība pastiprināja Branda

darbību. No šā momenta sākās divu dažādu uzskatu cīņa.
Branda pienākuma apziņa uzsāk cīņu ar mātes mīlestību;

ideja cīnās ar jūtām; fanatiķis-mācītājs cīnās ar cietēju māti;

vīrišķīgais pasaules uzskats — ar sievišķīgo.
Tādēļ šinī ainā caurviju darbības līniju vada Brands, bet

Agnese virzās pa pretsirāvas darbības līniju.
Noslēgumā Arkādijs Nikolajevičs nedaudz vārdos schema-

tiski atkārtoja visu pirmā mācību gada kursu.

Šis īsais pārskats palīdzēja man sistematizēt pirmajā mā-

cību gadā iegūtās atziņas.
— Tagad klausieties ļoti uzmanīgi, jo es teikšu kaut ko ļoti

svarīgu! — paziņoja Arkādijs Nikolajevičs. — Visi programas

posmi, ko mēs esam apguvuši no mācību sākuma, visu atse-

višķo elementu pētīšana šinī mācību gadā, — to visu mēs vei-

cām, lai radītu iekšējo skatuvisko pašsajūtu.

Tāpēc mēs strādājām cauru ziemu. Un tas prasa jau tagad
un prasīs vienmēr no jums izcilu uzmanību.

Bet arī šinī attīstības stadijā iekšējā skatuviskā pašsajūta
nav vēl pilnīgi sagatavota, lai, smalkjūtīgi un dziļi tverot, va-

rētu veikt virsuzdevuma un caurviju darbības meklējumus. Iz-

veidotai pašsajūtai nepieciešams svarīgs papildinājums. Tajā
ietverta «sistēmas» galvenā atziņa, kas attaisno mūsu mākslas

virzienu pašos pamatos:

«apzināti apgūt neapzināto».

Ša papildinājuma un pamatu pētīšanai pievērsīsimies nākošajā
stundā!

«Tātad pirmais «sistēmas» kurss ir pabeigts, «bet sirdī

man», tāpat kā Gogolim, «tāds nemiers un šaubas». Es cerēju,
ka gandrīz gadu ilgais darbs novedīs mani pie «iedvesmas»,

bet, diemžēl, šinī ziņā «sistēma» neattaisnoja manas cerības.»

Ar šādām domām es stāvēju teātra priekštelpā, mechaniski

uzģērbu mēteli un vilcinādamies liku šalli ap kaklu. Pēkšņi
kāds man uzsita uz pleca. Es iesaucos, apgriezos un ieraudzīju

smejošo Arkādiju Nikolajeviču.

levērojis manu noskaņojumu, viņš gribēja uzzināt, kādēļ es

esmu tik nomākts. Es atbildēju izvairīgi, bet viņš neatlaidīgi

un sīki mani iztaujāja.
— Ko jus izjutāt, kad atrodaties uz skatuves? — viņš cen-

tās izprast šaubas, kas mani «sistēmas» izpratnē mulsināja.



354

— Tā jau ir tā nelaime, ka neko sevišķu neizjūtu. Uz ska-

tuves man ir ērti, zinu, kas man jādara, saprotu, ka ne par
velti tur atrodos, zinu uzdevumu, visam ticu un apzinos, ka

man ir tiesības būt uz skatuves.

— Ko tad vēl vairāk?! Tas taču nav slikti, ja uz skatuves

nemelo, visam tic un jūtas kā saimnieks! Tas ir ļoti daudz! —

Torcovs gribēja mani pārliecināt.
Tad es viņam izteicu savas pārdomas par iedvesmu.

—Ak tā!
...

— viņš iesaucās. — Šai jautājumā nav jā-
griežas pie manis. «Sistēma» iedvesmu neražo. Tā tikai sagādā
tai labvēlīgus apstākļus. Kas attiecas uz to — vai iedvesma

radīsies vai ne, to pajautājiet Apolonam, savai iedabai vai arī

gadījumam. Es neesmu burvis un parādu jums tikai jaunus ro-

sinātājus paņēmienus jūtu un pārdzīvojumu izraisīšanai.

Turpmāk es jums ieteicu nedzīties pakaj iedvesmas rēgam.

Atstājiet, lai šo jautājumu izšķir brīnumdarītāja daba, bet pats
nodarbojieties ar to, kas cilvēka apziņai pieejams!

Michails Semjonovičs Ščepkins rakstīja savam skolniekam

Sergejevam Vasiļjevičam Šumskim: «Tu citreiz nospēlēsi vāji,
dažreiz kaut cik apmierinoši (tas ļoti bieži atkarīgs no dvēseles

noskaņojuma), bet tu spēlēsi patiesi.» 1

Lūk, kur jāvirza jūsu artistiskie centieni un rūpes!

Loma, kas nostādīta uz pareizām sliedēm, rit uz priekšu,

attīstās, padziļinās un galu galā noved pie iedvesmas.

Kamēr tas nav noticis, jums stingri jāiegaumē, ka meli, uz-

spēle, štampi un laušanās nekad nerada iedvesmu. Tādēļ cen-

tieties spēlēt patiesi, mācieties sagādāt labvēlīgus apstākļus
«dievišķai balvai» un ticiet, ka tad jūs to arvien saņemsiet!

Tomēr nākošajās stundās mēs parunāsim arī par iedvesmu.

Izanalizēsim arī to, — teica Torcovs aiziedams.

«Izanalizēt iedvesmu?! Spriest un filozofēt par to? Vai tad

tas iespējams? Vai tad es daudz domāju, kad pieņemšanas iz-

rādē izsaucos: «Asinis, Jago, asinis!» Vai Maloļetkova apdomā-
jās, pirms raisījās lieliskais sauciens: «Glābiet!» Vai tiesām

arī šo jautājumu mēs atrisināsim tāpat kā fiziskās darbības: no

maziem patiesības un ticamības mirkļiem, no drupatiņām, no

gabaliņiem, no atsevišķiem jūtu uzliesmojumiem savāksim

un sakoposim — iedvesmu?!» — ar šādām pārdomām, es izgāju
no teātra.

1 M. S. Ščepkins, «Ščepkina vēstule S. V. Šumskim», Suvorina izd.,

1914. g., 117. lpp. — Red.
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XVI. ZEMAPZIŅA UN AKTIERA
SKATUVISKĀ PAŠSAJŪTA

19... g

— Nazvanov un Vjuncov, ejiet uz skatuves un nospēlējiet
mums «naudas dedzināšanas» etides sākuma ainu! — ienāk-

dams klasē, pavēlēja Arkādijs Nikolajevičs.
Jus zināt, ka radošs darbs vienmēr jāiesāk ar muskuļu at-

brīvošanu. Tāpēc vispirms nosēdieties ipēc iespējas ērtāk un at-

pūtieties kā mājās!
Mēs uzgājām uz skatuves un izpildījām pavēli.
— Par maz! Vēl ērtāk, vēl ērtāk! — sauca Arkādijs Nikola-

jevičs no skatītāju zāles. — Atmetiet deviņdesmit piecus pro-
centus sasprindzinājuma!

Jūs varbūt domājat, ka es pārspīlēju? Nē, aktiera cenšanās,
kad viņš atrodas tūkstošiem skatītāju priekšā, sasniedz hiperbo-
liskus apmērus. Bet vissliktākais, — ka cenšanās un piepūle
rodas nemanīti. To neizraisa paša aktiera griba, veselais saprāts
vai nepieciešamība. Tāpēc droši atmetiet nost lieko piepūli, cik

tik vien varat!

Uz skatuves jājūtas vēl ērtāk nekā savās mājās, vēl patī-
kamāk nekā īstenā dzīvē, tāpēc ka teātrī mēs neesam vieni un

tomēr atrodamies «publiskā vienatnībā». Tas sagādā vislielāko

baudu.

Bet izrādījās, ka es biju pārcenties. lestājās pilnīgs spēku
zudums, (pārmērīga nekustība, sastingums. Tas arī ir viens no

vissliktākajiem saspīlējuma veidiem. Vajadzēja ar to cīnīties.

Tādēļ mainīju pozas, darbodamies novērsu sastingumu un galu
galā kritu pretējā galējībā — kļuvu pārmērīgi rosīgs. Tas iz-

raisīja nemieru. Lai no tā izsargātos, vajadzēja mainīt ātro,

nervozo ritmu un izvēlēties vislēnāko, gandrīz sliņķa ritmu.

Arkādijs Nikolajevičs ne tikai atzina, bet pat uzslavēja manu

rīcību:

— Ja aktieris pārmērīgi cenšas, tad var pieļaut pat paviršību,
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vieglāku attieksmi pret uzdevumu. Tā ir laba pretinde pārmērī-
gai saspringtībai, centībai un uzspēlei.

Bet, diemžēl, man neizdevās sasniegt tādu mierīgumu un

dabiskumu, kādu izjūt reālajā dzīvē, mājās uz sava dīvāna.

Izrādījās, ka es biju piemirsis trīs norises momentus: 1) sa-

springtību, 2) atbrīvošanos un 3) attaisnojumu. Kļūdu vaja-
dzēja ātri izlabot. Kad tas bija izdarīts, es sajutu, ka manī kaut

kas atbrīvojās, liekais it kā noslīdēja, kaut kur izzuda. Es

sajutu, ka zeme pievilka manu augumu, sajutu tā svaru. iVlans

augums it kā iespiedās mīkstajā sēdeklī, uz kura es zvilnēju.
Šai mirklī iekšējais muskuļu sasprindzinājums pa daļai izzuda.

Bet arī tad vēl nejutos tik brīvi kā reālajā dzīvē. Kā to iz-

skaidrot?

Kad pasekoju savām sajūtām, tad sapratu, ka, domādams

par muskuļiem, esmu pārāk sasprindzinājis uzmanību. Tā sekoja
auguma darbībai un traucēja mierīgi atpūsties.

Savus novērojumus atklāju arī Arkādijam Nikolajevičam.
— Jums taisnība. Arī iekšējo elementu novadā daudz lieku

sasprindzinājumu. Tikai ar iekšējiem saspīlējumiem jārīkojas
citādi nekā ar muskuļiem. Dvēseles elementi, salīdzinot ar mus-

kuļu tauvām, ir kā smalki zirnekļa tīkla pavedieni. Atsevišķus

zirnekļa tīkla pavedienus viegli pārraut, bet, ja jūs no tiem sa-

vīsiet grīsti, virvi vai tauvu, — ar cirvi nepārcirtīsiet. Bet,

iedzīvinot šo procesu, sākumā esiet uzmanīgi.
— Kā tad lai mēs rīkojamies ar «zirnekļa tīkla» pavedie-

niem? — jautāja skolnieki.

— Cīnoties pret iekšējiem saspīlējumiem tāpat jāievēro trīs

momenti — tas ir: saspringtība, atbrīvošanās un attaisnojums.

Pirmajos divos momentos atrodiet iekšējo saspīlējumu, izzi-

niet rašanās cēloni un centieties to novērst! Ar trešo momentu

attaisnojiet jauno iekšējo noskaņojumu atbilstoši dotajiem ap-

stākļiem. Pieminētajā gadījumā izmantojiet to apstākli, ka viens

no jūsu galvenajiem elementiem — uzmanība nav izklaidēta vpa

visu skatuvi un skatītāju zāles telpu, bet koncentrējas uz mus-

kuļu sajūtām. Pievērsiet sakopoto uzmanību interesantākam un

vajadzīgākam etides objektam! Virziet uzmanību uz kādu pie-

vilcīgu mērķi vai darbību: tas atdzīvinās jūsu darbu un arī

aizraus jūs!
Es sāku atcerēties etides uzdevumus un dotos apstākļus;

domās izstaigāju visas istabas. Pastaigas laikā manā iedomā-

tajā dzīvē atklājās negaidīts apstāklis: es iemaldījos līdz šim

nepazīstamā istabā un ieraudzīju tur sirmu vecīti un vece-
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nīti — sievas vecākus, kas, kā izrādījās, dzīvoja mūsu apgā-
dībā. Šis negaidītais atradums mani aizkustināja un arī uz-

trauca, jo, ģimenes locekļu skaitam palielinoties, sarežģītāki
kļūst mani pienākumi pret viņiem. Būs daudz jāstrādā, lai pa-
barotu piecas mutes, neieskaitot sevi!

Šādos apstākļos mans dienests, rītdienas revizija, kopsa-
pulce, pašreizējais darbs — dokumentu sakārtošana un kases

pārbaude — ieguva ārkārtīgi svarīgu nozīmi manā toreizējā
dzīvē uz skatuves. Es sēdēju uz krēsla un nervozi tinu ap

pirkstu nejauši atrastu aukliņu.

— Lieliski! — Arkādijs Nikolajevičs uzslavēja mani. — Tā

ir īsta muskuļu atbrīvošana. Tagad es ticu visam, ko jūs darāt,
domājat, kaut arī nezinu, kas jūsu domas saista.

Kad pārbaudīju savu ķermeni, tad izrādījās, ka mani mus-

kuļi bez sevišķas cenšanās un piespiešanās no manas puses ir

pilnīgi atbrīvojušies no sasprindzinājuma. Šķiet, trešais mo-

ments, ko biju aizmirsis, izveidojās pats no sevis, — moments,
kas attaisnoja manu sēdēšanu.

— Tikai nesteidzieties! — pačukstēja Arkādijs Nikolaje-
vičs. — Novērojiet ar iekšēju skatienu visu līdz galam! Ja ne-

pieciešams, iesaistiet jaunu «ja būtu»!

«Bet ja nu, pārbaudot kasi, pielaista liela kļūda?» man galvā
pazibēja doma. «Tad būs jāpārbauda grāmatas, dokumenti. Cik

šausmīgi! Vai tad viens var veikt šādu uzdevumu
...

naktī?»

Mechaniski paskatījos pulkstenī. Pulkstenis bija četri. Kas?

Diena vai nakts? Uz acumirkli iedomājos, ka ir nakts, satrūkos,
ka tik vēls, instinktīvi traucos pie galda un, aizmirsis visu

trakā steigā sāku strādāt.

— Bravo! — pa ausu galiem dzirdēju Arkādija Nikolaje-
viča uzslavu.

Bet es neievēroju pamudinājumus. Tie man nebija vajadzīgi.
Es dzīvoju, eksistēju uz skatuves, ieguvu tiesības darīt visu,

kas vien man ienāca prātā.
Bet man ar to nepietika. Es gribēju situāciju vēl vairāk sa-

režģīt un saasināt pārdzīvojumu. Tāpēc nācās iesaistīt jaunu
doto apstākli, proti: lielu naudas iztrūkumu.

«Ko iesākt?» lielā uztraukumā sev jautāju. «Braukt uz kan-

celeju!» nolēmu, steigdamies priekšnamā. «Bet kanceleja slēgta,»

es atcerējos un atgriezos viesistabā, ilgi staigāju, lai skaid-

rāka kļūtu galva, uzsmēķēju papirosu, nosēdos istabas tumšā-

kajā kaktā, lai labāk varētu sakopot domas.
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Manā acu priekšā nostājās bargi cilvēki. Viņi pārbaudīja
grāmatas, dokumentus un kasi. Viņi mani iztaujāja, bet es

nezināju, ko atbildēt, un sapinos. Izmisumā iespītējos, negri-
bēju godīgi atzīt savu nolaidību.

Pēc tam rakstīju man liktenīgo rezolūciju. Ļaudis sačuk-

stējās pa visiem kaktiem. Es stāvēju viens, savrup, un nomel-
nots. Pēc tam — pratināšana, tiesa, atbrīvošana no darba, man-

tas aprakstīšana, izlikšana no dzīvokļa.
— Skatieties, Nazvanovs nekā nedara, bet mēs jūtam, ka

viss viņam iekšā mutuļo! — čukstēja skolniekiem Torcovs.

Šai mirklī man noreiba galva. Es pazaudēju lomā sevi un

neatšķīru vairs, kur esmu es, kur manis tēlotā persona. Rokas

pārtrauca tīstīt aukliņu, es sastingu, nezinādams, ko iesākt.

Neatceros, kas notika tālāk. Atceros tikai, ka man bija pa-
tīkami un viegli izpildīt ikvienu ekspromtu. Te es nolēmu

braukt pie prokurora un metos priekšnamā, te meklēju pa vi-

siem skapjiem attaisnojošus dokumentus un tā tālāk, — to es

pats vairs neatcerējos, — to man pastāstīja skatītāji. Ar mani

kā pasakā notika brīnumaina pārmaiņa. Agrāk es etides dzīvi

dzīvoju tikai aptuveni, neizprazdams- līdz galam, kas tajā no-

tiek un kas notiek manī. Tagad it kā atvērās «manas dvēseles

acis» un es sapratu visu līdz galam. Katrs sīkums uz skatuves

un lomā ieguva citu nozīmi. Es izzināju lomas un arī pats sa-

vas jūtas, priekšstatus, spriedumus, iekšējos redzējumus. Likās,
it kā es spēlētu jaunu lugu.

— Tas nozīmē, ka jūs atrodat sevi lomā un lomu sevī, —

teica Torcovs, kad es viņam paskaidroju savas sajūtas.

Agrāk es citādi redzēju, citādi dzirdēju un sapratu. Tad

bija «šķietamas jūtas», bet tagad atklājās «kaislību patiesība».

Agrāk bija nabadzīgas fantāzijas vienkāršība, tagad turpretim

bagātas fantāzijas vienkāršība. Agrāk mana brīvība uz skatu-

ves bija ieslēgta noteiktās robežās un nosacījumos, tagad tur-

pretim es patiešām biju atbrīvots un pārdrošs.
Es jutu, ka no ša brīža mana daiļrade «dedzināšanas» etide

ar katru atkārtojumu veidosies citādi.

— Vai nav tiesa, ka šo jutu deļ vērts dzīvot un kļūt par

aktieri? Tā taču ir iedvesma?

— Nezinu. Jautājiet psichologiem! Es esmu praktiķis un

varu tikai paskaidrot, kā es pats šādos mirkļos izjūtu daiļrades
darbu.

— Ka jus to izjutāt? — skolnieki jautajā.
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— Es labprāt jums to pastāstīšu, bet tikai ne šodien, jo
nodarbības jābeidz. Jus gaida citas stundas.

19... g

Arkādijs Nikolajevičs neaizmirsa savu solījumu, un stunda
iesakās ar šādiem vārdiem:

— Sen kādas viesības pie paziņam man joka pec izdarīja
«operāciju».

Atnesa lielus galdus: vienu it kā ar ķirurga instrumentiem,
otru — bez nekā — «operāciju galdu». Apsedza ar palagu, at-

nesa apsējus, traukus. «Ārsti» uzvilka virsvalkus, bet es —

kreklu. Mani aiznesa un nolika uz operāciju galda, uzlika «ap-

sēju», vienkāršāk sakot, aizsēja acis. Visvairāk mulsināja
tas, ka «ārsti» pret mani izturējās pārspīlēti maigi, it kā pret
nopietnu slimnieku un ka viņi joku un visu, kas notika apkārt,
uztvēra nopietni un lietišķi.

Tas mani tā samulsināja, ka es nezināju, ko darīt: smieties

vai raudāt. Vienu mirkli man pat pazibēja doma: «Bet ja nu

pēkšņi viņi pa īstam sāk mani graizīt?» Neziņa un gaidīšana
mani satrauca. Es uzmanīgi klausījos un nepalaidu garām ne-

vienu skaņu. To bija daudz: apkārt sačukstējās, lēja ūdeni,

šķindēja ķirurga instrumenti un trauki, dažreiz lielā bļoda ska-

nēja gluži kā kapa zvans.

«Sāksim!» kāds iečukstējās, lai arī es to dzirdētu.

Spēcīga roka stipri saspieda man ādu, es sākumā izjutu ne-

skaidras sāpes, bet pēc tam trīs dūrienus... Es neizturēju un

nodrebēju. Ar kādu asu priekšmetu nepatīkami skrāpēja plauk-
stas virsu, pārsēja roku, rosījās; krita priekšmeti.

Beidzot pēc ilga starplaika .. . sāka skaļi runāt, smieties,

apsveica, noņēma apsēju no acīm — un ... es ieraudzīju, ka

uz manas kreisās rokas guļ zīdainis, kas bija izveidots no ma-

nas autiņos ietītās labās rokas. Plaukstas virspusē bija uzzī-

mēta muļķīga bērna sejiņa.
Tagad rodas jautājums: vai mani toreizējie pārdzīvojumi

bija patiesi, ticami jeb pareizāk būtu minētos pārdzīvojumus
nosaukt par «jūtu šķietamību»?

Protams, tā nebija īsta patiesība, kam patiešām varētu no-

ticēt. «Ticu un neticu» momenti mainījās viens ar otru, mainī-

jās patiess pārdzīvojums ar ilūziju, «patiesība ar šķietamību».

Tomēr es sapratu: ja mani tiešām būtu operējuši, tad īstenībā
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notiktu gandrīz tas pats, ko es atsevišķos mirkļos izjutu neīs-

tās operācijas laikā. Ilūzija bija pietiekami ticama.

Starp toreizējām izjūtām pagadījās patiesa pārdzīvojuma
mirkli, kuros es jutos kā īstenībā. Brīžam es biju pat tuvu

nesamaņai, — protams, tikai uz mirkli. Šīs sajūtas pēkšņi pa-
vīdēja un tikpat ātri atkal izzuda. Tomēr ilūzija atstāja savas

pēdas. Un pašreiz man šķiet, ka toreiz pārdzīvotais varēja
notikt īstajā dzīvē. Tā es pirmo reizi saskāros ar tām nojau-

tām, kam tik ciešs sakars ar zemapziņu un kas tagad man uz

skatuves tik labi pazīstamas, — nobeidza savu stāstu Arkādijs
Nikolajevičs.

— Jā, bet tā jau nav dzīves līnija, tie ir atrauti dzīves

fragmenti.
— Jūs varbūt domājat, ka neapzinātas daiļrades līnija ir

nepārtraukta un ka aktieris uz skatuves visu pārdzīvo tāpat kā

reālajā dzīvē? Ja tas būtu tā, tad cilvēka garīgais un fiziskais

organisms neizturētu to darba slodzi, ko no viņa prasa māksla.

Kā jūs jau zināt, — uz skatuves mēs dzīvojam emocionā-

lās atmiņās par patieso, reālo dzīvi. Brīžam šīs atmiņas sniedz

reālās dzīves ilūziju. Bet pilnīga, nepārtraukta aizmiršanās

lomā un absolūta, nesatricināma ticamība tam, kas notiek uz

skatuves, — kaut arī sastopama, tad tomēr ļoti reti. Mēs pa-

zīstam atsevišķus, garākus vai īsākus šādas norises periodus.
Pārējā laikā, kamēr dzīvojam attēlojamās lomas dzīvi, patie-
sība mainās ar šķietamību, ticamība ar varbūtību.

Kā man sakarā ar neīsto operāciju, tāpat arī Nazvanovam,

pēdējo reizi izpildot «naudas dedzināšanas» etidi, bija mirkli,
kad bijām sajūsmināti. Šajos mirkjos mūsu cilvēciskā dzīve un

emocionālās atmiņas par to, tāpat arī izpildāmo lomu dzīve sa-

audās tik cieši savā starpā, ka nebija iespējams izprast, kur

sākas viena, kur beidzas cita.

— Lūk, tā ir iedvesma! — es uzstāju.
— Jā, šai procesā daudz kas ir no zemapziņas, — izlaboja

Torcovs.

— Bet tur, kur zemapziņa, tur ir arī iedvesma!

— Kādēļ jūs tā domājat? — Torcovs brīnījās un tūlīt grie-
zās pie Puščina, kas sēdēja viņam blakus.

— Atri ātri, nedomājot nosauciet kādu priekšmetu, kura

nav šeit!

— Ilkss!

— Kade} tieši «ilkss»?

— Nesaprotu.
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— Es ari «.nesaprotu», un neviens «nesaprot». Vienīgi tikai

zemapziņa zinas, kāpēc tā pasvieda jums šo priekšstatu.
Ari jus, Veselovski, ātri nosauciet kādu redzējumu!
— Ananass!
— Kāpēc ananass?

Izrādījās, ka nesen Veselovskis naktī gājis pa ielu un

pēkšņi bez kāda iemesla atcerējies ananasu. Vienu mirkli vi-

ņam licies, ka tas ir palmas auglis. Ne par velti tam ir līdzība

ar palmu. Patiesi: ananasu lapas atgādina palmas lapas minia-

tūra, bet zvīņainā ananasa miziņa ir līdzīga palmas mizai.

Arkādijs Nikolajevičs velti mēģināja atrast iemeslu, kāpēc
Veselovskis ieņēmis prātā taisni šo priekšstatu.

— Varbūt jūs pirms tam ēdāt ananasu?

— Nē, — atbildēja Veselovskis.

— Varbūt jūs domājāt par to?

— Arī ne.

— Tātad atrisinājumu glabā zemapziņa.
— Kāpēc jūs kļuvāt domīgs? — Torcovs uzrunāja Vjun-

covu.

Pirms atbildes uz jautājumu mūsu savādnieks kaut ko dziļ-
domīgi apsvēra. Pie tam, gatavodamies atbildei, viņš, neapzi-
nādamies, ko dara, mechaniski trina delnas gar biksēm. Pēc

tam viņš kļuva vēl dziļdomīgāks, izņēma no kabatas papīra
gabaliņu un sāka to centīgi salocīt un atlocīt.

Arkādijs Nikolajevičs sāka skaļi smieties un teica:

— Pamēģiniet apzināti atkārtot visas tās pašas darbības,

kas bija vajadzīgas Vjuncovam, pirms viņš atbildēja uz manu

jautājumu! Kāpēc viņš to visu darīja? Vienīgi zemapziņā slēpta
šādas bezjēdzības jēga.

— Jūs redzējāt? — Arkādijs Nikolajevičs griezās pie manis.

— Viss, ko Puščins un Veselovskis runāja, viss, ko Vjuncovs
darīja, notika pilnīgi bez iedvesmas, un tomēr viņu vārdos un

rīcībā bija mirkļi, kad darbojās zemapziņa. Tātad zemapziņas
darbība izmanāma ne tikai daiļrades procesā, bet arī visvien-

kāršākajos mirkļos, kad cilvēks kaut ko vēlas, ar kaut ko sa-

skaras, kaut kam piemērojas vai darbojas un tā tālāk.

Ar zemapziņu mēs esam lielos draugos. Reālajā dzīvē ar to

sastopamies uz katra soļa. Katrs priekšstats, kas rodas mūsu

apziņā, katrs iekšējs redzējums zināmā mērā ir zemapziņas iero-

sināts, zemapziņas radīts. Katru iekšējās dzīves fizisko izpausmi,
katru piemērošanās paņēmienu — pilnīgi vai daļēji — ierosina

un virza apslēpts zemapziņas impulss.
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— Nekādi nevaru saprast! — uztraucas Vjuncovs.
— Starp citu, tas ir ļoti vienkārši. Kas pamudināja Puš-

činu nosaukt vārdu «ilkss»? Kas izraisīja šo priekšstatu?

Kas ieteica Veselovskim pielietot šausmīgās roku kustības, mī-

miku, intonācijas, — vārdu sakot, visus šos piemērošanās pa-

ņēmienus, kādā veidā viņš izteica savu izbrīnu par ananasiem,

kas aug pie palmām? Kam apzināti ienāktu prātā atkārtot ne-

jaušās fiziskās darbības, ko izpildīja Vjuncovs pirms atbildes

uz manu jautājumu. Atkal tās ierosināja zemapziņa.
— Tātad, — es centos saprast, — katra priekšstata raša-

nās, katra piemērošanās lielākā vai mazākā mērā ir neapzināta
norise.

— Pa lielākai daļai, — pasteidzās apstiprināt Torcovs.

— Tāpēc jau es saku, ka mums ar zemapziņu ir cieša drau-

dzība.

Sevišķi žēl, ka taisni tur, kur zemapziņas ietekme visne-

pieciešamākā, tas ir, teātrī, uz skatuves, tā vismazāk sajūtama.
Pameklējiet zemapziņas impulsus stingri nogludinātā, no gal-
vas iekaltā, automātiski norunātā, iespēlētā izrādē! Tur viss

reizi par visām reizēm iefiksēts ar aktierisku aprēķinu, Ja

mūsu garīgās un organiskās dabas daiļrade nenoris zemapzi-

ņas ietekmē, — tad aktiera spēle ir sagudrota, neīsta, pie-

ņemta, sausa, nedzīva, formāla.

Centieties uz skatuves plaši atvērt sirdis radošai zemap-

ziņas ietekmei! Lai viss, kas to traucē, būtu novērsts, bet

viss, kas to atbalsta, — nostiprināts! No tā izriet — psicho-
technikas galvenais uzdevums: nostiprināt tādu aktiera pašsa-

jūtu, lai zemapziņas ietekmē brīvi izraisītos dabisks jaunrades

process.

Kā apzināti apgūt to, kas būtiski šķiet «neapzināms» un

nepakļaujams apziņai? Par laimi mums nav krasi nospraustu
robežu starp apzinātu un neapzināti* pārdzīvojumu.

Vēl vairāk — apziņa bieži norāda virzienu, lai neapzināta
darbība varētu turpināties. Šo dabisko īpašību mēs plaši izman-

tojam mūsu-psichotechnikā. Tas rada iespēju izpildīt vienu no

mūsu mākslas virziena pamatuzdevumiem: ar apzinātu pslcho-

techniku izveidot zemapziņas ietekmētu aktiera daiļradi.

Tādā kārtā mēs izvirzām jautājumu par aktiera psichotech-

niku, kas ierosina mūsu garīgās un organiskas dabas daiļradi,

ko ietekmē zemapziņa. Par to runāsim nākošo reizi!
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— Tātad šodien mēs runāsim par to, kā ar apzinātu psicho-
techniku izraisīt sevī zemapziņas ietekmētu daiļradi.

Par to jums var pastāstīt Nazvanovs, kas šo procesu perso-
niski izjutis, atkārtojot priekšpēdējā stundā «naudas dedzināša-

nas» etidi.

— Es varu tikai teikt, ka manī pēkšņi no kaut kurienes
radās iedvesma un ka pats es nezinu, kā spēlēju.

— Jus nepareizi novērtējāt šās stundas rezultātu. Notika

daudz kas svarīgāks, nekā jūs domājat. Saskaršanās ar

iedvesmu, uz ko jūs vienmēr paļaujaties, — ir vienkārša nejau-
šība. Uz to nevar paļauties. Stundā notika tas, kam var uzti-

cēties. Tai brīdī saskaršanās ar iedvesmu nebija nejauša, jūs
pats to izraisījāt, sagatavojāt tai labvēlīgu augsni. Šis rezul-

tāts ir daudz svarīgāks mūsu, aktieru mākslai, tās psichotech-
nikai un arī praksei.

— Nekādu labvēlīgu augsni es neesmu gatavojis un ne-

protu to darīt, — es izvairīgi atbildēju.
— Tad es to būšu sagatavojis, jums pašam nezinot.

— Kā tad tā? Kad tad? Viss noritēja pēc kārtas kā vien-

mēr: es atbrīvoju muskuļus no sasprindzinājuma, pārskatīju
dotos apstākļus, izvēlējos un izpildīju veselu rindu uzdevumu

utt., utt.

— Gluži pareizi. Šajā posmā nebija nekā ļauna. Bet jūs

nepamanījāt kādu ārkārtīgi svarīgu detaļu, kas ir ļoti nozī-

mīgs jaunums. Tas ir niecīgs papildinājums, proti: es liku

jums izpildīt un galīgi izveidot visas radošās darbības līdz pē-
dējai maksimālai izteiksmības robežai. Tas ir viss.

— Kā to panākt? — gudroja Vjuncovs.
— Ļoti vienkārši. Visu iekšējās pašsajūtas elementu un

psichiskās dzīves virzītāju sadarbībai un arī caurviju darbībai

jānoris dabiski, cilvēciski un nevis aktieriski, nosacīti. Tad jūs
lomā uz skatuves iepazīsiet savas garīgās organiskās dabas

visīstāko dzīvi, atklāsiet sevī attēlojamās personas dzīves

visīstāko patiesību. Patiesībai nevar neticēt. Bet, kur patiesība
un ticamība, tur uz skatuves pati no sevis nodibinās atmosfēra,

kad aktieris var teikt: «Es esmu.»

Vai jūs esat ievērojuši, — katru reizi, kad patiesība un

ticamība iekšēji rodas neviļus, bez gribas piepūles, — radošā

darbā iekļaujas aktiera organiskā daba un zemapziņa?
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Tā tas kādreiz notika ar Nazvanovu, atcerieties, «naudas

dedzināšanas» ainā, tā tas bija ari priekšpēdējā stundā!
Tā ar apzinātu, augsti attīstītu psichotechniku nostiprinās

mūsu organiskās dabas radošās zemapziņas procesa pamatne.
Maksimālā precizitāte un pabeigtība psichotechnikas paņēmienu
izpildē — ir tas ārkārtīgi svarīgais papildinājums tam, kas

jums jau zināms daiļrades novadā.

Kaut jūs zinātu, cik šis jaunais elements ir svarīgs!
Parasti uzskata, ka ikvienam daiļrades mirklim katrā ziņā

jābūt kaut kam lielam, sarežģītam un cildenam. Bet ļūs zināt

no iepriekšējām nodarbībām, ka pati mazākā darbība vai izjūta,
pats mazākais techniskais paņēmiens iegūst milzīgu nozīmi, ja
tie daiļrades momentā uz skatuves sasniedz augstāko izteiksmī-

bas pakāpi, kur sākas cilvēciska dzīves patiesība, ticamība un

«es esmu». Ja tas ir sasniegts, tad aktiera garīgais un fiziskais

aparāts uz skatuves darbojas normāli, pēc visiem dabas liku-

miem, taisni tāpat kā īstā dzīvē, neskatoties uz publiskās daiļ-
rades īpatnējiem apstākļiem.

To, kas reālajā dzīve rodas un veidojas neviļus, dabiski, —

uz skatuves sasniedzam ar psichotechniku.

Padomājiet tikai: pati visniecīgākā fiziskā vai garīgā dar-

bība, kas rada īstas patiesības un ticamības mirkļus, sasnie-

dzot «es esmu» izteiksmības pakāpi, — spēj iesaistīt darbā

aktiera garīgo un organisko dabu līdz ar zemapziņu! Vai tas

nav jaunums, vai tas nav svarīgs papildinājums tam, ko jūs
jau agrāk zinājāt!

Pilnīgi pretēji dažu pasniedzēju uzskatam es domāju, ka

skolniekus-iesācējus, kas, tāpat kā jūs, sper pirmos soļus uz

skatuves, vajag pēc iespējas drīzāk iepazīstināt ar zemapziņas
darbību. Tas jāsasniedz jau pašā sākumā: izpētījot elementus,

nostiprinot iekšējo skatuvisko pašsajūtu, izdarot vingrinājumus

un veidojot etides.

Lai iesācēji jau tūlīt iepazīstas kaut vai ar atsevišķiem lab-

sajūtas brīžiem, ko aktieris izbauda dabiskas daiļrades laikā!

Lai viņi iepazīstas ar šo sajūtu ne tikai nomināli, vārda pēc,

ne tikai nedzīvās un sausās terminoloģijas pēc, kas iesācējus
sākumā tikai baida, — svarīgi, lai viņi paši to izjustu! Lai viņi
būtiski iemīl šo radošo pašsajūtu un vienmēr cenšas pēc tās!

— Es saprotu papildinājuma svarīgumu, ko jūs mums šo-

dien paskaidrojāt, — es teicu Arkādijam Nikolajevičam, — bet

ar to mums nepietiek. Vajag zināt attiecīgus psichotechniskus
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paņēmienus un prast tos pielietot. Tāpēc iemāciet mums attie-

cīgo psichotechniku, parādiet mums konkrētāku pieeju!
— Lūdzu. — Bet jūs no manis nedzirdēsiet nekā jauna.

Man bus jāprecizē tikai tas, kas jums jau zināms. Mans pir-
mais padoms: tiklīdz esat radījuši sev pareizu iekšējo skatu-

visko pašsajūtu un sajūtat, ka ar psichotechnikas palīdzību
jūsu dvēselē viss noskaņots pareizai daiļradei un jūsu organiskā
daba tikai gaida ierosinājumu, lai varētu mesties darbā, —

dodiet tai šo ierosinājumu!
— Kā to izdarīt?

— Ķīmija māca, ka pie divu šķīdumu lēnas un vājas reak-

cijas pievieno klāt niecīgu daudzumu trešās — noteiktās vie-

las, kas attiecīgā reakcijā darbojas kā katalizators. Tā ir īpaša
piedeva, kas uzreiz izsauc attiecīgo reakciju līdz iespējamai
pakāpei. Arī jūs iesaistāt šādu katalizatoru negaidīta eks-

promta, detaļas, darbības, īsta patiesības mirkļa veidā, vien-

alga, vai tas būtu garīgs vai fizisks. Šā mirkļa pēkšņums sa-

trauks jūs, un pati daba metīsies cīņā.
Tas notika pēdējā «naudas dedzināšanas» etides atkārto-

jumā.
Nazvanovs uztvēra pareizo skatuvisko pašsajūtu un, kā viņš

pats vēlāk paskaidroja, lai piesātinātu radošo atmosfēru, —

iesaistīja nejauši atrastu ekspromtu: doto apstākli par lielo

kļūdu, naudu saskaitot. Šī izdoma viņam noderēja par «katali-

zatoru». «Piedeva» tūlīt izsauca attiecīgo reakciju, tas ir, iero-

sināja dabisku zemapziņas izraisītu daiļradi.
— Kur rast «katalizatorus»? — vaicāja skolnieki.

— Visur: priekšstatos, redzējumos, spriedumos, vēlējumos, iz-

jūtās, vissīkākajās garīgās un fiziskās darbībās, iztēles, izdomas

jaunās, niecīgās dētajās, objektā, ar ko nodibināta saskare,
netveramos sīkumos, kas apkārt jums uz skatuves, mizansce-

nās, — visur var atrast mazu, īstu, cilvēcisku dzīves patiesību,

kas nostiprina ticamību un rada «es esmu» atmosfēru.

— Un kas tad notiks?

— Notiks tas, ka jums noreibs galva no dažiem negaidī-

tiem momentiem, kad sajutīsiet uz skatuves attēlojamās perso-

nas un pats savas dzīves pilnīgu saliedētību. Notiks tas, ka jus

daļu no sevis sajutīsiet lomā un lomu sevī.

— Bet pēc tam?

— Notiks tas, ko jau teicu: patiesība, ticamība, «es esmu»

izjūtas nodos jūs organiskās dabas un radošās zemapziņas
varā.
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Daiļradi uzsākot, tādu pašu darbu, kādu priekšpēdējā stundā

veica Nazvanovs, var atkārtot ar jebkuru «skatuviskās pašsajū-
tas elementu». Nazvanovs sāka ar muskuļu atbrīvošanu, bet

var arī pievērsties iztēlei un dotajiem apstākļiem, gribas tiek-

smēm un uzdevumam, ja tas atrasts; var pievērsties priekš-
statam un spriedumam, emocijai, ja tā nejauši uzliesmo; var

neapzināti sajust patiesību rakstnieka daiļdarbā, — tad tica-

mība un «es esmu» sajūta radīsies neviļus. Svarīgi, lai visos

šajos gadījumos jūs neaizmirstu iedzīvināt pirmo atrasto paš-
sajūtas elementu līdz pilnīgam, maksimālam uztveres spilgtu-
mam. Jūs zināt, ka vajag tikai veikt šo radošo darbu ar vienu

no elementiem, lai visi pārējie, kas nesaraujami saistīti ar to,
sekotu pirmajam.

Nule paskaidrotais paņēmiens, kuru pielietojam, lai apzināti
ierosinātu dabisku zemapziņas ietekmētu daiļradi, — nav vie-

nīgais mūsu psichotechnikā. Ir arī cits, bet šodien es nepaspēšu
to jums nodemonstrēt. Tāpēc — līdz nākamajai reizei!

19... g

— Šustov un Nazvanov, — ienākdams klasē, mūs uzru-

nāja Arkādijs Nikolajevičs, — nospēlējiet Jago un Otello ainas

sākumu, bet tikai pašus pirmos teikumus!

Mēs sagatavojāmies, nospēlējām un, liekas, nevis kaut kā,

bet labi sakoncentrējušies un ar pareizu iekšējo skatuvisko paš-

sajūtu.
— Kam jūs šoreiz pievērsāt uzmanību? — Torcovs mums

jautāja.
— Tuvākajam uzdevumam, tas ir, es gribēju saistīt Nazva-

nova uzmanību, — Paša atbildēja.
— Bet es pūlējos iedziļināties Pašas vārdos, lai ar iekšējo

redzi uztvertu to, ko viņš man saka, — es paskaidroju.
— Tātad jūs savstarpēji gribējāt pievērst uzmanību tikai

tāpēc, lai iedziļinātos un izzinātu otra domas.

— Nē! Kāpēc tad tā . . .

— mēs protestējām.
— Tāpēc, ka cits nekas nevar notikt, ja trūkst caurviju

darbības un lugas un lomas virsuzdevuma. Ja tie izpaliek, tad

uzmanību var piesaistīt tikai uzmanības piesaistīšanas dēļ, var

iedziļināties un saskatīt tikai iedziļināšanās un redzējuma dēj.

Tagad atkārtojiet to, ko jūs nospēlējāt, un pievienojiet
nākošo ainu, kur Otello jokojas ar Jago!
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— Kāds šoreiz bija jūsu uzdevums? — atkal jautāja Tor-

covs, kad bijām beiguši spēlēt.
— Dolce far niente, 1

— es atbildēju.
— Bet kur tad palika iepriekšējais uzdevums: «saprast sa-

runu biedru»?

— Tas iekjāvās jaunajā, svarīgākajā uzdevumā un saplūda
ar to.

— Atcerieties, kamēr atmiņa svaiga, kā jūs izpildījāt šos

uzdevumus un kā norunājāt lomas vārdisko tekstu abos no-

spēlētajos posmos! — uzaicināja Arkādijs Nikolajevičs.
— Kā izpildīju un ko pirmajā posmā runāju, to es atceros,

bet, ko darīju otrajā, — neatceros.

— Tātad otrā posma darbība un teksts norisa nevijus, —

secināja Torcovs.

— Acīm redzot.

— Tagad atkārtojiet nospēlēto, ietverot greizsirdīgā vīra

pirmos apmulsuma mirkļus!
Mēs izpildījām pavēli un ar neveiklu teicienu apzīmējām

savu uzdevumu: «smieties par Jago nejēdzīgajām tenkām».

— Bet kur tad palika iepriekšējie uzdevumi: «saprast sa-

runu biedru» un «dolce far niente»?

Es gribēju teikt, ka tie arī saplūda kopā ar jauno, nozīmī-

gāko uzdevumu, bet apdomājos un nekā neatbildēju.
— Kas noticis? Kas jūs mulsina?

— Tas, ka šajā vietā viena lomas līnija — laimes līnija —

pārtrūkst un sākas jauna — greizsirdības līnija.
— Tā nepārtrūkst, — Torcovs pārlaboja, — bet, izmainoties

dotajiem apstākļiem, sāk pakāpeniski pārveidoties. Sākumā

līnijas vijas cauri īsajam jaunsalaulātā Otello laimes posmam,

viņa jokiem ar Jago, pēc tam sākas izbrīns, šaubas, cenšanās

atvairīt šķietamo nelaimi; pēc tam greizsirdis sevi nomierina

un iestājas atkal agrākais labsajūtas un laimes noskaņojums.
Šādas noskaņu pārejas mēs pazīstam arī reālajā dzīvē. Arī

tur dzīve rit laimīgi, tad pēkšņi iezogas šaubas, vilšanās, bē-

das — un atkal viss noskaidrojas.

Nebaidieties no šīm pārejām, taisni otrādi: mīliet, attaisno-

jiet, saasiniet tās, iezīmējot kontrastus! Minētajā piemērā tas

viegli sasniedzams. Vajag tikai atcerēties, kas notika Otello un

Dezdemonas mīlas romāna sākumā, domās pārdzīvojot mīlētāju

1 Dīkdienība.
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laimīgo pagātni un pēc tam iedomājoties kontrastu — tās šaus-

mas un elli, ko Jago pareģo mauram.

— Ko tad atcerēties no pagātnes? — Vjuncovs atkal ne-

saprata.
— Mīlētāju pirmos brīnišķos tikšanās brīžus Brabancio

mājā, jaukos Otello stāstus, slepeno tikšanos, līgavas nolaupī-
šanu un kāzas, šķiršanos kāzu naktī, satikšanos Kiprā zem

dienvidu saules, neaizmirstamos medus mēnešus, Bet pēc
tam ... padomājiet paši: kas sagaida Otello nākotnē?

— Kas tad to sagaida? ...

— Viss tas, ko piektajā cēlienā izraisa Jago ellišķīgā
intriga.

Nostādot vienu pret otru pagātnes un nākotnes pretišķības,

kjūs saprotamas piesardzīgā maura nojautas un apmulsums.
Noskaidrosies ari aktiera-radītāja attiecības pret tēlotā cilvēka

likteni. Jo spilgtāk parādīsiet maura laimīgo dzīves periodu, jo

spēcīgāk atklāsies drūmās beigas.
— Tagad spēlējiet tālāk! — pavēlēja Torcovs.

Tā mēs izņēmām visu ainu līdz pat ievērojamam Jago zvē-

restam, ko viņš dod debesīm un zvaigznēm: «Ziedot prātu, gribu,
jūtas, visu, — lai kalpotu apvainotajam Otello.»

— Ja šādi veidosiet lomu, — paskaidroja Arkādijs Niko-

lajevičs, — tad mazie uzdevumi saplūdīs vienkopus un izvei-

dosies daži lielie. To nebūs pārmērīgi daudz. Izvietoti visas

lugas apjomā, šie uzdevumi kā farvatera zīmes norādīs caur-

viju darbības līniju. Mums tagad jāsaprot, tas ir, jāsajūt, ka

mazo uzdevumu iekļaušana lielajos norisinās — neapzināti.
lesākās pārrunas par to, kā nosaukt pirmo lielo uzdevumu.

Neviens no mums, arī pats Arkādijs Nikolajevičs nespēja uz-

reiz atrisināt šo jautājumu. Starp citu, tas nav nekāds brī-

nums: patiess, dzīvs, aizraujošs, bet nevis vienkārši sagudrots,
formāls uzdevums nerodas uzreiz, neviļus. To atrisina radošā

dzīve uz skatuves lomas izveidošanas laikā. Mēs vēl nebijām
izpazinuši šo dzīvi, un tāpēc mums neizdevās pareizi noteikt

tās iekšējo būtību. Tomēr kāds minēja neveiklu nosaukumu, un

mēs to pieņēmām, jo nebija labāka: «Gribu dievināt Dezde-

monu — sievietes ideālu, gribu kalpot viņai un ziedot visu

savu dzīvi.»

Kad es iedziļinājos šajā lielajā uzdevumā un pēc sava

prāta iedzīvināju to, tad sapratu, ka šis uzdevums man palī-
dzēs iekšēji nopamatot visu ainu un atsevišķus lomas posmus.
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Es to sajutu, kad kada spēles momenta centos «dievināt Dez-

demonu — sievietes ideālu».

Virzoties no agrāk iezīmētajiem mazajiem uzdevumiem uz

lielo uzdevumu, es sajutu, ka dotie nosaukumi zaudē jēgu un

savu nozīmi. Piemēram, ņemsim pirmo uzdevumu — «gribu
censties saprast to, ko saka Jago». Kālab šāds uzdevums va-

jadzīgs? Nesaprotu. Kāpēc jācenšas, ja viss skaidrs: Otello ir

iemīlējies, domā tikai par Dezdemonu, grib, lai runā tikai par
viņu. Viņam sagādā prieku un nepieciešams katrs izvaicājums
un paša atmiņas, kas saistās ap iemīļoto sievieti. Kāpēc? Nu

tāpēc, ka «viņš dievina Dezdemonu — sievietes ideālu, tāpēc,
ka viņš grib kalpot viņai un ziedot tai visu savu dzīvi».

Ņemu otru uzdevumu — «dolce far niente». Arī šis uzde-

vums nav vajadzīgs, vēl Jaunāk — tas ir nepareizs; runādams

par mīlamo sievieti, maurs izpilda vissvarīgāko un nepiecie-
šamāko uzdevumu. Kāpēc? Tāpēc, ka «viņš dievina Dezde-

monu — sievietes ideālu, tāpēc, ka viņš grib viņai kalpot un

ziedot tai visu savu dzīvi».

Pēc Jago pirmajām tenkām mans Otello, kā es to sapratu,
sāka smieties. Viņam patīkami apzināties, ka nekādi netīrumi

nespēj nomelnot viņa dievietes kristālskaidro tēlu. Šī pārlie-
cība mauram rada lielisku sajūtu un padzijina cieņu pret Dez-

demonu, vēl vairāk liek pielūgt viņu. Kāpēc? Tāpēc, ka «viņš
dievina Dezdemonu — sievietes ideālu», un tā tālāk. Es sa-

pratu, cik pakāpeniski viņā dzimst greizsirdība, kā nemanot

vājāka kļūst ticība ideālam, kā aug un nostiprinās atziņa par
mīlamās sievietes neuzticību, izvirtību, par čūskas viltību, par

odzi eņģeļa izskatā.

— Bet kur tad palika agrākie uzdevumi? — iztaujāja Arkā-

dijs Nikolajevičs.
— Tos aizēnoja vienas vienīgās rūpes par gaistošo ideālu.

— Ko mums šāsdienas pieredze māca? Kāds ir šās stundas

rezultāts? —■ jautāja Arkādijs Nikolajevičs.
— Es liku Ottelo un Jago ainas izpildītājiem izprast un

praktiski pārliecināties par mazo uzdevumu iekļaušanos lie-

lajos.
Tas nav nekas jauns. Es atkārtoju tikai to, ko biju jau ru-

nājis agrāk par posmiem un uzdevumiem vai arī par virsuzde-

vumu un caurviju darbību.

Svarīgais un jaunais pavisam kas cits, proti: Nazvanovs

un Šustovs pārliecinājās, ka daiļrades galvenais, gala mērķis
novirza uzmanību no tuvākā mērķa un sīkie uzdevumi nozūd
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no uzmanības loka. Izrādās, ka šis process norisinās neapzi-
nāti; sīkie uzdevumi zaudē patstāvību, kļūst par palīguzdevu-
miem un tuvina mūs lielajiem uzdevumiem. Nazvanovs un

Šustovs tagad zina: jo dziļāk un plašāk iecerēts gala mērķis, jo
vairāk uzmanības tas prasa un mazāk uzmanības var veltīt tu-

vākiem maziem palīguzdevumiem. Atstāti savvaļā, šie mazie

uzdevumi pakļaujas organiskās dabas un zemapziņas ietekmei.

— Kā jūs teicāt? — Vjuncovs pēkšņi uztraucās.

— Es teicu: ja aktieris cenšas veikt savu lielo, iecerēto

uzdevumu, tad viņš pilnīgi nododas tam un viņa organiskā
daba var darboties netraucēti un brīvi saskaņā ar savām orga-

niskajām prasībām un tieksmēm. Organiskā daba tātad uzņe-
mas vadību par savvaļā atstātajiem mazajiem uzdevumiem un

tādējādi palīdz aktierim-radītājam tuvoties galvenajam, liela-

jam uzdevumam, kurp tagad traucas visa viņa uzmanība un

doma.

No šāsdienas stundas varam secināt: viens no labākajiem
psichotechnikas līdzekļiem ir galvenie uzdevumi, kurus mēs

meklējam tāpēc, lai netieši ietekmētu cilvēka garīgo, organisko
dabu un zemapziņu.

Pēc samērā ilgāka pārdomu starpbrīža Arkādijs Nikolaje-
vičs turpināja:

— Pilnīgi tāda pati pārvērtība, kādu jūs nupat novērojāt

pie mazajiem uzdevumiem, notiek arī ar lielajiem, tiklīdz

priekšgalā nostājas visaptverošais lugas virsuzdevums. Kalpo-
jot tam, arī lielie uzdevumi kļūst par palīguzdevumiem. Tie

savukārt izveido kāpnes, kas noved mūs pie galvenā, visu ap-

tverošā gala mērķa.
Ja visa aktiera uzmanība pievērsta virsuzdevumam, tad ari

lielo uzdevumu izpilde noris gandrīz neapzināti.

Caurviju darbībā, kā jums zināms, ietilpst gara rinda lielo

uzdevumu. Katrā no tiem ir prāvs skaits mazu uzdevumu, ku-

rus izpildām neapzināti.

Tagad rodas jautājums: cik neapzinātu daiļrades momentu

iekļaujas caurviju darbībā no lugas sākuma līdz beigām?

Izrādīsies, ka to ir ļoti daudz. Caurviju darbība ir varens

rosinātājs līdzeklis, kas iedarbina zemapziņu.
Nedaudz padomājis, Torcovs turpināja.
— Bet caurviju darbība nerodas nejauši. Tās radošais strā-

vojuma spēks atkarīgs tieši no virsuzdevuma pievilcības.
Arī virsuzdevumam piemīt rosinošs spēks, kas iedzīvina ne-

apzinātus daiļrades momentus.
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Pievienojiet šiem momentiem tos, ko izraisījusi caurviju
darbība, un tad jūs sapratīsiet, ka organiskās dabas neapzi-
nāto daiļradi visspēcīgāk ierosina virsuzdevums un caurviju
darbība.

Pilnīgi aptvert virsuzdevumu un caurviju darbību vārda vis-

dziļākā un plašākā nozīmē — šim uzdevumam jākļūst par ak-

tiera-radītāja galveno mērķi skatuves mākslā.

Ja tas būs sasniegts, tad pārējo veiks brīnumdarītāja daba.

levērojot šo noteikumu, katra izrāde, katrs daiļrades atkār-

tojums norisināsies dabiski, neviltoti, patiesi un galvenais —

necerēti daudzveidīgi. Tikai tad mākslā varēs izsargāties no

amatniecības, no štampiem, trikiem un no pretīgā aktieriskuma.

Tikai tad uz skatuves darbosies dzīvi cilvēki un apkārt tiem

mutuļos patiesa dzīve, kas atbrīvota no visa, kas mākslu pie-

gružo. Atkārtojot daiļradi, šī dzīve radīsies gandrīz katrreiz

no jauna.

Es varu jums tikai dot padomu — sekot virsuzdevumam kā

ceļvedējai zvaigznei. Tad visas lugas un lomu caurviju dar-

bība veidosies viegli, dabiski un galvenokārt — zemapziņas
ietekmē.

Pēc jauna starpbrīža Torcovs turpināja:
— Līdzīgi tam, kā virsuzdevums un caurviju darbība ap-

tver visus lielos uzdevumus un padara tos par palīguzdevu-
miem, — tāpat arī aktiera visas dzīves virs-virsuzdevums un

virs-caurviju darbība pakļauj tēloto lugu un lomu virsuzdevu-

mus. Tie kļūst par palīglīdzekļiem, par kāpieniem, tiecoties uz

dzīves galveno mērķi.
— Vai tas izrādei nāks par labu? — apšaubīja Šustovs.

— Slikti, ja pārsvarā prātošana, labi, ja mērķis sasniegts

ar mākslinieciskiem līdzekļiem.

Tagad jūs zināt, kas ir apzināta psichotechnika. Tā prot
radīt paņēmienus un labvēlīgus apstākļus dabiskai zemapziņas
ietekmētai daiļradei.

Domājiet par to, kas ierosinās mūsu psichiskās dzīves vir-

zītājus, domājiet par iekšējo skatuvisko pašsajūtu, par virsuz-

devumu un caurviju darbību, vārdu sakot, par visu, kas pie-

ejams apziņai! Tādējādi mācieties apzināti radīt labvēlīgu

pamatni mūsu artistiskās dabas un zemapziņas radošajai darbī-

bai. Bet nekad nedomājiet un necentieties taisna ceļa sasniegt

iedvesmu pašas iedvesmas labad! Tas rada tikai fizisku piepūli

un pretējus rezultātus.
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19... g.

— Apzināta psichotechnika sagatavo augsni neapzinātai
daiļradei, bet bieži mēs, darbodamies uz skatuves, sadūrāmies

ar vienkāršu nejaušību. Arī tā ir jāprot izmantot, bet, lai to

veiktu, tad nepieciešama attiecīga psichotechnika.
Tā, piemēram: Maloļetkova, atcerieties savu «glābiet!» pie-

ņemšanas izrādē un pastāstiet, ko jūs pārdzīvojāt šajos nedau-

dzajos emocionālā uzliesmojuma mirkļos!
Maloļetkova klusēja — droši vien tāpēc, ka viņai bija pali-

kušas juceklīgas atmiņas par savu pirmo uzstāšanos.

— Centīšos atcerēties jūsu vietā, kas toreiz notika, — Arkā-

dijs Nikolajevičs viņai palīdzēja. — Bārenīti, kuru jūs toreiz

tēlojāt, izmeta uz akmeņainas ielas — un tanī pašā laikā jūs,
skolnieci Maloļetkovu, izstūma vienu uz tukšās skatuves mil-

zīgā laukuma, kur pretī jums rēgojās portāla tumsa. Bārenītes

un skolnieces-debitantes bailes no tukšuma un vientulības sa-

plūda vienkopus. Uztverdama tukšo skatuvi par tukšu ielu, iz-

juzdama savu personisko vientulību kā pamestās bārenītes

vientulību, jūs tik īsti un patiesi šausmās iekliedzāties «glā-
biet!», ka tādu saucienu mēs pazīstam tikai reālajā īstenībā. Tā

bija nejaušība, bet reizē ari līdzīgu apstākļu laimīga sagadī-
šanās.

Pieredzes bagāts aktieris, kas apguvis attiecīgu psichotech-
niku, izmantotu laimīgo gadījumu savas mākslas labad. Viņš

prastu savas bailes pārveidot par lomas bailēm. Bet jums trūka

pieredzes un psichotechnikas, tāpēc cilvēks uzvarēja aktieri. Jūs

kļuvāt neuzticīga daiļradei, pārtraucāt spēli un noslēpāties aiz

kulisēm.

. Pēc tam Arkādijs Nikolajevičs griezās pie manis un teica:

— Vai jums nav pazīstama šī sajūta, par kuru mēs nupat

runājām? Vai jums uz skatuves neatgadījās līdzīga nejaušība,
kur paša jūtas saplūda ar lomas jūtām?

— Manuprāt, tas bija ainā: «Asinis, Jago, asinis!»

— Ja, — Torcovs piekrita. — Atcerēsimies, kas toreiz

notika!

— Sākumā lomas vārdus izkliedzu es un nevis Otello, —

es atcerējos. — Tas bija neveiksmīga aktiera izmisuma klie-

dziens. Es vaimanāju par savu neveiksmi, bet tas man lika

atcerēties Otello un Puščina aizkustinošo stāstu par_ maura

mīlestību uz Dezdemonu. Es uztvēru savu izmisumu kā Otello
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izmisumu. Tie sajuka manā iztēlē, un es izrunāju teksta vār-

dus, neapzinādamies, kas īsti tos izraisījis.
— Ļoti var būt, ka šoreiz tā bija tikai sagadīšanās, —

sprieda Torcovs.

Pēc brīža viņš turpināja:
— Mums praksē nākas sastapties ne tikai ar šāda rakstura

nejaušībām. Nereti pieņemtajā skatuves dzīvē it kā krītin iekrīt

kāds ārējs gadījums no īstās, reālās dzīves, kam nav nekā ko-

pēja ar lugu, lomu un izrādi.

— Kas tas var būt par ārēju gadījumu? — skolnieki jau-
tāja.

— Kaut vai, piemēram, nejauši nokritis lakats vai apgāzts
krēsls, par ko es jums kādreiz stāstīju.

Ja aktieri, kas darbojas uz skatuves, ir modri, ja viņi ne-

nobaidīsies un nenovērsīsies no šā gadījuma, bet, pavisam ot-

rādi, iesaistīs to lugā, tad tas viņiem kļūs par kamertoni.

Aktieriskā konvenciju un melu atmosfērā tas piesitīs uz

skatuves pareizo dzīves toni un atgādinās īsto patiesību, virzīs

sev līdz visu lugas darbības līniju, liks noticēt un sajust uz

skatuves to, ko mēs nosaucam par «es esmu». Viss tas kopā

sagatavos aktieri organiskai zemapziņas ietekmētai daiļradei.
Uz skatuves vajag mācēt izmantot kā sagadīšanos, tā arī

nejaušību, nevajag to palaist garām, vajag to mīlēt, bet ne-

drīkst to pieņemt par pamatu saviem daiļrades nodomiem.

Tas ir viss, ko es jums varēju pastāstīt par apzinātu psi-
chotechniku un par nejaušu sagadīšanos, kas ierosina neapzi-
nātu daiļradi. Kā redzat, pagaidām mēs neesam sevišķi bagāti

ar attiecīgiem apzinātas psichotechnikas paņēmieniem. Šai no-

vadā mums vēl priekšā daudz darba un meklējumu. Un taisni

tāpēc vajag pienācīgi novērtēt jau atrasto.

19... g

Šāsdienas stundā es pilnīgi izpratu visu un kļuvu par «sis-

tēmas» visdedzīgāko piekritēju. Es redzēju, kā apzināta tech-

nika rada neapzinātu daiļradi, kas neviļus izsauc iedvesmu.

Viss tas notika tā:

Dimkova nospēlēja «atradeņa» etidi, ko kādreiz tik lieliski

bija izpildījusi Maloļetkova.

Kāpēc Dimkovai piemita sevišķa tieksme uz bērnu ainām,

kā, piemēram, «bērna autiņu aina» no «Branda» un jaunā
etide? Tāpēc, ka viņa nesen bija pazaudējusi savu vienīgo, ļoti
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mīļoto dēlu. Man to pastāstīja kā noslēpumu un baumas. Bet

šodien, skatoties etidi viņas izpildījumā, es sapratu, ka tā ir

bijusi patiesība.
Spēles laikā no viņas acīm asaras lija straumēm. Dimkovas

mātes maigums panāca to, ka galdautā ietītais koka gabals,
kas atvietoja bērnu, kļuva mums, skatītājiem, par dzīvu būtni,

Kad spēle tuvojās nāves brīdim, etide bija jāpārtrauc, lai no-

vērstu katastrofu: tik spēcīgs bija Dimkovas pārdzīvojums.
Mēs visi bijām satraukti. Arkādijs Nikolajevičs, Ivans Pla-

tonovičs un mēs visi — raudājām.
Vai vērts runāt par ierosinātājiem, līnijām, posmiem, uzde-

vumiem, fiziskām darbībām, ja mūsu acu priekšā ir pati īstā

dzīve?

— Lūk, jums piemērs, kā rada daba — zemapziņā! — sa-

jūsmināts teica Torcovs.

Šai radīšanas procesā stingri ievēroti mūsu mākslas likumi,

un šie likumi nav izdomāti, bet tos mums devusi pati daba.

Bet šādi atziņas un apskaidrības brīži mūs neapciemo katru

dienu. Citu reizi tie var arī neierasties un tad...

— Nē, tie ieradīsies! — ekstāzē iesaucās Dimkova, nejauši

noklausījusies sarunu.

It kā baidīdamās, ka iedvesma viņu pametīs, tā metās at-

kārtot tikko nospēlēto etidi.

Arkādijs Nikolajevičs, saudzēdams jaunos nervus, gribēja
Dimkovu apturēt, bet drīz viņa pati apstājās, jo no tēlojuma
nekas neiznāca.

— Ko tagad iesākt? — Torcovs viņai jautāja. — Turpmāk
no jums taču prasīs, lai jūs nospēlētu labi ne tikai pirmo, bet

arī katru nākošo izrādi. Citādi luga, nospēlēta pirmizrādē ar

panākumiem, izgāzīsies citās izrādēs un nedos vajadzīgos ienā-

kumus.

— Nē! Man vajag tikai iejusties, tad es nospēlēšu, — tais-

nojās Dimkova.

— «Kad es iejutīšos, tad nospēlēšu!» — smējās Torcovs.

— Vai tas nav tas pats, ja teiktu: «Kad es iemācīšos peldēt,
tad es iešu peldēties!»

Es saprotu, ka jūs tiecaties tūlīt nonākt pie jūtārm Protams,

tas ir vislabāk. Cik labi būtu, ja varētu reizi par visām reizēm

apgūt attiecīgu techniku veiksmīga pārdzīvojuma atkārtošanai!

Bet jūtas nevar iefiksēt. Tās kā ūdens aizplūst caur pirkstiem.

Tāpēc jūtu izraisīšanai un nostiprināšanai gribot negribot jā-

meklē drošāki paņēmieni.
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Izvēlieties kuru katru! Visvienkāršāk saprotamo un vieg-
lāk sasniedzamo — vienalga, vai tā būtu fiziskā darbība, sīka

patiesība vai īss ticamības mirklis!

Bet Ibsena cienītajā Dimkova nicīgi izvairījās no visa fizis-

kajā daiļradē.
Pārbaudījām dažādus cejus, pa kuriem aktieris varētu iet: gan

posmus, gan iekšējos uzdevumus, gan iztēlē iecerētos nodomus.

Bet visi tie izrādījās nepietiekami droši, grūti sasniedzami un

ne visai pievilcīgi.

Kā arī Dimkova nemēģināja izgrozīties, kā arī necentās.iz-

vairīties no fiziskās darbības, viņai tomēr galu galā vajadzēja
pie tās apstāties, jo cita nekā labāka viņa nevarēja atrast. Tor-

covs drīz viņu uzvedināja uz pareizā ceļa. Pie tam nebija jā-
meklē jaunas fiziskās darbības. Viņš lika atkārtot tās pašas
fiziskās darbības, ko viņa pirms tam intuitīvi bija atradusi un

tik spīdoši izpildījusi.
Dimkova spēlēja labi, patiesi un ticami, bet vai šādu izpil-

dījumu varēja salīdzināt ar to, kāds bija pirmoreiz?!

Arkādijs Nikolajevičs viņai teica:

— Jūs spēlējāt Joti labi, bet tikai ne to etidi, kuru jums
uzdeva. Jūs samainījāt objektus. Es lūdzu jūs izpildīt šo ainu

ar dzīvu atradeni, bet jūs apspēlējāt galdautā ievīstītu, nedzīvu

koka klucīti. Tam jūs pielāgojāt savas fiziskās darbības: ar

veiklu roku to ietināt. Bet gādība par mazu bērnu prasa daudz

vairāk sīku darbību, kuras jūs šoreiz atmetāt. Tā, piemēram,

pirmo reizi, pirms ietināt iedomāto bērniņu autiņos, jūs tam

pareizi novietojāt rociņas un kājiņas, jūs tās sajutāt, jūs tās

mīlot skūpstījāt, ar asarām acīs jūs kaut ko maigi runājāt,

smaidījāt. Tas bija aizkustinoši. Bet šoreiz šo detaļu nebija.
Un tas ir saprotams — koka klucītim nav ne kāju, ne roku.

Pirmo reizi, aptinot iedomātā mazulīša galviņu, jūs ļoti rū-

pējāties par to, lai nesaspiestu vaidziņus, un_ centīgi kaut ko

sakārtojāt. letinusi bērnu autiņos, jūs ilgi stāvējāt pie tā un

mātes prieka un lepnuma asaras ritēja aumaļām.

Izlabosim šo kjudu! Atkārtojiet man etidi ar bērnu, bet ne-

vis ar koka klucīti!

Pēc ilga, neatlaidīga darba, Torcova vadībā izpildot sīkas

fiziskas darbības, — Dimkova beidzot saprata un apzināti atce-

rējās to, ko bija izpildījusi neapzināti ... Viņa sajuta bērnu,

un asaras pašas sāka ritēt.

— Lūk, piemērs, kā psichotechnika un fiziskā darbība



376

ietekme jutas! — iesaucas Arkādijs Nikolajevičs, kad Dimkova

bija beigusi spēlēt.
— Tā jau tas ir, — vīlies noteicu, — bet šoreiz Dimkova

nespēja aizkustināt — un tāpēc ne man, ne jums nebija acīs

asaru.

— Tā nav nelaime! — Torcovs izsaucās. — Ja augsne sa-

gatavota un aktrises jūtas iedzīvinātas, — saviļņojums radī-

sies, vajag tikai pavērt jūtām ce}u: atrast aizraujošu uzdevumu,

maģisko «ja būtu» vai kādu citu «katalizatoru». Negribas tikai

bendēt Dimkovas jaunos nervus. — Bet.. . neilgi apdomājies,
viņš griezās pie Dimkovas un teica:

— Ko jūs pasāktu ar šo galdautā ietīto koka klucīti, ja es

jums ieteiktu šādu maģisko «ja būtu»? ledomājieties, ka jums
piedzimst bērns, burvīgs puisītis. Jūs kaislīgi esat viņam pie-
ķērusies ... Bet. .. viņš pēc dažiem mēnešiempēkšņi nomirst...
Jūs neatrodat vairs vietas pasaulē, nezināt, ko iesākt. Te lik-

tenis apžēlojas par jums. Jūs atrodat pie savām durvīm noliktu

bērnu, arī zēnu, kas ir vēl apburošāks nekā pirmais.

Mērķī bija trāpīts pilnīgi precizi!
Tikko Arkādijs Nikolajevičs paspēja pateikt savu izdomu, —

Dimkova, noliekusies pār galdautā ietīto koka gabalu, sāka

raudāt, un
. . . satraukums atkārtojās ar divkārtēju spēku.

Es metos pie Arkādija Nikolajeviča, lai paskaidrotu norises

noslēpumu: viņš taču bija pilnīgi uzminējis Dimkovas patieso
drāmu.

Torcovs saķēra galvu un metās pie rampas, lai apturētu

nelaimīgo māti, bet viņam tā iepatikās tas, ko Dimkova darīja
uz skatuves, ka nespēja spēli pārtraukt.

Kad etide bija beigusies un visi bija nomierinājušies un

noslaucījuši asaras, es piegāju pie Arkādija Nikolajeviča un

jautāju:
— Vai jūs neatrodat, ka Dimkova nupat pārdzīvoja nevis

iztēlē iecerēto notikumu, bet gan īstenību, tas ir, savu perso-

nisko, cilvēcisko dzīves nelaimi?

Tāpēc tas, kas nule notika uz skatuves, manuprāt, jāuzskata

par nejaušību, sagadīšanos un nevis par daiļradi, par mākslu,

par artistiskās technikas uzvaru.

— Bet tas, ko viņa parādīja pirmo reizi, — vai tā bija
māksla? — Torcovs mani pārjautāja.

— Jā, — es atzinos. — Tad tā bija māksla.

— Kādēļ?
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— Tadeļ, ka viņa pati neapzināti atcerējās savu personisko
nelaimi un saka tajā dzīvot.

— Tātad visa nelaime tā, ka es atgādināju un pateicu to,
ko glabā viņas emocionālā atmiņa, un nevis viņa pati to izrai-

sīja, kā tas notika pirmo reizi. Tur es neredzu nekādas star-

pības, — vai aktieris pats atmodina savas dzīves atmiņas, vai

viņam tās atgādina cita persona. Svarīgi, lai mūsu atmiņa
pārdzīvoto uzglabātu un pēc saņemtā ierosinājuma no jauna
iedzīvinātu. Organiski — ar visu savu ķermeni un garīgo bū-

tību — nevar neticēt tam, ko saglabājusi paša atmiņa.
— Labi, piejausim, ka tas tā. Jums! tomēr jāatzīst, ka Dim-

kovas pārdzīvojumus ierosināja nevis fiziskie uzdevumi, nevis

šo uzdevumu patiesība un ticamība, bet gan jūsu ieteiktais ma-

ģiskais «ja būtu».

— Vai tad es to noliedzu? — pārtrauca mani Arkādijs
Nikolajevičs. — Gandrīz vienmēr ierosinātāja loma piekrīt iz-

tēlē iecerētajai izdomai un maģiskajam «ja būtu». Tikai vajag
prast savlaicīgi pievienot «katalizatoru».

— Kad tad?

— To vajag zināt! Ejiet un pavaicājiet Dimkovai, vai viņas
jūtas uzliesmotu no mana maģiskā «ja būtu», ja es to ieteiktu

agrāk, kad viņa otrreiz atkārtoja etidi un bezjūtīgi tīstīja galdautā
malkas klucīti, kad viņa vēl nesajuta ne atrastā bērna kājiņas,
ne rociņas, pirms viņai nepamodās vēlēšanās tās noskūpstīt,

pirms bezveidīgā koka klucīša vietā viņa neietina autiņos dzīvu,

brīnišķīgu būtni, kuru tikai atvietoja malkas klucītis!

Esmu pārliecināts, ka pirms šās pārvērtības brīnišķā mazu-

līša salīdzinājums ar vienkāršo koka klucīti tikai apvainotu
Dimkovu. Viņa, protams, apraudātos, pārsteigta par manas

izdomas nejaušo līdzību ar viņas bēdām, ko tā pārcietusi
dzīvē. Tas viņai spilgti atgādinātu dēla nāvi. Tādas raudas

būtu raudas par mirušo, bet atradeņa ainā mēs gaidām asaras

par mirušo — jauktas ar prieka asarām par dzīvo.

Tas vēl par maz, esmu pārliecināts: pirms Dimkova sava

iztēlē nebūtu pārvērtusi nedzīvo koka klucīti par dzīvu būtni, —

viņa ar riebumu atgrūstu koka pagali un atietu talak prom no

tās. Tur nomajus vienatnē ar sevi un savam dārgajam atmi-

ņām viņa raudātu gaužas1 asaras. Bet arī tās butu asaras par

mirušo un nevis tās, kas mums vajadzīgas un kas viņai plūda,

izpildot etidi pirmo reizi. Un tikai pēc tam, kad viņa domas no

jauna ieraudzīja un sajuta bērna kājiņas un rociņas; pec tam,

kad viņa tās bija slacījusi savām asarām, — Dimkova raudāja
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tā, kā tas nepieciešams etidei un kā viņa to izpildīja pirmoreiz:
tās bija prieka asaras par dzīvo.

Es uztvēru vajadzīgo momentu un laikā iesviedu dzirksteli,
ieteicu maģisko «ja būtu», kas saskanēja ar viņas visdziļāk
slēptajām atmiņām. Te notika īsts saviļņojums, kas, es ceru,

jūs pilnīgi apmierināja.
— Vai tas nenozīmē, ka Dimkovai spēles laikā rādījās

halucinācijas?
— Ne jau! — mādams ar rokām, noraidīja Torcovs. — No-

slēpums meklējams citur: viņa taču neticēja faktam, ka malkas

pagale var pārvērsties dzīvā būtnē, bet ticēja, ka etidē attēlo-

tais gadījums iespējams dzīvē un ka tas atvieglotu viņas cie-

šanas. Viņa noticēja savas darbības īstumam un secībai, loģi-
kai un patiesībai un tāpēc sajuta uz skatuves «es esmu» un

izraisīja patiesu zemapziņas ietekmētu daiļradi.
Atklāt jūtas, ticot fizisko darbību īstumam un «es esmu», —

šis paņēmiens, kā redzat, noderīgs, ne tikai lomu veidojot, bet

arī iedzīvinot jau izveidoto.

Tā ir liela laime, ka mums zināms paņēmiens, kā ierosināt

agrāk radītās jūtas. Bez šā paņēmiena pēkšņi radusies

iedvesma, reiz pamirdzējusi, izzustu uz visiem laikiem.

Es biju laimīgs un pēc stundas piegāju pie Dimkovas, lai

pateiktos viņai par to, ka viņa man uzskatāmi bija atklājusi
kaut ko ļoti svarīgu skatuves mākslā, par ko man līdz šim vēl

nebija īstas skaidrības.

19... g

— Sāksim pārbaudi! — klasē ienākdams, uzaicināja Arkā-

dijs Nikolajevičs.
— Kādu pārbaudi? — skolnieki nesaprata.
— Tagad, gandrīz pēc viena gada darba, katram no jums

būs nostiprinājies priekšstats par skatuvisko radīšanas pro-

cesu.

Pamēģināsim salīdzināt šo jauno priekšstatu ar agrāko, tas

ir, ar priekšstatu par skatuvisko uzspēli, kas saglabājies mušu

atmiņā no pašdarbības izrādēm vai ari no pieņemšanas izrādes,

iestājoties skolā. Nu, piemēram:

Maloļetkova! Vai atceraties, ka jūs pirmajās stundas priekš-
kara krokās meklējāt dārgo adatu, no kuras bija atkarīgs jūsu

turpmākais liktenis, palikšana skolā? Atcerieties, kā |ūs toreiz

noņēmāties, skraidelējāt, svaidījāties, centaties izspēlēt izmi-
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sumu un atrast šai rīcībā artistisku prieku! Vai tagad jūs ap-
mierina šāda «spēle» un šāda pašsajūta uz skatuves?

Maloļetkova kļuva domīga, atcerēdamās pagājušo, viņas
sejā pamazām pavīdēja zobgalīgs smaids. Beidzot viņa nolie-

dzoši papurināja galvu un klusu iesmējās, acīm redzot atcerē-

damās savu agrāko naivo uzspēli.
— Nu, redziet, jūs smejaties! Bet par ko?

Par to, ka jūs .agrāk spēlējāt «vispār», cenzdamās uzreiz

sasniegt rezultātu. Nav brīnums, ka līdz ar to gadījās izkrop-
ļojumi, tēla un kaislību uzspēle veidojamā lomā.

Tagad atcerieties, kā jūs pārdzīvojāt etidi ar «pamesto
bērnu» un kā jūs draiskojāties un rotaļājāties nevis ar dzīvu

bērnu, bet ar malkas klucīti. Salīdziniet dzīvi uz skatuves un

savu pašsajūtu daiļrades laikā ar agrāko uzspēli un sakiet: vai

jūs apmierina tas, ko jūs skolā pa šo laiku esat apguvusi?

Maloļetkova atkal pārdomāja, viņas seja kļuva nopietna,

pēc tam drūma, acīs iezagās nemiers, un viņa, ne vārda ne-

teikusi, daudznozīmīgi, apstiprinot pamāja ar galvu.
— Nu, redziet! — Torcovs teica. — Tagad jūs nesmejaties,

bet, atceroties vien, jau esat gatava raudāt. Kāpēc tas tā?

Tāpēc, ka, šo etidi veidojot, jūs gājāt pavisam citu ceļu.
Jūs netraucāties taisni uz gala rezultātu — pārsteigt, aizkus-

tināt skatītāju, pēc iespējas spēcīgāk nospēlēt etidi. Šoreiz jūs

iesējāt graudu un, kopjot stādu, ieguvāt augļus. Jūs vadīja or-

ganiskās dabas daiļrades likumi.

Atcerieties uz visiem laikiem šos dažādos ceļus, no kuriem

viens neizbēgami noved pie amatniecības, bet otrs pie īstas

daiļrades un mākslas!

— Arī mēs iepazinām tādas pašas sajūtas etide ar vājprā-

tīgo! — skolnieki tiecās pēc uzslavas.

— Piekrītu, — atzina Torcovs.

— Un ,arī jūs, Dimkova, to izzinājāt lieliski nospēlētajā
etidē «atradenis».

Kas attiecas uz Vjuncovu, tad viņš mūs apmānīja ar šķie-

tamu kājas lauzumu dejas laikā. Pats patiesi noticējis savai

izdomai, viņš uz mirkli nokļuva ilūzijas gūsta. Tagad jus zināt,
ka daiļrade nav aktiera technikas demonstrējums, tēla vai kais-

lību ārējā uzspēle, kā daudzi no jums domāja agrāk.
— Kas ir mūsu daiļrade?
— Tā ir jaunās lomas iepazīšana un izauklēšana. Tas ir

dabisks radīšanas akts, kas atgādina cilvēka dzimšanu.

Ja uzmanīgi izsekos tam, kas notiek aktiera dvēselē, iedzī-
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vējoties loma, tad bus jāatzīst, ka mans salīdzinājums ir pa-
reizs.

Katrs māksliniecisks tēls uz skatuves ir vienots, neatkārto-

jams, tāpat kā viss pārējais dabā.

Līdzīgi cilvēka dzimšanai savā veidošanās periodā tas pār-
dzīvo analogas stadijas.

Aktieris ar lomu iepazīstas, tuvinās, iemīlas, strīdas, samie-
rinās un iemieso lomu.

Šajos periodos režisors ir vidutājs.
Kā lomas tapšanas periods, tāpat arī radošā procesa dažā-

dās stadijas labi vai ļauni ietekmē paša aktiera dzīvi. Tā, pie-
mēram, mēs zinām, ka mātei dažādos grūtniecības periodos

piemīt neparasti untumi. Tas pats notiek ar radītāju-aktieri.
Lomas izveidošanas periodi dažādi ietekmē viņa raksturu un

noskaņojumu.
Es uzskatu, ka lomas organiskai izaugšanai vajag ne ma-

zāk, bet dažreiz pat daudz vairāk laika nekā dzīva cilvēka iznē-

sāšanai un radīšanai.

Bet gadās arī musu darba priekšlaicīgas dzemdības. Tad

rodas nelaikā dzimuši skatuviski tēli.

Šā procesa analizē mūs pārliecina par noteiktu likumsaka-

rību, kam pakļauta mūsu organiskā daba, kad tā pasaulē rada

jaunu parādību, vienalga, vai šī parādība ir bioloģiska vai

arī — cilvēka fantāzijas radīta.

Vardu sakot, lomas izveidošana ir aktiera radošas organis-
kās dabas normāls akts.

Ļoti maldās tie, kas šo patiesību nesaprot, kas izdomā sa-

vus «principus», «pamatus», savu «jauno mākslu», kas neuzti-

cas radošajai dabai. Kāpēc jāgudro savi likumi, kad tie jau

eksistē, kad tie jau uz visiem laikiem ir pašas dabas radīti?

Tās likumi jāievēro visiem skatuves māksliniekiem bez izņē-

muma, un jo ļaunāk tiem, kas tos neievēro. Šādi aktieri nav

vairs radītāji, bet falsificētāji, viltotāji, atdarinātāji.

Pēc tam kad jūs būsiet visaptveroši, dziļi izstudējuši visus

radošās dabas likumus un pieradīsiet brīvi tiem pakļauties ne

tikai dzīvē, bet arī uz skatuves, tad jūs varat tēlot, ko vien

prāts vēlas, protams, tikai ar vienu noteikumu, ka jus stingri,
bez izņēmuma ievērosiet organiskās dabas daiļrades likumus.

Domāju, ka nav vēl piedzimis tāds ģēnijs, tāds izcils tech-

niķis, kas varētu, pamatojoties uz mūsu dabu, izpildīt daudzus

nedabiskos, sadomātos, kārtējos modernos jaunumus.
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— Piedodiet, lūdzu! Tātad jūs mākslā noliedzat jauno?
— Taisni otrādi. Es uzskatu, ka cilvēka dzīve ir tik smalka,

komplicēta un daudzpusīga, ka, lai to pilnīgāk izteiktu, vajag
mums vēl daudz mācīties un izzināt. Bet līdz ar to uzsveru,
ka mākslas technika ir vēl vāja un primitiva un ne tik drīz

mums būs pa spēkam veikt nopietno novatoru darbu daudzās

interesantās un taisnīgās prasības. Daudzi pielaiž lielu

kļūdu: viņi aizmirst, ka starp ideju, principu, jauno pamatu,
lai cik pareizi tie arī būtu, — un to realizēšanu ir milzīga star-

pība. Lai to izlīdzinātu, vajag daudz un ilgi strādāt, veidojot
mūsu mākslas techniku, kas vēl atrodas pirmatnējā stāvoklī.

Līdz tam laikam, kamēr mūsu psichotechnika nav izveidota

līdz pilnībai, visvairāk baidieties no varmācīgas rīcības pret
savu organiski radošo dabu un tās dabiskajiem, nesagrauja-
miem likumiem!

Kā redzat, viss mūsu mākslā kategoriski prasa, lai katrs

skolnieks, kas vēlas kļūt par aktieri, pirmām kārtām visos sīku-

mos — nevis vienkārši teorētiski, bet praktiski — apgūst orga-

niskās dabas daiļrades likumus. Tāpat viņa pienākums — prak-
tiski izstudēt un apgūt visus mūsu psichotechnikas paņēmienus.
Bez tā nevienam nav tiesības iziet uz skatuves. Citādi nedzims

mūsu mākslas īstie meistari, bet gan amatieri un nemākuļi.
Ar tādiem darbiniekiem mūsu teātri nespēs augt un uzplaukt.
Taisni otrādi — tie būs nolemti nīkulībai.

Stundas beigas pagāja atvadoties, jo bija «sistēmas» pēdējā
stunda šai mācību gadā.

Savu uzrunu skolniekiem Arkādijs Nikolajevičs nobeidza ar

šādiem vārdiem:

— Tagad jums ir psichotechnika. Ar tās palīdzību jūs varat

ierosināt pārdzīvojumu. Tagad jūs protat izsaukt jūtas, kuras

var iemiesot.

Bet, lai ārēji atklātu mūsu organiskās dabas vissmalkāko,

bieži vien zemapziņas sfērā iekļauto dzīvi, — nepieciešams
izcili atsaucīgs un lieliski attīstīts balss un ķermeņa aparāts.

Jāpanāk, — lai šis aparāts ar vislielāko jūtīgumu un tieša-

mību acumirklī un precizi izteiktu vissmalkākos, gandrīz netve-

ramos iekšējos pārdzīvojumus. Citiem vārdiem sakot, aktiera

fiziskās dzīves atkarība no viņa garīgās dzīves ir sevišķi sva-

rīga mūsu mākslas izpratnei. Tāpēc mūsu kaluma aktierim —

daudz vairāk nekā aktierim ar citu mākslas izpratni — jārūpē-

jas ne tikai par savu iekšējo aparātu, kas rada pārdzīvojuma

procesu, tam jābūt modram arī par ārējo, fizisko aparātu, kas
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pareizi atklāj radošas jūtu darbības rezultātus — jūtu iemie-

sojuma ārējo formu. Šis darbības novads pakļauts mūsu orga-
niskās dabas un zemapziņas spēcīgajai ietekmei. Un šinī iemie-

sošanas novadā ar dabu un zemapziņu nevar sacensties pat

vispilnīgākā aktiera technika, kaut arī pēdējā pašpārliecināti
pretendē uz pārākumu.

Tagad pienākusi kārta iemiesošanas procesam. Dabiski, ka

nākošajā mācību gadā tam veltīsim vislielāko uzmanību.

Tas vēl 'par maz. Jums ir jau šis tas padomā arī nākoša-

jam uzdevumam, kad ķersimies pie «lomas veidošanas darba»:

jūs esat iemācījušies nostiprināt to iekšējo pašsajūtu, kas pie-
šķir jums tiesības tuvoties šim procesam. Arī tas ir liels

trumpis, kuru mēs plaši izmantosim nākotnē, studējot «lomas

veidošanas darbu».

Tātad uz redzēšanos! Atpūtieties! Pēc dažiem mēnešiem

mēs tiksimies, lai turpinātu studēt «aktiera darbu», ietverot

arī — pārdzīvojuma iemiesošanas procesu.

Esmu laimīgs, esmu spārnots, jo praktiskā darbā līdz galam
izpratu šo vārdu nozīmi:

«Ar apzinātu aktiera psichotechniku — apgūt organiskās
dabas zemapziņas ietekmētu daiļradi/»

Man tagad tas nozīmē: veltī gadu pēc gada psichotechnikas

izkopšanai, tad tu iemācīsies sagatavot iedvesmai labvēlīgu

augsni un iedvesma pati ieradīsies pie tevis.

Cik brīnišķīga perspektiva! Cik liela laime, ja ir mērķis
dzīvei un darbam!

Es ļāvos šādam jutām un domam, gaiteni tīdams šalli ap

kaklu.

Pēkšņi — kā toreiz — nez no kurienes gadījās, Arkādijs

Nikolajevičs. Es metos viņam ap kaklu un noskūpstīju. Viņš

bija pārsteigts un jautāja, kāds iemesls šādam manam jūtu

uzplūdumam.
— Jūs likāt man izprast, — es teicu, — ka, precizi ievē-

rojot organiskās dabas likumus, — atklāsies mūsu mākslas no-

slēpums, un es jums svinīgi apsolos šos likumus dziji un rūpīgi
izstudēt! Es solos tos stingri ievērot, jo tikai tie var parādīt
pareizo ceļu uz daiļradi un mākslu. Es solos attīstīt psicho-
techniku un nodoties šim darbam pacietīgi, sistemātiski un

neatlaidīgi! Vārdu sakot, es ziedošu visus spēkus, lai iemācītos
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nāktu iedvesma!

Arkādijs Nikolajevičs bija aizkustināts no šās sajūsmas.
Viņš noveda mani sāņus, saņēma manas rokas, ilgi tās turēja
savējās un tad teica:

— Jūsu solījumi mani iepriecina un arī baida.

— Kāpēc baida? — es nesapratu.
— Pārāk daudz ir bijis vilšanās. Es strādāju teātrī jau sen,

caur manām rokām gājuši simtiem skolnieku, un tikai nedau-

dzus no tiem es varu nosaukt par maniem sekotājiem, kas

būtiski izpratuši to, kam es ziedoju savu dzīvi.

— Kāpēc tik maz?

— Tāpēc, ka ne visiem pietiek gribas spēka un neatlaidī-

bas, lai sasniegtu mākslas kalngalus. Zināt sistēmu — tas ir

par maz. Vajag prast un varēt! Lai to spētu, māksliniekam

visā viņa skatuves darbības laikā nepieciešami pastāvīgi ving-

rinājumi un treniņš.

Dziedātājiem ir nepieciešami balss vingrinājumi, dejotājiem

deju soļu mēģinājumi, bet skatuves aktierim — «sistēmā» no-

rādītie vingrinājumi un treniņš. Ja jūs to stingri vēlaties, reali-

zējiet šādu darbu, izpētījiet savu dabu, disciplinējiet to, un, ja

jums būs talants, jūs kļūsiet par izcilu skatuves mākslinieku!
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