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Filmas vieta mākslā.

levads.

Zinātne, māksla un reliģija ir cilvēka gara un

dvēseles dzīves pavadītāji un attēlotāji. Tas ir mū-

su dvēseles spogulis. Tur mēs redzam paši sevi,

savu garīgo seju.

Zinātne ar abstraktu jēdzienu palīdzību iero

sina loģisko domāšanu un attīsta mūsu p r ā tu.

Māksla ar vārdu, skaņu, līniju, vai krāsu

palīdzību ierosina fantāziju un izsmal-

cina mūsu jūtas, kā skaistuma, tā arī svētuma

jūtas. Mākslai ir ciešs sakars ar reliģiju. Dzīvā

reliģija atklājas caur mākslu pilnīgāki, nekā caur

filozofiju. Māksla padara mūsu dvēseles dzīvi ba-

gātāku un pilnskanīgāku.

Mākslas veidi.

Pec izteiksmes vai atklājuma veida izšķir ab-

strakto un juteklisko mākslu.

Par abstrakto mākslu var uzskatīt dzeju, jo ta

iedarbojās uz mūsu jūtām un fantāziju ar abstrakta
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vārda palīdzību, kas tiek ietverts ritmiska vai sim-

bolistiskā formā, lai ierosinātu fantāziju un ieviļņo-
tu jūtas.

Jutekliskās mākslas iedarbojās
tieši uz mūsu jutekļiem: redzi vai

dzirdi, kā glezniecība, mūzika, deja v. c. mākslas

un caur tiem izsauc viļņojumu mūsu dvēselē — ie-

šūpo kā vēsmiņa mierīgo dvēseles dzelmi.

Jutekliskās mākslas ir primitivākas, bet iespai-
dīgākas. Tām ir tiešs sakars ar mūsu jūtām un

fantāziju. Ja abstraktu mākslu — dzeju deklamēs,
vai drāmu uzvedīs uz skatuves, lai tā nāktu sakarā

ar mūsu jutekļiem: redzi vai dzirdi, tad viņa at-

stās daudz lielāku un dziļāku iespaidu. Lasot vien

iespaids būs bālāks. Tāpēc visas mākslas, lai pa-
nāktu iespaidu, tiecas pēc jūtekliska atveidojuma:
dzeja — deklamā cij ā vai dziesmā, lugā
vai romāns — skatuviskā uzvedumā

vai filmā.

Jutekliskas mākslas iedarbojas vai nu atsevi-

šķi uz redzi vai dzirdi vien, vai arī uz redzi un

dzirdi.

Uz redzi vien iedarbojas : glezniecība, grafika,
tēlniecība, architektūra. Tās izteicas tikai telpā.
Uz dzirdi vien iedarbojas muziķa ar skaņu ritmisko

plūsmu. Tas izteicas tikai laikā.

Uz dzirdi un redzi iedarbojas skatuves māk-
sla : teātra m. deklamācija, dziedāšana.

Dažas mākslas, kā dejas, kino māksla un mīmo

drāma pec savas būtības ir redzes mākslas; tās

atklājas telpa, bet viņu veidojums norisinās laika

plūsma. Tādēļ viņa laika ritmisko veidošanu var

izcelt ar mūzikas pavadību. Caur to iespaidu var

papildināt un pastiprināt.
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Filma mums rāda redzamus tēlus uz ekrāna.

Tā tad galvenais filmā ir redzes iespaids —

telpiskā uzskatāmībā un laiciskā plūdumā.
Ainas un darbību redzam uz ekrāna, tas pie-

velk mūs un sniedz ierosinājumu mūsu fantāzijai.

Filma un glezniecība.

Filmai ir ciešs sakars ar tīro telpas mākslu —

glezniecību un tīro laika mākslu — mūziku.

Glezniecība ar līnijām, gaismām, ēnām un krāsām,
attēlo dabas skatus, figurālas grupas, vai nu reālus

vai fantāzijā iedomātus un stilizētus.

Un tā kā filmā saturs atklājas galvenām kār-

tām darbībā, kustībā, t. i. netikdaudz caur stāstī-

jumu, tekstu, kā caur pašu darbību, ainām pieska-

ņotā apkārtnē, tad te gleznieciskajam ietērpam: de-

korācijām, kostīmiem, maskām, grupu figurāliem
veidojumiem, viņu kustībām un tēlojumiem ir vis-

svarīgākā nozīme. Viss tas iedarbojas uz redzi un

caur to filma var valdzināt un pievilkt mūs, tā ir

viņas īpatnība.

Mums ir iedzimta tieksme pēc redzes iespai-
diem. Stāsts mūs tā nevaldzina kā skats. „Skats"

un «skaists 44

,
tur var saskatīt nē tikai psicholoģisku,

bet pat filoloģisku radniecību.

Skatā mēs meklējam skaisto, valdzinošo, grez-

no, grandiozo, burvīgo vai dažreiz arī noslēpumaino
un balādisko. Viss tas saista un pievelk kā mūsu

aci, tā ari mūsu dvēseli. Skats sniedz spārnus mūsu

fantāzijai, kas nes mūs uz romantisko sapņu vai

balādisko teiku valsti. Pat reāla žanra filmās, caur

paātrināto tēlošanas tempu, caur lielo ainu dažā-

dību mūsu dvēselē modina romantiski-fantastisku
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vai mistiski-balādisku noskaņu. Reāla patiesība,

ikdienišķie notikumi filmā dabu savādāku nokrāsu.

Viss itkā tērpjas vieglā fantāzijas šķidrautā.

Ainas un darbības — šie gleznieciskie, figurā-
lie izteiksmes veidi — mūs pievelk, sniedz mūsu

acīm vienmēr kaut ko jaunu, neredzētu, senzacio-

nēlu. No šejienes filmas senzacionēlais raksturs,

tāpat kā fantāzijā; kur visam ir pārsteidzoša, ne-

gaidīta, senzacionēla nokrāsa. Senzacija ir filmas

dabā. Bet šī senzacija nedrīkst būt pārāk kaila,

vulgāra, vai ārēji kliedzoša ; viņai ir jābūt ne tik

daudz uzrakstos, pat vārdos tieši viņa nedrīkst at-

klāties, jo caur to viņa zaudē savu pievilcīgumu.
Bet senzacijai ir jāatklājas vairāk skatuviskajā vei-

dojumā un iekšēji patiesā, pārliecinošā tēlojumā.

Lasot nostāstus par Steņku Rāzinu, nevarēju
ilgi saprast, kā Volgas bursaki, kas tik saniknoti

bija uz Steņku par to, ka viņš visas sievietes pa-

vēlējis nodzīt, bet savu (persa tirgotāja meitu) at-

stājis, bet ieraugot, ka viņa nonāvēta, piepeši tā

pārvēršas, ka visi sāk raudāt. Notikums pēc sa-

vas būtības senzacionēls. Bet redzot to filmā:

Volga... Volga... viss šis saniknotais gājiens Steņ-
kas istabā, tad negaidītais pārsteigums,

ieraugot peršu jaunavu nonāvētu, tos apstulboja.

Viņi paskatās bailīgi viens uz otru, paskatās uz

Steņku — tas drūmi stāv nokāris galvu, tad daži

pieiet pie persietes, pacel pārklāju... ierauga asinis...

Visi sastingst... Šausmīgs notikums. lespaids masā

kāpinās pārejot no viena uz otru. Sāk daži jau
šņukstēt, tas kā sērga pārņem visus. Nevar vairs

neviens valdīties. Arī Steņka vēl savaldās, paņem
skaisto persieti uz rokām, nones pie kuģa malas.

Visi sastingst. No Volgas dzijumiem atskan koris

„Volga... V01ga..." Tad krīt persiete Volgas ūde-
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ņos... Visi sāk nevaidami šņukstēt. Steņka, lai

apspiestu bēdas, pavēl visiem būt jautriem un de-

jot, visi raud, nevienam tas ne prātā nenāk. Steņka
izmisumā uzkliedz un piedraud. No bailēm, ka ne-

notiks kaut kas ļauns, tie negribot sāk dejot, dzied

un raud... Deja izjūk... Steņka izrauj zobenu un

uzkliedz... Sāk atkal dejot, dejo un raud... Skats

tik aizgrābjošs un iekšēji patiess, ka pašam to ska-

toties bij jāsmejās un jāraud līdzi.

lekšķīgi patiess un pārliecinošs tēlojums attai-

snos katru senzaciju vai drāmatiski-skatuvisku ten-

denci. Tēlojumam un ainām ir jābūt pie-

vilcīgiem, krāsu bagātiem — sensacionēliem. Šai

netiešai, smalkai sensācijai ir savāds pievilkšanas

spēks.

Viņa sniedz mums kaut ko jaunu, negaidītu,
modina mūsu dvēselē jaunas ieskaņas, atverot

mums bagātāku skatu pasauli.

Filma un mūzika.

Mūzikālais pavadījums dejā, pantomīmā vai

filmā, itkā izpilda vārda vietu drāmā. Teātrī mūzikālo

pavadījumu bieži dod bezvārdu tēlojumos, lai labāk

izceltu dvēseles noskaņu — jūtas. Skats caur ai-

nām vairāk ierosinā fantāziju, mūzika vai dziesma

caur skaņām un meldiju ieviļņo mūsu dvēseles stī-

gas, izsaucot dažādas noskaņas vai jūtas. To pa-
nāk mūzika ar savu ritmisko dabu. Ritms (no grie-
ķu vārda reo — plūst, tecēt; latviešu ritēt, rietēt,
rotāt) ir skaņu plūsma — viļņojums, pieņemot da-

žādu stiprumu, ātrumu, augstumu vai nokrāsu. Caur

to skaņa kā viegla vēsmiņa iešūpo arī mūsu dvēseles

stīgas, ieviļņo viņas dzelmi kā jūru, kurā var iz,-
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saukt gan viegli sapņainu -- lirisku noskaņu, gan arī

sacelt trakojošas bangas un viesuļus. Mūzika vai

dziesma nesniedz mūsu acīm skatu dažādību, bet

viņa ieviļņo mūsu dvēseli, modina tur dažādas no-

skaņas, itkā iešūpo un ieaijā mūs.

Ja mūzika pavada skatus — redzamu tēlojumu
un ainas, un ja viņas ritms, viņas plūdums saskan

ar tēlojamo darbību un ainu īpatnībām, tad ta ie-

nes tēlojamā siltumu. Viņa palīdz skatītājos mo-

dināt vajadzīgo noskaņu. Tā attēlo neredzamo dvē-

seles daļu. Saprotams, ka dvēsele izpaužas sejas
pantos, kustībās un ķermeņa stāvoklī, bet vissmal-

kākās nianses tomēr var palikt apslēptas, neredza-

mas. Mēs redzam gan, ka tēlotājs cieš, mīl vai sap-

ņo, bet mēs tik labi neizjūtam pašu dvēseles viļņo-
jumu. To var izcelt mūzika, tikai tai ir jābūt iz-

meklētai, pieskaņotai un mākslinieciski izpildītai.
Tāpēc labi orķestri, lai tie būtu lielāki vai mazāki,
iespaidu var padarīt daudz bagātāku un pilnīgāku,
kas filmai nāk tikai par labu. Laba muziķa pašlaik
ir lielākais mēmo filmu trūkums. Tas sevišķi zīmē-

jas uz labām filmām, drāmām vai vēsturiskām filmām,
jo triku un kovboju filmām labas mūzikas un izsmal-
cinātu spēli nemaz tā nevajaga, pēc tās tur nav

lielas prasības.

Filma un plastika.

Arī plastika un deja ir telpas mākslas, kas ie-

darbojas uz mūsu redzi. Tās ir stilizētas, estētiski

pievilcīgas kustības un tēlojumi. Plastika un māk-
slinieciska deja atsevišķās filmās un vietās ieņem
izcilus vietu ar saviem pievilcīgiem kostīmiem,
maskām, stilizētam kustībām un grupu architekto-
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nisko uzbūvi. Šo redzes iespaidu pastiprina pieska-

ņota, ritmiska muziķa, laba orķestra izpildījumā, kas

ienes dažādību, ritmisku pārmaiņu un dzīvību filmā.

Te var izmantot visus plastikas un māksliniecisko

deju veidus saskaņojot to ar filmas vispārējo
stīlu. Tās sniedz pievilcīgus un bagātus redzes

iespaidus dzīvā ritmiskā plūsmā.

Filmas veidi un iespējamības.

Ir trīs filmas veidi : mēmā f. (ko var papil-
dināt ar gaismu-ēnām un kDāsām), ska ņ v f. un

runājošā filma (100°/n skaņu f.).

Vecākā no viņām ir mēmā filma, ko tagad sāk

papildināt ar gaismu-ēnām un krāsām. Caur to vi-

ņas ārējais ietērps kļūst ļoti krāšņšs, pievilcīgs un

dzīvs. Mēs redzam dzīvas gleznas. Mūsu acij un

fantāzijai bagāta, ierosinoša viela. Un kur vēl —

ja darbības un gleznainos skatus pavada laba pie-

skaņota mūzika — ne nedzīva gramofonu muziķa,
kas kā surogāts sāk ieviesties līdz ar skaņu filmām.

Šādām filmām skatītāju netrūkst, ja arī saturs, fa-

bula bus kaut cik interesants un dzīvs.

Milzīgo starpību starp orķestri vai kori, kas

pavada mēmās filmas un mēchanisko gramofona
mūziku, sajutu krievu filmā „Bojira... Bojira..."

Redzot skatu, kur Steņka Rāzins, stāvot uz kuģa
klāja, paceļ savās rokās nonāvēto peršu tirgotāja

meitu, un kad kazaku koris, kā no tumšajām, dziļu no-

slēpumu pilnajām Ūdens dzelmēm uzsāka dziedāt

Volga... Volga... iespaids bij neaprakstāms. Bet

redzot to pašu vēlāk mechaniskās mūzikas pavadī-
bā, iespaids bija tik sīks un niecīgs, ka visa aina

pilnīgi nobālēja un pazaudēja savu skaistumu. Tas
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izlikās vairāk pec nožēlojamas karikatūras. Man

liekas, ka to katris būs sajutis kā rūgtu vilšanos.

Runājošā filma, kas nāca ar tādu troksni, sa-

gādāja skatītājos vilšanos. Runa ar savu nepatīka-
mo metālisko skaņu ir vairāk traucējoša. Sevišķi
to sajūtam, ja runas ir garākas. £ Skaņu filma do-

māja izkonkurēt teātri, bet viņas nedzīvā runa to

nekad nespēs. Uz ekrāna mēs redzam tēlus dzīvā

paātrinātā tempā, kas slīd gar mūsu acīm kā bur-

vīgā pasaku pasaulē ar runu izjauc visu iespaidu.
Tēli skatīšanai ir pievilcīgi, bet runājot vai filozo-

fējot, tie kļūst garlaicīgi, pat nepanesami. Teātrī

var tēlotāji sēdēt ilgāku laiku un sarunāties, ja va-

loda bus mākslinieciski izstrādāta un izjusta, tad

skats būs pievilcīgs un atstās vēlamo iespaidu, bet

filmā tās ir tās garlaicīgākās vietas.

Pēc satura runājošās filmas atšķiras no mē-

mām ar to, ka viņās ir vairāk sarunas, dialogu,
domu un uzskatu izmaiņa vārdos. Caur to skati,

ainavas un darbības kļūst nabadzīgākas, tās sama-

zinās uz runas rēķina. Skaņu filmu scenārijam ir

cits žanrs, citāds scenārija sakārtojums un izstrādā-

jums. Skaņu filmas scenārijs vairāk

atbilst skatuviskai drāmai, kur dia-

logs, saruna ieņem redzamu vietu. Bet

sacensties ar teātri runājošā filma vēl nevar un man

liekas, ka viņa to nekad ari nevarēs pilnigi atvie-

tot. Interesants šaī jautājumā ir A. Kīzevettera ap-

cerējums „yrpo:acaeT jih KHHeMOTorpar|) rH6ejibio

TeaTpv". Viņš starp citu saka; Skatītāja līdzda-

lība un līdzi dzīvošana aktierim, iespaido viņa māk-

sliniecisko radīšanu uz skatuves. Aktieris jut publikas

dvēseli, itkā kādas neredzamas saites vieno tēlotāju
— dzīvo aktieri ar zāli. Loma, saprotams, tiek iz-

strādāta un sagatavota mājās, bet viņa tiek radīta
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uz skatuves visu skatītāju un klausītāju klātbūtnē

un kontaktā ar tiem. Pievedīšu kādu piemēru no

Maskavas Mazā Teātra kronikas. Reiz tur izrādīja

Averkijeva traģēdiju no Bieantes vēstures. Aktrise

Jermolova tēloja princesi Teofanu, no kuras rokām

krita ne mazums upuru. Aktieris Gorevs tēloja im-

peratoru Nikiforu, kuram bija pietiekošs pamat»
izsargāties no Teofanas atriebības. Pēc uzbudino-

šas un vētrainas izskaidrošanās, Nikofors atstāj tro-

ņa zāli. Teofana uz pēdām tam seko. Tā viņi aiz-

gāja ļaunu vēstošā klusumā, atstājot stipru iespaidu
uz skatītājiem. Te, piepeši, kādā izrādē Gorevs-

Nikifors šādā aiziešanā ar strauju griezienu apsvie-
žas apkārt un ar šausmu pilnu izteiksmi cieši rau-

gās uz Teofanu un tā, nenolaižot no viņas šausmās

zvērojošās acis, atmuguriski atstāja zāli.

Zāle pamira no nervu saspīlējuma. Neviens

partners negaidīja no Goreva šādu nejaušu paņē-
mienu. Un arī viņš pats to nedomāja. Vēlāk viņš

izskaidroja kā tas noticis. Saspīlētais klusums zālē,
kad viņš atstāja troņa zāli, tā uztrauca viņu, ka

ieejot lomā, viņš nejauši sajuta izbailes : bet Teo-

fana taču tūlīt izraus savu dunci un iegrūdis viņam
mugurā — un no tā sākās mimiskā neparedzētā
spēle, kas atstāja ārkārtīgu iespaidu uz skatī-

tājiem.

Šis piemērs rāda, ka dzīvam tēlotājam uz ska-

tuves ir ārkārtīgi liela nozīme. Un mūsu drāmati-

skā literatūra, uzņemta skaņu filmā, zaudēs visu

savu pievilcīgumu, dzīvumu un dabīgumu. Runājo-
šās skaņu filmas ir vairāk piemērotas operetēm, rē-

viju filmām un skaņu groteskām.

Mēmai filmai ir citas priekšrocības, ainu un

darbību bagātība — ātrā dzīvā plūsmā. Tā arī

spēj sniegt tādus redzes iespaidus, ko teā-
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tris nevar. Tādēļ viņai ir cits lauks, citāda pie-

eja un savādāks vielas izveidojums. Galvenais ir

labs scenārijs. Jo te visam saturam jāatklājas

ne caur dialogu (kā teātrī), bet caur darbību mai-

ņām, caur redzamiem tēliem. Uzraksti atse-

višķiem filmas skatiem liekami visnepieciešamākos

gadījumos un pie tam ļoti īsi un kodolīgi, jo jāie-
vēro, ka uzraksts pārtrauc filmas dar-

bību. Uzraksts netraucē mainot ainu,

tas ir pārceļot darbību citā vietā, vai īsi uzraksti

pašā bildē.

Bet pirms pāriet uz scenārija apskatīšanu, pie-
minēšu vēl skaņu filmu. Ta ieņem vidus vietu

starp mēmo un runājošo filmu, bet pēc savas būtī-

bas, tas ir — pēc scenārija veida, tas tuvāk mēmai

filmai. Te dzirdama ir ne runa, dialogs, bet tikai

skaņas, trokšņi, kā: jūras šalkšana, vējš, pērkons,

sajutumu skaņas, kas parāda straujus afektīvus uz-

liesmojumus mūsu dvēselē, kliedzienus,

izsaucienus un citas skaņas. Saī ziņā te ar skatu-

vi ir zināmas priekšrocības un dažas vietas šādi

trokšņi sevišķi labi izceļ. Jūras šalkšanu, meža

šņākšanu, vēja gaudošanu, strautiņa burbuļošanu vai

kafa troksni uz skatuvi var dabūt tikai ar speciālu
aparātu palīdzību. Bet viņu uzņemšana skaņu fil-

mā ir daudz pilnīgāka, ko papildinā pieskaņoti re-

dzes tēli, skati, kā: jūras viļņošana, skrejošie mā-

koņi, koku liekšanās, kas ar dekorācijām uz skatu-

ves nav iespējams. Tādēļ te filmai ir un paliks
priekšrocība. Un dažas lielākas Vakareiropas ska-

tuves jau sāk ievest ne tikai grozāmās skatuves,
bet arī filmas, lai izceltu atsevišķās vietas uzveda-

mā drāmā.
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Galvenā daļa.

Kā rakstīt filmas scenāriju.

Tēma-Libretto-Scenārijs.

Jau ievadā minēju, ka rakstot scenāriju jāie-
vēro, ka saturs filmā atklājas caur redzamām dar-

bībām, pantomimiskiem tēlojumiem un skatiem pie-

skaņotā dekoratīvā ietērpā (grims, maskas, kostīmi)
un izmeklētā apkārtnē.

Bez tam scenāristam īsumā jāpārzin filmas

techniskās īpatnības. Filmā mēs redzam kustošas

bildes. Kinolenta pie uzņemšanas un projekcijas
(rādīšanas) kustas (ar kinoaparāta palīdzību) ne visu

laiku, bet ar pārtraukumiem, kad viņa tiek segta
ar tā saucamo obkurātoru. Atsevišķi skatu uzņē-

mumi, bildes, ko sauc par kadriem, nekustas.

Kustības illuzija rodas no tam, ka kadri ātri viens

otru nomaina un skatītājam rodas priekšstats, ka

uz ekrāna nav vis viena otrai sekojoša fotogrāfija,
bet nepārtraukta kustība. Vienā sekundē apa-
rātā iziet 16 kadri.

Kadrs uzņemts ar kinoaparātu caur objek-
tīvu Objektīvs ir izliekts stikls, kas lauž starus

tā, ka priekšmeta attēls pamazinātā veidā kļūst re-

dzams uz plates.
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Mēs tveram redzamo pasauli divām acīm, ki-

noaparāts — ar vienu — objektīvu, tāpēc kinemo-

togrāfiskais kadrs ir mazliet šaurāks par telpu, ko

mēs pārskatām savām acīm, nemainot acs stāvokli.

Bez tam, skatoties abām acīm, uztveram dziļumu,
noteicam atsevišķo priekšmetu attāļumu. Ar vienu

aci noteikt attāļumu ļoti grūti. To var katrs pamē-

ģināt. Tas izskats, ko mēs redzam reizē ar labo un

kreiso aci nav vienāds un pēc tā mēs esam para-
duši noteikt attālumu un uztvert dziļumu. Tāpēc
arī skatoties uz gleznu ar vienu aci daudz labāk uz-

tveram viņas īpatnības, jo gleznā ir veidota telpa
uz plāksnes bez dziļuma attēlojot to ēnām un arī

gleznotājs, lai labāk uztvertu ēnu (caur ko tas attēllo

dziļumu) apskata gleznojamos priekšmetus ar vienu

aci.

Kinemotogrāfiskais plāns ir uzņemts ar vienu

aci (objektīvu), tāpēc tam arī nav dziļuma. Te telpa
ir izteikta uz plāksnes, tāpat kā gleznā. Bez tam

cilvēka acs var uztvert tālus un tuvus priekšmetus.
Acī ir īpatnējs objektīvs — redzoklis, kas var pēc
vajadzības kļūt plakanāks un izliekties. Ja tas iz-

liecas, tad stūri tiek stiprāk lauzti, (kas vajadzīgs

apskatot tuvus priekšmetus (jākļūst plakanāks) sta-

ri tiek mazāk lauzti.

Kino aparātā var tikai pārmainīt objek-
tīvu : tuvākus uzņem ar vienu, tāļākus ar citu ob-

jektīvu. Uzņemot ir jāmaina aparāta
stāvoklis (lai priekšmetu vai skatu uzņemtu no

dažādām pusēm) un objektīvs. Uzņemša-
nas punkta (aparāta stāvokļa) maiņu sauc

par scenisko kadru jeb plānu.

Tam ir liela nozīme filmā. Var vienu un to

pašu skatu vai darbību parādīt no dažādām pusēm

un no dažādiem attālumiem. Mēs varam redzēt
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kalna virsotni no tālienes miglas dūmakā tītu un

varam pieiet tam klāt un vērot atsevišķās klinšu

šķautnes.

Tā tad uzņemšanu var izdarīt no dažādiem re-

dzes punktiem un no dažādiem attāļumiem. Šī apa-

rāta kustība, starp citu, arī rada telpas dzijuma

iespaidu.

No dažādiem redzes punktiem uzņemtie gabali
ir jāsavieno epizodē tā, lai skatītājam būtu saprota-
ma pārēja no viena gabala uz otru. Tad vēl, šīs

epizodes ir jāsavieno viena ar otru. Šo darbu sauc

par montāžu.

Sceniski kadri (plāni) kino lentē sastāv no at-

sevišķiem gabaliem, kas ir salīmēti. Kino len-

tes garums sniedzas līdz 1800 mc t-

rie m. Garākas lentes ir jau nogurdinošas. Viena

daļa no lentes iziet uzrakstiem. Labā scenā-

rijā nedrīkst būt daudz uzrakstu. 1500 metru

garai lentai caurmērā ap 75. Tā tad, caur-

mērā uz 20 metriem viens uzraksts,

īsiem uzrakstiem vajadzīgs ap 2 m., garākiem vai-

rāk. Tā tad, 1500 metru garai lentai uzrakstos iz-

ies ap 150 metru, bildēm paliks ap 1350 m.

Lentē atsevišķo gabalu garums ļoti dažāds, no

V 4 m. līdz 15 m un pat līdz 40 metru (ļoti reti).
Caurmērā viena sceniskā kadra (plāna)
garums 2 metri.

Tā tad, 1500 m. gara lenta, atskaitot par uz-

rakstiem 150 m. sastāvēs apm. no 700 gabaliem
(1350 m: 2 m. = 675). Tā tad, scenārijs saturētu

ap 700 kadru. Bet te vēl jāievēro, ka režisoram

kadru skaits parasti pavairojas un tam rezervē jā-
atstāj ap 12°/°. Tā tad, 1500 metru garai lentei pie-
tiktu 600 ka d r i.
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Tēma. (Temāts.)

Kinemotogrāfiskā scenārijā izšķir četrus vei-

dus: 1) tēma, 2) libretto, 3) literāriskais sce-

nārijs un 4) režijas (režisora) scenārijs.
Še apskatīšu tēmu, libretto un lit. scenāriju.

Viņu veidošana piekrīt scenāristam. Te scenārists

var parādīt savas mākslinieciskās spējas un tech-

nisko gatavību. Režijas scenāriju izstrādā režisors*.

Tēma ir īss satura atstāstī-

jums, kur uzmestas darbojošās per*

sonas, apzīmēta darbības vieta un

norādīti sarežģījumi un viņu at-

risinājumi. Tas sniedz īsu filmas pārskatu.
Tēmā ir jāietver viss raksturīgais, īpatnējais. Piemi-

not māju, jāmin ne māja vispār, bet Latgales, sen-

latviešu, lību vai cita māja. Rakstot jāievēro kino

īpatnības, t. i., viņas nelielais tilpums, jo filmas il-

gums — līdz vienai stundai. Un tur jāpaspēj viss iz-

teikt, raksturot, pamatot un atrisināt. Romānu rak-

stītājiem ar to nav jārēķinās, bet scenāristiem tas

jāievēro. Tādēļ jāizvairās tēmas, kurās daudz va-

roņu. Katrs prasīs savu raksturojumu un noslēgu-
mu Citādi būs iespaids, ka filma nepilnīga, sarau-

stīta. Un pie tam vēl skatītājam grūti sekot un

orientēties,
Lai praktizētos tēmātikā, ļoti ieteicams atzī-

mēt tēmas no redzētām bildēm filmā. Šādā atzīmē-

jamā jāizceļ galvenais redzētā bildē, jāraksturo gal-
venais sarežģījums, viņa atrisinājums un jāsniedz
īss darbojošo personu raksturojums.

Bieži tomēr veidojot libretu un scenāriju tēma

ir arī jāpārveido. To var konstatēt arī pēc dau-

Par jautājumu «Kā izstrādāt literārisko sce-

n āriju» drīzumā izdošu atsevišķu darbu, kas būs uzskatams kā

šīs grāmatas turpinājums un papildinājums.
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dziem rakstnieku atstātām piezīmēm, kur īsie pirm-
uzmetumi vairs pilnīgi neatbilst vēlākam izveidoju-
mam. Tas tāpēc, ka iedziļinoties darbā, mākslinieks

var atklāt tur arī daudz ko jaunu, iepriekš ne»

paredzētu.

Libretto.

Librets ir pakāpenisks satura at-

stāstījums, kur apzīmētas darbojošās personas,

viņu raksturi, savstarpējās attiecības un darbības

sakarā ar notikuma gaitu. Pēc sava garuma un

pilnīguma libreti var būt loti dažādi (līdz 15. 1. p.).
Pat dažreiz tūlīt no tēmas veido scenāriju. Tas to-

mēr nav ieteicams. Librets, kā nākošā tēmas pakāpe,
ir svarīgs pārejas punkts, kur apzīmējami darbojošo

personu rakstūri, viņu darbību psichiskie pamatoju-
mi un motivējumi, kas scenārijā netiek atzīmēti.

Tādēļ ieteicamāki izstrādāt pilnīgāku libretu.

No liela svara te ir pareizi sadalīt darbības

gaitu. Sarežģījumus nedrīkst aizbīdīt tālu no sāku-

ma. Te ir jāizved zināma architektonika iespaidu
kāpinājumiem un atslābumiem, saistot tomēr visu

laiku skatītāja interesi. Tāpēc jau pašai pirmai sā-

kuma ainai kā dzirkstelei jāienes kvēloša liesma

skatītāju dvēselē. Tālāk jāraugās uz to, lai intere-

se neatslābtu: jānāk sarežģījumiem, blakus perso-
nām un beigās — atrisinājumam, ko nedrīkst* priekš-
laicīgi atklāt. Jāieved gadījuma darbības, norises,
kas traucē atrisinājumu. Caur to rodas šķēršļi,
tiem jātiek pāri. Te notiek cīņa, sadursme, kon-

flikti, kas beigās rada lielu sastrēgumu un sasprin-

dzinājumu. Viss tas skatītājus saviļņo un aizrauj
līdz. yC*«!fc i
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Visi gaida atrisinājumu, bet tas nenāk.

Sastrēguma atrisinājumam ir jābūt iespējamam

jau pašā sākumā, bet dažādi blakus apstākļi, rak-

sturi ieved sarežģījumus un atrisinājums top arvie-

nu sarežģītāks. Tam jānāk zināmā mērā negaidī-

tam, lai varētu arī skatītāju pārsteigt.

Piem. Gogoļa „Revizors a piedzeršanās skatā

Hļestakovs izrunājās, ka viņš dzīvo sliktā dzīvoklī,

ka viņam ir ķēkša un, ka viņš nemaz nav ģenerā-
lis, — un skatītājs itkā jau redz Hļestakova izgāša-
nos. Tomēr tas še nenotiek, bet gan beigās, kur ne-

viens to negaidīja.

Māksla modināt un saistīt skatītāju interesi ir

īpatnēja amerikāņu rakstniekiem un kinemologrāfi-
stiem. Daži uz to vien iziet. Vollesa romāniem

nav mākslinieciskas vērtības. Otrreiz neviens to pa-

šu romānu nelasīs. Bet lasot viņš tomēr prot mo-

dināt interesi. Pēc izlasīšanas katrs pateiks „tur
nekā nav", bet līdz pusei izlasītu Vollesa romānu

grūti atstāt.

Sižeta kāpinājumi un sastrēdzinājumi, kas aiz-

rauj lasītāju vai skatītāju, ir jau labi izvesti klasi-

skās grieķu drāmās. Tos sauc par peripētijām.

Interesanti ierosinājumi ir arī Aristoteļa poē-

tikā, kas tulkots arī latviešu valodā. Kādā vietā

A. saka:

«Katra darbība notiek vai nu starp draugiem,
vai starp ienaidniekiem, vai arī starp cilvēkiem, kas

vienaldzīgi viens otram. Ja ienaidnieks nosit vai

gatavojas nosist savu pretinieku, tas neizsauc mū-

sos nekādu līdzjūtību, vienīgi žēlumu, ko sajūtam

pie kaut kura cilvēka nāves. Ja vienaldzīgs nosit
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kādu gadījuma pēc, tas aiī neizsauc mūsos dziju
līdzjūtību, tāpēc ka neredzam viņa dvēselē nekādu

ciņu. Bet kad šāds gadījums notiek

starp cilvēkiem, kas saistīti ar rad-

niecību, draudzību vai mīlestību,
tad notikums ir jau traģēdija, kas liek

daudz ko pārdomāt un daudz ko

pārdzīvot."

Šo A. apgalvojumu ir pierādījusi visa pasaules
dramatiskā literatūra. Šekspīra «Hamletā" visa drā-

ma ir uzbūvēta ar to, ka Hamletam jāatriebj mātei

un vectēvam par sava tēva nāvi. Drāma „Otello v

veidota sakarā ar to, ka maurs nonāvē sievieti, ko

tas mīl. Tāpat arī Raiņa lugā
w
lnduls un Ārija",

kas vienoti dziļām mīlestības saitēm, tomēr karo

viens pret otru un izlej savu brāju asinis, kāmēr

arī paši mirst traģiskā nāvē.

Blaumaņa „Indrānos" tēvs nošauj savu dēlu

un viss tas te ir iekšēji patiess, psicholoģiski pama-

tots un izturēts. Šie likumi ir jāzin un jāizmanto
arī scenāristiem savā scenārija libretā.

Lai piesavinātos drāmatiskās darbības uzbū-

ves techniku, jālasa daudz lugas, romāni, jāredz
daudz labas filmas, ne tikai vienu, bet vairākas rei-

zes. Un pēc tam var mēģināt rakstīt priekš sevis

redzētās filmas libretu.

Radot dramatisko konfliktu, ar vajadzīgo mate-

riālu, apstākļiem un apkārtni skaiītājs jau iepriekš
ir jāiepazīstina, lai konflikta momentā skatītāju uz-

manību nesaistītu citi mazāksvarīgi blakus apstākļi
un orientēšanās tur. Dodot tuvākus paskaidroju-
mus sakāpinātā vietā iespaids pamazinās, pat daž-

reiz tiek pilnīgi dzēsts un izjaukts. Arī jauki, pie-
vilcīgi dabas skati var dažos gadījumos traucēt drā-
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matisko iespaidu. Visu to psicholoģiski sakārtot un

mākslinieciski uzbūvēt ir scenārista uzdevums, iz-

strādājot libretu. Te ir nepieciešama techniska ga-

tavība un mākslinieciska ierosme. Tad vēl, jāievē-

ro libreta formālā puse. Nav jāaizmirst, ka librets

domāts filmēšanai, kur viss atklāsies skatos, redza-

mos tēlos, kustībā un darbībā, ne — dialogos. Tādēļ
drāmas vai romāna sižets ir pavisam citādi jāpār-
strādā un jāizveido nekā skatuviskam uzvedumam.

Scenāristam ir jāradinās visu skatīties, novērot acīm

un tad — savā fantāzijā to pārveidot un pārkārtot.

Scenārijs.

Ir divas scenārija pakāpes : litera riskais

uri režijas scenārijs.

Literāriskais scenārijs ir jau uzskatams filmas

zīmējums, plāns, tikai izteikts vārdiem. Te jau gal-
venais ir uzskatāmība. Vārdiem pašiem par
sevi scenārijā ir maz nozīmes. Galvenais ir, cik

skaidri viņi norāda, ko un kā jāuzņem. Lite-

rāri skā scenārijā jāsadala librets at-

sevišķos skatos (epizodēs), aprakstot ārē-

jās, redzamās darbības montāža

kārtībā. Arī vajadzīgie uzraksti ir scenārijā jā-
atzīmē.

Režijas scenārijs ir sadalīts at-

sevišķos montāža kadros, norādot viņu

plānu (lielumu) uzņemšanas punktu, apzīmējot vie-

tu un apkārtni, visas darbojošās personas un nepie-
ciešamās lietas, kā arī katra gabala metrāžu.

Bieži arī literārisko scenāriju iedala noteiktos

kadros, apzīmējot tur uzņēmuma plānu (lielumu),
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un metrāžu. Bet to noteikti izveido un izstrādā re-

žisors.

Daudai lieli režisori (Eizenšteins, Pudovkins)

pielaiž un ieteic pat rakstīt tā saucamo emocio-

nālo scenāriju, kuras galvenais uzdevums ir

sniegt režisoram tikai ierosinājumu. Tādus scenāri-

jus krieviem raksta Ržeševskis. Bet tas ir techni-

ski negatavs un tādēļ režisoram pilnīgi jāpārstrādā.

Tā tad pēc savas techniskās pilnības varētu

izšķirt: 1) emocionēlo, 2) literārisko un

B) kadr ē to (režijas) scenāriju. Vēlāk pievedīšu
visus trīs scenārija veidus, ko režisors vēl pārstrā-
dā un papildina ar metrāžu, krāsu apzīmējumiem
un c.

Filmas uzņemšanai scenārijs ir jāiedala kadros.

Tādēļ scenāristam ar to ir jāiepazīstas. Te ir va-

jadzīga montažēšana, kas izpaužas dažādos

uzņēmuma lielumo*, atkarībā no attāluma. Uzņē-
muma lieluma apzīmējumi ir ļoti dažādi. Parasti

kadru plānus apzīmē sekosi :

lielais, kad parāda tikai kādu atsevišķu

priekšmeta daļu
.
(roku, kāju, pirkstu,

ziedu),

pirmais plāns (seja vai kāds priekšmets

uz visa ekrāna),

otrais plāns (līdz joslas vietai, ko para-
sti uzņem sēdot),

trešais (kad cilvēks uzņemts visā augumā),
ceturtais (vispārējais — vesela grupa,

māja ar tuvāko apkārtni) un

piektais — tālais (kur redzam vi&u līdz

horicontam, kā plašu lauku, mežu, jūru
v. t. t.)
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lesāk parasti ar vispārējo plānu, parādot dar-

bības vai notikuma apkārtni, tad pāriet uz trešo,
otro v. t. t. Bet dažreiz rīkojas arī otrādi. No sva-

ra ir pareizi apzīmēt darbības vai skata Ilgumu, kas

apzīmējams metriem. Lai to pareizi noteiktu, ir pa-

šam jāstādās priekšā tēlojums, vai jāpamēģina tēlot

kādu skatu un tad pēc pulksteņa jāpārbauda laiks.

Aparātā iziet 16 uzņēmumi (kadri) sekundē.

Metrā —56ka d r i. Tā tad 3
1

/2 sekundēs

izies metrs. Ainavu radīšanai garums var būt ļoti

dažāds, bet tēlojumos ir jāietur noteikts ritms sa-

skaņā ar scenārija vispārējo raksturu un tēlojumu

īpatnībām. Te ir jāietur noteikta sistēma, jāievēro

tēlojuma psicholoģiskie momenti. Pārejot no viena

plāna uz otru (t. i. tuvojot vai attālinot aparātu),
darbība vai skats, kas sākas vienā plānā, bez pār-
traukuma pāriet un turpinājās otrā plānā. Tā tad,
rādot vienu skatu vairākos plānos, laiks ir nepār-
traukts, mainas tikai redzes punkts (novērošanas

vieta). Rādot ainavu, telpu vai personu pirmo reiz

plāni jārāda ilgāki (t. i. montāžām jābūt garākam),
lai skatītājs labāk iepazītos un novērotu apkārtni
vai tēlotāju.

Lai ievingrinātos sadalīt skatus kadros, ietei-

cams izdarīt dažādus praktiskus mēģinājumus.
Piem. «Karstums izrīkojumā". Ar ko to varētu iz-

celt? Kādas kustības, stāvokļi to raksturotu ? Te

vispirms jāiemācās skatīties un novērot,, pēc
tam — analizēt, sadalīt novērojumus, lai izceltu

raksturīgāko.

Pāreju no viena plāna uz otru sauc par sae-

j a s punktu.

Ļoti dažādas ir pārejas no viena skata uz otru,

pārīēcot laiku vai vietu. Te ir dažādi paņēmieni.
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Lai skatītājam liktu saprast, ka skats pilnīgi
nobeidzies un, ka starp nobeigto un sekojošo skatu

ir pagājis ilgs laika sprīdis, tad skata beigās tiek

likta diafragma vai aptumšošanās. Bet tas nav iz-

devīgs paņēmiens, jo tas pārrauj lenti.

Dažreiz, lai rādītu atmiņas par pagājušiem lai-

kiem, vai ilgāku laika starpbrīdi, veido tā saucamo

izplūdumu, t. i. skats itkā izkūst, izgaist un tā

vietā rodas jarnis skats. (To uzņem šādā veidā :

uzņemot izgaisināmo skatu, griež aparāta rokturi at-

pakaļ un virs tā paša skata uzņem otru, jaunu ska-

tu, kas filmā pirmai izgaistot pamazām no tās iznirs).

Skaista izplūduma piemērs ir „Poķemkinā%
kur uz viņa atstātā kuģa klāja vienā mirklī parā-

dās viņa priekšā visi matroži (atmiņas).

Lai parādītu laika starpbrīdi tā, lai darbības

norise nebūtu nepārtraukti jāturpina, bet lai parā-
dītu tikai raksturīgākās vietas, pielieto pāreju no

vienas vietas uz otru. Piem. ja uzņem saimi pie

pusdienas galda un skats kaut kur vidū beidzas,
tad pēc tam parāda uz īsu laiku nākošo skatu un

ja pēc tam parāda atkal iepriekšējo skatu — tukšu

galdu, tad skatītājos radīsies illūzija, ka maltīte bei-

gusies. Šie paralēlie montāžējumi parāda laika pār-
traukumu. Ir vēl citi paņēmieni. Tie ir jāsaskaņo
ar scenārija stīlu. Liela nozīme ir ievest vienmēr

interesantus jauninājumus. Piem., ja uzņem skatus

tabaku plantācijā un ievērojam, ka tabaka ir vakara

puķe, kas atver savu kronīti krēslā, tad parādot to

vairāk reizes skatītājiem, var dot vakara nojēgumu
vienīgi parādot tabakas zieda atvēršanos.

Tik pat svarīgs kā laika montāžs, ir vie-

tas montāžs, lai skatītājs varētu orientēties kur

norisinās skati. Tāpēc bieži ir nepieciešami traucē-
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jošie pārgā jvm i. Lai parādītu, ka cilvēks pār-

iet no vienas mājas uz otru, jāparāda viņu izejot no

vecās vietas, ceļā un nonākot jaunā vietā.

Līdzīgi šādiem pārgājumiem ir sarunas pa te-

lefonu, piem., kāds pieiet pie telefona, piezvana, bet

otrs noņem trūbu. Scenāristam ir jācenšas šādi

pārgājumi tā iekārtot, lai tie arī kaut raksturotu,

t. i., lai tiem būtu arī mākslinieciska nozīme.

Filmā „Čikāgo" saruna pa tēlefonu izvesta šā-

dā veidā: scenāristam vispirms jāparāda, ka istaba

nabadzīga. Amerikā nabadzīgos dzīvokļos atrodas

nevis parastie, bet automātiskie telefoni. Tur parā-
diem netic. Un tāpēc, lai savā istabā dabūtu gāzi
ar ko uzsildīt pusdienu, iemet naudu gāzes automā-

ta un lai sarunātos pa telefonu, jāiemet nauda, kā

pie mums uz ielas.

Šajā filmā kāda sieviete Roksī tikko izdarījusi

slepkavību: nonāvējusi savu mīļāko un taisās par

to zvanīt savam vīram. Viņa pieiet pie telefona,

noņem trubiņu, telefons klusē. Tad viņa atceras,
ka jāiemet nauda, nervozi izņem maciņu un meklē

tur naudu. Darbība tiek saraustīta, tā kļūst stei-

dzīga, nervoza un viss šis niecīgais skatiņš ļoti labi

izceļ situāciju. Tas nav vairs vienkāršs pārgājums,
bet jau dziļi iespaidīgs skats.

Lai ievingrinātos rakstīt scenārijus, ieteicams

noskatīties labas filmas pat vairākas reizes, tad pēc
atmiņas mēģināt atzīmēt atsevišķus skatus, kādā

kārtībā tie parādījās uz ekrāna. Tas ievingrina mū-

su redzes atmiņu.

Jāmēģina saskatīt sejas pantus, noteikt plānus
v. t. t. Lai labāki varētu iedziļināties filmas uzbū-

vē, ieteicams iegādāties dažas vecas bojātas lentas,
vislabāk tādas, kas redzētas. Tad viņu attinot var

atzīmēt plānu, apkārtni, kas darbojas, ko dara un
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sekot, kad plāns beidzas. Tad seko nākošais plāns.
Novērot pāreju. Pirms atzīmēšanas ieteicams iepa-
zīties kā lente dalās skatos, noskaidrot viņu pārejas
un montāža raksturu. Beidzot novērot, kā iegrie-
sti uzraksti, cik to, kādi uzraksti un kādas darbojo-
šo personu sarunas (parasti lielā plāna vidū); kādi

uzraksti doti no ekrāna (itkā no scenārista). Izska-

tot dažas lentes pietiek saprātīgam cilvēkam, lai iz-

prastu montāža pamata likumus.

Ja var dabūt projekcijas aparātu, tad var laist

caur to visu lenti vai arī atsevišķas daļas, lai la-

bāki novērotu montāža veidus.

Darbojoties ar lenti jāievēro, ka tā ir ļoti bī-

stama no uguns. Arī tinot jāsargās ievainot rokas

ar lentes malām. Šie ievainojumi lēti nedzīst.
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Tēmats un librets — „Rjazaņas
sievas".

„Rjazaņas sievas" ir rakstījusi lauku skolotāja

Višņevskaja. Bet scenārijs ir bijis tik garš, ka to

nevarēja ievietot pat trijās sērijās. Tad scenārists

B. Altšūbers to ir pārstrādājis.

Šo scenāriju ir uzveduši Olga Preobraženska.

Filmai ir bijušas labas sekmes.

Pievestais materiāls rāda, kā tēmats pārveido-
jams libretā. Librets ir tomēr Joti īss un šēmātisks,

bet tas satura visu nepieciešamo: galvenos konflik-

tus, viņu motivējumus un pamatojumus.

Rjazaņas sievas.

Darbojošās personas:

Vasilijs Široņins.
Viņa sieva.

Jānis, viņu jaunākais dēls.

Lv k er ja.
A ļē ņ a, vecene.

Anna, viņas audžu meita, bārenīte.

V a s iļ īsa, viņas draudzene.

Nikolajs, raktuves strādnieks.

Griška, pagasta vecākā dels.
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Temats.

Anna un Vasiļlsa — divi pretēji sādžas tipi.
Anna — vecās paaudzes pārstāve un seno tradīciju

cienītāja. Vasiļlsa — dzīva, brīva jaunlaiku mei-

tene.

Bagātais pusmūža zemnieks Široņins izpreci-
na savu jaunāko dēlu Jāni Annai, cerēdams pats to

izmantot kā sievieti.

Vasiļlsa, brīva no visiem aizspriedumiem, sa-

ietas ar šachtas strādnieku Nikolaju, kuru viņa mīl.

Karš abam draudzenēm aizsauc vīrus.

Annai sakas grūtas dienas Široņina mājas.
Tas vajā Annu. Beidzot ar varu panāk savu.

Bads —18. gadā piespiež Annu ar savu bēr-

niņu palikt par strādnieci Široņina mājā. Viņai
nedod ēst. Vasiļīsa strādā šachtā un palīdz Annai.

Caur darbu starp raktuves strādniekiem Vasi-

ļīsā nobriest patstāvības apziņa.

Široņins, uzzinot, ka V. palīdz Annai, baidīda-

mies pazaudēt strādnieku, viņu neizlaiž no mājas.

Atgriežas Nikolajs, Vasiļīsas vīrs. Pieradis, ka

sieva padodas vīra iespaidam bez iebildumiem, tas

tagad nepatīkami pārsteigts no V. pārveidošanās.
Vasiļīsai uzdots organizēt patversmi raktuves strād-

nieku bērniem Viņa ieteic Annai pārnākt raktuvēs

strādāt
v

Tad viņas bērnu varētu ievietot patver-
smē. Širochins neatlaiž Annu.

Pa to laiku, kamēr V. strādā raktuvē, Nikola-

jam (viņas vīram) jāizpilda sētā sievietes darbi. Tas

viņu sanikno. V. ieteic viņam iestāties atkal rak-

tuvē kā senāk. Viņam apkaunojoši strādāt kopā
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ar sievieti. Beidzot tas tomēr labāk nekā strādāt

mājās sieviešu darbus un viņš piekrīt sievas priekš-
likumam. Te V. ar darbu dažreiz izceļas par savu

vīru: aklie raktuves zirgi V. saprot un klausa tai,
bet Nikolajam ne. Tas viņu no sākuma apbēdina.
Beidzot viņš pamet tam ar roku- Sāk pamazam

atzīt sievietes darbu.

No pilsoniskās fronteā pienāk ziņa par Jāņa,
Annas vīra, nāvi. Visa pēdējā cerība sabrūk. Viņa
steidzas pie savas audžu mātes Aļēnas. Bet Aļēna
vairs to nepieņem. Mājās Široņins mēģina piela-
bināt Annu. Viņa neiztur vairs. Naktī nones savu

bērnu pie Vasiļīsas durvīm. Raksta, lai ta neatstāj
bērnu. Dodas uz upi. . Široņins to redz, nolemj se-

kot, ar ko Anna norunājusi satikšanos. Uz upes
Anna ierauga Široņinu, metās āliņģī.

Vasiļlsa, ieraudzīdama bērnu, tūliņ aptver, kas

par lietu. Uz upes ledu viņa ierauga pūli, kas ap-

stājis izvilkto Annu. Široņins ierauga V. rokās bēr-

nu, prasa to atdot, bet V. ir patstāvīga, viņa ne-

klausa vairs vīrieša pavēlēm. Tā mierīgi paskatās
uz Š. un aizgriežas.. Pret kalnu, mājas virzienā

paceļas viņas stāvs ar bērnu rokās.

(Beigas.)

Librets.

Aizslēdzot savu istabu Aļēna ieraudzīja cie-

miņu braucam. Pieliekot roku piē pieres, viņa rau-

gās — un no pārsteiguma netic sev — tas taču

Vas. Široņins. Bagātais viesis izkāpa no ratiem,
sniedz viņai roku un saka, ka braucis darīšanās pie
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viņas. Aļēna aicina viņu istabā. Viesis atbraucis

izprecināt viņas audžu meitu Annu. lenākot istabā

Vasilijs pārmet krustu, tad paklanās saimniecei un

atsēdies uz soliņa pie galda malas, ar mazliet

viltīgu smaidu iesāk sarunu.

Anna, par kuru gāja runa, atklāta, noteikta,
bet pievilcīga skaistule ar savu draudzeni Vasiļīsu,

mundru, dzīvu meiteni, mazgāja taī laikā pagalmā

veļu.

Sādža, no kurienes atbrauca Vasilijs, atrodas

starp gravām, netālu no raktuvēm. Parasti sādžas

ielas vienmēr pilnas ļaužu, bet tirgus dienās tur ne-

vienu nesastapsi. Tad visi, kas spēj, dodas uzSko-

pina tirgu. Vienā tirgus dienā tur nobrauca arī Ši-

roņinu saime.

Tirgū visādi prieki: bērni spēlējās pa zemi ar

dažādām mālu rotaļlietām. Tur lauvas, putni un

dažādas svilpītes... Turīgākie zēni zābakos, melnās

biksēs ar melnām vestēm, staigā ar saviem vecā-

kiem un izskatās kā viņu kopijas miniatūrā. Meite-

nes šuškās, rūtainās poņevās ar rotām ausīs un

mielojas ar saldumiem.

Široņins ar dēliem stāv pie saviem vezumiem

un raugās kā paceļ zvanu. Gar Š. nepārtraukti
plūst tauta. No tālienes uz viņu nāk dzīvi sarunā-

damies Aļēna ar kādu vecāku paziņu un kopā ar

viņām, drusku priekšā, Anna ar Vasiļīsu.

Vasilijs paskatās, ierauga Annu — stingru, stal-

tu, kas izceļas no visas šīs burzmas un viņa skats

sastingst pie viņas. Viss viņa augums saka: „Lūk,
kur meita !" Viņam uzsauc vecenes. Priecīga sa-

tikšanās ar kūmu, daudz gadus nav redzējušies.
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Zvans saķēries, nedarbojas. Vecenes to izskaidro

ar to, ka pūlī daudz šķirteņu. Vasilijs nevar no-

vērst acis no attālinošās Annas. Gar V. iet sargs,

kurš sauc uz visām pusēm: Laulībaspārkāpēji, aizejiet!

V. itkā atmostas, apmulst, bet cenšas to ap-

slēpt. Anna un Vasiļlsa apstājušās tirgus malā pie

pašas baznīcas sētas. Zālē sēd un dzied aklie. Ap-
kārt tiem pūlis, starp kuriem redzams arī Jānis, Š.

jaunākais dēls, Nikolajs — raktuves strādnieks,
no tās pašas sādžas, kur Anna un Vasijīsa. Abi

pamana pienākošās meitenes. N. pieiet pie Vasijīsas,

jautri sarunājas. Anna klausās, aklos, aizmirstot

citu visu pasaulē Jūt uz sevi vērstu neatlaidīgu
skatu, pacel acis, ierauga Jāni. Uztraukums izzūd

no sejas un viņa lēni nolaiž acis. No muguras pie-
nāk vecenes. Anna lēni pagriežas un aiziet, atstā-

jot V. un Nik., kas jautri čalo. Jānis, kā apmāts,

raugās uz aizejošo Annu. Pazūdot pūlī, Anna ap-

griežas, ilgi noraugās vēl uz Jāni. Jānis, nokārtu

galvu un vairs par citu neinteresēdamies, aiziet. No

tā laika viņa domas vienmēr atgriežas pie Annas.

Vasilijs, nepalaizdams izdevīgu gadījumu paamizē-
ties ar sava vecākā dēla sievu Lukerju, domā arī

par Annu. Visizdevīgāk priekš viņa būtu izpreci-
nāt viņai Jāni. Viņš paziņo Jānim savu nodomu.

Bet Jānis, nezinādams, ka runa ir par meiteni, kas

viņam tirgū iepatikās un cerēdams vēl to atrast,

nepiekrīt tēva priekšlikumam. Nepiegriežot nekādu

vērību dēla vēlēšanām, Vasilijs dodas pie Aļēnas,
kur to redzējām sākumā.

Vasiļlsa, ieraugot Široņinu, pamet darbu un uz

pirkstgaliem pielien pie durvīm noklausīties sarunu.

A. un Š. turpina sarunu par precībām. Dzirdot to,

viņa sāk elsot, sit rokām sev pa gurniem, tad ātri

skrien pie Annas. Annai, dzirdot pirmos vārdus,
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izkrīt darbs no rokām, viņa stāv kā apstulbusi. Tad

sāk nevaidami šņukstēt. Š. aizbrauca, AJēna pie-
runā Annu. Anna, pēc senā paraduma, dodas uz

kapsētu izstāstīt mirušiem savas bēdas. No krū-

miem raugās priecīgie Nik. ar Vasiļīsu, kas arī ga-

dījušies kapsētā, tikai citā lietā. Viņi aizved rau-

došo Annu.

Uz apskati atnāca visi Jāņa radinieki. Nākot

no pagalma kā pēdējais, Jānis dusmīgi savāc puķes
no kamanām un nes tos uz māju. Durvīs negaidot
tas sastopas ar Vasiļīsu. Viņa, kā redzams, tikko

izskrējusi no istabas apskatīties. Jānis pārlaiž pār
to kritisku skatu un domā : ja tā — iešu. Istabā

viss sagatavots. Radinieki sarunājās. Kad ienāk

Anna, Jānis neievēro viņu. Bet tēvs itkā gribētu
aprīt līgavu savām acīm. Pagriezdamies pret Jāni,

tas dusmīgi piegrūž viņam pie pleca: nu skaties

tak, muļķi! Jānis drūmi sarauc pieri, paskatās uz

Annu un pārsteigts lēni pieceļās. Aizver uz mirkli

acis un atkal skātas, itkā neticot sev. Lēni tuvo-

jas viņai; skatīdamies kā uz brīnumu. „Nāksi pie
manis ?ft

Vasilijs cieši raugās uz dēlu un līgavu.
„lešu a

,
atbild Anna. Klāt daudz viesu. Arī sā-

džas vecākā dēls Griška. Svētki pilnā kārtībā. Jā-

nis mīlinās ar Annu.

Atnāk Nik. no darba noguris. Vasiļīsa prie-

cīgi pārsteigta, ka divas vecākās sieviņas nevarēja
to neievērot. Noslēpumaini sačukstas. „Nikolajs...
Viņš jau neprecēs Vasiļīsu, daudz viņam bijušas

sievietes, visas palaidis, tagad ar Uljanu B. caurām

naktīm vazājās." Vasiļīsa nemierīgi klausījās un

piepeši strauji apgriezās. Nik. caur jautro pūli stei-

dzas pie Vasiļīsas. Bet pie viņas jaū Griška. Viņa,
itkā priecīga, redzēdama tuvojošos N., tomēr aizvai-

nota, skūpsta Grišku. Vasiļīsa paceļ acis un nikni
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raugās uz N. Viņš stingri raugās viņas acīF. Viesi

kliedz „rūgts". Jānis un Anna skūpstās. Vasiļīsa,

novērojot N., pēc tam noliecas pie Griškas. Drau-

dzīgi pilda viesu glāzes ar vīnu. N. raugās uz V.

ar Grišku, nevarēdams savaldīties, met pacelto glā-
zi pret grīdu un ātri pa vaļējām durvīm iziet no

istabas. Ceļu atbrīvo ziņkārīgie. Visi pārsteigti,
jautrība izbeidzas. Anna mierina raudošo Vasiļīsu.

Vasiļlsa izmisuma dod piekrišanu salaulāties

ar Grišku.

Vasiļīsas un Griškas kāzās bija daudz viesu.

Pie altāra stāv Griška un Vasiļīsa. Līgava pēc pa-
raduma baltās drānās. Mācītājs jautā : „Vai nee-

sat kādam solījusies?" Vasiļīsa paceļ acis uz mā-

cītāju un nokar galvu. Viņai grūti. Pie sola stā-

vošais Nikolajs izmisis raugās uz līgavu. Negaidot N.

sakustās un stipri atbild : ,Man*. Mācītājs apgrie-
žas un klusējot noiet altarā. Nik. lūdz mācītāju,
laulāt viņu ar Vasiļīsu. Vispārējs sajukums. „Pēc
baznīcas likumiem", mācītājs atteicas to darīt. Ap-
lenkti no ziņkārīgā pūļa Nik. un V. Stāv viens pret
otru. Abi nesaprašanā, kā tas varēja notikt. Te,
saņēmusēs, V. sper soli uz Nik. un jautā tam, vai

viņš ņems to bez vaiņaga. N. pārsteigts no Vas.

priekšlikuma, apjucis skatās uz viņu, tad apstarots
no prieka dod viņai solījumu.

Naktī Griška ar degutu nosmērē N. vārtus.

Pēc skandāla baznīcā Vasilijs aizliedza Annai saie-

ties ar Vasiļīsu. Tā kā Anna viņam patīk, tas pār-
ved no pilsētas viņai daudz dāvanu. Lukerja un

māte par to greizsirdīgi. L. noklausās, ka Vasilijs
uzliela kaimiņiem Annu un tas saceļ pret viņu vi-

sas Široņinu sievietes. Uz upes krasta Anna izklāj
audeklu balināšanai. Aiz muguras, krūmos, parādās
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Jānis. Viņš priekā starodams paslepus nāk pie
Annas. Anna sēd uz laipas, iemērkusi kājas ūdenī.

Noskumusi. Negaidot viņu apkampj Jānis. Viņa

pirmā acumirklī sabīstas, bet redzēdama vīru, pa-

smaida. Vasilijs to redzot ienīst Annu; nesavaldī-

jās un nikni uzkliedz jaunajiem. Jānis un Anna pa

celiņu dodas uz mājām. Viņa noskumusi : «grūti

man, ka saime mani nemīl".

Vasiļīsai, neraugoties uz Jaužu runām, dzīve

gāja savā parastā gaitā. Saprotams, Nikolajam bija

nepatīkami ar degutu nosmērētie vārti, citādi, par
nožēlošanu Vasijīsai, viss kā parasts — vēlu vakarā

viņa sagaida no darba Nikolaju. Tas sēstas pie

galda, Vasiļīsa to apkalpo, neaiztiekot pati ēdienu,
kā tas parasts Rjazaņā. Uz galda deg maza raktu-

ves lampiņa.

Personīgā dzīve šķīra kādu laiku Vasiļītu no

Annas. Pienāca 1914. g. Tika izsludināta mobili-

zācija. Darbi apstājās. Mātes apraudāja savus dē-

lus. Jaunekli ķērās pie ieročiem. Pa ceļu velkas

ratu rinda ar jaunajiem rekrūšiem. Blakus iet pa-

vadītāji; Starp tām — Anna, sastingušu seju, asa-

rainiem vaigiem. Tālu priekšā Vasiļīsa. Sievietes

raud. Ratos sēdošie nemierīgi.

Gar rudzmalu nāk atpakaļ Vasilijs ar Annu.

Viņš aizmirsis dēlu, kāri uzskata Annu. Tuvumā

neredz neviena. Viņš pazaudēdams galvu, stāsta

viņai par savu mīlestību, Anna paskatās uz viņu
kā uz ķertu ; tad aptverdama situāciju, sāk pilnā
balsī kliegt. Pa ceļu brauc Vasiļīsa. Vasilijs pa-

klausīja, pagāja nost no Annas. Vasiļīsa steidzas

uz kliedzienu, uzsit zirgam. lerauga Annu. Drau-

dzenes krīt viena otrai ap kaklu. Vasilija sejā zvē

ro ļaunums: viņu iztraucēja; tas rupji pagrūž Annu,
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neļaudams viņai sarunāties ar Vasiļīsu. Pavel Vasi-

ļīsai braukt.

Pēc Jāņa aizbraukšanas Annas dzīve paliek
arvienu grūtāka. Lukerja dzen pret to intrigas un

A. nonāk kalpones kārtā. Vasilijām par to ļauns

prieks, Viņš cer tādā veidā panākt savu. Reiz

Anna āliņģī mazgāja veļu. Kāds no muguras pie-
lien un pārmetot slapju drebi pār Annas galvu, aiz-

bāž muti un nogāž uz ledu. Sākas cīņa. Anna ne-

zin ar ko darīšana, beidzot ar tausti pēc bārdas uz-

zin, ka tas Vasilijs. A. paģībst. Mājās viņa atgrie-
žas vēlu, saplēsta, bez veļas, ko viņa mazgāja. Sve-

krovs viņu saņem ar nikniem bārieniem. Anna

klusē.

Bads. 18. gads. Vasiļīsa kautkā iekārtojas,
strādā kā kalpotāja skolā. Basām kājām, salieku-

sēs viņa mazgā grīdu. Caur logu redz, ka skolo-

tājs beidzis zemniekiem paskaidrot laikrakstu. Zem-

nieki izklīst. Vasiļīsa bailīgi pieiet pie atstātās avī-

zes. Sāk lasīt, aizmirzdama darbu.

Annai aug bērns. Neviens mājnieks viņu ne-

ieredz. Viņi slēpj pagrabā maizi no Annas; iemai-

na maizi pret dažādām greznuma lietām, bet Annai

ar bērnu iedod tikai vienu maizes gabaliņu dienā.

Viņa pati nekā neēd, atdod visu bērnam. No viņas
paliek tikai ēna. Beidzot, neraugoties uz aizliegu-

mu, viņa nolemj aiziet pie Vasiļīsas pēc padoma.
Arī viņai nekā nav. Vasiļīsa dodas uz mācītāju,

lūgt atbalstu Annas bērniņam. Kalpone cep pīrā-

gus. Mācītājs atceras savādo gadījumu baznīcā ar

Annu un atteic palīdzību. Vakars. Rak-

tuvē strādnieki beiguši maiņu. Dodas uz mājām,

apgaismodami ceļu raktuves lukturiem. Vasiļīsa sa-

tiekot strādniekus, kaut ko iedomājas. Atnākot mā-
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jās mierina Annu, solīdama palīdzību. Sādžā pali
kusas gandrīz tikai sievietes. Raktuvē pietrūkst
strādnieku. V. pieteicas par strādnieci raktuvēs.

No tā laika Annai klājas drusku labāki. Vasiļīsa
viņai palīdzēja. Reiz Sironinos bija kratīšana un

atņēma visus liekos krājumus. Nodošanā Lukerja

apvainoja Annu. Vasilijs izdzina viņu ar bērnu no

mājām ārā, salā
v
.

Anna iekārtojas ar bērnu kādā

tumšā istabā. Siroņīni viņu uzmana, seko tai. Uz-

zin par Vasiļīsas gādību, neizlaiž vairs viņu no mā-

jām Vasiļīsa strādā raktuvē. Darbs veicas. Viņa
ir priecīga un žirgta. Darba biedri to iemīl.

Pa ceļu nāk Nikolajs, vācu gūstekņu formā.

Pieiet pie savas mājas. Viņam skrien pretīm tikai

sunītis. Istaba aizslēgta. N. nesaprašanā prasa kai-

miņienei, kur Vasiļīsa. Ar pārsteigumu saņem ziņu,
ka viņa strādā raktuvē, — sieviete raktuvē ! No-

skumis atsēžas pie durvīm. Nik. saniknots to gai-
da. Vasiļīsa nāk no darba. Nik. pieceļas, lai do*

tos tai pretī. Vasijīsa no pārsteiguma sastingst, tad

skriešus dodas viņam pretīm, apkampj to un skūp-
sta. Nikolaja aizdomas izgaist. Viņš apkampj Va-

siļīsu, kopā ieiet istabā. V. salūko pusdienu un

tūlīt kā līdzīga sēstās pie galda. N. pārsteigts par

šo pārmaiņu.

N. dodas pie Široņina. Anna ieslēgta sed bla-

kus istabā. N. stāsta, ka Jānis kaujā kritis.

Anna, to dzirdēdama, paģībst. Nākot pie ap-

ziņas, tā izmisumā raugās apkārt, atceras, sāk šņuk-
stēt. Meitiņa uzmostas un tiecas ar rokām pēc mā-

tes. Anna paķer bērnu rokās, ar kulaku piesit pie

durvīm, viņai atslēdz. Viņa, ne uz vienu neskato-

ties, izskrien no istabas. Vasiļīsa priecīga nak no

darba. Tuvojoties mājai ierauga ļaužu baru. Viņa
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nobīstas. Tie kliedz: «Nelaime!" Vasiļīsa

sejā briesmas. Izkuļas caur pūli — pagalmā no-

sprāgusi govs. V. atviegloti uzelpo. Viņa domāja,
ka nelaime notikusi ar Nikolaju. Ļaudis nesaprot

viņu, N. arī nē. Pūlis izklīst. N. drūms. Viņam

nepatīk Vasiļlsas pārvēršanās V. ar lepnumu stā-

sta, ka viņai uzdots organizēt patversmi raktuves

strādnieku bērniem. N. neapmierināts, ka viņa
vairs neizpilda savu sievietes darbu. V. viņu pie-

runā.

Anna klauvē pie Aļenas. Lūdz pieņemt viņu

atpakaļ Jānis kritis, pēdējā cerība izgaisusi — pie
Široņīniem neizturami, Aļēna izdzen viņu, nevēlē-

damies turēt apsūdzētu. Anna, nokārtu galvu, strei-

puļo atpakaļ. Vasiļīsa ierauga to, sauc, Anna žēlo-

jas par savu likteni. V. stāsta tai par bērna pa-

tversmi, pierunā iestāties raktuvē par strādnieci, un

bērnu nodot patversmē. Anna klausās, labi nesa-

prazdama Vasiļīsu N. atnāk piedzēries. V. nepa-
tīkami pārsteigta, ar viņu nekad tas nav noticis.

Anna lūdz Vasiliju, lai laiž viņu raktuvē strā-

dāt. V. neatļauj, mājās vajadzīga strādniece, arī

bērnu nav kur likt. Nikolajs, dzīvodams bez dar-

ba, spiests Vasiļlsas prombūtnē nodarboties mājas
saimniecībā. Apkopj lopus. Staigā ļaunuma pilns.

Vasiļlsa ieteic viņam nākt raktuvē strādāt. N. ap-

vainots. Nevēlas kopā ar sievieti strādāt raktuvē.

Bet sievietes darbs mājās vēl sliktāks, un pēc kāda

laika viņš gatavs piekrist sievas priekšlikumam.

Raktuvē, kopā strādājot, sieva ar savu darbu

dažos gadījienos pārspēj Nikolaju, piem., aklie rak-

tuves zirgi Vasiļīsu saprot un klausa, bet Nikolajam
nē. Viņš par to nikns. Pēc tam aprod, sāk arī at-

zīt sievieti darbā.
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Anna un Lukerja slēpj salmos labības maisus.

Beidz darbu, L. aiziet. Anna vēl uzmet dažus sal-

mu klēpjus maisiem. lenāk Vasilijs, ierauga Annu,
sāk viņai pielabināties, A. ar izbailēm raugās uz

viņu. Viņš taisās apkampt Annu, tā izraujas, viņš

paķer rungu un dodas pakaļ no rijas bēgošai An-

nai. Tumša istaba. Annas meitiņa guļ. Blakus

aitas un teļi. leskrien Anna, steidzīgi aizslēdz dur-

vis. Pieiet pie meitiņas. Raugās uz to, raud. le-

domā par āliņģi, tad par Vasiļīsu, viņai nāk prātā
bērnu patversme. Atri nāk pie slēdziena, paņem
rokās gulošo meitenīti un klusu izzogas no istabas.

Vasilijs guļ uz lāvas. Gar logu pazib ēna. V. pie-

ceļas, skatās, sāk uzvilkt filces. Vasiļlsas istaba.

Pienāk Anna, vairākas reizes pārmet krustu bēr-

nam, tad uzliek uz trepēm, noņem lakatu no sevis

un apsedz bērnu. Raksta uz durvīm, lai V. pieņem
bērnu. Tad pati metās prom. Iznāk kažokā Vasi-

lijs. Paskatās tumšajā istabā un ātri iznāk laukā.

Nolēma novērot, ar ko Anna norunājusi satikšanos.

Kaut kas kustas uz upes. Vasilijs uzkāpj uz pakal-

na, skatās: pa ledu klupdama skrien Anna. Vasi-

lijs skatās, nesaprot kas par lietu. Viņu apgaismo
mēnesis. Anna atskatās, ierauga cilvēka ēnu, pa-
zīst Vasiliju, iekliedzas un metas āliņģī. V. apstulbst.
Sauc palīgā. Vasiļīsa, iznākot no istabas, ierauga
bērnu. Tūliņ aptver, kas par lietu; paņem to ro-

kās un steidzas uz Vasilija sādžu. Uz ledus re-

dzams ļaužu pūlis, kas apstājuši izvilkto Annu. Va-

siļīsa piespiež pie sevis bērnu, viņa to neatstās.

Siroņīns to redz, pavēl atdot bērnu. V. mierīgi pa-

skatās uz viņu, Tā ir brīva sieviete, kuru vairs

nesaista nekādas tradīcijas. Viņa apgriežas un aiz-

iet... Pret kalnu paceļas viņas stāvs ar bērnu.

(Beigas.)
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Imocionēlais scenārijs.

(Ržeševska.)

Sveika mana dzimtene, sveika!

— (No aptumšo]uma\.. Kad pār brīnišķīgo,
ziedos tīto, vēl itkā sastingušo zemi aust gaisma...

— Uz kāda savāda, plata ceļa...

— Stāvēja piekusis, noguris cilvēks...

— levērojams cilvēks...

— Taisni 12 gadus viņš nav bijis mājās...

— Cilvēks, kurš izgājis caur katorgu, karu un

tomēr atgriežas uz jaunu dzīvi, velns zin,' ar kā-

dām cerībām... Cilvēks lēni paceļ no zemes savu

ceļa somu, pārmet to pār muguru, lēni noņem ce-

puri, noslauka sviedrus, apskatās apkārt...
— ...un ceļinieks brīnišķīgi pasmaidīja...

Dārgie draug i...

— Kad pār brīnišķīgo, ziedos tīto, vēl itkā sa-

stingušo zemi aust gaisma,.. Uz tā pāša (tikai citā

vietā) mums zināmā.. savādā, plašā ceļa.

— Tālumā (attālinādamies no aparāta) steidzas

kāda, kā liekas, padzīvojusi sieviete.,.
— Kad pār* brīnišķīgo, ziedos tīto, vēl itkā sa-

stingušo zemi aust gaisma... Uz tā paša (tikai citā

vietā) zināmā ta savādā plašā ceļa — tāļāk... re-

dzam, ka tāļumā iet piekusis cilvēks...

— 11gi...
— Tad redzam... pa to pašu savādo plašo ceļu,

— Kad pār brīnišķīgo, ziedos tīto, vēl itkā sastin-

gušo zemi aust gaisma, — no tālienes steidz brīni-

šķīgajam cilvēkam pretīm redzētā sieviete...
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— Jau nogurusi... pacēlusi rokas, raudot sauk-

dama :

,Dzlvs man s vīrs, mana dē 1 a tēvs,

pārnācis!"

— Kad pār brīnišķīgo, ziedos tīto, vēl itkā sa-

stingušo zemi aust gaisma ..
uz tā paša savādā, pla-

šā ceļa., divas būtnes

— Šņukstēja padzīvojusē sieviete, viņu glāstīja

brīnišķīgais cilvēks. Viņš pacēla sievietes galvu,
uztraukts raudzījās viņas nogurušā, raudošā sejā un

tikko pats valdot asaras, — aizkustinoši teica :

„Mana sieva!"

Šņukstēja nogurusē sieviete, rūgti pamāja gal-
vu cilvēks. Nesavaldījās Asaru lāse slīdēja pār

vaigiem. Un cik aizgrābjoši viņš tad pasmaidīja un

glāstot to, aizgrābjoši teica :

n
Mans dārgais draugs, mana mīļā sieva!..."

— Pacēla galvu raudošā sieviete
..

— Brīnišķīgs skūpsts ..
v. t. t.

No šī piemēra var redzēt emocionēlā scenārija
raksturu. Scenārista nolūks iedarboties uz jūtām,

tāpēc scenārijs bagāts epitētiem, salīdzinājumiem.

Viņa uzbūve un izteiksme bagāta ritmiskiem ele-

mentiem. Bet viņa montāžēšanai, sadalīšanai kad-

ros un plānos vēl daudz kas jādara. Gleznas to-

mēr ir sniegtas un ierosinājumi doti, tikai uzņem-

šanai vēl jāizstrādā kadrētais scenārijs.

Kadrētais scenārijs.

bez metrāža. Ļoti izplatīts un bieži pielietots.
(No filmas Michails Strogovs, pēc Zila Verna

romāna.)
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Personas :

Cars Aleksandrs 11.

Rotmistrs Michails Strogovs
Ģenerālis X i s c ļ c v s

N. Feodorova

Ivans Ogarevs
Strogova māte

v. t. t.

Pirmā d a 1 a.

Kremlis.

1. Kremlis 4. pl. Krēslā redzams Maskavas krem-

visp. lis.

2.
„

5. pl. Redzama pilsēta ar kremli no

tālais augšas.

3. 3. pl. Kremļa baznīca.

4. Baznīcas Lielais Pulkstenis zvana.

tqr,nī. plāns.

5.
ii

3. pl. 3 pulksteņi zvana.

6.
„

Lielais pl. Pulkstenis zvana.

7. Orķestra 4. pl. Orķestris spēlē,
estrāde.

-8. Galma 4. pl. Galma viesi greznos kostīmos

zālē. iesāk polonēzi zālē.

9. Orķestra 4. pl. Orķestris spēlē,
estrāde.

10. Galma 4. pl. Balles skats. Visi dejo polonēzi,
zālē.

Cārs Aleksandrs 11. ierodasballē.

11. Istaba. 3. pl. Cārs Aleksandrs 11. savā istabā

taisās uz ierašanos ballē,

v. t. t.
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Saulīt' tecēj tecēdama.

Temāts, librets un scenārijs bērnu filmai no

senlatviešu dzīves.

Temats.

Personas :

Bārenīt c.

Mātes meita

Pamāte.

Puiši un meitas.

Vasara3svētku vakars Bārenlte dziedot pltic
puķes un pin vaiņadziņu, ar ko pušķot savas mātes

kapu. Kad vaiņadziņš gatavs, atskrien mātes mei-

ta un prasa atdot to viņai. Bārenlte lūdzas un pre-

tojas. Mātes meita nepiekāpjas. Tā gatava ar varu

noņemt bārenītes vaiņadziņu. Bārenlte lūgdama iz-

vairās. Mātes meita steidzīgi dodas viņai pakaļ,
bet aiz kāda celma viņai aizķeras kāja, tā krīt un

sāk nejauki kliegt. Atskrien pamāte. Tad ciema

puiši un meitas ar grābekļiem. Tie savā starpā sa-

runājas un smejas Pamāte nikna par to, sarāj un

iepliķē bārenīti. Beidzot mātes meita aizskrien.

Visi izklīst. Bārenīte pieglaužas pie ābelītes pagal-
ma „kā pie savas māmulītes" un raud..

Librets.

Vasaras svētku vakars. Bārenīte dziedot tau-

tas dziesmiņu: „Saulīt tecēj tecēdama, es paliku

pavēnī..." plūc puķes un pin vaiņadziņu, ar ko vi-

ņa pušķos savas mātes kapu. Kad vaiņadziņš ga-
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tavs, atskrien mātes meita — Tince un prasa atdot

vaiņadziņu viņai. „Nāks ciema puiši līgot un vi-

ņai vēl nebūs vainadziņa." Bārenīte paskaidro, ka

tas pīts no mātes stādītām rozēm, un tādēj viņa ar

to pušķos mātes kapu. Mātes meitai viņa tūliņ pī-
šot citu Mātes meita paliek dusmīga par pretīm
runāšanu, pagrūž bārenīti un taisās viņai to atņemt.
Bārenīte lūdzas un izvairās, slēpdama aiz sevis vai-

ņadziņu Mātes meita saniknota metas tai virsū,

bet kāja ātri skrejot aizķeras aiz celma un viņa
dabūdama ieskrambājumu pakrīt. Ta sāk nejauki
kliegt, brēkt un spārdīties. Bārenīte nobijusēs, no-

met vaiņadziņu un pieskrien žēlot mātes meitu.

Viņa noņem savu lakatiņu, lai ar to satītu Tinces

kāju, bet ta no dusmām iesper viņai un sāk vēl

negantāk kliegt un spārdīties. Var redzēt, ka viņai

kājā tikai mazs ieskrambājums. Pārbijušās izskrien

no istabas pamāte ar lizi un maizes piku, jo viņa
pašlaik bija laidusi krāsnī svētku pīrāgus. Arī viņa

piesteidzas pie savas „mīļās meitiņas", nomet tur-

pat netālu lizi un maizes piku. Viņa noliecās un

glāsta savu meitu Tad ar mokām pieceļ to, lai

vestu mājās. Tince saniknota kliegdama gāžas at-

kal zemē un iekrīt karstajā mīklas pikā Sāk vēl

negantāk kliegt un trakot. Māte nezin vairs ko

darīt. Uz kliedzieniem atskrien puiši un meitas ar

grābekļiem, nākot no darba. Tie, saprazdami kas

par lietu, savā starpā sačukstas un smīn. Pamāte

atri pieceļas un tos izlamā. Tad atkal noliecas pie
savas meitiņas, paijā, glauda un mierina. Tad liek

puišiem nest «slimnieci" uz mājām. Tie ātri saņem

to, ceļ augšā un sāk nest. Tince sāk atkal spārdī-

ties, skrāpēt un kliegt; izraujas un brēkdama aiz-

skrien uz māju. Puiši un meitas, jautri smieda-

mies iet viņai pakaļ. Māte, salamā, iepliķē bārenī-

ti, tad paķer lizi un steidzīgi dodas uz istabu.
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Bārenīte paliek viena, atstāta, bez žēlotājas.
Tā glaužas pie ābeles un sāk šņukstēt. Saule jau
zeltī koku galotnes. Uzpūš viegla vēsmiņa.. Un

balti ziedi birst pār bārenītes galvu...
Muziķa : „Maza biju, neredzēju."

Literariskais scenārijs.

Senlatviešu sēta. Vasaras svēt-

ku vakars. Bārenīte pin vaiņadziņu
mātes kapam.

1. skats. Senlatviešu sēta. Vasaras svētku

vakars. Pagalmā liepas, ozoli, ziedošas

ābeles. Tālāk redzama bērzu birstala.

Bārenīte pagalmā plūc puķes un pin vai-

ņadziņu. Dziesma: „Saulīt tecēj tecē-

dama."

Pamāte un matēs meita (Tince).

2. skats. Istaba. Pie durvīm liela krāsns ;

uz soliņa maizes abra. Pamāte mīca

mīklu, liek to uz lizes un laiž krāsnī.

Mātes meita — Tince — apģērbusēs guļ
istabas otrā galā pie loga. Māte pieiet
un modina meitu. Tai lāga negribas cel-

ties. Beidzot arī pieceļas, nožāvājas ..un

lēni iziet no istabas.

Ari matēs meitai vajaga vai-

ņagu...

3. skats. Tince ieraudzīdama bārenītes vai-

ņadziņu, prasa to sev. Bārenīte: „Tas

ir no māmiņas stādītām puķītēm. To lik-

šu uz viņas kapa. Tev tūliņ nopīšu citu.

Tince nav ar mieru un taisās ar varu at-
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ņemt, bet paskrienot aizķeras kaja un vi-

ņa pakrīt gar zemi un sāk nejauki kliegi
Bārenīte izņem savu lakatiņu un taisās

apsiet ievainoto kāju, bet Tince viņai ie-

sper Bārenīte paiet tālāk un raud. Tin-

ce apskata kāju un sāk atkal bjaut. Var

redzēt, ka kājā tikai mazs ieskrambājums.

4. skats. Izskrien pamāte, uztraukta, at-

skrien pie meitas. Tā brēc kā nelabā.

Nomet mīklas piku un lizi, noliecas pie
savas meitas, sāk to mierināt un žēlot.

„Lūk, tā tur vainīga pie visa!"

Mātes meita rāda uz bārenīti. Sāk atkal

nejauki brēkt un spārdīties. Māte pieceļ
to, lai vestu uz istabu. Tince kliegdama
gāžas atkal zemē un iekrīt karstajā mīk-

las pikā. Sāk vēl negantāk kliegt un

trakot.

■5. skats. Atskrien puiši un meitas ar grā-
bekļiem pār pleciem. Tie savā starpā
sačukstas un smīn. Pamāte nikni piece-
ļas un izlamā tos. Noliecas atkal pie

meitiņas, to paijājot un glaudot. Tad

liek puišiem nest «slimnieci* uz mājām.
Tie ātri saņem to, ceļ augšā un sāk nest.

Tince sāk atkal spārdīties skrāpēt un

kliegt. Izraujas un brēkdama aizskrien

uz māju Puiši un meitas jautri smieda-

mies iet viņai pakaļ.

•6. skats. Pamāte salamā un iepliķē bāre-

nīti ; tad paķer lizi un steidzīgi dodas uz

istabu.

7. skats. Bārenīte pieglaužas pie ābeles un

sāk šņukstēt. Saule jau zeltī koku ga-
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lotnes. Uzpūš viegla vēsmiņa... un balti

ziedi birst pār bārenītes galvu...

Mūzika : „Maza biju neredzēju."

(Beigas.)

Kadrētais (režijas) scenārijs.

Uzraksts. Senlatviešu sēta. Vasaras svētku

vakars.

Kadri

1. Senlat-5 pl. 4m. Vasaras svētku vakars. Tālumā redzama

viešu [tālais dzīvojamā ēka, klēts, kūts v. c. ēkas apsū-
sēta. nojušiem salmu jumtiem. Ap māju lapu koki.

2.
„

4. pl. 4m. Skaidri redzama dzīvojamā ēka ar pie-

vispārējais darbu, klēts v. c. mājas apsūnojušiem sal-

mu jumtiem. Pie mājas iekopts puķu dār-

ziņš. Pagalmā liepas, ozoli, ziedošas meža

ābeles. Tālāk bērzu birstala.

Uzraksts: Bārenīte pin vainadziņu māmiņas

kapam.
3.

„
4. pl. Bm. Bārenīte pagalmā plūc puķes, pin vaiņa-
ļuzņemtsno dziņu; atsēstas uz akmiņa pie kādas meža

Icitas vietas ābeles, sēri raugās uz norietošo sauli, sāk

dziedāt: „Saulīt' tecēj tecēdama".

4.
,

3. pl. 6m. Bārenīte sēd uz akmiņa zem ziedošas

ābeles. Nogrimst sērās paraizgājušo māmiņu.
Nopūšas. Acīs zogas asaras. Sāk atkal pīt.

5
~

2. pl. 2m. Bārenīte tāpat sēd. *

Uzraksts: Pamāte un mātes meita.

6. Istabā. 14. pl. 2m. Istabas vienā stūrī liela krāsns. Blakus

uz soliņa maizes abra. Pamāte mīca m:klu.

Otrā istabas kaktā (pie tās pašas sienas,

kur krāsns) pie loga gulta. Tur saldi dus

viņas meita.

7.
. |3. pl. 2m. Pamāte mīca maizi abrā.
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8.
„

'3. pl. Im. Mātes meita dus.

9.
„ 3. pl. 6m. Pamāte pienāk pie gultas un modina

meitu. Tā atver acis, nožāvājas, tad apgrie-
žas uz otriem sāniem un guļ tāļāk. Māte

modina atkal. Meita sapīkusi, žāvājās. Tad

lēni izkūņojas no gultas. Māte aiziet pie
krāsns.

10.
„

2. pl. \l ļ2 m, Mātes meita sēd uz gultas un žāvājās.
Tad pieceļas un iziet.

11. Pagal-ļ3. pl. 1 m. Mātes meita samiegojusies iznāk pagal-
mā, rnā. lerauga kaut ko (bārenīti ar vainadziņu

rokās) un sāk iet uz to pusi.

Uzraksts: Arī mātes meitai vajaga vaiņagu...

12. „

3. pl. 6m. Mātes meita pieiet pie bārenītes un snie-

dzas pēc viņas vaiņadziņa «Dod man to!»

(Uzraksts bildē pret mātes meitas vīdu.)
«Nē, mīļā māsiņ, tas ir no māmiņas stādī-

tām puķītēm ; to likšu uz viņas kapa. Tev

tūlīt nopīšu citu», bārenīte lūdzas. (LVraksts
bildē pret bārenītes tēlu.) Mātes meita

dusmīgi pagrūž to, iepliķējot bārenīti, bet

ātrāki paskrejot aizķeras kāja aiz celma

saknes un viņa nogāžas zemē. Tad tā sāk

• nejauki kliegt un spārdīties. Bārenīte no-

bijusēs, pieskrien klāt, izņem lakatiņu, lai

apsietu ieskrambāto kāju, bet mātes meita

viņai iesper.

13.
„

3 pl. 2m. Bārenīte paiet tālāk un raud.

14.
„ ļ3. pl. 11/2l l /2 m. Tinc c apskata kāju un sāk bļaut. Var

' redzēt, ka kājā tikai mazs ieskrambājums.

15.
„

3. pl. Im. No istabas uztraukta izskrien pamāte ar

maizes piku un lizi. Klausās, no kurienes

nāk brēkšana.

16.
„

4. pl. 4m. Steidzīgi atskrien notikuma vietā, Tince

. gar zemi. Bārenīte raud. Nomet lizi un

maizes piku. Noliecas pie meitas un prasa,

kas kaiš.

j7 3, pl. 6m. Meita tikai laiž vaļā bļaušanu, tad

ātri pieceļas pussēdus, un rādīdama uz

bārenīti: «Lūk. tā tur ir vainīga pie visa»
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(Uzraksts bildē.) Apskata kāju un sāk at-

kal nejauki brēkt un spārdīties. Māte ar

mokām piece] to, lai vestu uz istabu. Meita

gāžas zemē un iekrīt karstajā mīklas

pikā. Sāk vēl negantāk kliegt un trakot.

18. t>
|4. pl. 2m. Atskrien puiši un meitas ar grābekļiem

rokās. Tie savā starpā sačukstas un smīn.

19
„ j3 pl. 4m. Pamāte nikni pieceļas un tos izlamā. No-

liecas a:kal pie meitiņas, to paijājot un

glaudot. Tad liek puišiem nest slimnieci

uz mājām. Tie ātri saņem to un sāk nest.

20 „!4 pl 2m. Mātes meita spārdās, skrāpē un kliedz.

Izraujas un brēkdama aizskrien uz māju.
Puiši un meitas jautri smiedamies aiziet.

21.
„

14. pl. P/2 m. Pamāte salamā un iepliķē bārenīti. Tad

paķer lizi un steidzīgi dodas uz istabu,

22.
„

13. pl. 6m. Bārenīte pieglaužas pie ābeles un sāk

šņukstēt.

23. „
i3. pl. 4m. Saule jau zeltī koku galotnes. Uzpūš

viegla vēsmiņa ... un balti ziedi birst pār
bārenītes galvu.

Mūzika: Maza biju neredzēju.

I (Beigas.)

23 kadri 75 metri.

Pirmais skats (literāriskā scenārijā) „Sen-

latviešu sēta" iedalīts 5 kadros. Uzraksti. Senlat-
viešu sēta, Vasaras svētku vakars. Bārenīte pin vai-

nadziņu māmiņas kapam", lai iepazīstinātu skatītājus
ar bildes saturu.

1. kadrā rādīta senlatviešu sēta no tālienes

(4 metri).

2. kadrā jau tuvāk pārredzama visa sēta, ēkas

ar salmu jumtiem, puķu dārziņš, pa-

galms un koki (4 metri, t. i. 3 1/a

sek. ,X 4 = 14 sek.)
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3. kadrā tas pats plāns uzņemts no citas vie-

tas. Redzama bārenīte puķes plūcam
un vaiņadziņu darinām. Sēri-melan-.

choliska noskaņa redzama no bārenī-

tes vaibstiem un kustībām. To izcej
mūzikas motīvs „Saulīt tecēj tecēda-

ma" (8 metri).

4. kadrā — 3. plāns, redzama bārenīte tuvāk,
visā augumā. Skaidri var saredzēt

viņas sejas izteiksmi (6 metri). Tas

pats motīvs pavada tēlojumu.

5. kadrā redzama bārenīte līdz pusei, — sejas
izteiksme pavisam skaidri, tāpat arī

rokas ar vaiņagu.

Otrs skats — „Istabā", iedalīts arī 5 kad-

ros, kur redzama pamāte un slinkā mātes meita

v. t. t.
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