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Arnolds Klotiņš

MĀKSLAS SPOGULIS PAGĀTNES MEISTARU ROKĀS

ESTĒTISKĀ ATSPOGUĻOJUMA SPECIFIKA TĀS SAKAROS

AR MĀKSLAS MANTOJUMA IDEJISKO NOVĒRTĒJUMU

Pagātnes mākslas darbu vērtēšana nebeidzas, kamēr vien tur-

pinās to dzīve sabiedrības apziņā. Tas notiek ne tikai tāpēc, ka,

pārdzīvojot laikmetus, ilggadīgs mākslas darbs spēj atklāt sevī

jaunus satura aspektus un nianses. Ir arī tā, ka, mainoties un

paplašinoties sabiedrības estētiskajai apziņai, mainās un spodri-
nās pagātnes mākslas vērtējuma kritēriji. Kad jauna laikmeta

tiesas priekšā stājas mākslas mantojums, tad kļūst redzams ne

vien «nodarījuma» sastāvs, bet arī «tiesas sastāvs».

Pēdējos gados ir aizritējušas simtgades vairākiem latviešu

mūzikas vecmeistariem ■— Ernilim Melngailim, Emīlam Dārziņam
un Jāzepam Mediņam. Vērojot, kā mūsu muzikāli teorētiskā un

publicistiskā doma šais atcerēs ir vērtējusi viņu darbības un daiļ-
rades dažādos aspektus, un domājot, ka drīz (tādas pašas atceres

dēļ) pastiprinātas uzmanības centrā nokļūs arī Alfrēda Kalniņa
plašais, sazarotais, estētiski komplicētais daiļrades mantojums
(kas turklāt saistīts ar pusgadsimta ilgu latviešu, kā arī cittautu

dzejas attīstību), rodas vēlēšanās teorētiski sistematizēt un aplū-
kot dažus svarīgus mākslas idejiskā vērtējuma jautājumus. LPSR

Zinātņu akadēmija ir sākusi darbu pie kompleksās problēmas
«Literatūras un mākslas pētīšana un izdošana» teorētiskas un

praktiskas risināšanas, un šis darbs ietver arī latviešu klasiskās

mūzikas mantojuma izdošanas perspektīvu tuvākajā gadu des-

mitā. Protams, pagātnes mākslas vērtējuma problemātika ir pla-
šāka, nekā iespējams tvert viena raksta ietvaros, tāpēc apzināti
būs jāierobežojas tikai ar dažu svarīgāko pieturas punktu un

risinājuma līniju iezīmējumu.

Ikviena mākslinieka daiļrades mantojuma un estētikas novēr-

tēšanā pirmšķirīga nozīme ir pareizai metodoloģijai. Marksistiskā

mākslas zinātne, uzsvērdama idejiskā satura primātu daiļradē,
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pasvītro arī nepieciešamību vērtējumos stingri ieverot īstenības

mākslinieciskās atspoguļošanas specifiku, bez ka nemaz nav iespē-

jams spriest par šī atspoguļojuma gaidāmajiem rezultātiem un

patiesīguma pakāpi. Savukārt metodoloģijas_visupirmais uzde-

vums ir precīzi noteikt, ko gribam pētīt, un tadeļ ir reizi par visam

reizēm jāatbild uz jautājumu, kas ir radoša mākslinieka estētika

un kādi tās vērtēšanas kritēriji.
Mākslinieka estētika — šajā jēdzienā parasti summējas un

saplūst divas atšķirīgas un atsevišķi pētāmas parādības, ko ikdie-

nas praksē bieži vien nepietiekami diferencējam. No vienas puses,

mākslinieka estētika ir dzīves īstenības redzējuma, apjēguma un

novērtējuma veids, mākslinieciskās domāšanas individuāli psiho-

loģiskā un sociāli vēsturiskā savdabība, kas pilnvērtīgi izpaužas

vienīgi pašos daiļrades rezultātos. No otras puses, ar šo summāro

jēdzienu apzīmējam arī mākslinieka teorētiskos uzskatus par māk-

slas plašākajiem filozofiskajiem jautājumiem. Pirmajā gadījuma
ir runa par estētisku atspoguļošanu (daiļrades estētika), bet

otrajā — par teorētisku (estētiskie uzskati). Katrai no tām

ir sava specifika, kuras neievērošana bieži ved pie kritēriju
neskaidrības.

Lai skaidri apzinātos, kāda specifika piemīt estētiskajai atspo-

guļošanai, kam mākslinieka darbībā galvenā loma, ir precīzi jāsa-
redz tās atšķirība no teorētiskās izziņas (atspoguļošanas). Tas

nepieciešams ne vien tādēļ, lai savstarpēji nejauktu šīs divas

izziņas formas un to rezultātus mākslinieka atstātajā mantojumā

(t. i., tāda mākslinieka novērtējumā, kurš nodarbojies gan ar

daiļradi, gan paudis savus uzskatus teorētiski), bet arī tādēļ, lai

estētiskajai atspoguļošanai neizvirzītu prasības, kādas izvirzāmas

vienīgi teorētiski izzinošai darbībai.

Gan viena, gan otra ir dzīves īstenības izziņa. Estētiskās

atspoguļošanas (izziņas) svarīgākā forma ir māksla un literatūra,

bet ar teorētisko izziņu nodarbojas dabaszinātnes, matemā-

tika, filozofija, sociāli politiskās un mākslas zinātnes. Sabiedris-

kās zinātnes savos izziņas mērķos ir mākslai vistuvākās. Arī

izziņas objekts tiklab zinātnei, kā mākslai ir viens un tas

pats — objektīvā realitāte (te ietilpst gan apkārtējā materiālā

pasaule, gan arī cilvēka sabiedriskā un individuālā apziņa). Bet

atšķirīgs ir tas, ko šajā objektā izzina katra no tām.

Māksla idejisko saturu smeļ laikmeta sabiedrības vai tās daļas
noskaņās, idejās, ideālos un to izteic daiļdarba mākslinieciskajā
idejā. It sevišķi tajās mākslās, kas maz saistītas ar jēdzienisku,
vārdisku informāciju (arī mūzikā), šis mākslinieciskais idejiskums
izpaužas īpašos mākslinieka emocionālo attieksmi vispārinošos
summāros veidojumos (daiļdarba tonusā, koncepcijā, dramatur-
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ģiskajās un žanriskajās nosliecēs utt.), kam pamatu pamatos ir

radītāja personības sociāli psiholoģiskā struktūra ar tās svarīgāko
elementu — pasaulizjūtu — centrā.

Pasaulizjūtas ietekme spilgti atklājas, ja salīdzinām skaņdarbus, kam

kopēja tematika, ierosmes vai teksts. Piemēram, divas mūsu gadsimta simfo-

nisma virsotnes — Sostakoviča Astotā simfonija un Honegera Otrā simfo-

nija —, lai gan tās abas radušās apmēram vienlaikus smagākajās vācu fašisma

agresijas dienās un atspoguļo kara iespaidus, pārstāv kopīgu psiholoģiski filo-

zofiska simfonisma žanru, līdzīgu stilistiku un ietver pat radniecīgus tēlus,
tomēr mākslinieciskajās idejās ir atšķirīgas — Honegeram ļaunā un labā tēlu

pretmeti paliek vairāk sevī noslēgti, fatālāki, turpretī Šostakovičam tie sniegti
nesamierināmā konfliktā un cīņā. 1

Cits piemērs — Dārziņa un Melngaiļa atšķirīgās kordziesmas ar Aspazi-

jas vārdiem «Mēness starus stīgo».
Aspazijas tēloto mīlas ideālu Dārziņš paceļ tādos poetizācijas augstumos

un tuvojas tam ar tik trīsamām ilgām, ka te pietāte pret šo ideālu jau robe-

žojas ar tā neaizsniedzamības izjūtu. Melngailis turpretī ideālās mīlas tēlu

ietvēris maigi vijīgā serenādē, dzied par to pat ar zināmu emocionālu kom-

fortu un beigās uzgavilē tai kā jau ikvienai tepat gūstamai zemes balvai.

Nevienāda pasaulizjūta šinī gadījumā izpaudusies atšķirīgās mākslinieciskās

idejās. Vai tas nozīmētu, ka arī pasaules uzskats Dārziņam un Melngailim
būtu bijis atšķirīgs? Nē, ir pamats teikt, ka vismaz šo dziesmu sacerēšanas

periodā (gadsimta sākumā) abu komponistu pasaules uzskatos (šī jēdziena
zinātniskajā nozīmē) būtisku atšķirību nav bijis.

Pasaules uzskats un pasaulizjūta — abu šo apziņas aspektu
attieksmes un loma mākslinieciskajā atspoguļošanā ir beidzamajos
gados mūsu estētiskās domas uzmanības centrā. Ir liela vienprā-
tība par to, ka pasaules uzskats, ja tas pārstāv apziņu vienīgi
teorētisko izziņu. Kā pārliecināsimies turpmāk, pasaules uzskata

daudzveidības un individuālās neatkārtojamības, nevar ietekmēt

mākslinieka atspoguļošanu tik tieši un noteicoši, kā tas ietekmē

teorētisko izziņu. Kā pārliecināsimies turpmāk, pasaules uzskata

iespaids estētiskajā sfērā ir netiešs un aplinks. Tā kā māksla

atspoguļo un izzina īstenību caur emocionālu attieksmi pret to,
tad te lielākā ietekme pasaulizjūtai; šī kategorija apzīmē «notu-

rīgu mākslinieka sociālpsiholoģisku stāvokli, kas nosaka viņam
raksturīgo pasaules emocionālo tvērumu»2

.

Precīzāk būtu teikt —

«emocionāli intelektuālu tvērumu», jo pasaulizjūta, būdama visai

noturīgs psiholoģisks veidojums, nevis tikai rosina emocijas, bet

tās arī atlasa, vispārina, sistematizē un savā ziņā pat apvalda
pārdzīvojumu naturālu ieplūšanu mākslā. Un šis intelektuālais

aspekts pasaulizjūtai piemīt arī neraugoties uz to, ka tā — atšķi-
rībā no pasaules uzskata — veidojas stihiski, intuīcijas vadīta,
neprasīdama no cilvēka viņa intelektuālās attieksmes skaidru

1 Tuvāk par to: Pe3HUKOe A. O pojih MHpoBO33peHHH b TBopnecTße KOMno-

-3HTOpa. JI, 1975, c. 29—33.
2 Pe3HUKO6 A. O pOJIH MHpOBO33peHHH B KOMnO3HTOpa, c. 29—33.
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apzināšanos;
1 «mākslas emocijas ir gudras emocijas,» teicis mūs-

dienu daiļrades psiholoģijas klasiķis L. Vigotskis
2
.

Šī vienotā emocionāli intelektuālā, intuīcijas iezīmētā attiek-

sme pret dzīvi, ar ko mums darīšana mākslā, ir estētiķus pama-

zām vedinājusi uz piesardzīgiem pieņēmumiem, ka mākslinieciskā

atspoguļošana noris tajā apziņas sfērā, ko dēvē par ikdienišķo

apziņu (pretstatā apziņas teorētiskajam līmenim). Plaši argu-

mentējot, šo viedokli pilnīgi skaidri pauž un apstiprina H. Prie-

dītis rakstā «Dzīves atspoguļojums literatūrā»3. Pie šīs atziņas
vēl atgriezīsimies, taču jau bez jebkādiem komentāriem ir skaidrs,

ka tā vēlreiz apstiprina estētiskā atspoguļojuma principiālo atšķi-
rību no teorētiskās izziņas — ne vien formā (vienā gadījumā —

jutekliski tverams tēls, otrajā — jēdzienu valoda), bet arī jautā-

jumā par to, ko katrs izziņas veids atspoguļo. Proti, lai arī zināt-

nei un mākslai ir kopējs objekts (t. i., objektīvā realitāte, kura,

kā konstatējām, ietver tiklab apkārtējo materiālo pasauli, kā arī

cilvēku sabiedrisko un individuālo apziņu), tām atšķirīgs ir pats
izziņas priekšmets.

Ar šo jēdzienu nav jāsaprot kāda noteikta, kvalitatīvi noro-

bežota īstenības sfēra vai apkārtējās pasaules materiālo objektu

sevišķas īpašības (piemēram, t. s. «skaistais dabā»). 4 Izziņas

priekšmets — tā ir īstenības atspoguļojuma specifiskā struktūra,

gnozeoloģiskā īpatnība, kas zinātnei, no vienas puses, un mākslai,

no otras, ir atšķirīgas. 5

Atšķirībā no teorētiskās izzināšanas, kuras gaitā objekta
imanentās kvalitātes norobežojas no atspoguļojošā subjekta pie-

nestajām īpašībām, estētiskās izziņas priekšmetā tās dialek-

tiski vienojas — cilvēku darbības objektīvais un subjektīvais

aspekts mākslā savstarpēji saplūst un mijiedarbojas. Estētiskajā
atspoguļojumā cilvēks ir reizē gan objekts, gan subjekts. Arī

ārējā pasaule te atspoguļojas kā objektīva realitāte, taču tikai šīs

1 Pe3HUKOB A. O pOJIH MHpOBO3peHHH B KOMriO3HTOpa. c. 24.

2 BbiaoTctcuū Jī. C. n.cHxoJiorHH HCKyccTßa. M., 1965, c. 275.
3

«Karogs», 1974, Ns 7, 137. lpp.
4

«Estetika_ ilgu laiku attīstījās galvenam kārtam ka filozofija par skaisto.

Taču tagad tāds estētikas apzīmējums izrādās nepietiekams, jo skaistais ir

tikai estētiskā paveids līdzās tādām estētiskā modifikācijām kā cildenais, zemis-

kais, traģiskais, komiskais, nejaukais, ironija, humors, burlesks, grotesks utt.

Estētiskais kā kaut kas izteiksmīgs ir iekšējā un ārējā, izteicamā un izteicošā

dialektiska vienība, turklāt tāda vienība, ko mēs pārdzīvojam kā patstāvīgu
dotumu.» (Jīocee A. 3cTeTHKa. — B kh.: OmiocodpcKan 3HiiHKJione#Hsi, t. 5.

M., 1970, c. 570.)
5 Arī atsevišķas zinātnes, izzinot vienus un tos pašus īstenības objektus,

nodaļas atkarībā no izziņas priekšmeta. Tā, piemēram, cilvēks ir pilnīgi atšķi-
rīgs izziņas_ priekšmets atkarībā no tā, vai cilvēku izzina viņa sabiedriskajā,
fizioloģiskajā, bioloģiskajā, psiholoģiskajā, vēsturiskajā vai citā esamībā.
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realitātes īpašajā attieksmē pret izzinošo subjektu — cilvēku,

īstenības objektīvo īpašību subjektīva vērtē-

juma īpaša forma — tas no gnozeoloģijas viedokļa ir estē-

tiskais atspoguļojums. 1

No atziņas, ka estētiskais atspoguļojums ir patstāvīga izziņas
forma ar tai piemītošu gnozeoloģisku specifiku, izriet vairākas, ļoti

svarīgas daiļrades mantojuma idejiski estētiskā satura un arī

konkrētu mākslas darbu vērtēšanas metodoloģiskās sakarības.

1. Mākslas darba estētiskā izteiksme (estētiskais saturs) nav

kaut kas ārējs attiecībā pret idejisko saturu, nav sabiedriskās

apziņas artikulēto formu — sociālu, morālfilozofisku vai zināt-

nisku ideju mākslinieciska izteikšana un paspilgtināšana, ņemot

palīgā skaistā, cildenā utt. emociju pārdzīvošanu. So labi zināmo

patiesību ir vērts atgādināt, jo mākslas darbu analīzes un izvēr-

tēšanas praksē vēl gadās, ka tā tiek aizmirsta, un tad gribot

negribot liek sevi manīt aplamais priekšstats par mākslu kā ilus-

trējošu un popularizējošu darbību — priekšstats, ko padomju lite-

ratūras un mākslas zinātne jau sen ir atmetusi un noraidījusi.
Arī mākslinieka daiļrades estētika kopumā un tās sabiedriskā

nozīmība nav sava laika teorētisko (zinātnisko, politisko utt.)

ideju komentēšanas produkts. Estētiskā atspoguļojuma sabiedriskā

nozīmība rodas jau tur, kur īpašā, šai atspoguļošanas formai

piemītošā skatījumā dzīves īstenības parādības (daba, sabiedrība)

iegūst estētisku izteiksmību, t. i., izsaka cilvēka attieksmi pret
ārpasauli mijiedarbībā ar to, kā arī šī mijiedarbes procesa pārdzī-

vojumu; līdz ar to tiek estētiski izzināta šo šķietami neitrālo parā-
dību sabiedriskā, cilvēciskā nozīmība. Protams, šādas izzināšanas

sociālā vērtība var ievērojami pieaugt, ja estētiskā atspoguļojuma
fokusā ir nevis pašas par sevi neitrālas, bet jau pēc savas dabas

sociāli nozīmīgas, ikvienu interesējošas parādības. Tomēr arī šinī

gadījumā dzimusī sabiedriskā, to skaitā politiskā nozīmība, ko

sniedz estētiskais atspoguļojums, izpaužas cilvēka personības sub-

jektīvo vērtību formā, kā mēdz teikt — «caur cilvēku» un nevis

objektīvu zinātnisku, sociālu vai morālu patiesību veidolā. Māk-

slinieka daiļrades estētiskais saturs un tā sabiedriskās progresivi-
tātes līmenis rodas nevis kā šo patiesību rezonanse, bet sākas

ar viņa subjektīvo (gnozeoloģiskā nozīmē) redzes viedokli uz

1 Tātad estētiskajā izziņa subjektīvajam faktoram ir daudz lielāka un kva-
litatīvi citāda (proti — saturiska) loma nekā teorētiskajā domāšanā, un ievē-

rosim, ka subjektīvais te jāsaprot kā gnozeoloģiska kategorija, kam nav nekā
kopēja ar subjektīvismu kā ideoloģisku vai psiholoģisku tendenci. «Subjektīvais
ka gnozeoloģiska kategorija ietver visu sabiedriskās apziņas sfēru, visu sabied-
riskās dzīves garīgo pasauli — tātad pasauli, kura gan 'ir materiāli un objek-
tīvi priekšnoteikta, bet reize ir aktīva un atgriezeniski iedarbojas uz šo savu

materiālopamatu.» Kgnpennoea E. H. SereTHKa Jl. H. Tojieroro. M., 1966, c. 13.
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attēlojamo dzīvi, un pats šis redzes viedoklis ir sociāli priekš-
noteikts sabiedriskās apziņas attīstības fakts.

Māksla ar citām sabiedriskās apziņas formām gan cieši mij-
iedarbojas, taču īsts mākslinieks, aktīvi līdzdalīdams zināmas

politiskas, ētiskas utt. idejas un iedvesmojoties no tām, nevis

izklāsta vai priekšmetisko šīs idejas, bet pārrada tās gluži citas

gnozeoloģiskas kvalitātes idejās. Lai tās materializētos mākslas

darbā, mākslinieka idejām un viņa pasaules skatījumam ir nepie-
ciešamas sevišķas estētiskas īpašības. Tās ir idejas un pasaules
skatījums, kas nevar izteikties un noformēties citādi kā vienīgi
mākslas valodā, tēlos.

Tā, piemēram, ja mēs latviešu proletariāta rītausmas gadu sabiedriski

aktuālo dzeju vērtētu gluži vienkārši pēc tā, cik aktuālas un pareizas pamat-
šķiras politiskās cīņas idejas tur ikreiz ilustrētas un propagandētas, tad Raiņa
«Lauzto priežu» (tāpat Dārziņa kordziesmas) nozīme tiktu krietni sašaurināta.

Dzejai kā mākslas darbam piemērojams plašāks kritērijs. Proletariāta cīņas
mērķu izklāsta precizitātē, izvirzīto uzdevumu aktualitātē un propagandiskā
trāpīgumā desmitiem sava laika skrejlapu, legālu un nelegālu avīžu rakstu

un lozungu taču tālu pārspēja Raiņa dzejoli. Bet Raiņa «Lauzto priežu» māk-

slinieciskais idejiskums un sabiedriskā nozīmība slēpta citur. Sai dzejolī sabied-

riskā progresa izcīnītāji guva iespēju pārdzīvot savu cīņu un savu likteni kā

varenu un neatgriezenisku dabas procesu un vēl vairāk — kā dabas aklās

likumības pārspējošu, par tām vēl varenāku apriti, kurā cilvēka konstruējošā

prāta un roku brīnumdarbs gluži negaidīti un ar to pašu dabas spēku palī-
dzību izrādās uzvarētājs. Sie nedaudzie oriģinālie dzejas tēli nebija teorētisks

arguments revolucionārajai ideoloģijai, bet tie neatvairāmi saviļņoja sabied-

rības apziņas psiholoģisko līmeni. Tie it kā deva atbildes uz jautājumiem, kas

urdīja cietēju cīnītāju subjektīvo (lai arī teorētiski izglītoto) apziņu tās ikdie-

nišķajā, emocionālajā līmenī: kas būs ar mums un mūsu tuviniekiem, ko iespē-

jam mēs un kas esam pret cilvēces inertās masas aklumu un reakcijas sīvā

spēka spiedienu? Atbilde bija: jūs pašā dīgstā nomāktie jaunstrāvnieki un

pirmie strādnieku pulciņi esat savā varenībā brīnumaina un neatgriezeniska

procesa realizētāji, jūs esat pati daba un būsiet pat pār-daba; apmēram tā un

ar tik lielu subjektīvā dozu šeit pausta estētiskajam atspoguļojumam raksturīgā
cilvēka (te — cīnītāja) attieksme pret ārpasauli (te — skarbajiem apstākļiem)
ar visu šīs attieksmes emocionāli tēlaino izzināšanu, izvērtēšanu, pārdzīvošanu,
izbaudīšanu.

Savā idejiski estētiskajā aspektā tas nevarēja neiespaidot pat malāstāvētā-

jus un atpakaļgājējus (ja vien viņi spēja šo dzejoli uztvert kā mākslas darbu).
Sava vispārinātā idejiski estētiskā satura dēļ «Lauztās priedes» arvien varēs

kalpot par poētisku pieminekli tiem, kas progresīva ideāla vārdā met izaici-

nājumu šķietami fatālai, «dabiski» negrozāmai lietu kārtībai.

Norādīsim, arī uz to, ka šis ģeniālais dzejolis apbrīnojami trāpīgi apstip-
rina Marksa domu: cilvēka estētiskajā darbībā (kā viņa darbības viscilvēcis-

kākajā formā) daba parādās kā cilvēka sabiedriskās būtības priekšmetiskojums,
bet sabiedrība —

kā cilvēciskota daba.1

2. Ka noskaidrojam, estētiskais atspoguļojums ietver sevi

sabiedriskas, to skaitā arī politiskas vērtības. Taču mākslas satura

1 MapKc X., dmenbc <t>. H3 paHHnx npoH3Be,n,eHHH. 1956, c. 591—593; Jīo-

cee A. ScTeTHKa. — B kh.: OHJiococpcKan 3HiiHKJione,jiHH, t. 5. M., 1970, c. 575.



11

skaidrojumos nākas bieži sastapties ar gadījumiem, kur estētiska

patiesība pati par sevi, no vienas puses, un tās noteikts politisks

traktējums un pielietojums, no otras, izpaužas kā pilnīgi atšķirī-

gas, kaut arī savstarpēji savienojamas parādības. Markss brīdi-

nāja, lai parādību sabiedriskā būtība netiktu sajaukta ar šo parā-
dību sabiedrisko lietojumu: «Tagadējā mašīnu lietošana ir viena

no mūsu tagadējās ekonomiskās iekārtas attiecībām, bet mašīnu

ekspluatācijas veids nemaz nav tas pats, kas pašas mašīnas. Pul-

veris paliek pulveris — vai nu to lieto, lai cilvēku ievainotu, vai

arī lai izārstētu tā paša cilvēka ievainojumus.»
1

Gogolis radīja «Revidentu» un «Mirušās dvēseles» ne tādēļ,
lai ievainotu patvaldnieciski dzimtniecisko iekārtu, bet lai to

ārstētu. Un «pilnīgā saskaņā ar šo politiski reakcionāro nolūku

viņš rādīja visiem redzamu to, kas pēc viņa pārliecības bija ārstē-

jams — patvaldnieciski dzimtnieciskās sabiedrības objektīvi neiz-

ārstējamo garīgo marasmu, sabiedrības tikumisko sirgšanu tās

konkrētajās psiholoģiskajās un sadzīviskajās izpausmēs. Objek-
tīvie ekonomiskie un politiskie dzimtnieciskās iekārtas trūdēšanas

cēloņi palika aiz Gogoļa mākslinieciskā skatījuma redzesloka.»2'
Taču tas nekavēja aprakstīt slimību un uzstādīt diagnozi citā

aspektā, mākslinieciski izzinot cilvēka iekšējās pasaules mijiedar-
bību ar ārējiem materiālajiem un sadzīviskajiem eksistences

apstākļiem tālaika Krievijā. Šīs slimības vēstures un diagnozes

precizitātē slēpjas minēto darbu mākslinieciskais spēks un patie-
sīgums, objektīvais pretdzimtnieciskais saturs, sabiedriskā būtība.

Turpretī šīs mākslinieciskās patiesības politisks apjēgums un «lie-

tojums» bija Beļinska un citu revolucionāro demokrātu, politiskās
domas avangarda nopelns.

3
(Un piebildīsim —. pateicoties minē-

tajam psiholoģiskās analīzes skalpeļa asumam, Gogoļa darbi

saglabā sabiedrisko nozīmību arī pēc tam, kad dzimtniecības grau-
šanas ideoloģisko uzdevumu mākslai gluži vienkārši vairs nav.)

Mākslas darbu satura interpretācija progresīvas politiskas
idejas interesēs nav nekāds retums ari mūzikā. Satura vispārinā-
tība, kas ir specifiska šim mākslas veidam, te rada tam vēl labā-

kus priekšnoteikumus nekā literatūrā. Tā, piemēram, Skrjabina
Ekstāzes poēma autora klavierizpildījumā 1907. gadā atstāja uz

Rimski-Korsakovu, pēc viņa liecības, «slimīgas erotikas iespaidu» 4
,,

turpretī ir labi zināms, ka plašas krievu revolucionāru aprindas
vēlāk saklausīja Skrjabina mūzikā revolūcijas vētrasputna

1
Markss X., Engelss F. Vēstuļu izlase. R., 1952, 25. lpp.

2 KynpeßHoea E. H. 3cTeTHKa Jl. H. TojiCToro, c. 32.
3

Turpat, 32. lpp.
4 PuMCKUŪ-KopcaKOß H. A. JleTOnHCb MOeft My3bIKaJIbHOH JKH3HH. M., 1935

r

c. 338, 339.
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saucienus; ar! Lunačarskis ir sadzirdējis Skrjabina mūzikas emo-

cionālajā tonusā revolūcijas pravietojumu un par to runājis savos

rakstos un lekcijās. 1 Līdzīgus piemērus varētu minēt daudz, un

tie atspoguļo reālas likumsakarības. Nerunājot jau par to, ka

mākslas saturs ir daudznozīmīgs un tās iedarbība daudzfunkcio-

nāla, ir dabiski, ka dažādas sabiedrības šķiras un grupas traktē

estētiskās izziņas rezultātus saskaņā ar savām sociālajām inte-

resēm. Vēl vairāk — pagātnes mākslas mantojuma interpretācija

progresīvu sabiedrisku (ētisku, politisku) mērķu sasniegšanai ir

viens no mākslas zinātnes uzdevumiem. Taču tikai tas vien, ka

mākslinieka sniegtais īstenības estētiskais atspoguļojums ļauj

mums izdarīt arī noteiktus sabiedriski politiskus spriedumus par

šo īstenību un tātad kalpo noteiktai politiskai ideoloģijai, — tas

vien nedod tiesības iztēloties, it kā šīs politiskās idejas būtu

bijušas paša mākslinieka pasaulskatījuma apzināta sastāvdaļa.
Aiz vēlēšanās paspodrināt viena vai otra populāra pagātnes māk-

slinieka sabiedriskos uzskatus mēs to dažkārt iztēlojamies un ap-

galvojam, aizmirstot, ka šāda rīcība ir acīm redzamā pretrunā ar

marksistisko metodoloģiju. F. Engelss, rakstīdams par Balzaku,

skaidri nodala rakstnieka reakcionāros politiskos ieskatus (no tiem

nevairoties un tos neslēpjot) no tā patiesā, reālistiskā, progresīvā
īstenības atspoguļojuma un vērtējuma, ko Balzaks sasniedzis daiļ-
radē — tātad estētiskās izziņas formā.2

Kad no pagātnes mākslinieka darbiem izlobītos mūsu (vai viņa
politiski izglītoto laikabiedru) ideoloģiskos secinājumus mēs ar

atpakaļejošu datumu pierakstām paša mākslinieka sociāli poli-
tiskajai apziņai, kaut arī viņa biogrāfija tādus neapstiprinātu vai

pat liecinātu ko pretēju, tad līdz ar to mēs ne tikai elementāri

grēkojam pret vēsturisko patiesību: viena mākslinieka sociāli poli-
tiskā portreta nepatiesa sacildināšana, kas sevišķi bieži notiek

jubileju un atceru reizēs, objektīvi pazemina citu viņa laikmeta

mākslinieku vai sabiedrisku darbinieku nopelnus — to pagātnes
cilvēku nopelnus, kuri tiešām ir atradušies tajā daudz augstākajā
politiskās apziņas līmenī, ko mēs nu gribam nepatiesi piedēvēt
izraudzītajam mūsu simpātiju objektam.

3. Nevēlēšanās atšķirt daiļrades sabiedrisko vērtību no māksli-

nieka sociāli politisko uzskatu iespējamā mazvērtīguma izraisa arī

cita veida nevēlamas sekas. Tā neļauj bez aizspriedumiem novēr-

A. B. B MHpe MV3HKH. M., 1958, c. 142. Līdzīgas atziņas
Lunačarskis paudis daudzkārt, taču viņš nekur nav centies apgalvot vai iztēlot
nebijušo —

_

nav centies galēja filozofiska individuālisma piekritējam Skrja-
binam piedēvēt progresīvus sociāli politiskus uzskatus vai revolucionāra pār-
liecību.

2
Markss X., Engelss F. Vēstuļu izlase, 357. lpp.
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tēt mākslinieka atstātā daiļrades mantojuma faktisko nozīmi. Ir

labi saprotama mūsu vēlēšanās lielā māksliniekā klasiķi allaž

atrast arī cilvēku, kurš katrā ziņā būtu atradies sociāli politiskās
domas avangardā, un var nožēlot visus tos gadījumus, kur šādas

atbilstības nav bijis. So gadījumu ir daudz, taču marksistiski ļeņi-
niskā mākslas zinātne ir izstrādājusi pareizo problēmas nostādni,

neļaujot mākslinieka sabiedriski politiskās atpalicības ēnai noslēpt
un darīt tagadnei nepieejamus tos mākslinieka daiļrades
rezultātus, kuros īstenības estētiskās izziņas forma neko politiski
reakcionāru nepauž, bet gan uzrāda sabiedriski nozīmīgas kvali-

tātes. Pamatu un paraugu šī jautājuma zinātniskam risinājumam
deva marksisma klasiķi, it īpaši Ļeņins savos darbos par Ļevu
Tolstoju. Parādīdams Tolstoja daiļrades patieso idejisko

saturu, Ļeņins deva pretsparu rakstnieka interpretēšanai reliģisku
un liberālpolitisku doktrīnu garā, lai gan Tolstoja uzskati paši

par sevi lēja ūdeni uz šo doktrīnu dzirnavām.

Marksistiskajai mūzikas vēstures zinātnei, vērtējot XIX gs.
otrās puses un XX gs. mūziku, ar minēto problēmu ir bijis jāsa-

stopas ik uz soļa, jo jāatzīst, ka šī laikmeta ievērojamo kompo-
nistu vairums, lai gan tiem netrūka demokrātiski sociālu centienu,

sabiedriskajos uzskatos nesasniedza sava laika progresīvākā
zinātniskā pasaules uzskata līmeni. Runājot par Krievijas kompo-
nistiem, sevišķu diskusiju objekts vēl līdz pat nesenai pagātnei
ir bijis Čaikovskis. Analizēdams diskutētāju viedokļus un it kā

mezdams izaicinājumu tiem, kuri tiecas mākslinieka daiļrades
saturu vienādot ar viņa uzskatu saturu, ievērojamais Ļeņin-
gradas muzikologs Jūlijs Kremļovs (1908—1971) grāmatā par

Caikovski 1955. gadā nostāda šo problēmu pavisam atklāti un

saasināti: «Nedrīkst nedomāt arī par to faktu, ka Čaikovska

uzskatu politiskā atpalicība nav viņu aizkavējusi kļūt par pašas

progresīvākās tautas pasaulē — padomju tautas iemīļoto kompo-
nistu .. .

Nav apšaubāms .. viņa politiskajiem uzskatiem patiešām
piemītošais konservatīvisms, daudzo politiskā mietpilsonisma

iezīmju klātesamība.» 1 Pat tie krievu ievērojamie komponisti, kuru

jaunrade ritēja buržuāziski demokrātisko revolūciju periodā, kad

marksisma idejas bija jau sabiedrībā plaši pazīstamas, — Rimskis-

Korsakovs, Glazunovs, Ļadovs, Rahmaņinovs, Skrjabins,

1 KpeMAee K>. A. Chmcpohhh IL H. HaftKOßCKoro. M., 1955, c. 11, 12.

«Var jau noslēpt Čaikovska politiskās apziņas (un tātad vārda plašajā nozīmē

arī idejiskās apziņas) rupjākos nomaldus. Tāpat arī nav grūti viņu izsludināt

par konsekventu optimistu. Taču tādi kritikas manevri neveicina Čaikovska

dai|rades īstu izpratni. To rezultāts ir pretējs izvirzītajam mērķim: tie pazemo,
nevis izceļ Čaikovska mākslu, jo meli pat par pašu diženāko ir vienmēr paze-

mojoši.» (Turpat.)
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Stravinskis, Prokofjevs v. c, tātad komponisti, kuru darbu lielā

sabiedriskā nozīmība nav apšaubāma, savos uzskatos nesasnie-

dza laikmeta progresīvākās politiskās ideoloģijas līmeni. Viņi gan

bija demokrātisku brīvību aizstāvji, daži no viņiem atsevišķos

gadījumos pat ieņēma revolucionāru sabiedrisko stāju (te minama

Rimska-Korsakova un Glazunova solidaritāte ar streikojošajiem

Pēterburgas konservatorijas studentiem 1905. gadā, komponistu

protests pret cara birokrātijas patvarībām konservatorijas darbā).
Tomēr pat Glazunovs, kura sabiedriskā darbība Piektā gada revo-

lūcijas laikā bija sevišķi aktīva, «nebalstījās uz revolucionārās

cīņas šķirisko izpratni, bet drīzāk uz abstraktām humānisma pra-

sībām, uz morāli ētiskiem principiem, kādi bija raksturīgi tā

laika progresīvi domājošo mūziķu vairākumam»1
.

Tikai pēc
Oktobra revolūcijas, darbodamies Ļeņingradas konservatorijas
rektora postenī, viņš sāka apzināties zinātniskā pasaules uzskatā

sakņotu radikālu sociālo pārveidojumu likumsakarības un nepie-
ciešamību. Savukārt Prokofjevs par savas emigrācijas motīviem

raksta: «Par Oktobra revolūcijas vērienu un nozīmi man nebija
skaidra priekšstata. Doma, ka es, tāpat kā jebkurš cits pilsonis,
varētu kļūt tai noderīgs, līdz manai apziņai vēl nebija nonākusi.

Tāpēc arī radās domas par Ameriku.»2

Šos faktus pieminam tādēļ, lai pārliecinātos, ka kopumā

padomju mūzikas zinātne un arī muzikālās dzīves prakse ir jau
labi sen pilnīgi pārvarējusi aizspriedumu, it kā pagātnes kom-

ponista daiļrades nozīmīgums būtu mērāms ar viņa kādreizējo
sabiedriski politiskās apziņas līmeni. Svarīgākā nozīme te bijusi
minēto un daudzu citu pagātnes komponistu daiļrades praktiska-

jai dzīvotspējai un progresīvajam estētiskajam saturam. Taču teo-

rētiskā ziņā šādu aizspriedumu klīdināšanai ne mazāk svarīga ir

bijusi arī atziņa, kuru, kā redzējām, izvirzīja jau marksisma kla-

siķu izteikumi par mākslu, proti, atziņa, ka daiļradē realizētais

estētiskais skatījums, idejas, saturs pieder atsevišķai, gnozeolo-
ģiski savdabīgai īstenības atspoguļošanas un tātad sabiedriskās

apziņas formai, bet zinātniski politiskie uzskati, idejas, teorijas —

citai; ne tāpēc, ka tās būtu principiāli pretstatītas, bet tāpēc, ka

tas uztver un novērtē īstenību atšķirīgos izzinošos aspektos.

Taču šo atziņu ignorē vienmēr, kad mākslinieka daiļrades sabiedrisko
svaru cenšas pamatot ar viņa uzskatu un izturēšanās raksturu. Ne reizi vien
E. Melngaiļa mākslas nozīmīguma argumentēšanai ir priekšplānā izvirzīta viņa
dinamiskā, bravūras pilnā izturēšanās sadzīvē un ķildīgās, it kā pret visu
un visiem karojošās publikācijas presē; šīs īpašības tad nu it kā pierādītu
komponista daiļrades progresīvo, revolucionizējošo dabu. (Protams, šādos gadī-

1 Pamina M. A. rjiaavHOß. JL, 1961, c. 213.
2 Prokofjevs S. Autobiogrāfija. R., 1963, 226. lpp.
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jumos tad pirmā vieta liek E. Melngaiļa visķildīgāko uzstāšanos presē —

debiju ar rakstu «Mūsu mūzika un viņas kritika» «Dienas Lapā» 1895. gada
16. septembrī un tai sekojošo polemiku ar N. Alunānu. To dara, ignorējot
faktu, ka E. Melngailis autobiogrāfijā vēlāk pats ironizēja par šo avantūru,

atzīstot, ka viņš rakstījis, «pakaļķēmodamies Jansonam» (J. Jansonam-Braunam —

A. K.) 1
; parasti neievēro ari to, ka šīs polemikas gaitā E. Melngailis nonāca

pie «Dienas Lapai» neraksturīgiem ideālistiskiem apgalvojumiem estētikas

joma —to pirmais tikai nesen atzīmējis A. Grigulis2 ). Ja jau mākslinieka

neiecietība un bravūra sadzīvē būtu viņa daiļrades progresivitātes ķīla, ko tad

lai mēs iesāktu ar sapņainā, klusā E. Dārziņa un atturīgi smalkā Alfrēda Kal-

niņa mantojumu? Neaizmirsīsim
— tai laikā, kad visi trīs bija jauni, pa Lat-

vijas zemi staigāja desmitiem tūkstošu gan bravūrīgu, gan ari klusu un sap-

ņainu jaunekļu; gan vienu, gan otru nebija trūkums, taču tikai E. Melngailis
un A. Kalniņš ietvēra Raiņa dzejoli «Pastara diena» skaņās tā, ka vēl šodien
iet tirpas, to klausoties, un tikai E. Dārziņš (un vēl arī revolucionāro dziesmu

melodiju autors Sproģu Jūlijs) ienesa masās «Lauzto priežu» revolucionārās

mākslinieciskās idejas kvēli.

Marksistiskā metodoloģija ar tās prasmi atšķirt mākslas man-

tojuma vērtības no mākslinieku uzskatu iespējamā mazvērtīguma,
ar tās atziņu, ka šo vērtību noteicēji nav bijuši nedz mākslinieka

sabiedriskais stāvoklis, nedz dzīves veids vai izturēšanās sadzīvē,

ļauj mums nesamulst, konstatējot latviešu mūzikas klasiķu daiļ-
rades lielo sabiedrisko nozīmību, no vienas puses, un kāda dižā

vecmeistara sociāli politisko uzskatu nomaldus, no otras. Domāju,
ka šī metodoloģija var mums palīdzēt bez aizspriedumiem novēr-

tēt un ievadīt mūzikas dzīvē arī to latviešu pagātnes komponistu

daiļradi, kura viņu dzīves kādreizējo liktenīgo samezglojumu dēļ

pagaidām palikusi maz pazīstama, kaut, piemēram, tādu neap-
šaubāmi nozīmīgu darbu kā Volfganga Dārziņa (Emīla Dārziņa
dēla, 1906—1962) «Divsimt latviešu tautasdziesmas balsij un kla-

vierēm» — monumentālu, oriģināli veidotu apdaru krājumu.
4. Pievērsīsimies vēlreiz jautājumam par to, kāds īsti iespaids

uz estētisko atspoguļošanu un tātad uz mākslas darbu idejisko
saturu ir sabiedriskās apziņas teorētiskā līmeņa artikulētajām

izpausmēm — filozofiskām, ētiskām, reliģiskām, politiskām teori-

jām, mācībām un atziņām. Liekas, visi būs vienis prātis, ka māk-

slinieks iedvesmojas ne vien no ikdienišķas pieredzes, bet arī kā

no savām, tā no pārņemtām teorētiskām idejām. Vispāratzīts mūsu

estētikā ir arī uzskats, ka, ja vien mākslinieks ir talantīgs un sub-

jektīvi patiess savā daiļradē (t. i., ja viņš nenododas teorētisku

ideju ilustrēšanai vai nu aiz talanta trūkuma, vai kādu blakus

apsvērumu dēļ), tad pasaules uzskata (t. i., teorētiskā apziņas
līmeņa) iespaids uz daiļrades metodi (māksliniecisko domāšanu)

1 Melngailis E. Mans dzīves gājums. — «Latvijas Vēstnesis», 1921,
31. maijā, 3. lpp.

2 Grigulis A. Kāda aizmirsta polemika. — «Karogs», 1974, N° 8, 157.—

161. lpp.
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nekad nav tiešs, bet izpaužas ar estētiskās pasaulizjutas starp-
niecību.1

Tāpat kā šī vispārīgā atziņa, tā arī doma, ka pasaules uzskats

un pasaulizjūta mākslinieka apziņā savstarpēji papildina viena

otru2
,

vēl nedod atbildi uz galveno jautājumu — kādā veidā un

cik lielā mērā tie abi īstenojas saturā. Uzsverot abu šo fenomenu

nedalāmo savīšanos estētiskajā apziņā, M. Kagans uzskata, ka

tajā pastāv īpaša integrāla struktūra, ko viņš dēvē par māksli-

nieka pasaulskatījumu. 3

Atbildi uz šo galveno jautājumu, liekas, pareizā virzienā

meklē H. Priedītis, kad viņš minētajā rakstā saka: «. . mākslinie-

ciskās idejas kā attiecīgi izkoriģēta sabiedriski estētiskā ideāla

veidošanā mākslinieka filozofiskie, politiskie un citi uzskati nepie-
dalās visā savā kopumā, bet tikai savā estētiskajā vērtējuma
aspektā (pasvītrojums mans — A. Ķ.). Tātad nozīmīgs te ir

tikai pats rezultāts, vērtējums, nevis ceļš, kādā tas iegūts. Filo-

zofisko, politisko, ētisko un citu pierādījumu sistēma paliek, ja
tā varētu teikt, aiz kulisēm. Vismaz tā tas šķiet esam māksli-

nieciskās idejas veidošanās stadijā, kaut gan vēlāk, mākslinie-

ciskā tēlojumā šī sistēma var sākt darboties un dažkārt pat visai

aktīvi.»4 (Piebildīsim gan, ka ne jau vienmēr un ne visās māk-

slās vienādi strikti var idejas veidošanos laika ziņā nodalīt no-

tēlojuma — šāda nodalīšana ir attaisnojama drīzāk tikai kā

abstrakcija teorētiskas uzskatāmības labad — praksē; kā liecina

neskaitāmi mākslinieku izteikumi, ideja visbiežāk rodas jau tēla

veidā.)
Tālāk autors raksta, ka, piedaloties daiļdarba veidošanā tikai

estētiski vērtējošajā aspektā (ko shematiski izteic kategorijas —

skaistais, cildenais, nejaukais utt.), šīs teorētiskā līmeņa idejas,,

pat ja kāda no tām izrādītos aplama, vai «dažkārt pat visfan-

tastiskākās argumentācijas rezultātā (dieva griba, debesu zīmes

utt.) radies secinājums, savā estētiskajā aspektā

pierādījumu sistēma paliek malā) var iekļauties daiļdarba lielākā

vai mazākā mērā progresīvas mākslinieciskas idejas veidošanas

procesā un ne tikai kā sastāvdaļa, bet arī kā pamats». Ne velti

tāpēc dažkārt mākslinieciskajā idejā ir ieveidots tāds sabiedris-

kais ideāls, kurš var būt radies pilnīgi atšķirīgās pozīcijās,

1
Coxop A. CTHjib, MeTOfl, HanpaßJieHHe. — B kh.: Bonpocbi TeopHH h sk-

TeTHKH MV3bIKH, Bbin. 4. M., 1965, c. 13.
2 Pe3HUKO6 A. 0 pOJIH MHpOBO33peHHH B KOMIIO3HTOpa, c. 24.

3 Kazan M. C. JIeKUHH no MapKCHCTKO-JieHHHCKOH scTeTHKe. Jī., 1971, c. 24.

Atzīmēsim arī, ka šo jēdzienu — Mnpoco3epiJ,aHne (pasaulskatījums), nevis-

MHpoßo33peHHe (pasaules uzskats) — lietoja Ļeņins attiecībā uz Ļ. Tolstoja
estētiku, runādams par rakstnieka idejisko pagriezienu.

4 «Karogs», 1974, Ni 7, 140. lpp.
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piemēram, ētiska ideja, kas atrodama gan folklorā, gan dažādās

reliģijās, gan arī materiālistiskā sabiedrības izpratnē (protams,

argumentācija ikreiz ir citāda, bet tā neuzpeld virspusē). 1
Sajā

sakarā zīmīgas ir Ļeņina domas vēstulē Gorkijam: «Bez tam es

uzskatu, ka mākslinieks var gūt sev daudz derīga ikvienā filo-

zofijā. Beidzot es pilnīgi un noteikti piekrītu tam, ka mākslinie-

ciskās jaunrades jautājumos autoritatīvs ir Jūsu spriedums un ka,

gūstot šāda veida uzskatus gan no savas mākslinieciskās piere-

dzes, gan kaut vai no ideālistiskās filozofijas, Jūs varat nonākt

pie secinājumiem, kas strādnieku partijai dos milzīgu labumu.»2

Šī apziņas teorētiskā līmeņa īpatnēji ierobežotā ietekme daiļ-
radē ir viens no izskaidrojumiem, kādēļ mākslā tik ļoti dzīvotspē-

jīgi izrādās, piemēram, daiļdarbi, kurus ierosinājušas reliģijā pata-

pinātas idejas. Mūsu koncertzālēs skan neskaitāmi skaņdarbi,
kurus teorētiskā līmenī acīmredzot ir ierosinājusi reliģijā smelta

varonības, pašaizliedzības, mīlestības vai cita vispārināta ētiska

ideja (rekviēmi, mesas, ērģeļmūzika), bet kuri savā sociāli psi-

holoģiskajā, ikdienišķās apziņas aspektā tikpat labi var būt kā

sava tā arī mūsu laika reālo sabiedrisko (ētisko) ideālu iemie-

sojums. Tāpat kā mēs, klausoties ideāla skaistuma izjūtas iemie-

sojumu, teiksim, kādā Sūberta ļoti pazīstamā melodijā, neņemam

ļaunā, ka viņš to nosaucis «Ave Maria», tāpat mēs nepārmetām
ari Alfrēdam Kalniņam, ka viņš citas idilliskas noskaņas ietvēris,

piemēram, 1928. gadā Ņujorkā komponētajos ērģeļdarbos
«Christmas Cradle Song» (Ziemsvētku šūpuļa dziesma) vai

«Kloister Idyll» (Klostera idille). Blakus minot, piebildīsim, ka

šie darbi, ļoti iespējams, tik tiešām arī radās īstas «klostera

idilles» apstākļos. Proti, meklēdams jaunrades mieru trokšņainajā
pilsētā un izmēģinājies vasarās strādāt pie saliekama galdiņa
pat Ņujorkas Centrālparkā, viņš beidzot bija atradis iespējas
dabūt uzturēšanās atļaujas vecos, ēnainos, stingri noslēgtos dār-

zos pie vienas vai otras baznīcas, arī Ņujorkas kurlmēmo insti-

tūta dārzā.3

1 «Karogs», 1974, Ns 7, 140. lpp.
2 Ļeņins V. I. Raksti, 13. sēj., 396. lpp.
3 Jo garajā ērģelnieka mūža viņš klusos, parasti dižiem kokiem bagātos

baznīcu dārzus vai vienkārši to tuvākās apkaimes bija ļoti iemīlējis —
te pa

sprediķa laiku varēja iznākt pastaigāties un pabūt viens ar savām domām..

Par šādiem ērģelnieka pienākumos neietilpstošajiem brīvdomīgajiem nodarīju-
miem Pērnavas vācu draudzes pilsoņi bija Kalniņu reiz pat ne pa jokam nosū-

dzējuši virsmācītājam — lai tiktu no lepnā latvieša vaļā un atbrīvotos vieta

pašu cilvēkam. Tomēr vecais Ferdinands Kolbe palika Kalniņa pusē — pārāk
laba bija spēle pirms un pēc šīm sprediķa pastaigām.
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5. Rezumēsim to, cik šī raksta ietvaros jau ir bijis iespējams
runāt par estētiskā atspoguļojuma specifiku, un ielūkosimies vēl

dažos šī jautājuma aspektos.
Mākslinieciskā atspoguļojuma un estētiskās izziņas specifiku

nosaka tas, ka mākslas tēls ir ne vien reāls īstenības atspoguļo-

jums, bet reizē arī tās psihiskā traktējuma subjektīvo formu atspo-

guļojums. Tāpēc mākslas tēla patiesīguma kritērijs nav vis tikai

īstenības objektīvo īpašību atspoguļojuma pakāpe, bet gan tas,

cik patiesi ir attēlota subjekta atbildes reakcija uz ārpasaules
iedarbību. Šī iedarbības un atbildes reakcijas mija, t. i., objekta

un subjekta, cilvēka un ārpasaules, sabiedriskās esamības un

sabiedriskās apziņas mijiedarbe, ir nepārtraukts un vēsturiski abso-

lūti reāls, objektīvs process. Tas ir ļoti svarīgs process, jo kas gan

cits ja ne attieksmes ar vidi veido pašu cilvēka dzīves būtību tās

emocionālajā aspektā. Tāpēc cilvēks kā sabiedriska būtne ir iein-

teresēts šī procesa izzināšanā, nepiespiestā pārdzīvošanā, izbau-

dīšanā, izvērtēšanā. To veikt (turklāt ne zinātniskā abstrakcijā,
bet konkrēta cilvēka aspektā) ir mākslas kā sabiedriskās apziņas

īpašas formas privilēģija.
Ir viegli saprast, ka subjekta atbildes reakcijas ietekmēts

atspoguļojums nav gluži tas pats, kas teorētiski abstrahēta un

no uztveres subjektīvajām formām attīrīta, objektīva izziņa, kāda

raksturīga teorētiskiem uzskatiem. Pat vienkāršas dabas parā-
dības — teiksim, negaisa — pārdzīvojums dzejā, prozā vai mūzikā

ļoti atšķiras no tiem priekšstatiem par šo fenomenu, kurus autors

guvis fizikas stundās skolā un nebūt nav aizmirsis. Ļ. Tolstojs
savu estētisko pasaulskatījumu tādā mērā identificēja ar pēc-
reformu perioda krievu zemniecības dzīves uztveri, ka viņa dar-

bos tās psiholoģija (atbildes reakcija) ir tverta pilnīgi no pašas
zemniecības viedokļa ar visām šī viedokļa kliedzošajām iekšējām
neatbilstībām un neloģiskumu. Zemniecības uzskati te attēloti

un apliecināti tā, kā tie stihiski radušies un izpaudušies īstenībā,

konkrētajā sociāli vēsturiskajā to vājuma un stipruma vienotībā,
bet nevis atsedzot un politiski noformējot šo uzskatu objektīvās
revolucionārās tendences, ko paši zemnieki toreiz vēl ne tuvu

neapzinājās (taču jau apzinājās progresīvā politiskā doma). 1 Arī

latviešu klasiskajā literatūrā un mūzikā nav mazums tādu sva-

rīgu sabiedrisku kolīziju attēlojumu, kur mākslinieciskās idejas
apliecina stihiski dzimušos sabiedriskos ideālus ar visām iekšē-

jām neatbilstībām un nekonsekvencēm. It īpaši tas sakāms par

1
Tas, kas politiskās domāšanas aspektā bija Tolstoja pasaulskatījuma

neapšaubāms trūkums, — tas mākslinieciskās domāšanas, estētiskās atspogu-
ļošanas aspektā dažkārt veidoja viņa vienreizējo spēku. Sk.ĶynpenHOea E. H.

ScTeTHKa JL H. Tojicroro. M., 1966, c. 42, cm. Taiotce c. 3—41.



patriotisko dzeju un tātad arī par kora un solo dziesmām pirmā

pasaules kara gados, kad izpratne par kara patieso imperiālistisko
raksturu vēl nebija iesakņojusies plašās masās — karavīru šine-

ļos tērptajos zemniekos un strādniekos, bēgļu straumē. Te autoru

nekonsekventais pasaulskatījums pa lielākajai daļai arī izrādījās
«nevis nejaušība, bet gan to pretrunīgo apstākļu izpausme, kādos

bija nostādīta Krievijas dzīve» 1 —■ dzīve Baltijas guberņās ar

visām šo apgabalu vēsturiskajām, ģeogrāfiskajām, ekonomiska-

jām un nacionālajām īpatnībām (īpašais vēsturiskais naids pret
vācu kundzību, ilgstošā cīņa par saimniecisku un kulturālu pat-
stāvību, salīdzinoši augstā sabiedriskās — šķiriskās, nacionālās,
kulturālās — apziņas pakāpe v. c). Visbiežāk tā tas bija arī pil-

soņu kara gados, kad daudzi talantīgi demokrātiski mākslinieki

joprojām vēl bija nacionālisma ilūziju gūstā. Tomēr jāsargās no

deduktīviem atvasinājumiem un paviršām analoģijām. It sevišķi

šajā laikā katra konkrētā darba idejiskais saturs jāvērtē atsevišķi
un ciešā sakarā ar tā rašanās un sabiedriskās funkcionēšanas

kontekstu, jo visasāko ideoloģisko konfrontāciju gados pazīstamā
robeža starp divām kultūrām vienā nacionālā kultūrā bieži šķēla
divās daļās pat viena un tā paša mākslinieka daiļradi.

6. Kad esam konstatējuši estētiskā atspoguļojuma patstāvību
un relatīvo neatkarību no teorētiskās izziņas formām, tad jāap-
zinās arī tas, ka estētiskās patiesības tomēr nebūt nav katego-
riski pretstatāmas īilozofiskajām, politiskajām un zinātniskajām
patiesībām kā kaut kas pārāks par tām. Proti, lai gan talantīgā
mākslā izteiktais šķiet neapstrīdams pašu tās tēlu psiholoģiskās
neapšaubāmības dēļ, tomēr estētiskā patiesība nav absolūta un tā

ir spēkā vienīgi mākslas īpašo izzinošo iespēju robežās.

Pirmkārt, tāpat kā jebkura cita atsevišķi ņemta izziņas forma,
māksla neatspoguļo īstenību pilnībā un izsmeļoši, bet tikai noteik-

tos izzinošā subjekta veiktas atlases ietvaros (t. i., noteiktas māk-

slinieciskas idejas ietvaros), un vienīgi tajos tēlojums spēj būt

iekšēji vienots un ticams. N. Cerniševskis iebilda kritiķiem, kuri

Ļ. Tolstojam pārmeta sabiedriskās dzīves ainu trūkumu viņa grā-
matā «Bērnība».2 Kopš tā laika, labu nodomu vadīta, kritika ir

bieži vien nepamatoti prasījusi, lai vienā mākslas darbā būtu

1
Ļeņins V. I. Raksti, 15. sēj., 179. lpp.

2 «Mes ne mazāk par citiem vēlamies, lai stāstos tiktu attēlota sabiedrības
dzīve; bet ir taču jāsaprot, ka ne jau ikviena ideja, kas izteikta literārā darbā,
pieļauj, lai tajā tiktu ievesti sabiedriski jautājumi; nedrīkst aizmirst, ka māk-

slinieciskuma pirmais likums ir darba vienotība un ka tāpēc, attēlojot «Bēr-
nību», ir ari jāattēlo bērnība un nevis kaut kas cits, nevis sabiedriski jautā-
juim\ nevis kara skati, nevis Pēteris Lielais un nevis Fausts, bet gan bērns
ar ta jūtām un priekšstatiem.» Cerniševskis N. Filozofisko rakstu izlase. R.,
1952, 46. lpp.

19
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izteiktas visas iespējamās patiesības vai arī lai katra atsevišķa
mākslinieka estētika atspoguļotu dzīvi visos iespējamos aspektos.

Tā, šķiet, šādu tendenču iespaidā ir kādreiz radies jautājums, vai

nebūtu jāuzskata par Čaikovska daiļrades trūkumu tas, ka viņa

liriskajā personāžā nav atdarināšanas cienīgu stipro cilvēku, ka

viņa uzmanības centrā ir galvenokārt dzīves likstu vajātie, aiz-

lauztie. 1 Vai līdzīgu īpatnību mēs dažkārt nepamatoti neuzlūko-

jam arī par E. Dārziņa daiļrades vājumu un vai tādēļ pat necen-

šamies šo īpatnību noliegt vai «mīkstināt»?

Otrkārt, estētisko patiesību universālismam vēl svarīgākus

šķēršļus liek šīs atspoguļošanas formas īpašā gnozeoloģiskā daba.

Estētiskās patiesības ir neapstrīdamas tikai mākslas — kā īpašas
sabiedriskās apziņas formas — mērķu un iespēju sfērā. Tiklīdz

pats mākslinieks kādai estētiskai atziņai piešķir universālas

sabiedriskas patiesības nozīmi (vai arī to dara nesaprātīga kri-

tika), šī atziņa zaudē dzīves patiesīgumu. 2 Tikai mākslā mēs

varam pieļaut, ka, teiksim, trīs dzejnieki cits pēc cita nonāk pie
secinājumiem: «dzīve ir bēdu leja», «dzīve ir rožu dārzs», «dzīve

ir cīņas lauks». No zinātniskā pasaules uzskata viedokļa neviena

no šīm atziņām neizrādīsies pilnīgi pareiza. Mūžigi augstā kalnā

Raugās cilvēka acs; Mūžīgi dziļā lejā Nogrimst cilvēks pats, — šīs

Poruka klasiskās rindas no vēstures un socioloģijas zinātņu vie-

dokļa ir nepatiesas.

Protams, tie ir aizskaroši, primitīvi piemēri. Taču principā tāda

pati domu gaita vada kritiku, kas mākslinieciskajai daiļradei
uzliek citu sabiedriskās apziņas formu pienākumus un arī audi-

toriju pieradina pie mākslas kā ilustrējošas un pamācošas nodar-

bības.

7. Viss teiktais ļauj secināt, ka mākslinieka estētiskie (un arī

plašāk — sabiedriskie) uzskati, no vienas puses, un viņa
daiļrades estētika, no otras, ir atsevišķi pētāmas un vērtē-

jamas parādības. Atziņas par daiļrades estētiku var sniegt vie-

nīgi mākslinieka radītie darbi, to tapšanas process (melnraksti,
varianti, literārā pamata meklējumi un izvēle utt.), kā arī to

atbalss un cirkulācija sava laika, kā arī vēlāka laika sabiedrībā.

Mākslinieka teorētiskie darbi, izteikumi, izturēšanās var vienīgi
dot zināmas norādes, ļaut izvirzīt hipotēzes, izskaidrot, bet ne

1 KpeMAee X). A. Chmcpohhh n. H. M., 1955, c. 14, 32.
2

Tā, piemēram, morālas pašpilnveidošanās ideja, kas ietverta ari daudzos
Tolstoja daiļdarbos, pati par sevi nebija un nav nekas reakcionārs, bet

—

tikmēr, kamēr ta ir_ tikai ētiskas un mākslinieciskas idejas lomā. Tiklīdz Tol-

stojs un viņa sekotāji to pacēla universālas sabiedriskas idejas augstumos kā

vienīgo derīgo sociāli politisko koncepciju un uz revolucionāras cīņas rēķina,
ta kļuva par reakcionāru pasaules uzskata sastāvdaļu.
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tieši liecināt par daiļrades estētiku; tie dod liecību par viņa estē-

tiskajiem uzskatiem.

Mākslinieka uzskatu sistēmas vērtējumam ir izvirzāmi teorē-

tisku, zinātnisku atziņu patiesīguma kritēriji. Turpretī, ja mēs

tās pašas prasības, kas uzstādāmas zinātniskās un politiskās
domas pieminekļiem, bez ierunām piemērosim arī pagātnes māk-

slas darbu izpētei un vērtējumam, tad tas novedīs vai nu pie
absurdiem secinājumiem, vai labākajā gadījumā pie visai seklas

daiļrades rezultātu interpretācijas. Tas notiks tāpēc, ka pagātnes
mākslinieku apziņa uztvēra un novērtēja dzīves īstenību pavisam
citās sociāli vēsturiskas kvalitātes kategorijās nekā mūsējā un,

galvenais, — estētiskas (nevis teorētiskas) apziņas katego-

rijās. Tādēļ, lai uzzinātu, ko viņi īsti ir gribējuši savos darbos

teikt un kādas sabiedriskās dzīves parādības zināmos aspektos

atspoguļot, ir jāsāk analīze no viņu viedokļa, jāņem vērā, kādās

īsti sakarībās viņi uztvēra realitāti un kāda iekšējā loģika pie-
mita viņu domāšanai kā noteikta laikmeta un noteiktas sociālas

orientācijas estētiskās apziņas sastāvdaļai. Savukārt no pagātnes

daiļdarbiem, vērtējot to ietekmi uz mūsdienu auditoriju, nevaram

prasīt teorētiski precīzas šodienas pasaules uzskata atziņas —

klasikas vērtīgums ir tur, kur senās mākslinieciskās idejas sasau-

cas ar mūsdienu sabiedriskajiem ideāliem pasaulizjūtas līmenī,
sociāli politiskajā (un ne katrā ziņā teorētiskā) aspektā, cilvēka

dvēseles dzīves kategorijās. Ņemt mūsu dienu teorē-

tisko atziņu līmenī izstrādātu sociāli vēstu-

risko priekšstatu shēmu un to «likt virsū»

pagātnes mākslinieka daiļrades estētikai, lai

tad konstatētu, kur parādās «neatbilstība», un

atkarībā no tā noteikt, cik progresīva ir bijusi
mākslinieka loma, — šāda rīcība ir viena no

rupjākajām (taču diemžēl vēl sastopamām) māk-

slas manto juma vērtēj urna kļūdām.
K. Markss rakstīja, ka ir «daudz vieglāk atrast miglaino reli-

ģisko priekšstatu pasaulīgo kodolu nekā otrādi — no dotajiem
reālās dzīves apstākļiem atvasināt tiem atbilstošās reliģiskās for-

mas. Pēdējā metode ir vienīgā materiālistiskā un tātad vienīgā
zinātniskā metode.»1

Tāpat arī pagātnes mākslinieka estētikā pavi-
sam viegli ir fiksēt iezīmes, kas uzrāda vispārzināmu sabiedriski

vēsturisku procesu un sakarību atspulgu mākslā, taču saturīga
analīze prasa daudz vairāk — parādīt, kā sabiedriski vēsturiskie

procesi ir radījuši tieši tādu un ne citādu estētiskā atspoguļojuma
īpatnību. Tikai pēc tam var veikt zinātniskas analīzes svarīgāko

1 Markss K. Kapitāls, I sēj. I gr. R., 1973, 310. lpp.



uzdevumu — noskaidrot, kādā mērā daiļradē tvertais mākslinieka

pasaulskatījums ir veicinājis sabiedriskās dzīves augšupejošās
tendences, no kāda viedokļa ir atspoguļotas atbilstošās sabiedrī-

bas patiesās šķiru attieksmes. Šī uzdevuma veikšanai ir jācenšas
it kā rekonstruēt mākslinieka priekšstatu un domu sistēmu, kas

ietverta viņa daiļradē, un to izprast atbilstošā laikmeta vēsturiski

priekšnoteiktās estētiskās apziņas gaismā, kā arī noteikt, kādā

rakursā attēlota viena vai otra sabiedriskās dzīves šķautne. Tikai

tā un nevis ar paviršu analoģiju palīdzību mākslinieka estētikas

novērtējums būs taisnīgs.
Šīs nedaudzās teorētiskās atziņas nav padomju mākslas

zinātnē jaunas. Taču latviešu muzikoloģijas ikdienā tās varbūt

nedaudz piemirstas, šis tas, iespējams, izrādīsies arī vēl līdz

šim dziļāk nepārdomāts, jo pārāk ilgi neesam pieredzējuši nevienu

plašāku pētījumu, grāmatu par mūsu muzikālā mantojuma (vai
atsevišķa komponista daiļrades) estētiku, nemaz jau nerunājot

par teorētiskiem pētījumiem šajā problemātikā. Tāpēc,
domājot tiklab par muzikoloģijas uzdevumiem pagātnes manto-

juma apguvē un skaidrošanā, kā arī par klausītāju uztveres vir-

zīšanu tās izpratnei, likās nepieciešami atgādināt un līdzdalīt

mūzikas interesentiem dažas no svarīgākajām pagātnes mākslas

vērtējuma likumsakarībām, viscaur balstoties uz tām teorētiska-

jām, atziņām, ko beidzamajos gadu desmitos uzkrājusi padomju
estētikas zinātne.



Ingrīda Zemzare

PAR ŽANRU MIJIEDARBĪBU

2 an r a un stila savstarpējās attieksmes māk-

slas darbā. Arvien noteiktāk šī mūsu mūzikas zinātnē tik

maz pētītā un neizstrādātā problēma piesaka savu aktualitāti,

neatliekamību. Jo plašāks ir izmantojamais mūzikas materiāls

(pēdējos gados vērojama tendence to paplašināt, aizgūstot atse-

višķus elementus vai īpašības no citiem mūzikas žanriem, īpaši
no masu un sadzīves mūzikas slāņiem), jo vairāk uzmanību pie-
saista dažādo stilistiku mijiedarbes jautājumi. Un šeit nepietiks,

ja skaidrosim tikai rezultātus, — jāpēta arī pats mijiedarbības

aparāts. Te arī uztaustāms mūsu jautājuma stūrakmens: kā un

ciktāl masu un sadzīves žanru klātbūtne koncertmūzikā ietekmē ne

vien stilistiku, bet arī saturu?

*

Stils un žanrs. Abas šīs kategorijas ļoti vispārinošas.
Un atšķirīgas. Jo katru stilu ierāmē vispirms vēsturiskas robež-

zīmes. Žanru turpretī klasificējam pēc tipoloģiskām pazī-
mēm. Grafiski stilu varam iedomāties kā horizontālu vektoru

(telpā), žanru — kā vertikāli (laikā). Šoreiz mūs interesē krust-

punkti — to iespējas, ietekme, virzītspēks.
Kas tajos rodas?

Katrs žanrs, vēsturiski attīstoties, atlasa plašajā muzikālās

izteiksmes līdzekļu klāstā sev nepieciešamākos, raksturīgākos.

legūst ar to dažu labu relatīvi pastāvīgu vaibstu — atbilstoši tā

funkcijai un saturam. A. Sohors šo pakāpeniski formējošos kom-

pleksu nosauc par žanrisko stilu 1, tā trāpīgi norādīdams

uz žanra lomu formas veidošanā. Līdztekus A. Sohors proponē
arī jēdzienu žanriskais saturs. Tā veidošanā liela nozīme

videi, uztveres brīža apstākļiem, kā arī konkrēta adresāta izvēlei

pēc ieceres (salīdziniet brīvdabas festivāla atbrīvoto tūristisko

noskaņu ar koncentrēto uzmanību kamermūzikas koncertzālē). Šie

1 Coxop A. 3cTeTHqecKan npHpona «aupa b MV3biKe. M., 1968, c. 34.
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loti nosacītie jēdzieni — žanriskais stils un žanriskais saturs —

ļauj skaidrot lielu žanrisku grupu mijiedarbību. Seit dominē socio-

loģiskais kritērijs — izšķiram masu un sadzīves, koncertmūzikas,

kulta un ierašu žanru grupas. Bet to mijiedarbības muzikālais un

estētiskais aspekts liek aplūkot šo jautājumu nedaudz detalizētāk.

Katrā laikmetā komponisti ir pievērsuši uzmanību dažādiem

masu un sadzīves žanriem (kas ietver arī tādu pastāvīgu mūzikas

kultūras tradīciju kā folkloru). Sniedzot savā mūzikā zināmas

norādes uz kādu atsevišķu žanru, viņi ne tikai vispārina tā saturu,

bet arī estētiski interpretē šo žanru saskaņā ar savu idejiski estē-

tisko un māksliniecisko nostādni.

Šī interpretācija koncertmūzikā parasti izpaužas kā dažādo

žanru grupu īpatnību saplūšana vai kontrasts, vai simbioze, vai

citas attiecības. Respektīvi, kontrasta vai konsolidācijas attieksmēs

stājas masu un sadzīves mūzikas tēli un līdzekļi, no vienas puses,

un pārējie laikmeta stilistiskie paņēmieni, no otras. Tādējādi jeb-
kurš mākslinieciski radošs masu un sadzīves žanra traktējums

pauž sava laikmeta estētiskās tendences.

Šeit iespējami visdažādākie risinājumi.
Mūzikas literatūra pazīst simtiem piemēru, kad koncertžanrs

ir aizguvis gandrīz vai tikai kāda_ sadzīves žanra stilistiskos

paņēmienus. Pat slavenajās Šopēna «tautiskajās» mazurkās

autora pievēršanās tautas mūzikai ir vispirms mākslinieciska

nostādne — autora liriskā «es» izpausmes forma. Poļu dejas

asprātīgo metrisko rotaļu ar akcentētu relatīvi vājāko taktsdaļu
komponists lieto kā mazurkas simbolu, žanra pazīšanas zīmi, tai

pašā laikā nemaz necenšoties ielaist intīmajā salonmuzicēšanas

atmosfērā tautas dejas bravūrīgo vitalitāti un aizrautību tās tie-

šajā veidā.

Toties, sākot ar XIX gadsimta beigām, arvien biežāk rodas

mēģinājumi apgūt (kaut daļēji) ne tikai atsevišķu sadzīves žanru

stilistiku, bet arī saturu. Tā, piemēram, atsevišķus šādu žanru

satura aspektus redzam Varenās kopas operu sadzīves ierašu

skatos, Stravinska «krievu perioda» darbos, arī padomju «dziesmu

simfonismā».

Tātad teorētiski varam iedomāties divas iespējas masu un

sadzīves žanru apguvē koncertmūzikas ietvaros.

Pirmā — izmantot tikai sadzīves mūzikas žanrisko stilu

kā formālu paņēmienu. Tādā gadījumā žanriskais saturs izpaužas
minimāli (par cik mākslā forma arī saturīga).

Otrā — sadzīves mūzikas žanrisko saturu apgūt pēc
iespējas pilnīgāk. (Jāpiezīmē, ka pilnīgi atveidot to nav iespē-
jams, pretēja gadījumā mainās paša skaņdarba žanriskā pie-
derība.)
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lelūkosimies nedaudz mūzikas vēsturē — kura no abām iespē-

jām saistījusi komponistus dažādu laikmetu ietvaros.

Pati iespēja strikti nodalīt koncertmūziku no masu un sadzī-

ves žanriem radās pavisam ne tik sen — agrīnā romantisma

periodā. Vēl klasicisma laikmetā tautas daiļrade tika izmantota

kā intonatīvo tipu fonds, kā sava veida vārdnīca profesionālajai
mūzikai. Komponista darbos tā piedalījās anonīmi — kā rakst-

nieka sacerējumos dzīvo dzimtā valoda. Tā, piemēram, Vīnes kla-

siķu daiļradē pat pilnā veidā izmantota tautas mūzikas tēma ir

tikai māls uz podnieka ripas. So materiālu apstrādā saskaņā ar

klasicismā valdošo objektīvisko daiļrades metodi, proti, ar

devīzi — atklāt parādību kopīgās, vispārīgākās īpašības. Tādā

kārtā šī tautas mūzikas tēma gan saglabā savu demokrātisko rak-

sturu, taču daudz vājāk (vai nemaz) pauž tās nacionālo savdabību

(vai gan Bēthovena Krievu kvarteti ir krieviski?).
Līdz ar to klasicisma laikmetā vēl nevaram runāt par žanru

grupu mijiedarbību: folkloras tēmas izmantojums necik nav ietek-

mējis skaņdarba žanrisko stilu un žanrisko saturu — tātad kon-

certžanra nosacītās robežas nav paplašinātas.
Bet jau agrīnā romantisma laika opusos izmeklēti apdarinā-

tai tautas tēmai ir savi konkrēti uzdevumi. Folkloras un tautas

senatnes tēlu interpretācija līdz ar nacionālo savdabību pauda
arī nostalģiskas noskaņas — romantiskas sāpes par aizejošo tautas

pasaules izjūtas vienkāršību un viengabalainību. Šis romantismam

tipiskais idejiski estētiskais komplekss izaudzis no indivīda dzi-

ļas vilšanās racionālistiskajā civilizācijā, kuras ātrais plaukums
izrāvis to no tautas kopības, laupījis tam tautiski objektīvisko dzī-

ves redzējumu. Apzinoties distanci starp lirisko «es» un tautu kā

nepārvaramu, romantiķis centrē masu mūzikas žanrus un koncert-

žanrus pret romantiskā duālisma asi: īstenība — ideāls, personība
un pasaule.

Sādu traktējumu sastopam galvenokārt Rietumeiropas, kā arī

Maskavas skolas pārstāvju, īpaši Čaikovska daiļradē. Tai pašā
laikā Varenās kopas komponisti, zināmā mērā saglabājot roman-

tisko koncepciju, iezīmē dažu reālistisku vaibstu. Pirmoreiz fol-

kloru sāk apgūt zinātniski, un Borodina «Kņaza Igora» prologs
vai Rimska-Korsakova Vatslāvja pavadīšanas aina no «Snieg-
baltītes» jau rāda pat etnogrāfisku precizitāti tautas masu muzi-

cēšanas ierašu atveidojumā.
Sāda pieeja parasti saistīta ar vairāk vai mazāk veiksmīgu,

bieži iepriekšparedzētu skaņdarba satura objektivizāciju
līdz ar cenšanos atainot sadzīves mūzikas žanriskā satura

specifiku — tematikas, tēlu, emociju vispārzināmību, vispārno-
zīmību, vēršoties pie visplašākā klausītāju loka. Lūkojot pēc šāda
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plaši izplatītā žanriskā vispārinājuma būtības, skaram vienu no

estētikas pamatproblēmām, proti, mākslas attieksmi pret īstenību.

Šādi izmantots žanrs stipri vien atšķiras no primārās mākslas

īstenības (jeb primārā žanra1
), kas atspoguļo esamības īste-

nību.

«..kā īstenības atspoguļojums mākslas darbs līdz ar to ari

pieder pie materiālās kultūras. Radīts mākslas darbs pārstāj būt

tikai atspoguļojums un kļūst pats par īstenības pašizpausmi,» rak-

sta J. Lotmans «Strukturālās poētikas lekcijās»
2.

Jāpiekrīt M. Bonfeldam3
,

ka šo sekundāro jeb otrreizējo, t. i.,

māksliniecisko īstenību mūzikā vispilnīgāk īsteno žanrs.

Kā reālā, tā mākslinieciskā īstenība mākslinieka apziņā atspo-

guļojas pastarpināti. Mākslinieciskās īstenības apguves process

(šoreiz — masu un sadzīves žanru apguvē) atgriezeniski ietekmē

izmantojamā materiāla žanrisko saturu, respektīvi, notiek zināma

šī žanra subjektiv i z ā c i ja. īpaši asi to izgaismo roman-

tiskā un ekspresionistiskā ievirze, kā, piemēram, Berlioza, Mālera,
Šostakoviča, Britena un citu daiļradē.

Pilnīgi jaunu ēru komponistu attieksmē pret masu un sadzī-

ves mūziku iezīmē «senās» un «jaunās», t. i., zemnieku un pilsētas
mūzikas pretrunu apzināšanās.

Pēc renesanses un baroka laikmeta ievērojamāko komponistu
daiļradē sadzīves mūzikas īpatsvars pakāpeniski sarūk. XVII,

XVIII gadsimtos līdz ar kapitālistisko attiecību veidošanos rodas

jaunas publiskas muzicēšanas formas. Un mūzika sašķeļas kon-

certžanros, kas atbrīvojušies no praktiskām sadzīves funkcijām,
un masu-sadzīves žanros, kas saglabā estētiskā un utilitārā apvie-
nojuma principu. Vēl Šūbertam «klausāmie» lendleri ne ar ko

neatšķiras no dancojamiem (šeit vēl nav vietas socioloģiskajam
vides kritērijam — to pašu saviesīgā vakarā spēlēto danci autors

pieraksta un izdod kā salonmūziku). Bet jau Šūmaņa «Groft-
vatertanz» no «Karnevāla» līdz ar nosacītās žanriskās robež-

šķirtnes apjausmu parāda pirmo programmatiski ironisko piesi-
tienu attiecībā uz sadzīves mūziku.

Sī principiāli jaunā tendence traktēt sadzīves žanrus, klaji
aprādot tieši to banālākos vaibstus, Mālera, Stravinska, Satī un

daudzu viņu laikabiedru darbos iegūst jau karikatūriski groteskas
formas. Dažkārt pat notiek it kā piesaistītā žanra svešādošana

jeb savādošana. īpaši hipertrofētā veidā to redzam Kurta Veila

1 Karkliņš L. Žanrs un komponista radoša individualitāte. — Gram.: Lat-
viešu muziķa. R., 1974, 81. lpp.

2 Jīotmūh X). JleKiiHH no CTpvKTvpHon nosTHKe, Bbin. 1. TapTV, 1964, c. 18.
3 EoHcpeAbd M. O cneuHCpHKe BonjiomeHHH KOHKperaoro b mv-

3HKH. — B KH.: KpHTHKa H MV3bIKO3HaHHe, 1, 1975, c. 86.
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songos ar Brehta tekstiem. Viņam žanrs darbojas gandrīz kā pat-

stāvīgs personāžs vai kā maska. Un atkāpšanās no žanriskā stila

likumībām, kā arī tīši radītā pretruna starp žanrisko saturu un

žanrisko stilu ir viens no iemīļotākajiem komponista māksliniecis-

kajiem paņēmieniem, kas, organiski sakļaujoties ar Brehta para-

doksālo izteiksmi, vēl šodien atstāj palaikam satriecošu iespaidu.
Tā «Trīsgrašu operas» otrajā finālā «Denn wovon lebt der

Mensch» redzam trīskāršu žanrisku kārtojumu. Blūza gurdenās

harmonijas un temps (Moderato Blues), skanot pašām patētiskā-
kajām strādnieku masu dziesmu intonācijām marša ritmā, iekrāso

rūgtā, dziļi tveramā zemteksta pilnos vārdus: «Erst kommt das

Fressen, dann kommt die Moral!»

Valdot šādai vispārējai ironiskai attieksmei pret pilsētas sadzī-

ves mūziku, ar īpašu statusu var lepoties jaunākā kolektīvās muzi-

cēšanas forma — džezs, kas ieņēmis stabilu vietu Amerikas

sadzīvē un, sākot ar mūsu gadsimta divdesmitajiem gadiem, arī

Eiropā. Tieši džezu savā paspārnē pieņem daudzi redzamākie laik-

meta dižgari, starp tiem Stravinskis, Mijo, Geršvins. Ļoti svaigs
šķiet attīstības relatīvais stihiskums un afroamerikāņu folkloras

improvizatoriskā spēle uz pilnīgi reglamentēto Eiropas muzikālo

sistēmu fona.

Tai pašā laikā pastiprinātā dažu džeza slāņu komercializē-

šanās un salonizēšanās (kas radīja smeetjazz novirzienu) divdes-

mitajos gados padara arī džezam raksturīgos paņēmienus par
asas satīras un parodijas objektiem Hindemita, Veila, Eislera

mūzikā. Taču taisnības vārdā jāatzīst, ka šī ironija gan pēc būtī-

bas attiecināma nevis uz džezu, bet gan uz laikmetīgo sadzīves

mūziku vispār, par cik pašas spilgtākās džeza īpatnības kā svings,
of-bīts, harmoniskie standarti tika asimilēti visā Eiropas sadzīves

mūzikā — no kabarē līdz deju un estrādes mūzikai.

Blakus šādai visnotaļ negatīvai attieksmei pret pilsonisko
muzikālo sadzīvi iezīmējas otra — pozitīviskā līnija. Sevišķi
spilgti to atklāj Rahmaņinova intonatīvā valoda, kas rāda dziļu
Čaikovska tradīcijas ietekmi. Abu iemīļoto krievu komponistu
melodika daudzējādā ziņā balstās krievu sadzīves romances sfērā.

Šķiet, tieši tas šai mūzikai ir piesaistījis un piesaista klausītāju
miljonus.

Cits liktenis piemeklējis senās cilmes masu un sadzīves žan-

rus. Par sava veida estētiskas apbrīnas objektu kļūst barbarisms.

Estetizētu to redzam gan Prokofjeva svītā «Ala un Lolijs», gan
Stravinska «Svadebkā» un «Svētpavasarī», gan Bartoka un Šima-

novska darbos. Tomēr izteiktu žanru mijiedarbību jeb žanrisko

sintēzi ar tradicionālo seno zemnieku dziesmu vērojam tikai kopš
sešdesmito gadu sākuma, t. i., līdz ar «jauno folkioras vilni». Tad
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pirmoreiz parādās tieksme estētiskā plānā nojaukt koncertžanriem

raksturīgo atskaņotāja, komponista, klausītāja nošķiršanu, radot

senās folkloras tradīcijām raksturīgu mūzikas priekšnesuma
atmosfēru — maksimāli atraisītu, tuvinātu sadzīvei, mazinot kon-

certzāles nosacītību. Siem mērķiem labi noder visi tie mūsdienu

kora mūzikas izteiksmes līdzekļi, kuri ļauj relatīvi brīvi traktēt

nošu tekstu. Arī mūsu mūzikā tas devis šedevru — «Zvan' Rīgā,

Jelgavā» no Paula Dambja «Jūras dziesmām».

Šī nelielā apskata mērķis ir pievērst uzmanību žanrisko saišu

daudzveidībai (kas bieži muzikoloģijas praksē tiek aizmiglota ar

izplūdušo, neko konkrētu nevēstošo terminu «žanriskums»). Tāpat
arī skart jautājumu par koncertžanru un masu-sadzīves žanru

integrācijas iespējām ne tikai stila, bet arī satura jomā.
Koncertžanru vēsturē iezīmējas šajā ziņā atšķirīgi periodi.

Jau pieminētā žanra subjektivizāciju (un pat svešādošanu)
nomaina periodi, kuros dominē tendence asimilēt sadzīves žanru

elementus (objektivizējot žanru). Kā redzējām, pirmajā virzienā

vairāk vai mazāk tendē XIX gadsimta romantisms un tā turpi-
nājums ekspresionisms, kā arī intelektualizētās džeza formas. Tur-

pretī otrajā ierindojas agrīnais Vīnes klasicisms, jaunā XIX gad-
simta krievu skola, dziesmu simfonisms četrdesmito, piecdesmito

gadu padomju mūzikā, neoklasicisms.

Tādējādi sadzīves žanra apguves estētisko rezultātu nenosaka

tik daudz izmantotais žanrs kā tāds, bet gan komponista stils

(ko, bez šaubām, zināmā mērā ietekmē izvēlētais žanrs) un māk-

slinieciskā metode.

Komponistu individualitātes visreljefāk atklājas attieksmēs

pret aktuālu, diendienā ap mums skanošu mūziku, jo tās stils vēl

nav tiktāl izveidojies un konkretizējies, lai pieļautu stilizāciju vai

arī dvesmotu ar senatnes pievilcības aromu, kā, piemēram, šodien

skan zemnieku dziesma. Interese par to šodien jau skar ekolo-

ģiju — vienu no svarīgākajām mūsdienu problēmām. Arī gad-
simtu mijas pilsētas romance nupat tiek atkal par jaunu izvērtēta.

Pat agrāk asi kritizētais krievu pilsētas mūzikas žanrs «JKecTOKHir

poMaHc» Gavriļina «Krievu burtnīcā» izpelnās mīlu un paļāvīgu
autora smaidu.

Bet kā ar tiem masu un sadzīves žanriem, kuri veidojušies
mūsu gadsimta otrajā pusē?

Dažādo populārās mūzikas virzienu rašanās un attīstība mūs-

dienās prasa pēc nopietna pētījuma par to vietu un lomu mūsu

mūzikas vēsturē — īpaši šodien, ieejot jaunā vēsturiskā sabied-

rības attīstības posmā. Nedrīkst neredzēt jaunu žanru rašanās



likumsakarību, jo progresīvas sabiedriskās idejas atspoguļo ne

tikai pastāvošo īstenību, bet arī tās vajadzības jeb pieprasījumu.

Tāpēc, kā raksta A. Sohors, mūzikas idejiskais saturs un tā nosa-

cītā attīstības nepieciešamība laiku pa laikam nonāk pretrunā ar

tās sabiedriskās esības apstākļiem. Šādos krīzes periodos dzimst

jauni vai arī atjauninās vecie žanri.

Zināma žanru atjaunināšanās notiek, piesaistot tiem atseviš-

ķus jaunradīta žanra stila elementus. Gan Sloņimska Koncerts,

gan Imanta Kalniņa Ceturtā simfonija un tās popularitāte plašā

auditorijā jau liecina par dažām būtiskām pārmaiņām estētiskajā

pieprasījumā.
Šajā gadījumā jauno estētisko izjūtu vairs neapmierina tikai

sadzīves mūzikas žanriskā stila apguve, kā tas ir bijis J. Karlsona

«Per i Giovani», Ģ. Ramana «Concerto leggiero». No «svešās»

sfēras — džeza ieviestie elementi tur pilnībā pakļauti skaņdarba
virsuzdevumam — tipiskai koncertēšanai, līdz ar to neietekmējot
žanriskā satura ievirzi. Bet pievēršanās aktuāliem masu sadzīves

žanriem kā plašu klausītāju slāņu emocionāli estētiskās pieredzes
apkopojumam un rādītājiem šodien prasa apzināt arī to žanrisko

saturu. Tur arī slēpjas Imanta Kalniņa Ceturtās simfonijas atšķi-
rības zīme.

Sī simfonija, no vienas puses, patur visas tipiskākās koncert-

žanra pazīmes. Muzikālā materiāla izklāsts veidots saskaņā ar

tīri muzikālām likumsakarībām, respektējot simfonijas žanra kla-

siskās tradīcijas — sonātes simfonijas ciklu.

Pirmā daļa ietver klasisku pretmetu konfliktu, kura liriskais,
subjektīvais, dziļi iekšējais raksturs izteicas smalki izstrādātā

monotematiskā struktūrā ar daudzām vietējām kulminācijas
zonām.

Seko lidojoši gracioza obligātā liriskā atkāpe otrajā daļā. Šo

pilnīgās ideālās harmonijas un gaismas valstību var uztvert kā

iepriekšējās daļas attīstības pozitīvā idejiskā kodola materiali-

zāciju. Bet I daļā ietvertās pretrunas risinājumu turpina 111 daļas
skerco, kurā šo pretmetu sadursme parādās ne vairs kā iekšēji
polifons indivīda monologs, bet kā reālu pretspēku cīņa (trom-
bonu tēmas pakāpeniskā izlaušanās, iekarojot diapazonu sekundu

pa sekundai pret bolero tēmas ārišķīgo feierverku); 111 daļā iezī-

mējas arī atrisinājuma pareģojums. Augstākajā kulminācijas pun-
ktā izskan viena no traģiskākajām fināla tēmām. Sī intonatīvā
arka palīdz atklāt ciešo dramaturģisko saistību, ir idejisks pietu-
ras punkts daudzo un dažādo tēmu stilistiku labirintā IV daļā,
kas sniedz galīgo atrisinājumu, atgriežoties pie I daļas epigrāfa
tēmas, kuras jutekliskais impulss ir izrādījies noteicošais visā

simfonijas satura atklāsmes ceļā.
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It īpaši to pasvītro roka mūzikas klātbūtne. Un tā šoreiz nav

tikai roka stilistika, kas liek komponistam I daļā papildināt sim-

fonisko orķestri ar basģitāru un popmūzikas sitamo komplektu,
bet otrajā daļā ļauj uzbūvēt klasicistiski veidoto, ar graciozu
mocartisku nekvadrātiskumu apveltīto tēmu, ko balsta it kā klasi-

cistiskas kadences uz rokmūzikas harmoniskā stereotipa (stan-

darta) bāzes, kur dominē nevis kvartu-kvintu funkcionālās tiek-

smes, bet blakus pakāpju suverēnās attiecības.

Šoreiz ar maksimālu spēku simfonijā ielauzies arī rokmūzikai

raksturīgais žanriskais saturs. Emocionālās sfēras neiegrožotība
līdz pat jutekliskas uztveres eskalācijai rāda mūziku ne vien kā

estētiskas informācijas līdzekli, ko uztveram analītiski un distan-

cēti, bet arī un galvenokārt kā estētiskas baudas avotu, kā kata-

lizatoru nepieciešamā emocionālā stāvokļa sasniegšanai.

Tādējādi šis skaņdarbs risina ne tikai simfonijas žanram

aptveramās pašas vispārīgākās cilvēka esības problēmas, bet arī

ietver konkrētas dzīves situācijas noteiktas emocijas, ko nedalīti

pārdzīvo viss mūziķu un klausītāju pulks. Ar to paredzēta iespēja
klausoties pārvarēt koncertžanra nosacītības distanci un izjust
sevi kā dotā mākslas darba subjektu, kas ir tipiska sadzīves

žanra satura pazīme.
Mākslas darbs ar šādu ievirzi vienmēr kļūst par konkrētu laik-

meta dokumentu. Tā šajā simfonijā izteicas konkrētas popkultūras
iezīmes — gan emocionālajā atraisītībā, gan stilistiskajā visiz-

mantojamībā, gan pašā tīri muzikālajā izteiksmē
—,

kas nepār-
protami saista šo mūziku ar noteiktu laiku, noteiktu sociālo un

sabiedrisko statusu.

Protams, kā rāda pieredze, šādas žanriskas mijiedarbības estē-

tiskais rezultāts atkarīgs vēl arī no atsevišķu klausītāju sociālo

grupu stilistiskās pieredzes un mūzikas uztveres tiešuma. Bet tas

jau ir vairāk socioloģiska rakstura jautājums.
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Ilma Grauzdiņa

ALFRĒDA KALNIŅA ĒRĢEĻMŪZIKA

... Satricinot ērģeļu halles nekustīgo klusumu, valdonīgi un

brāzmaini ielaužas skaņu viļņi. Viens caur otru, viens pāri otram.

Kā dzīvības kūsājošas sulas lauž ceļu pavasarī, kā palu spēks
lauž stingušo ledus vāku, tā neapstādināma kāpj skaņu straume.

Tikpat spēji kā sācies, pavasarīgais skurbums noplok, dodot vietu

lielā brīnuma nojausmām. Skaņas uzbur ko bezgala skaistu un

trauslu, tādu, kas sargājams un glabājams dziļdziļi. Varbūt tā

atmiņu gaisma no bērnības rītiem, varbūt nākotnes doma — gaiša
kā jaunības sapņi. Tad vaļa strautu čalām un putnu balsīm, kas

apvij jūtu pārpilno kausu. Bet atmiņu aina izplēnē, izgaist tālumā,

atstājot gaišu blāzmu debess pamalē ... Nē, nē — kamēr vēl spēks

kaulos, kamēr rokas alkst darba un piepildījuma, nav vaļas nodo-

ties sapņiem. Lai skan gribas un varenības apliecinājums: šalciet,

pavasara strauti, skani, himna jaunībai! Vēl uz brīdi aizraujas
elpa klusā jūsmā, un tad — pēdējais, saules apmirdzētais kāpums.
Te esmu es ar savu darbotiesgribu, un ap mani pasaule visā krāš-

ņumā un skaistumā...
Tās nav autobiogrāfijas rindas, ne arī autora dota, vārdos

izteikta mūzikas programma. Tā ir Alfrēda Kalniņa pirmās pla-
šākās kompozīcijas — ērģeļu Fantāzijas skaņu tēlu raisīta, šī rak-

sta autores subjektīvi tverta programma. Tik optimistisku himnu

dzīves un dabas dailei laikam gan var uzrakstīt tikai tad, ja tikko

pārkāpts divdesmit gadu slieksnis, ja rokas un prāts alkst darbo-

ties tautas labā, ja tikko aiz muguras palikuši ierosmēm bagāti
studiju gadi Pēterburgā, ērģeļu spēles stundas pie dziļi cienītā

profesora Luija Homiliusa, kuram pateicībā veltīta šī ērģeļkompo-

zīcija. Un, ja E. Dārziņš kādā no recenzijām par Alfrēda Kalniņa
pirmajām solodziesmu burtnīcām raksta, ka tajās sastopam kom-

ponistu «ar bagātu fantāziju, gatavu tehniku un pilnīgi noteiktu

individualitāti»1
, ja patstāvīgu pasaules tvērumu apliecina 1901.

gadā iespiestie Trīs liriski gabali klavierēm, tad arī ērģeļu Fantā-

zija ar pilnām tiesībām ir cienīga saņemt tikpat augstu vērtējumu.

1
Dārziņš E. Raksti. Atmiņas. R., 1975, 28. lpp.
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Alfrēda Kalniņa rokas ģipša nolējums

Te saklausām ne tikai Alfrēda Kalniņa turpmākajai daiļradei

tipiskus tēlus un izteiksmes līdzekļus. Te nepārprotami iezīmējas
visas daiļrades optimistiskā pamatkrāsa un koncepcija, te skaņa.s
ietverta komponistam raksturīgā poētiski programmatiska domā-

šana, dzimtajā dabā, tautas dzīvē un mākslā, ērģeļu varenajās

skaņās smelts gara spēks un iedvesma.

Alfrēda Kalniņa ērģeļdarbu pārskats

Ar ērģelēm cieši saistīts viss Alfrēda Kalniņa mūža gājums.
Kā bērnībā, Cēsu baznīcā ērģeļspēlē vingrinoties, dvēseli atdeva

dižajam instrumentam, tā atpakaļ arī vairs nepaņēma. Ērģelnieka

pienākumi visu mūžu bijis Alfrēda Kalniņa maizes darbs. Aiz-

sākts jau paralēli mācībām Pēterburgas konservatorijā, tas tur-

pinājies Pērnavā (1903 —1911), Liepājas Annas baznīcā
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(1911 —1915), kara gados Tērbatā, tad vēlreiz īslaicīgi Liepājā, līdz

1919. gadā komponists pārceļas uz Rīgu un dažus gadus strādā

par Jēkaba baznīcas ērģelnieku. Tomēr Alfrēdam Kalniņam ērģeļ-

spēle ir kas vairāk par algotu darbu vien. Ne jau alga liek diev-

kalpojumu laikā izpildītajām dziesmām un korāļiem jo bieži

improvizēt katru reizi atšķirīgus pavadījumus, ne naudas dēļ pēc
dievkalpojumiem jo bieži skan stundu un vēl ilgāk ērģeļkoncerts.
Ērģeļu skaņās te ceļu lauž mākslinieka temperaments, iekšēja

nepieciešamība, kas pamostas ikreizi, kad rokas saskaras ar ērģeļu

taustiņiem. Un iespējams, ka tieši šī nepārtrauktā, praktiskā
saskarsme ar instrumentu ikdienā, improvizācijā ir viens no iemes-

liem, kāpēc daiļrades pirmajā periodā ērģeļdarbu ir tik maz —

tikai jau pieminētā Fantāzija g-motl un Pastorāle H-dur (uzrak-
stīta Liepājas periodā ap 1913. g.). Domas un laiku aizņem darbs

solodziesmas žanrā, kur līdz 1920. gadam rodas divdesmit piecas
solodziesmu burtnīcas. Šajā periodā uzrakstīta gandrīz puse no

visiem klavierdarbiem, risinājies intensīvs darbs pie «Baņutas».
Un kur vēl darbs ar koriem, plašā organizatoriskā un ērģelnieka
koncertdarbība. Nepiepildītu ieceru tik daudz — kāds brīnums,
ka ērģeļdarbu komponēšanai ierādīta tik pieticīga vieta. Klavier-

darbi, solodziesmas, koradziesmas ātri vien iekaro vietu koncer-

tos, mājas muzicēšanā. Līdz ar to darba augļi, sava devuma svars

latviešu mūzikas kultūras veidošanā ir tieši izjūtams un mudina

rakstīt vēl. Ērģeļmūzikai turpretim viegli neklājas. «Sevišķi ērģeļu
māksla, kura pie mums varētu zelt vienīgi baznīcās, nes vilša-

nos, un koncertu nolūkiem pie ērģelēm strādāt, izveidoties liegts.
Neizprotama baznīcu dīvainā izturēšanās pret ērģelniekiem kon-

certantiem, kas drīzāk atstumj nekā pievelk.»
1

Neapmierina ari

jauno ērģelnieku apmācības apstākļi konservatorijā, kur «jaunek-
ļiem, kuri jau četrus gadus min un čamda ērģeles, konservatoriju
drīz būs jābeidz, lielākas ērģeles nečamdījušiem. Nav taču domā-

jams, ka konservatorija pati nebūtu rūpējusies! Kāda šaursirdība!

It kā pneimatiskās ērģeles taisni neprasītos pēc lietošanas!»2

sarūgtināts raksta Alfrēds Kalniņš.

Alfrēds Kalniņš, erģelvirtuozs, lieliski pazīst agrāko un sava

laika ērģeļmūziku — pēta, atskaņo koncertos, jūsmo par to.

«Kalniņa interpretējumā dabūjam iepazīties arī ar darbiem,
kuri Rīgā vēl nav dzirdēti. Mākslinieka repertuārs ir tik plašs,
ka ik koncerts sniedz pa jauninājumam, tā ievadot ērģeļu mūzikas

mīļotājus šā instrumenta mūzikas pasaulē.» 3

1 Kalniņš A. Šķiroties. — «Pēdējā Brīdī», 1927, 20. okt.
2 Kalniņš A. — «Latv. Vēstnesis», 1924, Ns 27.
3 Mūzikas Nedēļa, 1924, Ns 48, 967. lpp.



Alfrēds Kalniņš, komponists, šai ziņa ir piesardzīgāks _un
atturīgāks. Viņa 'daiļrades pirmā perioda mākslinieciskie mērķi

ir citi, tiemjaunās ērģeļmūzikas vadošās_ tendences_ ne vienmēr

pa prātam. Sajā periodā komponists strada galvenokārt pie savas

individuālās liriskās izteiksmes izkopšanas. Viņa mērķis ir veidot

to atšķirīgu no akadēmiskā stila, atšķirīgu no salonmuzikas senti-

menta' un bravūras. Tādu, kas radniecīga Sumaņa, Ļadova poē-

tiskajam programmatismam, bet īpaši nacionālo skolu komponistu

un pirmām kārtām Grīga poētiskajai izteiksmei. Kamerstila,

intīmo jūtu lirika spēj organiski izpausties klavierminiatura un

solodziesmā ar mazu intensitāti attīstībā, sirsnīgu sarunas toni.

Bet ērģeļmūzikā? «Ne Bahs, ne Hendelis nepūlas tēlot sīko pār-

dzīvojumu siltumu, saldās un skumjās jūtas. Tam_ visam ērģeles
ir nederīgas. To izteiksmes spēks — lielais vispārinājums, kas

mūziku paceļ pāri laikam.»1 Tā patiesi ir grūti pārkāpjama plaisa,
kas šķir ērģeles no liriski psiholoģiskas ievirzes romantiskas

kamermūzikas, kuru tik ļoti iemīļojis Alfrēds Kalniņš citos daiļ-
rades žanros.

Tomēr Alfrēda Kalniņa talanta individualitāte šai plaisai pāri
met tiltu, ko rada dabas lirika, objektivitāte un atturība, kas caur-

auž pat pašas sirsnīgākās viņa mūzikas lappuses. Pastorāla

griezumā, kas reizē atspoguļo ne tikai mākslinieka attieksmi, bet

arī it kā dabas mūžību un nemainību, lirika sastopama ērģeļ-
mūzikā jau izsenis. Pastorālas lirikas izgaismoti ir arī Alfrēda

Kalniņa pirmie ērģeļdarbi.
Pastorāle H-dur ir trausla dabas miniatūra. Līdzīgas

noskaņas dzirdam solodziesmās «Pļāvēja diendusa», «Svētdiena»,

«Dzimtenes silā», klavieru Poēmā As-dur no cikla «Septiņas

poēmas», vairākos klavieru albuma «Jaunībai» skaņdarbos, kā

arī vēl citās šī perioda dažādu žanru kompozīcijās. Tomēr ērģeļ-
darbā komponists vairāk akcentē to iezīmi, kas klavieru solo vai

pavadījuma spēlē ir visai ierobežota, proti, krāsainību, bagātu
tembru maiņu. Tāpēc skaņdarbs, ārēji paliekot mazas trīsdaļības
ietvaros, skan līdzīgi orķestra daudzkrāsainai partitūrai. Autora

norādītā reģistrācija paredz izmantot reģistrus, kas līdzīgi koka

pūšamo instrumentu tembriem, kā arī maigi skanošās stīgu balsis.

Smalki izstrādātā instrumentācija prasa biežas manuāļu maiņas,
dažādu solo reģistru sasaukšanos. Tas liecina, ka Pastorāle nepār-
protami izaugusi no romantiskās ērģeļmūzikas tradīcijām, kas

ērģeles traktē nevis kā viendabīgu, bet gan kā tembrāli diferen-

cētu, patstāvīgu instrumentu kolektīvu. Ērģeļu orķestrālais

1 Zariņš M. Instrumentu instruments. — «Māksla», 1971, N° 3, 31. lpp.
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traktējums ļauj saskatīt kopējas iezīmes ar orķestra traktējumu
Alfrēda Kalniņa simfoniskajā idillē «Mana dzimtene».

Mūzikas tēlu ziņā Pastorāle ir tipiska Alfrēda Kalniņa minia-

tūra ar divu gan patstāvīgu, bet raksturā tuvu tēmu līdzās nosta-

tījumu. Abās dominē caurspīdīgs kolorīts. Jo liela loma ir pirmās
tēmas faktūrai — divu patstāvīgu, smalki rotātu līniju kontra-

punktiskam savijumam. Melodiju spēle uz diviem dažādu tembru

manuāliem klausītāja uztverē skan vienā diapazonā — krustojo-
ties un vijoties viena ap otru. Tas rada specifiski orķestrālu efektu,

kāds citiem solo instrumentiem nav sasniedzams, un reizē arī ļoti
dzidru un greznu kolorītu.

Pastorāle H-dur, pirmā tēma

Arī citi mūzikas izteiksmes līdzekļi smelti no pastorāles žanra

un tautas mūzikas savdabības. Vietām līdzens, vietām rotaļīgi
kaprīzs ritmiskais zīmējums, kas raisa asociācijas ar stabules

spēli, miksolīdiskās skaņkārtas iezīmes, plagālās secības, trihor-

dika. Skaņdarba vidusdaļa gan ir impulsīvāka, brāzmaināka,
tomēr pamatos sākto noskaņu nemaina. Trausluma, filigrānas un
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ekonomiskas tehnikas ziņā pirmā ērģeļu pastorāle ir nepārspēta
visā Alfrēda Kalniņa ērģeļmūzikā.

Daudz plašāku tēlu loku aptver Fantāzija g-moll (1901).
Tai piemīt koncertisks vēriens un spožums. Fantāzijas brīvajā
formā virknējas vairāki tematiski atšķirīgi posmi. Romantiskā

patētikā viļņo ievads, maigi skumjas dziesmas intonāciju un dabas

balsu caurausta ir pirmā epizode. Dramatiskas saspringtības
mirklis ielaužas vidusposmā. Bet noslēguma daļas reibinoši līk-

smajai noskaņai pieslejas arī ievada tēma. Tā šeit ir transformēta,

skan spilgtās mažora krāsās. Sis jaunības gadu darbs cieši sak-

ņojas romantisko fantāziju tradīcijās. No turienes tik izplatīts

paņēmiens kā ievada tēmas atgriešanās vienvārda mažorā skaņ-
darba noslēgumā. No turienes arī vispārēji pacilātais vēstījuma
tonis, kontrastējošu epizožu maiņa brīvās formas ietvaros. Patē-

tiski dramatiskajos posmos individuālas neatkārtojamības ir

mazāk — arī klaviermūzikā tā tiek izkopta vēlāk par lirisko tēlu

individuālu traktējumu. Formas ziņā vietām raupjas šuves. (Ne
visai organiski, piemēram, skan pāreja no Allegro con fuoco uz

L'istesso tempo epizodi; liekvārdība savukārt jūtama saitē no

ievada uz Andantino posmu.) Acīmredzot tas ir neizbēgami pir-

majā lielas formas darbā, kur tēmu spilgtums pārsniedz attīstīt-

prasmes meistarību. Tomēr līdzās mūzikas mākslinieciskajai vēr-

tībai, ko apliecina Fantāzijas popularitāte mūsu ērģelnieku vidū,
tā ļauj arī ieskatīties nākotnē, atklāj iezīmīgus stila vaibstus.

Pirmkārt, jau ieskicē to dabas tēlu un cilvēka izjūtu nešķiramo

vienību, bez kuras nav iedomājama Alfrēda Kalniņa mūzika un

kura rod izpausmi gan maigās, gan gavilējošās noskaņās. Lēnā

posma tēma ir pirmais vijums vēlāk tik plaši sazarotajam atturīgās
un apgarotās lirikas vainagam. Fināla posma gaviles savukārt ir

aizsākums tiem himniskas jūsmas pārpilniem mūzikas tēliem, kādi

mūs uzrunā solodziesmās «Nāc!», «Man sirds ir atkal jauna»,
klavierdarbos «Albuma lapiņa» Fis-dur no «Septiņiem skaņdar-
biem», «Himna manai dzimtajai zemei» un vēl daudzos citos dar-

bos, kuros uzreiz pazīstam Alfrēda Kalniņa rokrakstu. Nākotnē

ieskatīties ļauj arī formas veidošanas principi un dramaturģija.
Kā Fantāzijā, tā arī citos Alfrēda Kalniņa lielas formas darbos

kontrastējošas tēmas parasti ienāk pēkšņi, nesagatavotas, pārstei-
dzot klausītāju ar savu ierašanos. Sis princips kļūst par noteicošo

kā lielajās formās, tā arī dramatiskas vai žanriskas ievirzes maz-

formās. Tas ļauj pieskaitīt Alfrēda Kalniņa dramaturģiju pamat-
līnijās pie episki žanriskās strāvas. Gleznaini poētiskās epizodes
tiek ieaustas lielajās formās kā patstāvīgas ainas ar savu, no

citiem tematiskajiem posmiem it kā neatkarīgu iekšējo dzīvi. Tas

ir viens no iemesliem, kāpēc šī komponista mūzikā nesastopam
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īstu sonātes formu, bet tikai dažas tās modifikācijas, kurās sona-

tiskuma būtībai — izstrādājuma principam — ierādīta niecīga
vieta.

Nākamā ērģeļdarbu grupa radusies emigrācijas gados. Sai

laikā Alfrēds Kalniņš dzīvo Ņujorkā, strādā par ērģelnieku vis-

pirms ebreju reformātu baznīcā, vēlāk luterāņu baznīcā Brodvejā,
koncertē arī Filadelfijā un Bostonā. 1928. gada ērģeļkompozīci-

jās turpinās iepriekš sāktā līnija, bet reizē ar to iezīmējas arī jau-

nas kvalitātes. Nevaru pilnībā pievienoties domām, ka šie ērģeļu

skaņdarbi ir «nodeva amerikāņu reliģiskajam rituālam»1
.

Mūzi-

kas' izteiksmes līdzekļu komplekss un tēlainība norāda uz ērģeļ-
darbu ciešām saitēm ar citiem, ar reliģisko rituālu nebūt nesais-

tītiem žanriem, kā arī apliecina daiļrades kopīgās stilistiskās

tendences, kurās iekļaujas un kuras bagātina arī šī laika ērģeļ-
mūzika.

Intīmi liriska, poētiska izteiksme rod jauku izpausmi
«Kristus šūpļa dziesmā». Tā ir rada daudzām vārdā

nosauktām un nenosauktām šūpļa dziesmām, ko sastopam it visos

Alfrēda Kalniņa daiļrades žanros. Tās pašas glāstošās intonācijas,
izlīdzināta akordu faktūra, klusināta noskaņa. Bet vidusposmā ar

konsonējošu akordu maiņu funkcijām diatonikas apstākļos augstā

tesitūrā, kuras atbalso pedāļa basu piesardzīgie soļi, jūtama
pasaku fantastikas noslēpumainība. Līdztekus minētajiem no liris-

kās kamermūzikas izaugušajiem momentiem jaunas nianses redza-

mas harmonijā. Negaidīti tonālie novirzieni, reprīzei sākoties ne

galvenajā tonalitātē un sasniedzot to tikai pēc divām tonālām

pārbīdēm, rada it kā klusa izbrīna iespaidu. Tonālajām pārbī-
dēm te izteikti koloristiska loma, un ar šo harmoniskās attīstības

paņēmienu turpmāk Alfrēda Kalniņa mūzikā sastopamies jo bieži

visdažādāko žanru kompozīcijās.
Tieksmi izcelt kolorītu harmonijā, struktūrā un ērģeļu instru-

mentācijā redzam arī Klos ter a idi 11 ē — sevišķi malējos pos-

mos, kur veidojas it kā vizuāli reljefs mūzikas tēls. Cik Pastorāle

viss liekas mainīgs, ņirbošs un kustīgs, tik šeit nekustīgs, dižena

miera apskaidrots. To rada līdzsvarotā unisona sākuma tēma,
ilgstoši izturētu mažora-minora sistēmas akordu virkne, kuras

telpisko apjomīgumu pasvītro augstā reģistrā katru reizi citās

tembru krāsās melodiski izteiktie akordu motīvi. Dunošo basa

skaņu balsis kā zvanu skaņas izgaist tālumā.

1 Stumbre S. Alfrēds Kalniņš — erģejvirtuozs. — «Latviešu mūzika», fVļ
R„ 1966, 226. lpp.
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«Klostera idille», pirmā tēma

Arī vidusposma variēto kupletu plastiskās tēmas dziedājums

iekļaujas šajā noskaņā. Akordu faktūra norāda uz korāļu pirm-
avotu, bet melodijas intonācijas piešķir rāmi apgarota stāstījuma
raksturu.

Sarežģītāku tēlu sistēmu sastopam 1928. gada lielajās ērģeļ-
formās — levads un Allegro (Introdukcija un Allegro) un plaši

izvērstajā Skerco.

Skerco mūzikas pamatā ir divu pretēju skaņkārtisku sfēru

pretnostatījums. Malējo posmu straujajā skrējienā iekļauti gan

mažora-minora sistēmas akordi un palielinātās skaņkārtas ele-

menti, gan palielināti, pamazināti un alterēti akordi. Dažādu

skaņkārtu elementu zibējums rada trauksmainu virpuli, kas sagrie-
žas jau ar pirmajām taktīm un dinamiski kāpinātā veidā atjau-
nojas reprīzē un kodā. Turpretim vidusdaļā — skaidra mažora

diatonika un viegli kolorēti mažora-minora sistēmas konsonējoši
akordi. Kontrasts ir milzīgs. It kā pilsētas kņadā un burzmā pēk-

šņi atceries ko ļoti skaistu, gaišu, sen aizmirstu. Pēkšņi uzpel-
dējušās atmiņas uzbur idilliskas pasaules tēlu. Katra nākamā

tēma ved arvien tālāk dabas miera patvērumā, no kura negribas
šķirties, līdz, varmācīgi ielaužoties, ilgstoši un rūpīgi uzburto poē-
tisko noskaņu ar vienu atvēzienu aizslauka prom Skerco sākuma

tēma. Un nevaram vairs Skerco vērtēt kā žanriskas ievirzes kom-

pozīciju vien. Tāpat kā Rēgera ērģeļu skerco op. 65 d-moll un

op. 80 fis-motl, tāpat kā lielākajai daļai romantiķu daiļradē sasto-

pamajiem skerco, arī šim Alfrēda Kalniņa ērģeļu Skerco dota dina-

miski dramatiska elpa.



40

Vēl soli tālāk kontrastu padziļināšanā un attīstības dinamizā-

cijā sper levads un Allegro. Alfrēda Kalniņa mūzikā ar

šo darbu ienāk tas dramatiski patētiskais gars, kurš jūtams Fres-

kobaldi, Baha un Rēgera kvēlajās tokātas un fantāzijas. Oratora

runas pacilātība, brīvas faktūras maiņas, piesātināta harmonija

raksturīga ievadam un kodai. Un, tāpat kā Skerco, arī Allegro

vidusposms tēlo pastorālas ainavas. Pirmo — idilliski vienkāršu,

otru — krāšņi izvērptu kontrapunktisku balsu vijumos.

Salīdzinājumā ar pirmā perioda darbiem tikko aplūkotajās
emigrācijas gadu ērģeļkompozīcijās redzamas jaunas kvalitātes.

Poētiskā izteiksme nepazūd — tā skan «Kristus šūpļa dziesmā»

un «Klostera idillē», tā ir patstāvīgu epizožu veidā inkrustēta

Skerco un Allegro. To pieticīgais daiļums izceļas vēl jo spēcīgāk
tieši tāpēc, ka līdzās tai dinamiski dramatiskajā sfērā notikušas

ievērojamas izmaiņas. Harmonijas koloristiskās puses izcelšana,

dekoratīvi izteiksmīgu akordu plašs lietojums — tas sasaucas ar

dekoratīvi artistiskā stila tendencēm šā laika klaviermūzika. 1

Tomēr, ja klaviermūzikā šajā periodā tās ne vienmēr rod pārlie-
cinošu izteiksmi, reizēm rada tīša samākslojuma iespaidu, tad

ērģeļmūzikā, kam tāda dekoratīva domāšana jau «no dabas» vai-

rāk piemērota, varam runāt jau par atzīstamiem mākslinieciskiem

rezultātiem. Un, ja poētiskā programmatisma veidošanā klavier-

mūzikas atradumi lielā mērā ietekmējuši arī ērģeļdarbu liriskos

tēlus, tad dekoratīvi artistiskajam stilam, šķiet, impulsu dod tieši

ērģeles. Ar tembrālo krāsainību, ar lineāro domāšanu un tieksmi

uz stingrām arhitektoniskām konstrukcijām, ar mūzikas izteik-

smes līdzekļu un mūzikas tēlu izteiktu polarizāciju.
Abas atzīmētās tendences dažādās attiecībās turpinās trīsdes-

mito gadu darbos. No 1933. gada Alfrēds Kalniņš ir Rīgas Doma

ērģelnieks. Klejojumu gadi ir beigušies, ērģelniekam ir savas

ērģeles. 1937. gadā tiek uzbūvētas koncertiem paredzētas moder-

nas ērģeles universitātes aulā. Arī tas dod ierosmi nepārtrauktākam
darbam ērģeļmūzikas komponēšanā, un katrs gads tagad nes līdzi

kādu jaunu darbu ērģelēm. Vairākkārt šo gadu ērģeļkompozīcijās
skan marša žanrs. Katrā darbā tam piešķirtas citas nianses, tomēr

pats žanra traktējums ir visos skaņdarbos līdzīgs: sadzīves žanrs

tiek pasniegts vērienīgi, krāšņi, dekoratīvi. Tāds ir Kāzu maršs,
radies 1936. gadā — lapidārs, spožs, ar negaidītiem tonāliem

pavērsieniem, reģistru pretmetiem, ar plastiski vijīgu melodiju
trio vidusdaļā. Tādi arī divi marši paša autora pārlikumā ērģe-
lēm: Svinīgs gājiens no operas «Baņuta» (aranžējums,
1939) un Sēru maršs no operas «Baņuta» (aranžējuma gads

1 Klotiņš A. Alfrēda Kalniņa klaviermūzika. R., 1970, 52.-53. lpp.
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nezināms). Plaši izvērstu masu gājiena ainu zīmē Procesija

(1937). Tās enerģiskā, apvērstā, punktējuma ritmikas iezīmētā

tēma skan svinīgi pacilāti. Vidusposmā, šķiet, redzam soļojam
dažādas ļaužu grupas — skan tēmas varianti — te maigāki, te

cēli cildeni, te stingri noteikti. Reprīzē vispārējā pacilātība sakā-

pināta līdz augstākai robežai — tēmu apvij trauksmainas pasā-

žas, piešķirot mūzikai ekstātiskas pārņemtības raksturu.

1938. gadā rodas divi plaši variāciju cikli — Variācijas

par Grīga tēmu klavierēm un Variācijas par Jāņa

Kalniņa tēmu ērģelēm (J. Kalniņa tēma — himniska

dziesma). Blakus abu ciklu kopīgām iezīmēm — koncertiskumam,

caurviju attīstībai, žanru daudzveidībai — redzamas arī atšķi-
rības. Klavieru variāciju tēmā skan poetizētas dejas un liriski

rotaļīgas dziesmas noskaņas; cikla risinājumā sniegta dažāda šo

noskaņu attīstība un pārveides. Ērģeļu variāciju tēma savukārt

ir dziesma-maršs. Tādēļ arī cikla risinājumā dominē lapidāri, pla-
šām līnijām zīmēti, polifonas attīstības caurausti mūzikas tēli, kas

organiski saistīti ar ērģeļu specifiku.

Abās pārējās 1938. gada ērģeļkompozīcijās — Svētvakars

un Agitato — jūtams spilgti izteikts romantiski saviļņots rak-

sturs. Tas rod izpausmi krāsainu akordu ķēdēs, izvērstā mažora-

minora sistēmas akordikā, straujā, harmoniskā pulsācijā, pēkšņās

modulācijās. Tas viss bagātīgi pārstāvēts Svētvakara vidus-

daļā, kur no pirmajām atturīgajām frāzēm pamazām atraisās kvē-

les piesātināta, ārēji apvaldīta melodija, norisinās pakāpeniska,
neatlaidīga attīstība. Kulminācijas momentā kāpinājums spēji

apraujas, dodot vietu reprīzes'klusinātajiem rečitatīvu frāžu un

akordu ķēžu dialogiem.

Ja Svētvakara dinamiskā enerģija atraisās pamazām, tad

Agitato jau uzreiz ar pirmajām taktīm ierauj klausītāju uzbudi-

nātas, tumšas patētikas pasaulē. Episki žanriskās dramaturģijas

pamatprincipi šajā skaņdarbā paliek spēkā lielās līnijās, malējo
daļu vētrainajiem notikumiem pretstatot plašu, korāļa variāciju
žanra ietekmētu dziedājumu vidusdaļā. Tomēr intensīvākie muzi-

kālie notikumi risinās malējo daļu ietvaros — tik spraigu liriski

dramatisku iekšējo cīņu Alfrēda Kalniņa ērģeļdarbos bieži vis

nesastopam. No mutuļojošās fona straumes tiecas izlauzties arvien

jauni motīvi. Tie uzzibsnī un nodziest nepārtrauktā mainībā. Kā

sabangotas jūras viļņi kāpj sekvences. Kā zibens plaiksnījumu
mainība atspīd jaunas tonālas krāsas. Neatlaižot spriegumu, līdz

pēdējai kadencei varenā ērģeļu tutti dunoņā. Kāds milzīgs solis

šķir Agitato dramatismu no jaunības gadu Fantāzijas pieticīgās
dramatiskās epizodes! Virtuoza faktūra, tematisma koncentrācija,
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individualizēta attīstība — tas viss apgūts neatlaidīga meistarības

veidošanas ceļā.
Nav šaubu, Alfrēda Kalniņa trīsdesmito gadu ērģeļkompozī-

cijās tuvāk nekā jebkad piekļaujas tai romantiski vispārinātajai

strāvai, kādu veido Lista, Roibkes, Franka, Rēgera ērģeļdarbi.
Tomēr tematismā un tā attīstībā neapšaubāmi redzamas indivi-

duālas, Alfrēda Kalniņa savdabīgā talanta radītas īpašības.
Mūža pēdējā desmitgadē ērģeļdarbiem pievienojas vesela

virkne korāļprelūdiju — 11 garākas un 11 īsākas korāļprelūdijas
1943. gadā,' 10 garākas korāļprelūdijas 1945. gadā, 2 korāļ-

prelūdijas un liturģijas daļas ar pavadījumiem 1946. gadā.
No šīm kompozīcijām pašlaik pieejamas tikai dažas. Daļa
acīmredzot meklējama arhīvos, daļa, nav izslēgts, kara

gados gājusi bojā. Zinot Alfrēda Kalniņa poētiski program-

matisko domāšanu, pazīstot smalkās, korāļiem līdzīgo tēmu vei-

dotās noskaņu gleznas, jādomā, ka korāļu prelūdijas atklātu patie-

sas, pašlaik vēl nezināmas mūzikas vērtības. Vēl vairāk — simpto-
mātiska šķiet pati pievēršanās korāļa prelūdijas žanram. Pietiek

atsaukt atmiņā kaut dažas Baha korāļu prelūdijas ar to detaļās

pārdomāto faktūru, ar raksturīgajiem motīviem, kuri rada aso-

ciācijas ar atsevišķiem korāļa teksta vārdiem vai galvenajām
domām. Mūsu priekšā būtībā arī tā pati poētiski programmatiskā

domāšana, kas rada pārliecinošu atspulgu Alfrēda Kalniņa kla-

viermūzikā, bet neradīja īsti adekvātu žanru ērģelēm. Nav

izslēgts, ka, pieslienoties daiļrades pēdējā posma vispārīgajai ten-

dencei — jaunā meistarības pakāpē atgriezties pie pirmā perioda
raksturiezīmēm

—, ērģeļmūzika atrada šo sintēzes formu korāļa

prelūdijas žanrā. Katrā ziņā Variācijas par Jāzepa Vītola tēmu

(korāli!) to apstiprina.
lepriekš atzīmēto tendenču mijiedarbība jūtama visos pieeja-

mos Alfrēda Kalniņa pēdējās desmitgades ērģeļdarbos. Lirisks

ainaviskums priekšplānā izvirzās Otrajā Pastorālē G-dur

(1943). Salīdzinājumā ar jaunības gadu Pastorāli krāsas kļuvušas
sulīgākas, ne tik ēteriskas. Pavasarīgo akvareli it kā nomainījusi
krāšņas vasaras dienas glezna. Vidusdaļas faktūra un harmonija
daudz pārņēmusi no trīsdesmito gadu ērģeļstila. Tāpēc arī reprīzē
skan ne vairs pieticīgs da capo atkārtojums kā pirmajā Pastorālē,
bet gan sākuma mūzikas materiāla grezni ornamentāls variējums.

Savukārt Prelūdija (1941) turpina Allegro, Skerco,

Agitato līniju, asā pretmetā sniedzot patētiski dramatisku un

apskaidroti gaišu tēlu kontrastu. Nelielajā skaņdarbā sakoncen-

trēta milzīga enerģija, noskaņu pretmeti. Saspringtu meklējumu,
pretrunu elpa jūtama nemitīgajās faktūras maiņās: pedāļa rečita-

tīvam atsaucas akordu grēdas, domu pārtver aktīvas imitācijas,
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ceļas un krīt sekvenču brāzmas, jau tēmas izklāstā dominē spraiga

izstrādājuma raksturs. Patētiska figurācija it kā tiecas kavēt

katru mēģinājumu pārslēgties uz lirikas sfēru: pārrauj pastorālo

starptēmu formas pirmajā daļā, neļauj īsti izvērsties maigajai,
trauslajai tēmai vidusdaļā, aprauj reprizi ar daudzkārt atkārtotu,

pedālī figurēti apspēlētu tonikas trijskani kā izmisīgu tieksmi pēc
gaišā apstiprinājuma.

Pēdējais Alfrēda Kalniņa ērģeļdarbs Variācijas par

Jāzepa Vītola tēmu radies 1949. gadā. Atsevišķu variāciju
ainās saklausāmas visas mākslinieka garā ceļā sakrātās un iegū-
tās vērtības — žanru daudzveidība, virtuoza ērģeļu faktūra.

Tēma —■ Jāzepa Vītola korālis — būtībā ir tikai izejas punkts
plašai noskaņu virknei, kuras attīstības kulminācijas punkts ir

XI variācija — Sēru maršs.

Variācijas par Jāz. Vītola tēmu. XI variācija

Fināla fūga tomēr paliek Sēru marša paēnā. Tā vairāk uztve-

rama kā vēlēšanās sekot tradīcijām — variāciju ciklu par korāļa
tēmu pieņemts noslēgt ar fūgu. Tomēr korāļa variācijas ar fūgu
pārliecinoši varēja noslēgt Bahs, Rēgers un citi emocionāli vispā-
rinātas domāšanas ievirzes komponisti. Ar fūgu kā vispilnīgāko
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polifono formu šie komponisti spēja likt visai formai izšķirošo
emocionālo akcentu. Bet to nespēj komponists, kuram žanriski

tēlainā un konkrētā domāšana ir spilgtāka par vispārināti emo-

cionālo. Un Alfrēds Kalniņš tieši pieder pie pēdējiem.
Tieši tādēļ cikla māksliniecisko vērtību galvenokārt nosaka

katras atsevišķās variācijas spilgtā noskaņa. Par vienu no cikla

īpatnībām jāuzskata divu vēsturiski atšķirīgu variāciju principu

apvienojums — paralēli attīstās korāļa variācijas ar izturētu

korāļa tēmas cantus firmus soprānā vai basā un brīvās rakstur-

variācijas. Polifono cantus firmus variāciju princips izturēts

I un II variācijā, kur tēmu atbalsta polifoni patstāvīgu līniju
kopums, skanīgajā VI variācijā ar sinkopēta basa pretkustību aug-

šējam slānim, IX variācijas majestātiskajā maršā ar izturētu trioļu
kustību basā, virtuozajā X variācijā un Fināla fūgā. Zanriskas no-

skaņu ainas dzirdam 111, IV, V variācijās ar vijīgas dejas ( 3
4 ),

tokātas, ekspromta iezīmēm, kā arī VII, VIII, XI variācijās —

senas dejas, pastorāles un sēru marša raksturā:

variācijas ar izturētu cantus firmus

žanriskās variācijas

Variāciju grupējumu apstiprina arī cikla tonālais plāns:

Alfrēda Kalniņa plašākā ērģeļkompozīcija uzskatāmi aplie-
cina, ka ērģeļmūzikā vēsturiskajai pārmantojamībai ir sevišķi liela

nozīme, un pagātnes ērģeļu dižmeistaru devuma atspulgs jūtams
arī tad, ja komponists pēc savas būtības ir pavisam cita laikmeta

un stilistiskā strāvojuma pārstāvis.
Ērģeļmūzikas spēks ir lielā vispārinājumā. Tam nevar nepie-

krist — to pierāda lielākā daļa pasaules ērģeļmūzikas izcilāko

paraugu. Bet, ja izdodas ērģeļu vispārinājumu savienot ar kom-

ponista konkrēti tēlainu, asociācijām bagātu domāšanu, tad vei-

dojas savs stils. Oriģināls, neatkārtojams. Tāds ir arī Alfrēda

Kalniņa ērģeļstils.
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Alfrēda Kalniņa ērģeļdarbu žanriskā specifika

Par Alfrēda Kalniņa ērģeļstila komponentiem jāuzskata vis-

maz trīs faktori. Tie ir, pirmkārt, individuālā izteiksmība, ko savi-

joties veido tautiskās un romantiskās mūzikas elementi neatkār-

tojami savdabīgās kalniņiskās attiecībās; otrkārt, romantiskās

ērģeļmūzikas tradīcijas, ko iezīmē koncertiskums un krāšņs kolo-

rīts; treškārt, ērģeļmūzikas vēsturiski stabilo žanru (korāļa pre-

lūdija, variācijas, fantāzija, pastorāle v. c.) pārņemšana un tālāka

attīstība. Pirmais faktors — autora individuālās personības

zīmogs — vienlīdz jaušams visu žanru kompozīcijās, divi pārējie
Alfrēda Kalniņa ērģeļmūzikā ļauj saskatīt specifiskas iezīmes, kas

citos žanros nav tik būtiskas.

Laika gaitā, mainoties estētiskajiem uzskatiem un stilistiska-

jiem strāvojumiem, vairākkārt mainījušās arī domas par to, kas

īsti ir un kas nav piemērots ērģeļu skanējumam. Ja baroka meis-

tari īpaši izcēla diženo vienotību un domāšanu lielās līnijās, tad

romantiķi ērģeles tiecas pielīdzināt orķestrim, izcelt tembru mai-

nību un krāsainību.

Alfrēds Kalniņš pamatos ir romantiskā ērģeļu traktējuma
piekritējs. Liepājas Annas baznīcas jauno ērģeļu iesvētīšanai vel-

tītajā brošūrā (1913), piemēram, lasām: «Spēles galds ir jauns
un ierīkots uz to glītāko un ērtāko. Visi reģistri salikti viegli pār-
skatāmā veidā, tāpat arī kopulu podziņas un kombinācijas,
crescendo ietaise un rollšvellers (ar regulatoru). [. .] Ērģelēm
liels skaits jauku solo balsu. [. .] Ērģeļu spēks tagad pilnīgi pietie-
košs un pilnās ērģeles skan vareni un spoži.» Tepat arī daudzi

atzinīgi vārdi veltīti tālskaņa ierīcei, ar kuru iespējams sasniegt
brīnišķīgu krāsu efektu. Savos ērģeļdarbos reģistrācijai kompo-
nists veltījis īpašu uzmanību. Manuāļu maiņas, brīvo kombi-

nāciju maiņas, solo reģistru izmantojums — viss pārdomāts un

paredzēts, viss pierakstīts sīki un pamatīgi. Romantisko ērģeļu
tehniskās iespējas komponists uzskata par nepieciešamām, piemē-
ram, Otrās pastorāles atskaņojumā. «Gabals bez 3 manuāļiem,
viegla rollšvellera un 2—4 brīvām kombinācijām nav izpildāms,
jeb bez attiecīgām krāsu maiņām nepanāks iespaida. Protams, ka

teit. min. solo reģistrus var atmainīt citi, arī manuāļu izvēlē

spēlētājiem dotas brīvas rokas.»1

Un tomēr, neskatoties uz romantisko piepildījumu, visai Alfrēda

Kalniņa ērģeļmūzikai ir ciešas saites ar ērģeļmūzikas vēsturiska-

jām tradīcijām. Visuzskatāmāk tas izpaužas pastāvīgā saskarsmē

1 Piezīme pie Otras pastorāles autorrokraksta. LVK bibliotēka.
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ar ērģeļmūzikas stabilajiem žanriem, kuru noturība sakņojas
instrumenta praktiskajā lietojumā.

Ērģeles sava mūža ievērojamāko daļu ir atradušās zem baz-

nīcas kupola. Līdz ar to ērģeļu galvenie uzdevumi bija saistīti

ar lietišķo sfēru: pavadīt korāļus un garīgās dziesmas, improvizēt
un preludēt pirms korāļa un starp pantiem, muzicēt atbilstošā

noskaņā, baznīcēnus sagaidot un aizvadot. No šī praktiskā lieto-

juma dzimuši tādi ērģeļmūzikas stabilie žanri kā korāļa prelūdija,

korāļa variācijas, korāļfantāzija, kā arī dažādi marši kāzu un

bēru ceremonijām. Šos žanrus sastopam arī Alfrēda Kalniņa
ērģeļdarbu vidū. Bet lietišķajiem žanriem saskaroties ar patiesu

izpildītāju mākslinieku, tie neapturami laužas ārā no praktiskā

lietojuma pieticīgajiem ietvariem, tiekdamies kļūt par mūziku

klausīšanai. Citiem vārdiem, pastiprinās koncertiskuma iezīmes —

ērģelniekam iespējams sevi parādīt kā koncertvirtuozu sarežģītā

fūgas formā, kā radošu mākslinieku brīvā improvizācijā, kā jūtī-
gas dvēseles mūziķi gleznainā miniatūrā. Tā kā it visu laikmetu

redzamākie ērģeļmūzikas komponisti parasti bijuši arī ērģelnieki
praktiķi, tad ērģeļmūzikas lietišķās pamatfunkcijas koncertiskais

veikums neizdzēšami ierakstījis ērģeļmūzikas stabilo žanru

sarakstā arī tādus vārdus kā fantāzija, tokāta, prelūdija, prelūdija
un fūga, pastorāle. Tiem garām nav pagājis arī Alfrēds Kalniņš.

Ērģeļmūzikas stabilo žanru izmantojums tiešā vai vispārinātā
veidā ir viens no faktoriem, kas Alfrēda Kalniņa ērģeļmūzikai pie-
šķir konkrētākas tēlainības vaibstus, rada tiešas žanriskas aso-

ciācijas. Lirisko tēlu grupā svarīgākie ir korāļa, šūpļa dziesmas

un pastorāles žanri, patētiski dramatisko tēlu grupā — improvi-
zācija, tokāta un maršs. Zīmīgi, ka Alfrēda Kalniņa klaviermūzikā

un solodziesmā nereti izmantotie valša, dejas un balādes žanri

ērģeļmūzikā nav sastopami. Turpretī ērģeļmūzikas tipiskie žanri

savukārt tikai retumis vērojami citu žanru kompozīcijās. Arī

pastorāle katrā novadā gūst atšķirīgas iezīmes.

Ne vienmēr varam runāt par primārā žanra tiešu citātu 1
,

kad

žanra funkcionālā nozīme saglabāta neskarta. Daudz biežāk vēro-

jama žanru sintēze, transformācija, kā arī žanriskā modulācija..
Primārā žanra pārveides jo bieži Alfrēda Kalniņa mūzikā

skar korāļa žanru. Tikai retumis komponistam ērģeļdarbos sasto-

pam korāļa melodiju citātus vai korāļa žanra citātu netransfor-

meta veida (korāļu prelūdijās, Variāciju tēmā). Ne senā korāļa
askētiskais, bezkaislīgais skanējums, ne protestantu korāļa fanā-

tiskais cīņas gars, ne arī atsevišķu latviešu autoru — Alfrēda

Kalniņa laikabiedru
— saldeni romantizētie korāļu oriģinālmel-

1 A. Sohora termins.
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diņi nevar rast tiešu atspulgu komponista mūzikas tēlu sistēmā.

Alfrēds Kalniņš it kā poetizē korāļa žanru, paņem no tā miera,

apskaidrības ideju, iekšējas atbrīvotības noskaņu. Vairumā gadī-

jumu korāļa pirmpamats, tā raksturīgo izteiksmes līdzekļu kom-

plekss — četrbalsīga akordu faktūra, nereti maiņu funkciju iekrā-

sota, vienmērīga ritmiskā kustība «nots pret noti», struktūras

īpatnības — kļūst par balstu tīra, objektīvi liriska tēla izveidei. 1

Vairākās korāļa izcelsmes Alfrēda Kalniņa tēmās uzmanību

saista īpatna struktūra. Tāpat kā korāļu meldijās katras teksta

rindas beigas iezīmē apstāšanās uz fermātas, tā arī šajās tēmās

katras frāzes beigas regulāri iezīmē metroritma maiņa vai jauna
faktūras detaļa. Tas noapaļo, līdzsvaro katru muzikālo domu.

«Klostera idilles» vidusdaļas un «Procesijas» vidusdaļas tēmās,
4 4 2

piemēram, regulāri ieturēta metra maiņa 4
+

4
+

4 ,
Skerco

vidusdaļas tēmas četrtakti regulāri noapaļo papildu figurācija,
«Svētvakara» un «Agitato» vidusposmu tēmas — pavadošās figu-

rācijas turpinājums pēc tam, kad melodija jau būtībā beigusies. 2

Elastīgas melodijas intonācijas un paralēlu sekstu balsvirze,

apvienojoties ar stingru regularitāti struktūrā, ritmā, un četr-

balsīgu akordu faktūra, rada idilliska kora dziedājuma iespaidu
«Klostera idillē». Vēl lielāks dziesmas melodijas iespaids redzams

Agitato tēmā un Prelūdijas vidusdaļas tēmā. Te jau jārunā par

korāļa un dziesmas žanru sintēzi. Agitato tēmu, kas iekļauta kom-

pleksā balsvirzē, pavada rāmi figurēts fons, kādu bieži sastopam
Baha korāļu prelūdijās. Prelūdijas tēma savukārt sakļaujas ar

pavadījumu paralēlos sekstakordos, saglabā vienmērīgu ritmu,
līdzenu melodisko vilni. Citos faktūras un metroritmikas apstākļos
tā varētu būt īsta dziesmas tēma.

Prelūdija, vidusdaļas tēma

1
Saja ziņa Alfrēda Kalniņa mūzikai ir saskarsmes punkti ar franču

«Schola cantorum» pārstāvjiem (Franks, Gilmāns, d'Endī v. c.), kuru pārdomu
lirikas lappusēs arī nereti var saklausīt korāļu žanrā balstītus mūzikas izteik-

smes līdzekļus.
2 Analoģisku gadījumu, kad papildu figurācija noapaļo katru frāzi, sasto-

pam, piemēram, C. Franka Korālī a-moll ērģelēm (otrā tēma).
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Ar žanra novirzienu sastopamies vienā no Skerco vidus-

posma tēmām, bet žanra modulācija vērojama «Kristus šūpļa
dziesmas» otrajā tēmā un «Svētvakara» vidusposmā. Korāļa

tipisko mūzikas izteiksmes līdzekļu kompleksu teikuma otrajā

daļā nomaina strauji mainīgi mažora-minora sistēmas akordi,

atkāpjoties tālu prom no atturīgā tēmas sākuma.

Un vēl jāmin kāda nozīmīga detaļa. Alfrēda Kalniņa mūzikā

sastopam korāļa-dziesmas, korāļa-pastorāles, korāļa-marša apvie-

nojumus, bet nesastopam korāļa tipa tēmas himniski pacilātā

skanējumā, kaut gan tieši tāds traktējums daudziem komponistiem
licies visorganiskākais korāļa žanram. Tādu korāļa tipa tēmu

majestātisku pilnskanību kā, piemēram, Lista h-moll sonātes bla-

kus partijā, Čaikovska «Manfrēda» kulminācijā, Lista, Franka,

Rēgera ērģeļdarbu kulminācijās, kur korāļa tēma vainago visu

iepriekšējo attīstību, Alfrēda Kalniņa darbu kulminācijās nedzir-

dam. Te skan mūzikas materiāls, kura žanriskās saites meklēja-

mas pastorālē, dabas tēlos. Tie ir Alfrēda Kalniņa optimistisko

koncepciju vainagojums, kur cilvēka dvēsele sajūsmā saplūst
nevis ar korāli, bet ar himnu dabas varenībai.

Otrs žanriski noturīgs komplekss Alfrēda Kalniņa mūzikā ir

saistīts ar pastorāles žanru. Pastorāle gan uzskatāma par sekun-

dāru žanru, tomēr tās raksturīgais izteiksmes līdzekļu komplekss
mūzikā ieņēmis tik stabilu vietu, ka neatpaliek no primārajiem
žanriem. Pastorālei raksturīgi koka pūšamo instrumentu tembri

(to grūti iedomāties, piemēram, metāla pūšamo instrumentu izpil-

dījumā), un tas ir viens no faktoriem, kāpēc pastorāles žanrs tik

izplatīts tieši ērģeļmūzikā. Arī ērģeļu ciltstēvs taču ir sirinkss —

pānflauta, un visdažādākie flautu paveidu tembri ir jebkuru ērģeļu

neatņemama sastāvdaļa. Pastorālei raksturīga iekšējas harmoni-

jas caurstrāvota noskaņa, vijīga balsvedība, nereti dabas balsu

un stabules motīvu atskaņas. Tikpat zīmīgs arī līgani šūpojošs

taktsmērs —

8 ( 8 ' 8 » )—» mierīgu akordu fons ar lielu

plagālo secību īpatsvaru. Tas sastopams pastorāles žanra vien-

kāršākajos variantos, kurus nosacīti sauksim par vokālajām pas-
torālēm. Bagātāka faktūra, ornamentiem apvīta melodija, nesa-

sprindzinātu diatonisku un hromatisku palīgskaņu un pārgājskaņu
fons raksturo krāšņākas, greznākas instrumentālās pastorāles.
Tomēr arī šī paveida faktūra balstās nereti uz «guļošiem basiem»,

nereti veido trio tipa faktūru un saglabā iepriekšminēto žanra

pamatnoskaņu.
Vokālās pastorāles žanra spilgtākais izteiksmes līdzeklis ir

melodija — noapaļota, trihordu intonāciju piesātināta, kadencēs

noapaļojošu intonāciju izlīdzināta
—, Alfrēda Kalniņa mūzikā —
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organiski saistīta ar tautasdziesmu raksturiezīmēm. Tāda ir viena

no levada un Allegro vidusdaļas tēmām, tāda arī Fantāzijas
dziedošā tēma.

Pastorāles un šūpļa dziesmas žanru sintēzi redzam «Kristus

šūpļa dziesmas» pirmajā tēmā un Skerco vidusdaļas pirmajā tēmā.

No pastorāles ņemts melodijas atbalsts uz akordu fona, daļējie

ērģeļpunkti, no šūpļa dziesmas — mierīga melodijas šūpošanās

ap balsta skaņām un šūpļa dziesmai raksturīgā summējuma struk-

tūra. 1

Dažkārt komponists izmanto tikai kādas atsevišķas pastorāles
žanra raksturīgas detaļas. To redzam, piemēram, vienā no

Allegro vidusdaļas tēmām. Būtībā paturēti tikai fona elementi,

līdzsvarots, noslēdzošs raksturs, bet melodiju aizstāj gammveida

pasāžas — vieglas, lidojošas kā vēja glāsts. No šī paņēmiena,
kad, saglabājot citas pastorāles žanra iezīmes, melodija ir izzu-

dusi, ceļš ved uz instrumentālo pastorāli, kur visi fona elementi

un melodiskās līnijas ir līdztiesīgi, kur melodija izceļas tikai kā

«viens starp līdzīgiem».
Instrumentāli pastorālei raksturīgs trio tipa izklāsts ar balsu

grupējumu 2:1 (manuāli : pedālis). Faktūru parasti veido gal-
venā līnija, kontrapunkta balss un līdzens bass. Raksturīga
izteikti lineāra domāšana un tēmas neperiodiska struktūra. Sīs

īpašības saklausām abu Alfrēda Kalniņa ērģeļu pastorālu sākuma

tēmās. Uzmanību saista arī kādas intonācijas vairākkārtīgi atkār-

tota šūpošana (Pastorālē H-dur — mazā terca, Pastorālē G-dur —

lielā sekunda) un viegli sinkopēta ritmika (1. un 9. nošu piemērs).
Līdzīgu izteiksmes līdzekļu kompleksu redzam arī Fantāzijas trešā

posma tēmā un īpaši greznā faktūrā — levada un Allegro vidus-

daļā, kur savijas četras patstāvīgas kontrapunktiskas līnijas.
2

Instrumentālo pastorāļu attīstītās faktūras radītā enerģija ne

vienmēr ļauj palikt šā žanra ietvaros. Tā saplūst vai pāriet uz

aktīvākas dabas žanriem. Tā, piemēram, Fantāzijas fināla posma

gaviles izlaužas straujā tokātas kustībā, saglabājot triju līniju

1
Summējuma struktūra, protams, pati par sevi vēl neliecina par šūpļa

dziesmas žanru, tomēr veido visai zīmīgu detaļu. Tā atspoguļojas daudzu

šūpļa dziesmu tekstu loģiskajā dalījumā un tam atbilstoši melodiju struktūrā.

Piemēram:

I+l +2 +4

Aijā
'

Ancīt ' ai-ja ' saldā miedziņa
'

Aijā
'

žūžū ' lāča bērni ' pekaināmi kājiņām '
Šūpo ' mani '

māmuliņa ' vālodzītes šūpulī
'

Čuči ' guli
'

līgaviņa ' uz manāmi rociņām 'v. c.
2 Kontrapunktisko līniju apvienojumos, šķiet, ietverta viena no pastorāles

žanra vispārinātām idejām: dabā taču nav galveno un blakus parādību, visas
vienādi nozīmīgas un patstāvīgas, kaut ari cieši savstarpēji saistītas.
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levads un Allegro

patstāvību un atšķirīgas funkcijas. Te varam runāt par minēto

žanru sintēzi. Savukārt Pastorāles G-dur un Agitato otrās tēmas

no dabas ainas ievirzās liriski dramatiskā sfērā. Zanrisko modu-

lāciju iezīmē akordu virknes, jauni melodiski motīvi. Bass atsakās

no fona lomas un iesaistās darbībā. Šo piemēru straujās faktūras

maiņas, dinamiski piesātinātais skaņu raksts būtībā ieved jau citā

žanrā — improvizācijā.
Arī improvizācija, līdzīgi iepriekš aplūkotajiem žanriem, ir

izturējusi gadsimtu pārbaudi un cieši iesakņojusies ērģeļmūzikā.
Tā saistīta ar kvēlu temperamentu, brīvību, virtuozitāti, bagātu
fantāziju. lespējams, ka, jūsmojot tieši par kādas tokātas vai

fantāzijas vareno skaņu celtni, Onorē dc Balzaks rakstījis: «Ērģe-
les — tas ir sava veida pjedestāls, uz kura paceļas dvēsele, lai

pēc tam mestos pasaules telpā, savā lidojumā cenšoties skicēt

tūkstoš ainu, gleznot dzīvi, pārvarēt bezgalību, kas šķir debesis

no zemes.»

Improvizācijas aicinājums ir iejūsmināt un pārsteigt klausī-

tājus, sniegt visas izjūtas kāpinātā veidā. Šim žanram raksturīga
impulsīva mainība. Mainība faktūrā, akordu grēdām pretstatot
virtuozas pasāžas un arpēdžijas, mainība struktūrā un tematismā.

Procesuālā puse vienmēr dominē pār strukturālo, te valda brīvas

•caurkomponētas formas gars, kas nepakļaujas periodiskām likum-

sakarībām.

Alfrēda Kalniņa mūzikā improvizācijas žanra iezīmes sastopam
Fantāzijā, levadā un Allegro, Prelūdijā un Skerco. Mazliet savrup
stāv Fantāzijas ievads. Arī te valda pacēlums, aktīvas imitācijas,



akordu virknes izceļ patētisku trioļu grupas, tomēr tēmas melodijā

nepārprotami iezīmējas liriskās melodikas intonācijas (kāpjoša

kvinta, noturīgo pakāpju aprotājums). Citās patētiski improviza-

toriskajās tēmās tādu sintēzi nesastopam.

Fantāzija

Īpaši koncentrēti un spraigi ir improvizāciju posmu sākumi.

levada, Skerco un Prelūdijas sākumi ir stipri līdzīgi — aktīvs

pedāļa rečitatīvs, negaidīts pagrieziens harmonijā (visos trīs gadī-

jumos — VI zemās pakāpes sekstakords Do mažorā!), alterētu

akordu ķēde un brīva tālākā attīstība. Neraugoties uz līdzību,

sākuma impulsi iezīmē arī atšķirību, kas ietekmē katra skaņdarba
notikumu tālāko risinājumu. levada krītošās sekundas darbību

ievirza kvēli romantiskā gultnē, Skerco tēmas iešūpošanās pa

noturīgajām skaņām aizsāk skaņkārtiski kontrastējošo elementu

pretnostatījumu virkni, bet Prelūdijas sākums būtībā jau met

arku uz kompozīcijas izskaņu, kur pedāļa motīvs skan ilgstoši kā

visas skaņdarba konfliktu attīstības augstākais un spriegākais
punkts.

Visumā Alfrēda Kalniņa ērģeļdarbu improvizācijas žanra

izteiksmes līdzekļu kompleksā neapšaubāmi jūtama romantiskās

ērģeļmūzikas tipisko paņēmienu ietekme. Neatkārtojami sav-

dabīgā, kalniņiskā patētiski dramatiskajās lappusēs ir krietni

mazāk nekā lirikas sfērā. Individualitāte improvizācijas žanra

ietekmētajos mūzikas tēlos izpaužas nevis detaļās, nevis kāda

atsevišķa formas posma ietvaros, bet gan kopējā formas drama-

turģijā, kur galēji atšķirīgu žanru pretnostatījums vēl spilgtāk
izceļ kā viena, tā otra žanra raksturvaibstus.

Teiktajam vēl piemetināsim to, ka Alfrēda Kalniņa ērģeļdarbos
vairākkārt skan marša žanrs. Kāzu maršā un IX variācijā no

Variācijām par Jāz. Vītola tēmu to uztveram kā žanra citātu. Pro-

cesijā un Variāciju Sēru maršā — kā žanra transformāciju. Te

saklausāmas visas raksturīgās marša žanra iezīmes — faktūrā,
ritmikā, melodijā. Tomēr uz marša bāzes te veidojas plaši izvēr-

stas skaņu gleznas ar simfoniskas attīstības elpu.
Rezumējot žanrisko saišu pārskatu, varam secināt, ka Alfrēda

Kalniņa ērģeļmūzika sakņojas un jo bieži izmanto ērģeļmūzikas
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stabilos žanrus, pie tam mūzikas iekšējo procesu atklāsmē līdzās

citiem paņēmieniem darbojas arī aktīvi žanriskie procesi — žanru

sintēze, transformācija, novirziens, modulācija. Par Alfrēda Kal-

niņa mūzikas raksturīgākajiem, no objektīvās lirikas izrietošiem

žanru apvienojumiem jāuzskata korāļa-šūpļa dziesmas, korāļa-

pastorāles, pastorāles-dziesmas žanru sadarbība, bet procesuālā

ziņā — mazāk dinamisku žanru tieksmi modulēt uz dinamiskā-

kiem žanriem (korālim uz lirisku dziesmu, instrumentālai pasto-
rālei uz improvizācijas izklāstu).

Formas veidošanas īpatnības Alfrēda Kalniņa
ērģeļmūzikā

Visciešākās sakarības Alfrēda Kalniņa mūzikā saskatām starp
tēmu žanrisko pamatu, tēmu struktūru un attīstības principiem.
Tēmu izveidē arvien atspoguļojas žanrisko pirmveidu raksturīgais
struktūras ritms, tas mainās līdz ar žanrisko pazīmju maiņām,
nosaka tēmas attīstības paņēmienus un ietekmē visas kompozī-

cijas struktūru. Žanri, kuri jau pēc savas dabas ir viennozīmīgāki
vai veido saliedētu žanrisko kompleksu, rod izpausmi līdzsvarotās

struktūrās. Tādiem pieskaitāmi korālis, šūpļa dziesma, vokālā

pastorāle, maršs. Savukārt žanri, kuri pēc dabas ir polifoni vai

daudznozīmīgi, veido nelīdzsvarotas struktūras. To vērojam
instrumentālās pastorāles un improvizācijas žanru sfērā.

Visas Alfrēda Kalniņa ērģeļdarbu žanriski viendabīgās tēmas,
kuru pamatā likti korāļa, šūpļa dziesmas, marša un vokālās pasto-
rāles žanri, veido atkārtotas uzbūves kvadrātiskus periodus ar

kadenču sasaukšanos teikumu noslēgumos. Šajās tēmās izturēts

nemainīgs struktūras ritms. Par kopīgu īpašību jāuzskata arī tas,
ka melodiskais tematisms ir vienmērīgi izlīdzināts visas tēmas

robežās — nevaram droši atdalīt tematisko graudu, tā attīstību

vai noslēgumu. Sie momenti plastiski saplūst vienotā elpā. Vai-

rumam šīs grupas tēmu raksturīgs līdzsvarots, ieliekts vilnis bez

vienas izceltas galvenās kulminācijas. Minētie paņēmieni rada

ideālu līdzsvarotību, harmonijas izjūtu, tēmas klausītāja priekšā
it kā nostājas uzreiz gatavā veidā, to tapšanas procesu mēs it kā

neredzam.

Tada ir, piemēram, gleznaina Šūpļa dziesmas pirmā tema:
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Tāda ari Skerco vidusposma tēma, kuras divi tematiskie elementi

papildina viens otru un, periodiski atkārtojoties, veido noslēgtu
tonālu loku

a b '
a b ' a b ' a b ' '

T 4~
~

4

E-dur gis-moll H-dur E-dur

un «Klostera idilles» korālis, kur tematismā atkārtojas līdzī-

gas frāzes, bet tonālā plānā redzam pāru periodiskumu
a a1 a

2
a3

3 3 3 ~3~ . Nav nepieciešams pārskatu papildināt —to pašu
A A fis fis

vienmērīgo struktūru ritmu un tematisko izlīdzinājumu atra-

dīsim visās citās žanriski viendabīgajās tēmās. Zīmīgi, ka

tēmas īpašības rod tiešu atspulgu visa skaņdarba vai lielāka

posma izveidē, proti, atkārtojoties tēmu garums un struktūra tiek

saglabāti un tā kļūst vai nu par maza variāciju cikla pirmo izve-

dumu, vai arī par izejas punktu nelielai trīsdaļīgai formai.

Tipiskākām korāļa žanra tēmām ir nosliece veidot variāciju ciklus

(piemēram, Agitato vidusdaļā — četri variēti caurvedumi, «Klos-

tera idillē» — trīs, «Procesijas» vidusdaļā — piecas variācijas).
Pastorālās tēmas savukārt dod sākumu trīsdaļīgām formām ar

patstāvīgu, bet maz kontrastējošu epizodisku tēmu vidusposmā.
Pavisam cita aina atklājas žanriski daudznozīmīgo tēmu

struktūrā un attīstībā. Te norisinās nemitīga mainība un attīstība,
veco elementu pārtveršana jaunā kvalitātē un jaunu radīšana. Šīs

grupas tēmās redzam spilgti atdalītas stadijas: impulss (tematis-
kais grauds ar izteiktām žanra iezīmēm) — attīstība — noslē-

gums. Teikto ilustrēsim ar dažiem piemēriem.
Gleznaini krāšņā Duetto posms no Allegro vidusdaļas ir atkār-

totas uzbūves, kvadrātisks periods ar variētu faktūru otrajā tei-

kumā. Tas viss, protams, ir ļoti vienkāršs un parasts un sastapts
neskaitāmas reizes. Tomēr, tuvāk ieskatoties pirmā teikuma struk-

tūrā un tematiskā grauda attīstībā, atklājas visai intensīvi procesi.

Allegro. Duetto posma tēma
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Pirmais motīvs — krītoša sekundas intonācija, kurai seko

attīstība — sekvence (i:m=l:l). Sai uzbūvei, kurai individuali-

zēto intonāciju un ritmikas dēļ ir tematiskā grauda loma, seko

sekundu intonāciju un sinkopju ķēdes turpinoša attīstība

(i:m=2:2). Nākamā uzbūve, turpinot attīstību, sekvencē visu

pirmo frāzi (i:m =4:4). Sekvences beigās melodija negaidīti
uzlido pa kvintu uz augšu. Tas dod papildu impulsu attīstībai un

pārslēdzas uz brīvām imitācijām (i:m= 8:8). Un beidzot —

perioda otrais teikums, atkārtojot iepriekšējo citā faktūrā, realizē

attīstību visa formas posma līmenī (i:m= 16:16).

Līdzīgus procesus nav grūti saklausīt arī Pastorāles H-dur

otrajā periodā, kur tāpat risinās tematisko impulsu un attīstības

pārtveršana arvien lielākās struktūrās un tāpat kāpuma galotnē

pārsteigums: jauns, gavilējošs motīvs ar patstāvīgu ritmisko zīmē-

jumu, kas izraisa turpmāko faktūras maiņu.

Pastorāle H-dur, 2. periods

Vēl izteiktāku motīvu mijiedarbību redzam Pastorāles G-dur

pirmajā tēmā, kur teikuma līmenī starp frāzēm veidojas visai

ievērojams konflikts (pirmā frāze raisa attīstības kāpnes, bet otrā

darbību spēji nobremzē). Neatrisinātais konflikts izraisa formas

tālāku turpinājumu — intensīvu kāpinājumu, jaunu intonatīvi rit-

misko veidojumu galotnē un reprīzes elementu.
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Pastorāle G-dur, 1. tēma

Līdzīga aina arī Pastorāles G-dur otrajā tēmā un Agitato pir-

majā tēmā, kuru risinājumā izmantota divdaļu forma un caurviju
attīstība. Ja pastorālas ievirzes tēmās līdzās tematisma atjauninā-
šanai spēcīgi darbojas arī ģenētiskā saite, līdzība un pārņemšana,
tad improvizācijas ievirzes tēmās elementi ir daudz kontrastējo-
šāki — katrs savā faktūrā, savām harmonijām. Līdz ar to tēmu

uzbūves ir vaļējas, nenoslēgtas, raksturīgi divfāžu veidojumi bez

noslēdzošās stadijas. Vispilnīgāk minētās iezīmes atklājas Prelū-

dijas pirmajā posmā. Konflikta pretnostatījumu rada jau pats
sākums — diatoniskās pedāļa rečitācijas motīvs un spēcīgo akordu

grupa. Trīskārša sekvence atrisinājumu nedod, bet otrreizēja
tematisko elementu konfrontācija vēl vairāk sakāpina spriegumu.
Tālāk spontānā izverdumā mainās dažādi faktūras paņēmieni —

nesalīdzināmi intensīvāki par instrumentālo pastorāļu tēmās

sastopamajiem. Tomēr arī šeit, otrajā teikumā, attīstības galotnē
kustību vainago un pārrauj jauns motīvs — papildu tematiskais

impulss, kas pieprasa attīstību turpināt vēl nākamajā formas

posmā.

Žanriski daudznozīmīgo tēmu spraigie iekšējās attīstības pro-
cesi aktīvi ietekmē arī visas kompozīcijas formas izveidi. Skaņ-
darbiem, kuros piedalās improvizācijas žanra tēmas, raksturīgs
kompozīcijas struktūras accelerando — jo tuvāk beigām, jo noti-
kumi risinās straujāk. Skerco, levada un Allegro un Procesijas
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koncentriskajās uzbūvēs tas izpaužas reprīžu saīsinājumā, pēdējā

posma saplūšanā ar kodu, Pastorāles G-dur, Prelūdijas trīsdaļīgo
formu reprīžu dinamizācijā. Pretējā formas ritma maiņa — sava

veida ritenuto — raksturo tos skaņdarbus, kuri saistīti ar korāļa,

šūpļa dziesmas žanriem, kā arī ar pastorāles vienkāršākajiem pa-
veidiem. Šiem skaņdarbiem raksturīgas visai plašas kodās — izska-

ņas, kurās autors, it kā negribēdams šķirties no galvenā tematisma,
vēlreiz un vēlreiz atkārto zīmīgākās intonācijas (Pastorālē
H-dur — mazo tercu, Šūpļa dziesmā — toniku apdziedošo motīvu),
akordu secības («Klostera idillē» — plašs plagālais papildinā-

jums, «Svētvakarā» — ilgstoši izturēta tonika) vai plašākus tēmu

fragmentus (Fantāzijas kodā, Kāzu marša kodā). Un līdzīgi tam,
kā papildu impulss spēj nobremzēt tēmas attīstību teikuma vai

perioda galotnē, arī ieilgušās kodās nereti nobremzē kāds jauns,

iepriekš neizmantots paņēmiens. Fantāzijas izskaņā tas ir ar

apkārtējo diatoniku kontrastējošs II zemās pakāpes sekstakords,

kas pāriet noslēguma tonikā, Kāzu maršā — zemo pakāpju trij-
skaņu secība - lII_~VI-- lI_~V_I, vēl citos gadījumos — jauna
faktūras detaļa.

Rezumējot teikto par Alfrēda Kalniņa ērģeļdarbos vērotajām

īpatnībām tēmu struktūras, attīstības un kopīgās formas izveidē,

jāatzīmē, ka ērģeļkompozīcijās valda visciešākā savstarpējā saka-

rība starp minētajām norisēm, un tas ir viens no svarīgākajiem
faktoriem mākslinieciskā veselā izveidē. Svarīgi atzīmēt arī to,
ka kvadrātisko struktūru ietvaros, kuras tik ļoti iemīļojis Alfrēds

Kalniņš un kuras ar dažiem izņēmumiem dominē viņa ērģeļdarbos,
risinās jo spraigi attīstības procesi: katra mazākā struktūra, into-

nācija, harmoniska secība rod attīstību un turpinājumu formas

augstākā līmenī, pie tam aktīvākajās tēmās raksturīga divfāžu

attīstība: impulss — attīstība (bez noslēguma stadijas). Un kā

vienu no Alfrēda Kalniņa dramaturģijas savdabīgākajām iezīmēm

vēlreiz gribas pasvītrot papildu tematisko impulsu izmantošanu

tēmu, formas posmu un visu skaņdarbu galotnēs, kas parasti spēji
pārtrauc uztveres inerci un nobremzē kustību. Jo zīmīgi, ka vis-

biežāk papildu tematiskā veidojuma lomā ir Alfrēdam Kalniņam
raksturīgās gaviļu motīvu intonācijas. Funkcionāli tās izpilda
papildu impulsa lomu, emocionāli — kā tipisks pastorāles žanra

objektīvās lirikas ritmointonāciju komplekss stājas pretim liriski

dramatiskajam sasprindzinājumam. 1

Gadsimta sākumā ienākot latviešu mūzikā, Alfrēds Kalniņš
nav ne pirmais, ne vienīgais ērģeļvirtuozs. Viņam līdzās darbojas

1 Daudzas no šeit atzīmētajam formas veidošanas likumsakarībām rakstu-

rīgas arī Alfrēda Kalniņa citu žanru kompozīcijām.



tādi atzīti ērģelnieki kā Oskars Šepskis, Ludvigs un Ādolfs Bētiņi,
Ādams Ore, Jānis Sērmūkslis, Jānis Turss, vēlāk vairāki jaunākās

paaudzes ērģelnieki, nemaz jau nerunājot par krietnu pulku ierin-

das ērģelnieku, kas, godīgi veikdami baznīcas ērģelnieku pienā-
kumus, sagatavoja augsni spilgtākiem talantiem, starp kuriem

Alfrēds Kalniņš vienmēr vērtēts kā spožākā zvaigzne. Toties lat-

viešu ērģeļmūzikas radīšanā Alfrēdam Kalniņam pieder neno-

liedzama prioritāte. Tiesa, atsevišķus ērģeļdarbus atrodam arī

Jurjānu Andreja, Jāzepa Vītola, kā arī vairāku šodien jau aiz-

mirstu komponistu daiļradē. Tiesa, gan visai plašs ir Ādama Ores

ērģeļkompozīciju skaits. Bet tomēr tās ir vai nu epizodiski, gadī-

juma dēļ rakstītas, vai arī tām trūkst mākslinieciskas patstāvības.

Nozīmīgākas lappuses līdzās Alfrēdam Kalniņam latviešu ērģeļ-
literatūrā tiek rakstītas, sākot ar trīsdesmitajiem gadiem, kad

ērģeļmūzikā savu vārdu saka Jēkabs Graubiņš, brāļi Mediņi un

vairāki jaunākās paaudzes komponisti. Tomēr par latviešu ērģeļ-
mūzikas aizsācēju jāuzskata Alfrēds Kalniņš, kura ērģeļdarbi,
kaut arī skaitliskā mazākumā, ar pilnām tiesībām ir cienīgi ieņemt
vietu līdzās viņa citiem plašas sabiedrības atzītiem mūzikas žan-

riem — gan augstas profesionālas kultūras dēļ, gan neatkārto-

jamas mākslinieciskas individualitātes dēļ. Pārāk kūtri un negri-
bīgi esam vērtējuši šo Alfrēda Kalniņa daiļrades daļu. Koncertos

ganbieži skan Fantāzija, bet tikai retumis citas kompozīcijas. Lie-

lākā daļa Alfrēda Kalniņa ērģeļkompozīciju vēl nav iespiestas —

vienas autorrokrakstos glabājas bibliotēkās, citu liktenis vispār
nav zināms. Šodien, kad latviešu ērģeļmūzika ir izveidojusies par
visai kupli sažuburotu un vērā ņemamu žanru, lielāku uzmanību

pelnījis arī tās pirmā patstāvīgā ceļa gājēja Alfrēda Kalniņa
devums.
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JAUNI MATERIĀLI PAR EMILI MELNGAILI

Mūsu ievērojamā koradziesmas meistara un folklorista Emiļa

Melngaiļa dzīve un daiļrade ir plaši aplūkota monogrāfiskajos
darbos (E. Stumbre. «Emilis Melngailis», S. Stumbre. «Emilis

Melngailis. Raksti».), viņa folkloras rakstu izdevumos, kā arī dau-

dzos rakstos periodiskajā presē.
Taču Melngaiļa mantojuma nozīmība mūsdienu latviešu kul-

tūras dzīvē ir tik liela, ka katrs jauns dokuments un ziņa, kas

bagātina mūsu priekšstatus par viņa darbību, izraisa lielu interesi.

Tāpēc šajā rakstu krājumā ievietojam materiālu par meistara

studijām Drēzdenes konservatorijā un pedagoģisko darbību Taš-

kentā, kur viņš diezgan ilgu laika posmu pasniedza vācu (vēlāk

angļu) valodu turienes Kadetu korpusā.
Par Melngaiļa studijām Drēzdenē pētījumu sagatavojis pa-

domju mūzikas zinātnieks, Ļeņingradas konservatorijas profesors
Semjons Ginzburgs, kurš plaši pazīstams ar plašām un daudz-

pusīgām zināšanām, stingri pamatotiem secinājumiem un rūpīgu
argumentāciju. S. Ginzburgs daudz uzmanības veltījis latviešu

mūzikas vēstures un folkloras jautājumiem. Viņa vadībā vairāki

latviešu mūzikas zinātnieki ieguvuši kandidāta grādu. Viņa īpašu
uzmanību piesaistījusi Emiļa Melngaiļa kolorītā personība, lat-

viešu meistara ciešie sakari ar krievu un citu tautu kultūrām. Šajā
novadā S. Ginzburgs nācis klajā ar vairākām publikācijām.

Savukārt, muzikoloģe Silvija Stumbre sagatavojusi jaunu
materiālu par Emili Melngaili Taškentā. Četrpadsmit gadus no

sava mūža pašos spēka gados viņš nodzīvoja šajā Vidusāzijas
pilsētā. Dokumenti liecina, ka no 1908. gada līdz 1918. gadam
viņš strādāja par vācu valodas skolotāju Taškentas Kadetu kor-

pusā. Par viņa darbību šajā pilsētā materiāli pētījumiem bija
galvenokārt tik, cik dažādās publikācijās un autobiogrāfijā «Mans

dzīves gājums» rakstīja pats komponists. Arī Taškentas arhīvs,
atbildot uz mūsu jautājumiem, deva ļoti maz jauna.

Par Emili Melngaili kā skolotāju ieguvām papildu materiālus,

tuvojoties viņa simtgades jubilejai. Pateicoties komponista meitas
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Lindas Subris aktivitātei, divi viņa bijušie audzēkņi no Kadetu

korpusa laikiem, tagad Ļeņingradā strādājošie profesori B. Rogov-
skis un D. Bogorodinkis uzrakstīja atmiņas par savu bijušo vācu

valodas skolotāju. Šie jaunie atmiņu skicējumi ne tikai apstiprina

jau zināmo, bet ienes jaunas nianses un papildinājumus savda-

bīgās personības raksturojumā. Par to lai pateicība rakstītājiem.

Taškentā

Broņislavs Rogovskis:

Manās atmiņās Emilis Jakovļevičs ir skolotājs. Es taču pie

viņa mācījos sešus gadus — un šie seši gadi visu mūžu saglabāsies
manā atmiņā. Es atceros vācu valodas skolotāju nepavisam ne

līdzīgu citiem skolotājiem, savdabīgu kopš pašas pirmās stundas.

Pie mums ienāca liela auguma, spēkpilni noaudzis cilvēks,

apkrāvies ar milzīgu daudzumu visdažādāko priekšmetu. Tur bija
dažādu krāsu grāmatas un burtnīcas, spalvaskāti un zīmuļi, pude-
līte ar tinti un, atceros, pat gabaliņš rupjmaizes. Es rakstīju, ka

klasē ienāca cilvēks — tas nav precīzi. Cilvēks nevis ienāca,
bet ielidoja klasē, ātri izlika attiecīgos aksesuārus uz skolotāja
galdiņa, un pret mums vērsās līksma, smaidoša seja ar atklātu

pieri. «Guten Tag,» viņš sasveicinājās ar mums vāciski. Tas bija
Emilis Jakovļevičs Melngailis. Sākās pirmā stunda. Kā pirmajā
tā arī daudzās sekojošajās stundās mēs nedzirdējām no Emiļa
Jakovļeviča lūpām nevienu krievu vārdu. Visas pieminētās grā-
matas un zīmuļi pārvērtās par kleine unci grosse Bucher, rote,
gelbe und braune Bleistifte und so meiter und so weiter... Inte-

resanti, ka arī rakstīt mēs sākām nevis ar gotiskajiem 1, nedz latīņu
burtiem, bet ar īpašiem fonētiskiem. Tie precīzi norādīja katra

burta izrunu, atbilstību rakstītajam. Tādējādi viņš panāca, ka

vairumam no mums bija pareiza izruna jau sākot ar pašām pir-
majām mācību stundām. Man šī īpašā pasniegšanas maniere

nepagāja neievērota, lūk, vēl kādēļ — pirms iestāšanās korpusā
es gadu mācījos Skobeļevas (tagadējās Fergānas) ģimnāzijā un

domāju, ka kaut ko jau zinu. Izrādījās, ka tas, ko zinu, man nepa-
līdzēja, bet tieši otrādi — traucēja. Pat tādu vienkāršu vārdu kā

«ich» es izrunāju nepareizi. Vairāk kā pusi mācības gada mēs

pielietojām fonētisko rakstību un tā pieradām, ka pāriet vispirms
uz gotisko un vēl pēc pāris gadiem uz latīnisko galīgi negribējās.

1 B. Rogovska atmiņu rokraksta visi vācu teksta iestarpinājumi sniegti
gotiskajā raksta.
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Emilis Melngailis Taškentā

Lūk, tāda manās atmiņās ir pirmā iepazīšanās ar vienu no

manas bērnības un jaunības lieliskākajiem skolotājiem.
Tādu cilvēku kā Emilis Jakovļevičs nevarēja neievērot. Viņam

bija sava pasniegšanas metode: izskaidrojot jauno vielu un gra-

matiku, no savām grāmatiņām viņš uzdeva no galvas iemācīties

kādu daļu teksta, kas atspoguļoja jaunos likumus. Tie vienmēr

bija viegli iegaumējami stāstiņi. Tādā veidā viņš panāca, ka mēs

iemācījāmies pielietot likumus praktiski un arī papildinājām vārdu

bagāžu. Interesanti, ka kontroldarbi visai klasei notika gandrīz
katru stundu. Tādos gadījumos viņš vienmēr «ielidoja» klasē ar
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tādiem vārdiem kā Schriftliche Arbeit vom 23. Oktober. Viņš vien-

mēr pats nosauca datumu, kad tika rakstīts darbs. Neatceros, vai

viņš nosauca arī gadu. 1 Burtnīcas mēs jau turējām gatavība. Cit-

reiz viņš lasīja krieviski vienu, divas frāzes no uzdotā stāsta, bet

mums tās burtiski vajadzēja tulkot vāciski. Tūlīt pat mūsu klāt-

būtnē notika burtnīcu pārbaude un tika izliktas atzīmes pec

12 punktu sistēmas. Turklāt visas 12 atzīmes viņš izmantoja. Pie-

dodiet, nevis 12, bet 13. «0» viņš lika tam, kas burtnīcā neierak-

stīja darba virsrakstu «Schriftliche Arbeit» v. tml. Tādēļ mēs savās

piezīmju grāmatiņās, kur ierakstījām saņemtās atzīmes arī citos

priekšmetos, vācu valodas atzīmēm vienmēr iedalījām ne mazāk

kā divas rindiņas. Ceturkšņa beigās, ja atzīmju vairākums bija
12 un skolniekam laba izruna, gadījuma 8 un 7, pat 5 viņš neņēma

vērā un izlika ceturksnī 12.

Emilis Jakovļevičs lieliski zināja vācu, krievu un, protams,
arī savas dzimtās latviešu valodas, ja tā var izteikties, teoriju.

Viņa paskaidrojumi par vārdu izcelšanos un kopējām vārdu sak-

nēm daudzās valodās, dažkārt pat ne līdzīgās, palīdzēja man

iemīlēt arī krievu valodu. Emilis Jakovļevičs man iemācīja atklāt

(precīzāk — saskatīt) vārdu skaistumu un līdz ar to arī valodas

bagātību. Un vienmēr, kad mani lasot vai sarunā sajūsmina krievu

valodas daudzpusība, kolorīta nianses, muzikalitāte, kristāl-

skaidrums, es pateicos par to Emilim Jakovļevičam.
Lai pabeigtu skolotāja Emiļa Jakovļeviča raksturojumu, nevar

neapstāties pie vēl kāda ļoti svarīga apstākļa: pēc pirmā pasaules
kara pie mums korpusā un arī citās cariskās Krievijas mācību

iestādēs sāka izskaust no mācību programmām vācu valodu un to

nomainīt ar angļu. Tagad es saprotu, ka šis apstāklis asi būtu

skāris Emiļa Jakovļeviča lielās ģimenes nākotni. Nu, bet tas bija
Melngailis — Melnais gailis, kā viņš pats sava uzvārda latvisko

nozīmi mums paskaidroja.
Emilis Jakovļevičs divu turpmāko gadu vasaras brīvdienas

pavadīja Londonā. Iznāk, ka viņš divos gados, bez atelpas un

atraušanās no tiešā skolas darba, iemācījās angļu valodu, pabei-
dza speciālu mācību iestādi Londonā, ieguva tiesības mācīt to

vidējās mācību iestādēs un palika daļēji par vācu un angļu valo-

das pasniedzēju pie mums korpusā.
Rūgti nožēloju, ka manas atmiņas ir ļoti trūcīgas par Emili

Jakovļeviču, kā par mūziķi, diriģentu un komponistu. Zinu, ka

viņš pabeidza Pēterburgas konservatoriju ar izcilību. Es biju klāt

paris simfoniskajos labdarības koncertos (par labu ievainotajiem),
1 E. Melngailis atzina tikai viena veida datēšanu, kurā datums, mēnesis un

gads sekoja noteikta secībā, piemēram — 23. oktobris, 1976. Pie šī jautājuma
komponists speciāli pakavējies arī autobiogrāfijā «Mans dzīves gājums».
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kurus diriģēja Emilis Jakovļevičs. Viņa platā mugura vizītsvārkos

(es pirmo reizi viņu redzēju šādā apģērbā) vēl tagad it kā ir

manu acu priekšā. Orķestris bija sastādīts no neprofesionāliem

mūziķiem. Viņu vidū bija arī mūsu korpusa direktors, ģenerāl-

majors fon Kons, kurš spēlēja čellu. Tika atskaņots Bēthovena

«Egmonts».
Jāsaka, ka toreizējā Taškentas muzikālā sabiedrība maz sevi

lika manīt. Atskaitot nedaudzus labdarības koncertus, es neko

citu neatceros. Toties tuvāk revolūcijai, apmēram 1915.—1916.

gadā, virsnieku namā sestdienās regulāri skanēja lielisks simfo-

niskais orķestris. Spēlēja austriešu, ungāru un vācu karagūstekņi.

Skanēja Bēthovens, Mocarts, Lists, Guno, Sūberts (nāk prātā —

klausoties «Nepabeigto simfoniju», es biju tik aizkustināts, ka

neizturēju un apraudājos). Šī orķestra izpildījumā es_ pirmo reizi

noklausījos Čaikovska 5. simfoniju, tīksminājos par Strausa val-

šiem. Sis orķestris mani pievērsa klasiskās mūzikas skaistumam,
kuras cienītājs esmu līdz pat šai dienai. Kā redzat, atmiņas par
Emili Jakovļeviču kā mūziķi, patiesību sakot, ir visai trūcīgas.
Atceros motīvu, kuru viņš sacerēja Samiso balādei «Burg Niedeck

bist im Elsass der Sage wohl bekannt»1 (tā šī balāde iesākās),
taču uzrakstīt notis es neprotu.

Pie kā arī Emilis Jakovļevičs neķērās, viņš visu darīja ar

izpratni un zināšanām. Man kādreiz iznāca pabūt viņa vīna-

dārzā. Tūlīt ievēroju ideālo kārtību saimniecībā, un viņa sniegtie

paskaidrojumi apliecināja, kā arī saimniecība tiek pārvaldīta ar

izpratni.
Pienāca noslēgums manām mācībām korpusā. Sākās 1917. gads,

revolūcija. Mūsu dzīves ceļi izšķīrās uz mūžu. Un tikai vēl vien-

reiz manā dzīvē uzdzirkstīja viņa — Emiļa Jakovļeviča Meln-

gaiļa vārds, kad izlasīju laikrakstā «īlpaßAa» paziņojumu par

viņa apbalvošanu ar Darba Sarkanā Karoga ordeni. Es toreiz

izjutu pamatotu lepnumu, lepnumu par to, ka tiku mācījies pie
skolotāja, kurš bija mūsu lielās Dzimtenes atzīts un kurš arī

manā dzīvē bija devis tikai visu skaistāko.

Dmitrijs Bogorodinkis:

Emilis Jakovļevičs Melngailis bija ne vien talantīgs mūziķis,
bet ari brīnišķīgs svešvalodu skolotājs. Sākumā viņš pasniedza
vācu, bet vēlāk angļu valodu Taškentas Kadetu korpusā. Viņa

1 Adelberta Šamiso balāde «Milzenes rotaļlieta» (Das Riesenspielzeug)
tulk.
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stundas bija tik interesantas, dzīvas un noderīgas, ka arī pēc dau-

dziem gadiem skolnieki viņu atceras ar pateicību.
No 1910. gada augusta līdz 1915. gada aprīlim es redzēju Emili

Jakovļeviču divas reizes nedēļā. Tas bija gara auguma brašs vīrie-

tis (1910. gadā viņam bija 36 gadi), ļoti kustīgs un enerģisks.

Atšķirībā no dažiem citiem pasniedzējiem, viņš vienmēr bija ģēr-
bies privātās drēbēs.

Pirmajā 1909.—1910. mācību gadā mūs mācīja cita vācu valo-

das skolotāja. Mums uzdeva iemācīties vācu burtus (gotu rakstā)

no tabulas, kas karājās klasē. lepretī katram vācu burtam atradās

atbilstošs krievu burts. Mēs drīz apguvām burtus un ātri sākām

izprast arī atsevišķu vārdu nozīmi, bet izruna bija tik nepareiza,
ka skolotājai nācās labot gandrīz katru lasīto vārdu. Drīz sākām

mācīties arī gramatikas galvenos likumus: lietvārdu locīšanu, dar-

bības vārdu locīšanu un tā joprojām.
Gluži citāda kļuva vācu valodas mācīšanās, kad nākamajā

gadā to sāka pasniegt Emilis Jakovļevičs. Rēķinādamies ar mūsu

priekšzināšanām, viņš sāka ar mums sarunāties tikai vāciski. Uz

viņa uzdotajiem jautājumiem arī mums bija jāatbild tāpat —

vāciski. Pirmajā laikā no tādas sarunas nekas neiznāca. Daudz

no tā, ko viņš runāja, mēs nesapratām un, ja arī sapratām, tad

nevarējām atbildēt pareizi. Ja kāds kaut ko centās paskaidrot
krieviski, Emilis Jakovļevičs aizsedza ausis un atsacījās klausī-

ties. Agrāk apgūtie gramatikas likumi tagad sarunu valodā maz

palīdzēja.

Turpmāk mēs sapratām, ka Emilis Jakovļevičs māca svešva-

lodu gluži citādi. Ar gadiem aptvērām, ka šis citādi izpaužas tā,
ka svešvalodu vajag apgūt tikpat dabiskā veidā, kā tas notiek

agrā bērnībā ar dzimto valodu. Cik atceros, Emilis Jakovļevičs
mīlēja teikt, ka, lai apgūtu svešvalodu, sākumā vajag klausīties

svešu runu, pēc tam, uztverot frāzes nozīmi, censties pašam runāt.

Bet pusaudža un jaunieša vecumā vajag mācīties lasīt un rakstīt.

Tādējādi Emiļa Jakovļeviča pamatprasība bija — stundās runāt

tajā valodā, kuru mācies.

Pats Emilis Jakovļevičs šo likumu pārkāpa tikai divos gadī-
jumos. Pirmkārt, kad pēc vairākiem neatlaidīgiem atkārtojumiem
viņš nevarēja saprast, ko sarunu biedrs vēlas pateikt. Tad viņš
saērcināts ieteicas: «Runājiet krieviski.» Protams, tas viss klasē

izraisīja smieklus, samulsinot skolnieku un skolotāju.
Otrs apstāklis, kad Emilis Jakovļevičs, nu jau mierīgi un plān-

veidīgi, runāja krieviski, bija gandrīz katrā stundā praktizētais
rakstudarbs: «Schriftliche Arbeit. Ich diktiere russisch, Sie schrei-

ben deutsch.»
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Emilis Jakovļevičs runāja dažas frāzes krieviski, bet mums

vajadzēja tās uzrakstīt vāciski. Šīs frāzes tika ņemtas no iepriekš

uzdotā stāsta.

Rakstu darbu Emilis Jakovļevičs vispirms pārbaudīja pie viena

no sekmīgākajiem skolniekiem, liekot atzīmes pēc 12 punktu

sistēmas, pēc tam nosēdināja šo skolnieku pie loga un piedāvāja

viņam pārbaudīt citu skolnieku rakstu darbus, pasvītrojot kļūdas
ar'sarkanu zīmuli. Stundas beigās viņš pārskatīja šos ierakstus un

ātri visiem izlika atzīmes, pārceļot tās savā žurnālā, kur uzvārdi

bija nodrukāti tipogrāfiski. Burtnīcas labošanai viņš nekad nenesa

uz mājām. Viņa devīze skanēja: «Do it now.»
1

Emilis Jakovļevičs sevišķu nozīmi piešķīra pareizai izrunai.

Atceros, kā viņš, norādot ar pirkstu te uz vienu, te uz otru skol-

nieku, pieprasīja kāda grūtāka vārda izrunāšanu, kā viņš allaž

nebija apmierināts ar atbildi, par ko varēja spriest pēc viņa sejas
izteiksmes, un kā viņš pēkšņi pārmainījās un teica «So ist gut»,
kad kāds beidzot šo vārdu izrunāja pareizi. Tas īpaši attiecās uz

«umlautu», kuru viņš ironiski dēvēja par «jumlaut». Tas pats

atkārtojās ar «ch» vārda beigās, kad šī skaņa tika izrunāta kā

krievu «x», vienmēr novedot Emili Jakovļeviču līdz galējam
satraukumam un neapmierinātībai. Turklāt tādos gadījumos viņš
bieži ķērās pie jocīgiem teicieniem un sakāmvārdiem, kā «Her dv,
meine Mtitze»2

un līdzīgiem.
Stunda līdzinājās dzīvai sarunai vācu valodā. Par tēmu node-

rēja kāds dienas notikums vai epizode no skolas dzīves. Dažkārt

Emilis Jakovļevičs atnesa čemodānu ar visdažādākajām lietām,

kuras rādīja un nosauca. Tikai pēc daudzajiem gadiem, kad kļuvu
ārsts neiropatologs, es sapratu, ka nosaukumu apgūšana, vienlai-

cīgi izmantojot dzirdes un redzes analizatoru, mēdz būt daudz

stabilāka.

Laiku pa laikam saruna skāra mūziku, dažreiz mēs kopā ar

Emili Jakovļeviču dziedājām vācu dziesmas. Emilis Jakovļevičs
ļoti mīlēja krievu klasisko mūziku, īpaši augstu novērtējot
M. Musorgska daiļradi, uzskatot viņu par mūsu zemes labāko

komponistu.
Sausās, neizteiksmīgās vācu valodas mācības grāmatas Emi-

lim Jakovļevičam nepatika; viņš izrakstīja no Vācijas bērnu grā-
matiņas ar ilustrācijām un izdalīja tās mums lasīšanai un nodar-

bībām. Neteiksim, ka mēs nebūtu mācījušies gramatiku, bet tā

tika sniegta kā līdzeklis, lai pareizi veidotu frāzi un mākai saprast
tekstu ar vācu runai raksturīgajiem sarežģītajiem apvērsumiem.

1 Dari to tagad (angļ.).
2

Surp, mana cepure! (vāc).
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Emilis Jakovļevičs tik sekmīgi mācīja vācu valodu, ka daudzi

no viņa audzēkņiem, kļūdami par dažādu nozaru zinātniekiem,

varēja brīvi izlietot vācu literatūru savās specialitātēs, un daži

paši kļuva par vācu valodas pasniedzējiem.

Ir pagājis vairāk kā pusgadsimts, kopš mēs ar Emili Jakov-

ļeviču izšķīrāmies. Es šajā laikā neesmu saticis nevienu no viņa
audzēkņiem, kuram nebūtu gaišu atmiņu par Emili Jakovļeviču
kā par daudzpusīgu, prasīgu un stingru, kā arī humānu un lab-

sirdīgu skolotāju.

No krievu valodas tulkoja un komentēja 5. Stumbre

Drezdene

Semjons Ginzburgs:

Nolēmis savu mūžu veltīt muzikālajai darbībai, Emilis Meln-

gailis 1896. gadā devās uz Drēzdeni, lai iestātos turienes kon-

servatorijā. Viņa biogrāfi līdz šim nav izskaidrojuši, kāpēc viņš

izvēlējās tieši šo konservatoriju. Jo virkne viņa tautiešu gan agrāk,

gan arī tajā laikā šai nolūkā devās uz Pēterburgu un tur ieguva
zinības. Ir pienācis laiks beidzot atbildēt uz šo svarīgo jautājumu.

Kā zināms, tāpat kā vairums tā laika latviešu jauniešu, Meln-

gailis bija audzināts vāciskajās kultūras tradīcijās. Viņš brīvi

pārvaldīja vācu valodu, lieliski pārzināja vācu literatūru, cienīja
un mīlēja vācu mūziku. Tāpēc ceļš uz vācu konservatoriju jauna-

jam Melngailim bija likumsakarīgs. Taču vecākā un slavenākā

no tām — Leipcigas konservatorija — sen jau bija zaudējusi pro-

gresīva kultūras centra nozīmi, ko tai bija iedibinājuši Mendelsons

un Sūmanis. Bet Drēzdenē kompozīciju pasniedza Fēlikss Dre-

zeke, kura reputācija galvenokārt balstījās uz seno saskarsmi ar

Vāgneru un Listu. Viņš tos kādreiz tika presē atbalstījis un dau-

dzus gadus uzturēja personiskus sakarus. Un Melngailis jaunībā
bija taču Vāgnera piekritējs. Tādējādi kļūst arī saprotama viņa
tieksme tieši no Drezekes gūt vadību radošajā jomā — turklāt vēl

pilsētā, kur bija dzīvas atmiņas par apjūsmināto muzikālo elku,
kas te bija strādājis.

Taču tajā laikā, kad Melngailis iestājās Drēzdenes konser-

vatorijā, viņa skolotājs vairs nebija progresīvās mūzikas aizstā-

vis. Līdzīgi virknei citu vācu kultūras darbinieku arī Drezeke

sarežģītajā situācijā, kas radās cīņas periodā par vienotas Vāci-

jas izveidošanu, piedzīvoja idejisku lūzumu, kas noveda viņu
reakcijas nometnē. Konservatīvie pamati apliecinājās gan
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Drezekes daiļdarbos, gan viņa politiskajos uzskatos un publicistis-

kajos rakstos. Tie izpaudās arī viņa muzikāli teorētiskajos uzskatos

un tātad — arī pedagoģiskajā darbībā. Drezeke šajā periodā ar

visu spēku uzbruka muzikālajiem meklējumiem, cīnoties par

atgriešanos pie viduslaiku izteiksmes formām un līdzekļiem. Viņš

priekšplānā izvirzīja stingro kontrapunktu un savā radošajā dar-

bībā pievērsās reliģiozajai un patriotiskai tematikai, pēdējo inter-

pretējot šovinisma garā.
Dabīgi, ka no novecojušā Drezekes novērsās ne tikai jaunā mu-

zikālā paaudze, bet arī Lists, kurš mūža nogalē apmeklēja Drēz-

deni, bet negribēja satikt savu kādreizējo domu biedru. Ne velti

vēlāk fašistiskie mūziķi pasludināja Drezeki par vienu no saviem

priekštečiem. Tādu dzīves un mantojuma vērtējumu Drezekem

sevišķi noteikti dod viņa fašistiskais biogrāfs Ēriks Rēders. 1

Dodoties no Rīgas pie Drezekes, Melngailis, protams, par šīm

pārvērtībām neko nevarēja zināt. Jādomā, ka no sākuma Melngaili

valdzināja daži skolotāja principiālie pieņēmieni, it sevišķi attiek-

sme pret melodisko primātu un tautasdziesmas dominīciju. Bet

drīzi vien viņam nācās saprast, ka Drezekes interpretācijā kā vie-

nam, tā otram bija ārēja, konservatīva jēga. Tas atstūma no viņa

jauno latvieti, kurš kaismīgi un neatlaidīgi meklēja īsto ceļu lat-

viešu mūzikai, atstūma no reakcionārā pedanta, uz kuru viņš
sākumā tik stipri cerēja. Ne velti vēlāk viņš Drezekes mācības

nosauca par «sholastiķu».

Drēzdenes konservatorijā Melngailis sabija tikai vienu gadu
no 1896. gada 1. aprīļa līdz 1897. gada 31. martam. Tomēr tas

nebūt nenozīmē, ka īsais laika sprīdis Melngailim nebūtu sagā-
dājis jaušamu labumu. Vispirms viņš reizē ar kompozīcijas teo-

rijas studijām apguva kora diriģēšanu, un, ja viņa panākumi
kontrapunkta, formas un partitūras lasīšanas eksāmenos tika

novērtēti ar atzīmi «labi», tad kora mākslā viņš saņēma atzīmi

«ļoti labi».2 Bet izšķiroša loma Melngaiļa radošajā attīstībā bija
tam, ka koncertos un operizrādēs viņš iepazinās ar klasisko un

laikmetīgo mūziku.

Drēzdene bija viens no seniem un slaveniem vācu kultūras

centriem. XIX gadsimta beigās un XX gadsimta sākumā šeit vie-

sojās tajā laikā labākie izpildītāji ar Antonu Rubinšteinu, Cai-

kovski, Brāmsu, Dvoržaku priekšgalā. Drēzdenē darbojās oper-

1 Zālīte M. Emilis Melngailis. — Grām.: Emilis Melngailis. R., 1949,
15.—16. lpp.

2 Ginzburgs S. N. Rimskis-Korsakovs un PSRS nacionālo muzikālo kul-

tūru darbinieku sagatavošana. — Grām.: N. Rimskis-Korsakovs un muzikālā

izglītība. L., 1959; pārdrukāts grāmatā «No PSRS tautu muzikālajiem saka-

riem». L.-M., 1972, 111.—112. lpp.



teātris, vairākas kora biedrības un divi simfoniskie orķestri —

Kapela un Filharmonija. Turklāt, kora dziedāšanu varēja dzir-

dēt daudzās baznīcās. Starp citu, Melngaiļa studīju laikā Drēz-

denē izskanēja Čaikovska Sestā simfonija, Mālera Otrā simfo-

nija, Berlioza «Lielā sēru mesa», Rimska-Korsakova «Sehere-

zada», Dvoržaka «Simfoniskās variācijas», Riharda Strausa «Tā

runāja Zaratustra» un citi darbi, ar kuriem viņš līdz tam nebija

iepazinies. l

Melngailis cītīgi apmeklēja izrādes un koncertus, kāri guva
neaizmirstamus mākslinieciskus iespaidus. Viņš pat dziedāja

operas korī un reiz piedalījās Bēthovena Devītās simfonijas atska-

ņojumā. Visu to, protams, nevar ņemt vērā, domājot par Meln-

gaiļa muzikālā profesionālisma izveidošanos. Taču Drēzdenē viņš
neguva atbildi uz savu pamatuzdevumu — rast pareizu ceļu lat-

viešu nacionālās mūzikas attīstībai. Par izveidojušos situāciju
komponists vēlāk pastāstīja: «Drēzdenē, klausoties vienu vakaru

pie biedriem konservatoristiem Borodina La mažora kvartetu, nācu

pie atskārtas, ka pēc Vāgnera žuburotā raibuma pavisam veselīgi
būtu cirst kādu celiņu pa veciem aizaugušiem takiem, kur Pales-

trīnas vienkāršība bij staigājusi. To darīt, protams, kompozīcijā.
Līdz ar jauno pārliecību, gluži nezinot, biju jau garā pieskāries
tautas mūzikas dzidrajiem ūdeņiem. Bet vēl es no viņiem ne-

smēlu . . . Tikai pēc tam, kā nonāku Pēterpilī, kur dzirdu i redzu,
kādu raženu vietu ieņem operā no tautas nākusē dziesmiņa, kad

viņas būtība pareizi izcelta, iztulkota
.
. .»

2

Tā Melngailim radās ārkārtīgi trāpīgs un lakonisks formulē-

jums: «Es atbraucu uz Drēzdeni (1896. gadā) kā vāgnerietis, bet

aizbraucu no turienes 1897. gadā kā kaisls krievu mūzikas pie-
kritējs.»

Pārcēlies uz Pēterburgu, Melngailis kļūst par N. Rimska-
Korsakova skolnieku. Nodarbības pie izcilā krievu pedagoga nori-

tēja ne bez nopietnām pretrunām, bet par to cēloņiem es esmu

stāstījis citā vietā.3

Tulkojis A. Darkevics

1 Haztmig D. Die Dresdener Philharmonie. Leipzig, 1970; Steidorf E.

Uhng D. Staatscapelle Dresden. Berlin, 1973.

2 Zālīte M. Emilis Melngailis. — Grām.: Emilis Melngailis. R., 1949,
15-16. lpp.

3 Ginzburgs S. N. Rimskis-Korsakovs un PSRS nacionālo muzikālo kul-
tūru darbinieku sagatavošana. — Grām.: N. Rimskis-Korsakovs un muzikālā
izglītība. L., 1959; pārdrukāts grāmatā «No PSRS tautu muzikālajiem saka-
riem». L.—M., 1972, 111.—112. lpp.

5*
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Jānis Torgāns

PAR PĒTERI PLAKIDI

Cik ātri skrien laiks! Liekas, vēl gluži nesen Arnolds Klotiņš

inventarizēja, pārcilāja un vērtēja sešdesmito gadu otro pusi
l
,

bet te nupat jau īstais laiks padomāt ne vairs par septiņdesmito

gadu pirmo pusi, bet jau par visu desmitgadi. Un, lai kurš šo

rezumējumu uzņemtos, jau šobrīd skaidrs, ka droša vieta tur būs

arī Pēterim Plakidim.

Kopš sešdesmito gadu beigām viņš regulāri ievelk pa stin-

gram, spilgtam vilcienam katrā nozīmīgākā mūsu mūzikas pasā-
kumā, ieskandina savu piesitienu te teātra un kino mūzikā, te

«nopietnajos» žanros, te atskaņotājmākslā un galu galā ļauj just
savu roku arī mūsu mūzikas dzīves virtuvē — konservatorijā.
Tomēr paradoksālā kārtā viņš nav pat pieminēts iepriekšējā

apskatā.
Varētu runāt par spēju un vētrainu talanta plaukumu, pēk-

šņu un strauju sevis apliecināšanu. Taču nepārsteigsimies — fak-

tiski taču jau vēl 1969. gada sākumā Pēteris Plakidis guva vērā

1 Klotiņš A. Sešdesmito gadu otro pusi rezumējot. — «Latviešu muziķa»»
[VIII]. R., 1970.
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ņemamu atzinību Vissavienības līmeni (Trešās Vissavienības

jauno komponistu darbu skates diploms) un jau pirms tam sais-

tīja uzmanību ar mūziku Rīgas pantomīmas ansambļa un Valmie-

ras teātra uzvedumos. Bez tam viņa gaita mūzikā arī tagad nav

ne strauja, ne vētraina, drīzāk lēna, pat lēnināta un droša.

Aizsākta vēl studiju gados (P. Plakidis beidza Latvijas Valsts

konservatorijas kompozīcijas nodaļas prof. v. i. V. Utkina klasi

1970. gadā), šī gaita sākotnēji veda teātra sfērā. Mūzikai šajā
novadā ir šķietami pakļauta loma, tā it kā nepiedalās sižeta attīs-

tībā, neatklāj varoņu attiecības, domas, spriedumus. Tomēr daudz-

kārt tā izvirzās pirmajā plānā, jo sniedz emocionālu vispārinā-

jumu kolīzijai, līnijai vai pat visam darbam. Tā tas ir, piemēram,

pantomīmas miniatūrā «Smaids», kurā galvenā loma vienlīdz

piekrīt gan mīmiski fiksētajam smaidam, gan poētiskajai, skaidra-

jai mūzikai, kas piešķir tam dzīvību, elpu. Latviešu tautasdziesmas

«Tumša nakte, zaļa zāle» savdabīgā, romantiski krēslainos toņos
iekrāsotā apdare uzdod toni dokumentālajai filmai «Vasara Kur-

zemes balsīs», nosaka visas lentes emocionālo tonusu. Mūzikas

kastītes svinīgi dzidrā melodija ietver labāko un gaišāko, kas vēl

palicis Š. Delanī lugas «lemīlējies lauva» varoņiem (Valmieras
Drāmas teātrī). Arī vēlākajās izrādēs — nu jau galvenokārt
Valsts Akadēmiskā drāmas teātra repertuārā — sastapsim šo

prasmi notvert un fiksēt izrādes noskaņu («Lorencačo», «Cīru-

līši»), spilgti izgaismot emocionālo norišu sarežģītos metus (songi
ar A. Caka vārdiem uzvedumam «Piecstāvu pilsēta»).

Bet blakus šādam traktējumam cita — konkrēta uzdevuma dik-

tēta pieeja mūzikai teātrī. Šī otrā funkcija — pasvītrot zemtekstu,
trāpīgi un reljefi raksturot varoņus un situācijas. «Tas ir tas

Donžuāns,» S. Aļošina lugā «Seviļas siržu lauzējs» ar apnicīgu
atkārtošanos priecīgi konstatē tenku un piedzīvojumu kārās labāko

aprindu dāmas. Kolektīvais portrets te atklājas pirmām kārtām

nemainīgajā ritma formulā, kas piešķir darbīgajai, enerģiskajai
skaņu glezniņai karikatūriskus vaibstus — protams, kontekstā

ar visu skatuvisko ainu. īsti veiksmīgi raksturošanas uzdevumus

veic mūzika E. Braginska un E. Rjazanova lugas «Reiz Jaungada
naktī» uzvedumam. Mūzikas izrādē daudz, un tā parāda autoru

dzīvespriecīgu, smaidošu, asprātīgu, bet ne bez ironijas kontra-

punkta. Uzmanību saista prasme veidot vienkāršu, nepārslogotu
melodiku, vienlaikus izvairoties no jebkāda trafareta un pasvīt-
roti elementāro melodisko risinājumu atsvaidzinot ar īpatnējāku
harmoniju vai neierastāku struktūras izveidi («Vecmeitas dzies-

miņa», «Pa mēriņam, pa maziņam»).
Darbs teātrī neapšaubāmi attīstīja komponista prasmi izteikties

koncentrēti un lakoniski, atrast tēzei, idejai, dramaturģiskajam
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risinājumam nepieciešamo adekvāto izpausmi intonācijā, ritmā,

tembrā. Acīmredzot nav nejaušība, ka stimulu pirmā lielā, iz-

vērstā skaņdarba «Mūzika klavierēm, stīgu orķestrim un tim-

pāniem» tapšanai deva baleta miniatūras «Drauds» tematiskais

materiāls — teātra sfērā uzkrātais tiecās izpausties arī «tīrās»,

absolūtās mūzikas vispārinātajā gultnē.
«Mūzika klavierēm, stīgu orķestrim un tim-

pāniem» (1969) ieskanējās mūsu mūzikas kopainā kā augstas
raudzes cēlmetāls, paša komponista radošajā ceļā iezīmējot
izteiktu «virsotni — avotu». Negaidītības un svaiguma moments

šajā darbā cieši apvienots ar dabiskumu un organisku izveidi,

bet pati spilgtākā «Mūzikas
..

.» iezīme — tās laikmetiskais ska-

nējums, savas paaudzes dzīves uztveres izteiksme, nopietns, analī-

tisks skatiens uz apkārtējo pasauli un sevī, nemierīgs, meklējošs,
konfliktējošs raksturs.

Pārdomas un šaubas, nemiers, trauksme, sadursme pašam ar

sevi, dziļa rezignācija un traģiska nesamierinātība, ass protests
un gaiša apskaidrība — daudzās mājvietās piestāj darba liriskais

«es» ceļā pēc savas patiesības. Spraiga darbība mijas ar iegremdi
sevī, dedzīga pārliecība ar mokošu neziņu.

Kur ir mans «varu», un kur ir mans «gribu»,
Kur ir mans koks, un kur ir mans zars,

Kur ir mans ceļš uz bezgalību,
Kur ir tas arkls, kas mani ars?

(I. Ziedonis)

Sacerējumam ir tipisks mūzikas tēlu reljefs, grafiski skaidrs

un tajā pašā laikā spilgts un krāsains zīmējums. Ar savu vērienu,

svinīgo nopietnību un senatnīgo piekrāšu tas atsauc atmiņā fres-

kām tipisku tēlainību. Sādu iespaidu pastiprina atsevišķo posmu
relatīvā noslēgtība vienā pamatnoskaņā. Katra tēma uzspiež

zīmogu apjomīgam posmam, dodot tam noteiktu tēlainības ievirzi,
bet kopējais risinājums, neskatoties uz spraigu iekšēju attīstību,
veidots plašā, balādiski brīvā plūdumā ar improvizatoriskām
«liriskajām atkāpēm».

Skaņdarbs pabeigts 1969. gadā un šajā pašā gadā figurēja jau
minētajā Vissavienības Trešajā jauno komponistu darbu skatē

ar nosaukumu «Klavierkoncerts» (OopTenHaHHbifi KomiepT). Tas

acīmredzot ir autora dotā sākotnējā apzīmējuma «Koncerts kla-

vierēm, stīgu orķestrim un timpāniem» neprecīza tulkojuma rezul-

tāts. Sajā_ apzīmējumā pasvītrotas concerto grosso tradīcijas, kas

skaņdarbaneapšaubāmi izpaužas. Izpaužas, bet nav vadošās vai

pat vienīgas. Tādēļ galu galā dots neitrāls nosaukums, kas izslēdz

dažādus pārpratumus. Taču tagadējā nosaukuma izvēlei ir arī

dziļākas saknes: darbs tiešām neiekļaujas nostabilizējušos žanru
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un formu normatīvajos ietvaros. Tā saucamo brīvo formu žan-

riskā daudzveidība, pie kuriem pieskaitāms arī šis sacerējums,
mūsdienās sasniegusi tādu apjomu, ka sastopamies ar veselu

virkni jaunu žanru apzīmējumu — lai minam kaut tādus kā

fabula, līdzība, pasaka, gravīra, freskas, akvareļi un tamlīdzīgi.
Šie apzīmējumi gan dod zināmu ievirzi klausītāja uztverei kā sav-

dabīgs «vispārinājums ar žanru», taču tajā pašā laikā — tāpat
kā virsraksts «Mūzika» — atsedz jau minēto īpašību: noteiktu,

viennozīmīgu žanrisko vaibstu trūkumu. Individuāla, elastīga un

savdabīga formas izveide ir jo iezīmīgs «Mūzikas ...» vaibsts.

Skaņdarbs veidots kā izvērsta viendaļīga kompozīcija. Tā

divas pamatsfēras nosacīti atdalītas arī tematisma izklāstā:

skarbā, trauksmes un nemiera piesātinātā motorika tutti posmos,

domīgas, jautājošas un vērtējošas nokrāsas tēli — atsevišķu
instrumentu solo. No formas viedokļa kompozīcijā saplūst sonā-

tes allegro un monociķla vaibsti, taču iezīmējas arī variāciju un

dažu citu formu ietekmes. Viendaļīgā cikla kontūras rada atse-

višķo skaņdarba posmu relatīvā patstāvība un noslēgtība. Te vēro-

jam it kā piecas daļas, kas pēc rakstura un savas funkcijas kopējā
struktūrā atgādina sonātes cikla veidolu: pirmā daļa — Allegro

(cipars |2| ). otrā — lēnā daļa |JLļ, trešā — skerco aizvieto-

tāja jiiļ, ceturtā — otra lēnā daļa |27j, piektā | 34_|. Jāteic gan, ka

šāds posmu traktējums vairāk atgādina sonātes cikla priekšteci —

concerto grosso, īpaši izteiktā tempa kontrasta dēļ, kurš ir domi-

nējošais kompozīcijas princips šajā aspektā. Tomēr dažos gadī-

jumos sonātes cikla daļu tipiskās īpašības skaņdarba posmiem

neapšaubāmi piemīt pārliecinoši. Piemēram, čakonai ļ_27_| nepār-
protami ir liriskā centra iezīmes (temps, forma, relatīva noslēg-

tība). Nosacītais allegro posms ļ 2 j arī uzrāda tādus sonātes cikla

ātrās daļas vaibstus kā divu tēlu pretstats un mijiedarbība, kaut

arī šeit tikpat jūtama arī saikne ar dubultvariāciju uzbūvi un

virzību, jo tēmu izstrādāšana notiek variēšanas gultnē.
Aplūkojot kompozīciju no sonātes allegro viedokļa, uzmanību

saista patstāvīgu tēmu lielais skaits: ievads, divas galvenās par-

tijas tēmas (i_2j un |_s_|), blakus partijas čakonas un kodās

tēmas. Tās pakļautas vienotai attīstības līnijai: ekspozicionāls
izklāsts — izstrādājošs izklāsts — noslēdzošs, rezumējošs posms.

Cakona, kurai ir epizodes loma izstrādājumā, tiek izspiesta aiz

izstrādājuma formālajām robežām. Savukārt čakonai tūlīt pie-
slēdzas koda, tādēļ šim sonātes allegro vispār nav reprīzes, vis-

maz šī posma elementārajā — līdzsvarojošajā nozīme. Tematiska

materiāla izklāsts ekspozīcijas secībā (no 1J9.1 cipara, reprīzes
shēma, apskatot formu kā kristālu, struktūru) pilnīgi pakļauts



attīstības virzībai un spraigai dinamizācijai, kuras rezultāts ir

reprizitātes zudums.

No formas un attīstības viedokļa kopumā noteicošais ir sonātis-

kums. Žanra ziņā skaņdarbā vadošais savukārt ir concerto grosso

princips: instrumenti koncertē, parādot savu tembrālo savdabī-

gumu un tehnikas iespējas. Pirmā vieta te, protams, ir klavierēm,

kas izceļas ar solistisko uzdevumu konsekvenci, taču iezīmīgi solo

posmi, pie tam svarīgākajos dramaturģijas mezglu punktos, uzti-

cēti arī timpāniem un kontrabasam. Šajā ziņā darbs atsauc atmiņā,

piemēram, B. Bartoka «Mūziku stīgām, sitaminstrumentiem un

čelestai» un «Koncertu orķestrim» un piekļaujas arī mūsu republi-
kas mūziķu mēģinājumiem šajā virzienā tādos darbos kā M. Zariņa
Concerto grosso klavierēm, čembalam un orķestrim vai Imanta

Kalniņa «Koncerts orķestrim». Taču īpatnības, kas pavisam nav

raksturīgas concerto grosso, piešķir P. Plakida «Mūzikai . . .» indi-

viduālus vaibstus. Tādas īpatnības ir jau vairākkārt pasvītrotā
attīstības dinamika, ciešas intonatīvas saites posmu starpā, poli-
tematiskas epizodes ar tēmu kontrapunktiskiem sazarojumiem, ļoti
plašs formas pazīmju un attīstības paņēmienu loks — no korāļa
līdz sonātes ciklam, no motīvu burtiska atkārtojuma līdz sarežģī-
tai melodijas «vērpšanas tehnikai».

Drosmīgs un īpatnējs ir skaņdarba sākums: no dziļa, zema

reģistra domīgi kāpj spriega, vienbalsīga melodija, kas veidojas
vairākos arvien plašākos viļņos (klavieru solo). Melodijas izteik-

smību nosaka tās skaņkārtiski harmoniskais veidojums. Metro-

ritmam, kurš vienbalsīgā mūzikā nereti ieņem lielu vietu, te ir

gluži pakļauta loma — viss ievada solo posms plūst brīvā rubato

risinājumā bez sadalījuma taktīs, tas ir, bez metriskajiem akcen-

tiem. Skaņkārtiski harmoniskais veidojums savukārt ir daudz-

šķautņains: te iezīmējas skaņkārtiska mainība, jo ilgstoši izturē-

tās skaņas b un as paspēj iegūt tonikas lomu; bez tam blakus

abiem minētajiem ritma iezīmētajiem balstiem savu līniju ievelk

a-moll kvartsekstakorda klaji pasniegtā kontūra; pamatkolorīts
ietonēts minorīgās noskaņās, bet ar pamazinātas skaņkārtas
noslieci (skaņu rinda tonis-pustonis).

I. Molto moderato, rubato
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levads piesātināts ar intensīvu tematisku attīstību. Tajā aug

un veidojas tematiskie elementi visam darbam. Mēs jūtamies kā

darbnīcā, kur prasmīgas rokas apskata, pārbauda un izpēta no

visām pusēm lietaskoku, apsverot, kur to vislabāk izmantot. Tajā

pašā laikā te nav mierīga vērojuma nokrāsas. levads ir prologs

nopietnam, dramatiskam vēstījumam, un tā šķietami vēsajā plū-
dumā jau jaušama sekojošo sarežģījumu skaudrā elpa.

Ar ievada materiālu tieši saistīta galvenās partijas pirmā tēma.

Tās virpuļojošā kustība un ritma skarbie grūdieni atgādina mutu-

ļojošu straumi, kas uzbango nevaldāmas šļakatas. Uz šā fona

reljefi izceļas enerģiskā, saspringtai atsperei līdzīgā galvenās

partijas otrā tēma, kas ir visa skaņdarba centrālais tēls, sava

veida vadtēma. Tās materiāls tuvs latviešu tautas melosam un

atbalso pat konkrētas tautasdziesmas «Ej, saulīte, drīz pie dieva»

intonācijas loku. Drīz vien šī tēma parādās vēl spriegākā, dra-

matiskākā izpausmē: kontrapunktā ar galvenās partijas pirmo
tēmu skan vadtēmas caurvedums asi disonējošā kompleksā kus-

tībā — sausi, stiklaini un skrāpējoši. Auksti un mehāniski, kā

iebojāta plate vairākkārt izskan klavieru solo frāzes. Strupceļš.

2.

Pēkšņi un negaidīti tēmas attīstību pārņem stīgu orķestris.
Pavisam citā raksturā — vienkārši un sirsnīgi — tas «nodzied»

vadtēmu augstā reģistrā. Plašais orķestra skanējuma diapazons,
korāļa faktūra, atturīgā dinamika rada cildenu un apgarotu
noskaņu. Tieši šāds vadtēmas izklāsts noslēdz nozīmīgākos attīs-

tības posmus, veidojot refrēna tipa saites (galvenās partijas, eks-

pozīcijas un visa darba noslēgumā).

3. Poco meno mosso
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Seko pārdomu pilna intermēdija ar ievada tematisko materiālu,
kurš tagad jau tiešāk iezīmē arī vadtēmas intonācijas. Šis pār-
ejas posms noved pie blakus partijas. Tai ir saskarsmes momenti

ar galveno, taču kopumā blakus partija ir mierīgāka, nogaidošāka,
vairāk sevī vērsta, bez ritma spiediena un kūsājošas enerģijas.

Izstrādājumā (cipars |J3J) turpinās tēlu mijiedarbība, saasi-

nās to pretskati. Plašā, vienotā kāpumā pazib atsevišķu tēmu vaib-

sti. Šo kāpumu palīdz veidot un virzīt īss, stūrains motīvs ar iezī-

mīgu divu kvartu lēcienu. Tam bija dinamizējoša loma jau galve-
nās partijas ekspozīcijā, taču tagad tas izvirzās priekšplānā vēl

vairāk. Spriegums nemitīgi aug. Drūmi un draudoši šņāc stīgu
orķestra tremolo, to pastiprina timpānu rūkoņa, klavieru partija
kā apmāta svaidās pa visu klaviatūru. Visa virzība orientēta uz

kulmināciju: vētrainā, dramatisma pārpilnā kustība kā pret sienu

atduras bargajā, nepielūdzamajā timpānu solo, kas samaļ un

noslauka klavieru iebilstošās replikas.
Sis traģiskais pavērsiens sagatavo skarbo un majestātisko

čakonu.

4. Moderato

Tās izteiksmīgā divpadsmitskaņu tēma smagi soļo čellu un

kontrabasu unisonos. Tas ir atskats un pārvērtējums, kura gaitā
drūmi krēslainā atmosfēra pakāpeniski izkliedējas. īpaši skaista

ir stīgu orķestra smeldzīgi sirsnīgā variācija, kas tēmu pacēlusi
čellu augstajā reģistrā uz vijoļu un altu vieglā, gaistošā tremolo

fona, dzidra un gaiša harmoniskā pamata.
Atgriežoties ievada materiālam, čakonas tēma vēlreiz izskan

kontrapunktā ar to — klusi, aizejoši. levada tēma šoreiz sagatavo
kodu, kurā parādās jauns materiāls, kas it kā sintezē visu gal-
veno tēmu intonatīvos vaibstus. Pašā noslēgumā skan vadtēma

divos pretējos veidolos. Apskaidrotais, cēlais un plašais tēmas

plūdums neiznīcina tās otro seju — stiklaini spriego, traģisma
iezīmēto. Labais un ļaunais, kustība un miers, uguns un nakts

taču pastāv blakus — pretmetu vienībā un cīņā.
Samērā drīz top nākamais lielais, izvērstais darbs — vokāli

simfoniskā poēma «Strēlnieks» (Latviešu sarkano strēlnieku
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piemiņai, 1970). Tiesa gan, autors vēlāk ievērojami pārstrādā

sacerējumu, un otrajā redakcijā tas parādās 1972. gadā. Poēma

komponistam izvirzīja jaunus uzdevumus: veidot mūzikas attīstību

tiešā kopsakarībā ar noteiktu, kaut vispārinātu sižetu.

Poēmas pamatā ir komponista veidots teksts no latviešu tau-

tasdziesmu un V. Ļūdēna poēmu materiāla. īpaši veiksmīgi izvē-

lēts tautasdziesmu teksts —■ tās ir ārkārtīgi bagātas, tēlaini ietil-

pīgas, maz izmantotas tautas vārsmas. Savukārt V. Ļūdēna dzeja

iezīmējas ar mūsdienīgu, asi ritmizētu, skarbu skanējumu. Šie

avoti ir krasi atšķirīgi, un tas atbalsojas arī mūzikā: tautas doma

nes liriski episko strāvojumu, dzejnieka vārdi — dramatisko pret-
svaru.

Poēmai ir piecas daļas, un tā pēc apjoma, satura nozīmības

un kopējā veidola tuva oratorijai. Kompozīcija veidojas ar kon-

centriskas uzbūves iezīmēm. Skaņdarba centrā ir liroepisks rek-

viēms «In memoriam» (111 daļa), to apjož divas cīņu epizodes —

«Maršs» (II daļa) un «Tanki» (IV daļa) — un otrs vispārināti
episka skatījuma loks (Prologs un epilogs). Kopējā dramatur-

ģiskā līnija ved uz spriegu kulmināciju IV daļā, pēc kuras nelielu,
bet tēlaini svarīgu noapaļojumu sniedz Epilogs (Prologa tema-

tisms). Pārliecinoši ir daļu samēri, uzbūves līdzsvarotība.

Poēmas spēks ir tās vispārinājuma pakāpē. Strēlnieku piemi-
ņas tēma atklāta emocionāli patiesi un oriģināli. Teiktais attiecas

pirmām kārtām uz labākajām daļām (I — 111 — V), kuras ir lako-

niskas, intonatīvi spilgtas, jūtām bagātas. Tieši tajās sasniegta
satura milzīga koncentrācija, jo tās gan teksta, gan mūzikas ziņā
raisa plašas un nozīmīgas asociācijas.

Lakoniskais, tautiskas iekrāsas tematisms tajā pašā laikā

ir nepārprotami mūsdienīgs, folkloras tipa intonācijas sa-

plūst ar laikmetiskās skaņkārtiskās un orķestra domāšanas

elementiem. Spilgts piemērs te ir Proioga sākums, kur uzreiz iezī-

mējas vairākslāņu dramaturģija. Episki skaudro vokālo līniju

5. Con moto

papildina īsi, bet reljefi instrumentāli komentāri (timpāni, tad

vijoles), kas veido vienlaicīgu kontrastu.

II un IV daļā dominē ritmotembrālā puse, kurai piemīt ten-

dence veidot konkrētu, it kā vizuāli tveramu tēlainību. Pati par
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sevi bagāta un savdabīga, šī ritmotembrālā puse tomēr nes vai-

rāk ārēju kustību un dinamismu. Sajā sakarā interesanti atzīmēt

īpatnēju kora un orķestra funkciju pārorientāciju salīdzinājumā ar

tradicionālo vokāli simfonisko dramaturģiju: ja parasti koris

(teksts) atveido konkrēto, orķestris vispārināto, tad šeit orķestris
ietver tiešo darbību, radot spraigas un dramatiskas cīņas atmo-

sfēru.

Skaņdarbam raksturīga intonatīva vienotība un tematisks pie-
sātinājums. Taču dažos gadījumos, piemēram, IV daļā, tematiskie

elementi nerod īstu, vērienīgu attīstību. Seit visai daudz izman-

tots to burtisks atkārtojums, kas neveido jaunu izteiksmes kvali-

tāti un rada statiskuma iespaidu. Kopumā tomēr šādu posmu nav

daudz, un vairumā gadījumu nemitīgas attīstības efektu dod

radoši un daudzveidīgi izmantotie variēšanas paņēmieni. īpaši

jāatzīmē pamattēmas polifonizētie varianti I daļā, kur tematisma

intonatīvās kontūras pašas par sevi nemainās, bet faktūras izkār-

tojums kanonveida caurvedumā vai kontrapunktējošu līniju uzslā-

ņojums izgaismo tēmā jaunas nianses.

Lielas sabiedriski nozīmīgas tēmas pārliecinošais, mākslinie-

ciski spilgtais risinājums poēmai «Strēlnieks» nodrošina vietu

latviešu vokāli simfoniskās literatūras labāko darbu vidū. Daudzē-

jādā ziņā šim sacerējumam radniecīga ir «Poēma Audriņu
pionieriem» zēnu korim ar O. Vācieša vārdiem (1973). Mūzi-

kas skaudrais tiešums, izteiksmes dabiskums un pārdzīvojuma
intensitāte arī šeit atklājas liroepiskā tvērumā. Uz šādā gultnē
veidotā kopējā fona ar aktivitāti izceļas piecdaļīgās poēmas
II daļa, kuras pamattēma ir maršveidīgi noteikta, precīza un

tvirta. Fugato tipa izklāsts daļas malējos posmos ļauj labi uztvert

šīs melodijas asi konturēto līniju; tās individuālo iezīmību pastip-
rina skaņkārtiskā veidojuma bagātība — tā, piemēram, skaņu-
rindas tonis-pustonis ietvaros autors vairākkārt izceļ mažora

fonismu veidojošas skaņas.

6. Allegro moderato
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Paralēli šiem izvērstajiem, plašajiem sacerējumiem autors

nemitīgi kopj arī kamermūzikas novadu, kurš viņa radošajā bio-

grāfijā ieņem vienlīdz nozīmīgu vietu. Arī šo sfēru komponists
sāka apgūt jau studiju gados, piesaistot uzmanību ar ciklu «Trej-
žuburis» (Sveces dziesma, Vēja dziesma, Svečtura dziesma, 1967,
I. Ziedoņa vārdi), dziesmām «Lestenes kokgriezēji» (J. Pētera

vārdi), «Skumjā dziesma» (O. Vācieša vārdi), «Atvadvārdi» (O. Vā-

cieša vārdi) un citām. Jau šajās dziesmās vērojama slieksme pa-

plašināt mūsu vokālajai kamermūzikai tipisko tematikas loku ar

filozofiski piesātinātu, dažkārt polemiski saasinātu dzeju, tvert

skaudras, dramatiskas konfliktsituācijas, kas rosina uz aktīvu at-

tieksmi. Protams, tepat blakus iemirdzas pārgalvīgā, drastiskā

latviešu tautasdziesmas «Kas dimd, kas rīb» apdare; gaiši liriska

izteiksme siltā, pat poētiski pacilātā iekrāsā piemīt dziesmai

«Paņem manu balto sapni» no mūzikas dokumentālajai filmai

«Valmieras meitenes»; enerģiska un darbīga ir «Sarkanā» (O. Vā-

cieša vārdi), kas pārstāv masu un estrādes dziesmu sfēru. Tomēr

pamatvirziens autora meklējumiem vokālās kamermūzikas jomā
tuvākajos gados paliks nopietnu, psiholoģiski bagātu tekstu

atklāsme liriski dramatiskā atslēgā. Jauns solis šajā virzienā ir

«Liriskais cikls» mecosoprānam, flautai, obojai, klarnetei un kon-

trabasam (1973, L. Līvenas un X- Skujenieka vārdi). Nosaukums

zināmā mērā ir nosacīts, jo ciklā dominē saasināti spriegi, kāpi-
nāti satraukti tēli. Ciklu veido trīs dziesmas. Divas malējās no

tām — «Vēja vilks» un «Pastorāle» — risinātas lēnākā tempā un

ietver straujo, spilgti dramatisko «Ugunī». Šāds tempu izkārto-

jums, kāds, starp citu, .bija vērojams jau «Trejžuburī», pasvītro
analītisko aspektu tēlu atklāsmē — piesaista uzmanību katrai

faktūras detaļai, katrai intonācijas niansei, kas lēninātās kus-

tības apstākļos iezīmējas jo reljefi. Sajā sakarībā jāpasvītro
izklāsta lakonisms un tembrālās īpatnības — atsakoties no kla-

vieru līdzdalības ansamblī, autors priekšplānā izvirza atsevišķu
soloinstrumentu specifisko krāsainību. Pie tam arī tie izmantoti

īpaši ekonomiski. Piemēram, pirmajā dziesmā balsi ievada un

atbalsta flautas horizontāle, tikai noslēgumā iesaistās arī kontra-

bass, bet pēdējā dziesma vispār uzrakstīta tikai balsij un obojai.
Tādējādi kopumā izveidojas uzsvērti lineārs izklāsts, kurā verti-

kālei ir pakļauta nozīme. Tas liek nemitīgi sekot intonatīvās tap-
šanas procesam.

Nākamajās dziesmās atgriežoties pie klavieru pavadījuma,
komponists tomēr saglabā tos izteiksmes principus, kas tik pār-
liecinoši realizēti «Liriskajā ciklā» — galēju ekonomiju faktūras

veidošanā, lielu monodiska izklāsta īpatsvaru, uzmanību pret vis-

sīkākām intonatīvām detaļām. Ne velti pirmatskaņojumā šīs
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dziesmas figurēja ar kopēju virsrakstu «Skices balsij gandrīz bez

pavadījuma» (1974). (Vēlāk autors izveidoja no tam «Mazu dip-

tihu», «Trīs Māra Čaklā dzejoļus» un divas atsevišķas dziesmas.)

Interesants un būtisks ir laikmetiskas problemātikas iepludinājums
lirikas sfērā, tās bagātināšana ar filozofiskiem motīviem, lielas

sabiedriskas nozīmības jautājumiem. Tā, piemēram, dziesmas

«Steigā» tekstā (L. Kamaras vārdi) izvirzīti retoriski jautājumi
«ko man vajag no šīs dzīvītes» un «ko šai dzīvītei no manis

vajag». Mūzikā — pilnīga atteikšanās no retoriska toņa, it kā

improvizatoriski patrallinātais, nepretenciozais dziedājums spēcīgi

un pārliecinoši izvirza uzmanības centrā personības tapšanas»

prasīguma un atbildības jautājumus, prasījumu apjēgt tos. Šķie-
tama tēmas nivelēšana, sadzīviskošana panāk pretēju efektu —

pasvītro tās nozīmību šobrīd, ikdienas, katram. Filozofiskais tvē-

rums, plaša vispārinājuma klātesamība un siltā emocionalitāte

īpaši izceļ dziesmu «Auseklis» (M. Čaklā vārdi), kuras daudz-

šķautņainās problemātikas viens atzars vistiešāk izteicas kul-

minācijas tēzē: «Cik labi, cik sāpīgi zvaigznei būt.» «Auseklis»

ir izvērsts vokāls monologs ar augstu satura koncentrāciju, bet

arī pavisam nelielās skicēs kā, piemēram, «Rudeņa rītā» (M. Čaklā

vārdi), saista liriskās tēmas padziļināts lasījums, daudzslāņains,
tēlains zemteksts, kas atklājas instrumentālajos komentāros, visā

intonatīvajā kolorītā. Cieša intīmā un sabiedriskā, vispārcilvēciskā

sintēze, prasme pasniegt domu pilnīgi bez patosa, neuzbāzīgi, bet

pārliecinoši ir raksturīgākās P. Plakida vokālās lirikas iezīmes,

kas izvirza viņu latviešu septiņdesmito gadu vokālās kamermū-

zikas radošāko, meklējošāko autoru priekšpulkā.
Arī instrumentālās kamermūzikas novadā P. Plakida indivi-

dualitāte iezīmējas ar konsekventu nostādni tādos darbos kā

«Prelūdija un pulsācija» pūšaminstrumentu kvintetam (1975) y

«Divas skices obojai solo» (1975), «Invencija-Kvintas» divām kla-

vierēm (1975). Šajos sacerējumos nepārprotami jūtami jaunas
intonatīvās sfēras meklējumi, kura, vismaz atsevišķos aspektos,
atspoguļotu sabiedriskās dzirdes šodienu, jaunas laikmeta into-

natīvās vārdnīcas tapšanu. Izvērstākais un nozīmīgākais no šiem

darbiem — «Prelūdija un pulsācija» — ir divdaļīgs
cikls, kura pirmajai daļai ir ievada uzdevums, bet otrajā tēlai-

nības un dramaturģijas veidošanā noteicošā loma ir ritmam. Abās

daļās instrumenti traktēti koncertējoši: tie vispusīgi parāda savas

iespējas;_ visas partijas ir līdztiesīgas un tehniski bagātas, vir-

tuozas, īpaši spilgti ir otrās daļas motoriski nerimtīgā galvenā
tēma, kurai piemīt apslēpts spriegums, potenciāla apmātība. Šis

iespaids, kuru pastiprina ostinato tipa attīstība, daļas vidus-

posmā un reprīzē realizējas skarbi draudīgās, velnišķīgās vīzijās.
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Koncertēšanas principa lielā nozīme darba dramaturģijā un

instrumentālo partiju raksturā, dramatiskais kopējais tonuss,

ostinato attīstības momenti tiek pārtverti un attīstīti simfoniskās

mūzikas laukā: 1975. gadā parādās «Koncerts orķestrim un kla-

vierēm», bet 1976. gada sākumā tam seko «Leģenda» simfoniska-

jam orķestrim.
«Koncerts orķestrim un klavierēm» daudzējādā

ziņā sasaucas ar «Mūziku klavierēm, stīgu instrumentiem un tim-

pāniem». Tas attiecas gan uz žanru un izpildītāju sastāvu, gan arī

uz dažiem kompozīcijas paņēmieniem un darba idejisko koncepciju

kopumā. Pēdējais faktors vistiešāk atbalsojas Koncerta noslēgumā,
kur, tematiski noapaļojot kompozīciju, atgriežas pirmās daļas
materiāls, bet tēlaini darbs it kā nobeidzas ar daudzpunkti. Visa

Koncerta episki skaudrajā kontekstā šāds risinājums iedarbojas
rosinoši, uztverti aktivizējoši. To varam salīdzināt ar dažiem mūs-

dienu literatūras vai kinodramaturģijas darbiem, kuru uzmanības

centrā ir problēmas uzstādījums, bet tās risinājumam dots tikai

vispārējs impulss, kategoriski noraidot viennozīmīga tulkojuma

iespēju. Raksturīgi, ka līdzīga idejiski tēlainā veidojuma ievirze

ir arī «Leģendai».

Salīdzinājumā ar «Mūziku» Koncertā spēcīgāks racionālais

faktors, pieaudzis konstruktīvās loģikas īpatsvars, izklāsta raup-

jums un lakonisms. Taču arī emocionālais aspekts ir kāpināts —

reizumis tas uzverd karstas šaltis, un tad kļūst skaidra šīs stin-

grās konstrukcijas nepieciešamība, jo tā ietver versmaino sprie-
gumu disciplinējošas formas gultnē, nemazinot tās emocionālo

temperatūru. īpaši teiktais zīmējas uz pirmo daļu «Diatoniska

čakona (baltajiem taustiņiem)», kas veidota seno polifonisko

variāciju formā. (Arī šeit varam atcerēties precedentu «Mūzi-

kā . . .».) Autors konsekventi izmanto diatoniskas tēmas, atklājot
vienā intonatīvā kodolā ieslēptās potences. Gribas pasvītrot —

tēmas, jo čakonas formālo tēmu — iezīmīgu episki skarbu

intonatīvo kompleksu — komponists pārveido diezgan brīvi, atse-

višķās variācijās radot pastāvīgas subtēmas, kas tomēr ne tikai

izaugušas no tēmas intonācijām, bet burtiskā nozīmē uzbūvētas

no tēmas materiāla. leskatam salīdzināsim tēmu tās pirmveidā,
otro un trešo variāciju.

7 Molto moderato, ma con moto
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Molto semplice

Otrā variācija pārtver tēmas pirmo — atslēgas intonāciju un

iemet to nemierīgā, vienmērīgi pulsējošā ritmā, līdz ar to izklie-

dējot tēmai raksturīgo ritmisko zīmējumu. Trešā variācija pārņem
šo «jauno» tēmu un uzslāņo tai atkal «jaunu» melodiju, kura

tiešām ir gandrīz patstāvīga, kaut arī iezīmē tēmai piemītošos
intonatīvos vaibstus (kvartu, tritonu). Tieši šo kontrapunktisko

pretbalsu bagātība (dažas no tām reducētas uz trīs, četru skaņu
ostinētām figūrām) veido intonatīvo procesu, atjaunina skaņu-
rakstu katrā nākamajā variācijā. Variāciju attīstības līnija nav

tieša, secīga kādas emocionālas virzības atklāsme. Gluži pretēji —

variāciju gaitā iezīmējas diezgan krasi un negaidīti dinamikas»
tembra un metroritma kontrasti, taču šie kontrasti padara vēl

pārliecinošāku dramatisko kulmināciju, kurā summējas iepriek-

šējās variācijās iezīmētie skarbi draudīgie mājieni. Kulmināciju
raksturo stihisks, nevaldāms mutuļojums; tas izpaužas gan ska-

nējuma fiziskajā spēkā, gan atkāpē no stingri fiksēta skaņu-
raksta — orķestra partijā ievesta aleatoriska epizode, kurā izpil-

dītāji ritmiski un metriski cits no cita neatkarīgi izpilda noteiktu

meloritmisku formulu. Daļas noslēgumā atgriežas tēmas pirmat-
nējais veidols; tam seko neliela koda, kurā savukārt vēlreiz savīti

pārējie tematiskie elementi.

Otrā daļa — «Tokāta un epilogs» — ir dinamiskāka jau ātrā

tempa dēļ. Tokātiskais elements izpaužas galvenokārt klavieru

partijas traktējumā, kurā dominē monodiskas līnijas nemierīgā»
pat nervozā ritmā. Orķestrī savukārt diezgan bieži doti trieciena

funkcijas akordi. Arī šajā daļā galvenais attīstības paņēmiens ir
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variēšana, kurai pakļauta pamattēma; līdzīgs ir arī kulminācijas

risinājums, kaut arī tajā vairāk izteikts tematisks piepildījums un

tā izvēršas par apjomīgu kulminācijas zonu. Kopumā tomēr otrā

daļa neatstāj tik monolītu iespaidu kā čakona, dažkārt radot sarai-

binātības un zināma ilustratīvisma piegaršu. Spilgtākā, savdabī-

gākā paliek pirmās daļas diatonika, kura galu galā vēlreiz apstip-
rināta epilogā, izaudzējot brīnišķīgi poētisku, visu darbu intona-

tīvi rezumējošu melodiju (11. piem.).
«L eģen d a» ir P. Plakida pirmais lielais tīri simfoniskais

darbs, jo pirms tam sacerētie izvērstie skaņdarbi bija vai nu kon-

certiskas ievirzes, vai arī vokāli simfoniski. Dodot opusam šādu

pusprogrammatisku virsrakstu, autors norāda uz tā senatnīgi
teiksmaino vispārējo kolorītu, kas reizumis sabiezē līdz arhaiskam

raupjumam un spriegam traģismam, bet reizumis iegaismojas
mierīgākās, vēsi pastorālās nokrāsās. Negribētos uzspiest «Leģen-
das» klausītājiem kādas noteiktas asociācijas, taču tās proble-
mātika liekas centrēta ap tēmu «cilvēks un daba vakar,,

šodien, rīt».

Diezgan apjomīgā kompozīcija raisās lēni, mierīgi, pakāpeniski.
Tā veidota kā brīva trīsdaļīga uzbūve ar nelielu ietvaru. Taču

simetrija un stabilitāte, kas piemīt trīsdaļības shēmai, šajā gadī-

jumā ir konsekventi pārvarēta, secīgi pasvītrojot attīstības impul-
sus, nemitīgi atjauninot intonatīvo materiālu. Pirmajā posmā
uzmanību saista neliela, pastorāli vēstoša melodiska frāze, kuru

sākotnēji spēlē čelli (flažoleti), tad pārņem flautas, vēlāk obojas,

8. Tranquillo

pakāpeniski atdzīvinot tēmas ritmisko kustību

Tēmas caurvedumi slāņojas cits uz cita brīvi, savstarpēji tieši
nesaistīti. Tādejādi veidojas kustīgs fons, kas tajā pašā laikā ir
intonatīvi blīvs, piesātināts. Uz šī fona iezibas vēl citas savda-
bīgas, individualizētas figūras, taču tās nav izvērstas un tām
nepiemīt tieksme augt, risināties. Vēl tiešāk šī atteikšanās no
melodiski izvērsta tematisma izpaužas pirmā posma vidusdaļā,
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kas veidota guasi puantilistiski \J_\. Taču ari šeit tematiskie

elementi drīz saplūst vienkopus vairākos slāņos, radot polifonisku

līniju izteiksmīgu saspēli. Pirmā posma reprīzē |J2J pamattēmu

paplašinājumā sniedz trompetes tembrs. Sī reprīze jau sintezē

visas, arī visdusdaļā ievestās tematiskās idejas, tādēļ noapaļo-

jums šeit nav spilgti izteikts.

Epizodē |_13_| sākotnēji vērojama faktūras tipa stabilizēšanās,

ilgstošāk izturēts viens izklāsta veids. Šeit arī pirmoreiz sasto-

pam plašu melodisku līniju (obojas solo), kas ienes ievērojamu
kontrastu ar savu dzidro vienkāršību, taču tālāk noskaņa atkal

kļūst spriegāka un krēslaināka, ko veicina jaunu nemierpilnu for-

mulu parādīšanās. Spilgtākā un aktīvākā no tām pasvītro iedar-

bīgos, asos un šķautnainos tritona un lielas septimas intervālus.

Šī tēma — kodols izrādās aktīvs dzinējspēks, kas veido

kāpumu uz kulmināciju, pa ceļam iesaistot jau no pirmā posma

pazīstamu graudu

metāla pūšaminstrumentu kanoniskā caurvedumā. Trīs taktis

pirms 21. cipara mēģina iestāties obojas melodijas reprīze, taču

no tās palikusi tikai pirmā žēlabainā intonācija. Turpinās rūg-

šana un briešana, kas izlādējas trula spēka dance

macabre |23_ļ.

Reprīzes-kodas |26_ļ sintētiskajā tematismā galvenā loma ir

brīvi pārveidotajai centrālās epizodes obojas melodijai (tagad to

atskaņo čelli). Šī posma sākums ir krasa pārslēgšanās no dar-

bības uz vēstījumu, kas pamazām izgaist klusinātā skaņu perspek-
tīvā.

Pati interesantākā «Leģendas» īpatnība ir tās kontrastējošais

tematisms, kuru var reducēt uz vienpadsmit tematiskiem kodoliem.

To vairums ir nelielas ostinētas figūras, kas sastāv no četrām
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raksturs. Jo vairāk tāpēc, ka visa partitūra ir absolūti diatoniska.

Tematiskie graudi nenes viennozīmīgu skaņkārtiski tonālu

informāciju, gluži otrādi — to individualitāti veicina tīri foniskās

īpašības, ko veido sekundu, kvartu, tritonu un septimu dažādas

proporcijas, kā arī ritms un tembrs. Tas ļāvis autoram atrast šķie-
tami pieticīgajā, pat askētiskajā diatonikas sfērā spilgti iezīmīgu
tematisko materiālu un vienlaikus panākt visas faktūras tema-

tisku piesātinājumu. Šajā ziņā «Leģenda» ir viskonsekventākais

no P. Plakida līdzšinējiem darbiem, kaut arī šāda ievirze bija

vērojama visos nozīmīgākajos sacerējumos.
Šī P. Plakida radošā rokraksta īpatnība jau tika garāmejot

minēta, taču gribētos noslēgumā vēlreiz rezumējoši pakavēties pie
komponistam raksturīgām metodēm. «P. Plakida mūzikā pats

izteiksmīgākais ir struktūras veidošanās process,»
1 rakstīja

A. Klotiņš. Tik tiešām, izteiksmīgs struktūras veidošanās process

jeb, citiem vārdiem, skaņdarba formas procesuālās iedabas pasvīt-
rošana, tās pārsvars pār formas shēmu, tiešo arhitektoniku ir rak-

sturīgs P. Plakida muzikālās domāšanas vaibsts. Viens no aspek-
tiem, kā konkrēti realizējas šī īpašība, ir reprizitātes pārvarēšana,
precīzāk, reprizējošo posmu tik ievērojama piesātināšana ar dina-

mismu, ka būtiski mazinās to noapaļojošā, līdzsvarojošā funkcija.
Spilgti tas bija vērojams «Mūzikā . . .». Citos gadījumos analo-

ģisku efektu panāk tematisma atjaunošana ar sākotnējā mate-

riāla brīvu intonatīvu parafrāzi vai jaunu, sintētisku tēmu ieve-

šanu, kā tas ir, piemēram, «Koncerta ...» noslēgumā. Tieši šis

princips pamatā arī «Leģendas» noslēguma — reprīzes veidoju-
mam. Bez tam «Leģendā» šāda pieeja raksturīga visam formas

veidojumam. Jaunie tematiskie graudi te ienāk ar tādu loģiku,
kas fūgā tēmas caurvedumam ļauj katrreiz meklēt jaunu pret-
salikumu.

Tomēr pārspīlēt šīs kompozīcijas stila īpatnības nozīmi neva-

jadzētu. Pirmkārt, šāda formas procesuālās iedabas izvirzīšana

priekšplānā ir aktuāla jau no Šopēna b-moll sonātes un Čaikov-

ska Sestās simfonijas laikiem. Ap to rosās komponistu doma, un

pati cīņa ar «idiotisko reprīzi» (B. Šovs) šodien diezin vai var

būt komponista individualitātes rādītājs. Otrkārt, autors taču

visur saglabā kompozīcijas noslēgtību, tās gredzenveida satvaru,
kas arī ir reprīzes ideja.

Ari cita raksturīga P. Plakida mūzikas iezīme — tas tematis-

kais piesātinājums — ir gan spilgta viņa laikmetiskās muzikālās

1 Klotiņš A. Spēlējam kamermūziku. —
«Lit. un Māksla», 1975, 20. dcc.
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domāšanas iezīme, bet mazāk atklāj individuālo iezīmību. So

iezīmību varbūt varam meklēt vienīgi konsekvencē, ar kādu kom-

ponists izmanto visus tematiskos elementus, galu galā panākot
visas faktūras pilnīgu tematisku integrāciju, kāda vērojama «Dia-

koniskajā čakonā» no «Koncerta», nedaudz citā pavērsienā arī

«Leģendā».

Domāju, ka komponista mūzikas savdabība jāmeklē vispirms
šīs mūzikas tematismā. Vai gan citādi mēs spētu nekļūdīgi noteikt

autoru gan pāris taktīm no mūzikas lugai «Cīrulīši», gan

40 sekunžu garai muzikālai vinjetei radioraidījumam, nemaz neru-

nājot par jebkuru lielās formas skaņdarbu fragmentu. Tieši tema-

iisma intonatīvais slānis vistiešāk atsedz viņa individuālo

rokrakstu. Protams, arī te nav iespējams izfiltrēt divas trīs plaki-
diskas intonācijas, jo intonatīvais veidojums cieši saaudzis ar

ritmotembra specifiku, faktūras organizāciju un galu galā — visu

muzikāli tēlaino domāšanu, kļūstot par šī leduskalna redzamo

(dzirdamo!) desmitdaļu, ko balsta un nes visa tiešajai uztverei

apslēptā pamatmasa. Taču meklējumi jāvirza tieši šajā sfērā, par
centrālo orientieri izvēloties skaņkārtiski tonālā veidojuma sav-

dabību.

Salīdzināsim, piemēram, dažas atšķirīgas melodijas momen-

tos, kur tās ir galvenais vai pat vienīgais faktūras elements.

10. Semplice

Allegro marcato

Mcderto.
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Kopīga te ir skaņurindas tonis-pustonis izmantošana, kas neat-

karīgi no ritma iezīmētajiem skaņkārtiskajiem balstiem kopumā
rada minora fonismu un piesaista uzmanību ar spriego, nenotu-

rīgo tritona intonāciju. Taču tie ir ārēji rādītāji, un interesants ir

tieši tas daudznozīmības moments, ko komponists ienes šo vispār-
zināmo un vispāratzīto elementu traktējumā. Tā, piemēram, minora

krāsa daudzos gadījumos tiek daļēji neitralizēta, ievedot pretdar-

bīgus faktorus: ritma aktivitāti, mažora akordu kontūras v. tml.

Tā tas ir Fūgā no Poēmas, tas pats vērojams «Mūzikas . ..» gal-
venās partijas abās tēmās un citur. Tādējādi tiek pārvarēts uztve-

res stereotips, kuru šāda skaņkārtiskā struktūra ieguvusi cita stila

mūzikā, tādēļ arī «minora fonisms» jālieto nosacīti. Tas nav modi-

ficēts minors, bet gan patstāvīga skaņkārtiskā sistēma ar savu

īpašu organizāciju, kas neriņķo ap mažora-minora tonikas mie-

tiņu.

Vēl lielākā mērā šāda pārvarēšana un pārvērtēšana attiecas uz

tritona nenoturību, jo tritons P. Plakida mūzikā daudzos gadīju-
mos ieguvis centrālā skaņkārtiski organizējošā elementa lomu. Sī

elementa izteiksmība saistās arī ar tā dzirdes inerces radītā

priekšstata pārvarēšanu, kurš izstrādājies tonāli harmoniskās

domāšanas attīstībā, no baroka laikmeta sākot. Tritons tiek atbrī-

vots no «si contra fa diabolus es» lāsta un traktēts kā dabisks

diatonikas produkts. Vēl vairāk: šī tritona emancipācija ir tiešais

«atpakaļceļš» uz gluži askētisku skaņkārtisku uzbūvi — tīru sep-

tiņpakāpju diatoniku («Leģendā»),'kas vēl (un vairs!) nav

pakļauta mažora-minora alternatīvai, vairās no viena stingra
tonālā centra un par visām lietām — no tercu struktūras hege-
monijas kā horizontālē, tā vertikālē. (Acīmredzot visi šie apstākļi
nosaka arī lineārā izklāsta lielo lomu, it īpaši pēdējos no apskatī-
tajiem darbiem.) Spilgts šo pārvērtību atspoguļojums ir, pie-
mēram, «Koncerta» rezumējošā tēma,

11. Molto moderato,quasi largo



kuras intonatīvo seju spilgti iezīmē tritona un mazās sekundas

(respektīvi, nonas) intervāli, kas dominē arī varbūt pašā reljefā-
kajā «Leģendas» tēmā (9.b piemērs).

Šie rezumējumi šobrīd jāatstāj skicējuma līmenī: pārāk īss

vēl ir pagājušais laika posms nozīmīgu apkopojumu izdarīšanai,

pārāk riskants — un galu galā nevajadzīgs — mēģinājums uzzī-

mēt līnijas, kas tikko aizsāktas. Taču savu ceļu P. Plakidis

iet apzināti un ar pārliecību, tādēļ nebūtu pārspīlēts visai viņa
jaunradei par moto izvirzīt O. Vācieša dzejas rindas no «Skumjās,
dziesmas»:

Tu par manu dziesmu brīnies —

Man nav citas.
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Tatjana Kuriševa

«SVĒTĀ MAURĪCIJA BRĪNUMDARBI»

UN «IZRĀDĪŠANAS TEĀTRIS»

XX gadsimta teātris — teātra estētikas dažādu principu cīņas
arēna. Reālistiskā sadzīves teātra uzplaukums un valdonība

XIX gadsimta beigās ar tā maksimālās patiesības kultu aktieru

spēles manierē un noformējuma detaļās, kas rada klātbūtnes

iespaidu, dabiski izsauca sekojošu pretdarbību. «No laikmetisko

skatuvju nevajadzīgās patiesības es aicinu uz antīkā teātra apzi-
nāto nosacītību,» 1 izsaucās Brjusovs. Izcilais režisors reformators

V. Meierholds savos teātra būtības teorētiskajos pētījumos «natu-

rālistiskajam teātrim» pretstatīja «nosacīto teātri». Vēlāk B. Brehts

šīs pašas parādības apzīmēja ar jēdzieniem «pārdzīvojuma teātris»

un «izrādīšanas teātris» (izrādes, demonstrēšanas, parādīšanas
teātris).

Abas teātra formas eksistē paralēli, balstoties uz diametrāli

pretējiem principiem: «pārdzīvojuma teātrī» darbība orientēta uz

skatītāja līdzdzīvošanu, «izrādīšanas teātrī» — uz vērojumu un

novērtējumu; pirmajā gadījumā — dažādu teatrāli skatuvisko ele-

mentu apvienošana, sakausēšana, otrajā — diferenciācija, atdalī-

šana. Pārdzīvojuma teātrī galvenais aktiera un personāža attie-

cībās ir klātbūtnes efekts, izrādīšanas teātrī — atsvešināšanās

efekts.

Interese par nosacītā teātra formām, kas tik vētraini izpaudās
mūsu gadsimta sākumā, ir ne tik daudz supernovatorisku meklē-

jumu pazīme kā attīstības pa spirāli kārtējais pierādījums (kaut
arī šajā etapā Meierholda un daudzu citu viņam garā tuvu reži-

soru darbība neapšaubāmi bija novatoriska). 'Nosacītība kā prin-
cips ir paša teatrālisma dabā. Jautājums ir tikai par to, kas

dominē: cenšanās pēc iespējas skatīties caur pirkstiem uz to, ka

darbība, kaut arī reālistiska, tomēr risinās uz skatuves dēļiem
(tas ir, jau ir nosacīta kā ikviena māksla), vai, gluži otrādi,
pasvītrot šo teatrālo, baudīt atklātu spēli, spriežot par skatāmo

un analizējot autora domu. No šejienes arī atsvešināšanās efekts

1 MeuepxoAbd B. 9. CTaTbH, nncbMa, peiH, čečenu, q. 1. M., 1968, c. 127.
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otrajā gadījumā — «distance starp skatītāju un skatuvi, starp

tiem, kas spēlē izrādi, un tiem, kas to skatās» (Brehts).
Izrādīšanas teātra saknes meklējamas tālā pagātnē: no vienas

puses, tās rodamas antīkajā drāmā, no otras — un šajā gadījumā
tas ir īpaši svarīgi —, tautas gada tirgus uzvedumos, balagānā,

itāļu masku komēdijā.
Izrādīšanas teātra saikne ar komisko ir ļoti tieša: komiskā

efekts vienmēr balstās uz dabiskā deformēšanu un kaut kādu

neatbilstību līdz pat notiekošā, izrādāmā pilnīgam aloģismam.
Neatbilstības raksturs, pakāpe, asums var novest pie dažādām

komiskā formām: no humora un satīras līdz burleskai un gro-

teskai.

V. Meierholds pētījumos par teātri pasvītro, ka groteska ir

iemīļots balagāna paņēmiens. «Groteska nav iespējams tikai

zemais, zemiskais vai tikai cildenais. Groteska jauc pretmetus,

apzināti veidojot pertrunu asumu. i[. .] Galvenais groteskā ■—

mākslinieka pastāvīga cenšanās skatītāju nemitīgi aizvest no

viena tikko sasniegta plāna, stāvokļa, situācijas citā, kuru skatī-

tājs nekādi nav gaidījis.» 1 Citiem vārdiem — groteska ir viens no

spēcīgākajiem svešādošanas paņēmieniem.
Nosacītība muzikālajā teātrī jau no tā pamatiem ir daudz

augstāka nekā dramatiskajā. Tā izpaužas kaut vai tajā apstāklī,
ka aktieri nevis runā, bet dzied vai dejo, ka skan mūzika. Taču

tas nenozīmē, ka arī opera evolūcijas gaitā nav periodiski tieku-

sies sasniegt ticamības ilūziju, kas piemīt pārdzīvojuma teātrim.

Pietiek atcerēties šīs tendences virsotni — vērismu.

Pārstāvēdama muzikālo teātri, opera nevarēja netikt ierauta

divu divdesmitā gadsimta teātra virzienu cīņas gultnē, un tajā

pašā laikā, būdama muzikāls teātris, tas ir, sakarā ar savu

aprioro nosacītību, tā nevarēja nerisināt šīs problēmas īpašā
pavērsienā.

Pagrieziens uz izrādīšanas teātra (vai «episkā teātra» — arī

pēc Brehta) principu pusi saistīts ar veselā sašķelšanu darbībā

un komentārā (Stravinska «Ķēniņš Edips», K-' Orfa «Bernau-

eriete» v. c), ar muzikālā teātra tuvināšanu tautas ierašu vai

rituālu uzvedumam, ar spēles elementa pastiprināšanu (Stravin-
ska «Kaziņas» vai arī «Zaldāta stāsts» — spēlējama, lasāma un

dejojama izrāde). īpašu nozīmi- kā spēcīgi svešādošanas līdzekļi
iegūst stilizācijas un parodijas paņēmieni.

Stilizācijas piederība teatrālo līdzekļu sistēmai nav apšau-
bāma. Stilizācija ir tieši spēle, ne pats domas izklāsts, bet šī

izklāsta parādīšana citā valodā ar iespēju novērot un novērtēt

1 MeūepxoAbd B. 3., c. 207—227.
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šādu izteiksmes manieri it kā no malas. Neskarot tieši mūziku, bet

analizējot stilizācijas parādību teātrī, V. Meierholds no savas

pozīcijas apgalvo: «Ar stilizāciju es saprotu ne jau dotā laikmeta

vai dotās parādības stila precīzu atveidojumu, kādu to dod foto-

grāfs. [..] Ar jēdzienu stilizācija, manuprāt, nesaraujami saistīta

nosacītības, vispārinājuma, simbola ideja.»
1 Tiešām, lai cik nejū-

tams arī nebūtu autors, viņa personiskā intonācija vienmēr ir klāt

to stilizējamā materiāla pušu atlasē, pasniegšanā, izcelšanā, kuras

ir vissvarīgākās galvenās idejas izpratnei. Autors, komponists,
šādā darbā zināmā mērā ir arī režisora lomā.

Parodija kā spēles elements arī ieņem ievērojamu vietu

XX gadsimta muzikālajā teātrī. A. Gozenpuds rakstā «Piezīmes

par Rietumeiropas XX gadsimta operas reālo un šķietamo krīzi»

min dažādu parodisku iestarpinājumu piemērus, starp citu, arī no

Vāgnera. «P. Hindemita agrīnajā burleskajā operā (pasvītrojums
mans — T. X.) «Nuš-Nuši», kas sacerēta marionešu teātrim, Bir-

mas imperators, pārmetot savam mīlulim, ka tas it kā nolaupījis

no harēma četras brīnišķīgas sievietes, skumji izsaucas: «Kur

uzticība, kuru tu esi nodevis? Kur gods?» — citējot pazīstamo
karaļa Marka uzrunu Tristanam, kurš nolaupījis Izoldes mīlu.

Tālāk seko citāts no Vāgnera mūzikas drāmas 2. cēliena. Vai arī

(runa ir par B. Britena «Albertu Heringu» — sacerējumu ar spē-
cīgi izteiktu komiskas spēles noslieci): «Savas tikumības dēļ par

maija karali izvēlētais Herings ceļ pie lūpām limonādes glāzi,
nenojaušot, ka jokdari apmainījuši limonādi ar rumu. Šajā mo-

mentā orķestrī skan Tristana izdzertā mīlas dzēriena tēma,»2

Stravinska opera «Uzdzīvotāja karjera» jau apvieno abas tenden-

ces: ieturēta XVIII gadsimta semi-seria stilā, tā ir «ne tikai stili-

zācija, bet arī sarkastiski parodiska vecās romantiskās operas

parafrāze» 3.
Tomēr, šķiet, visspēcīgāk un konsekventāk izrādīšanas teātra

principi izpaužas Prokofjeva operā «Mīla uz trim apelsīniem».
Seit ir gan delartiskās komēdijas tradīcijas, gan parodiskums, kas

vērsts pret novecojušām operas tradīcijām un štampiem. Ne velti

šīm žanriskajām saiknēm veltīts speciāls pētījums.
4

«Svētā Maurīcija brīnumdarbi» ir Marģera Zariņa vienperso-
niskas daiļrades auglis. Komponistam pieder gan sižets, gan

librets, gan mūzika. Vēl vairāk — savā partitūrā autors lielā mērā

darbojas arī kā režisors, kas iecerējis spēles situācijas,

1 MeūepxOAbd B. 9., c. 109.

2 Kpn3Hc 6yp>Kya3HOH KyjibTypbi h My3biKa, Bbin. 2. M., 1966, c. 118.

3 Turpat, 127. lpp.
4 Crenanoe O. TeaTp MacoK b onepe C. IlpoKOcpbeßa «Jlio6oßb k TpeM anejib-

CHH3M». M., 1972.
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mizanscēnas, gan arī kā mākslinieks, kas skaidri iezīmējis darbības

vietu — ostu, ielas un laukumus ar senās Rīgas viņam dārgo eku

siluetiem. Vizuālais iecerē ir primārs. Ķeroties pie šī darba, Zariņš

vispirms ieraudzīja iedomātās pagātnes tālās ainavas, pēc tam

apguva to priekšstatu kā izrādes daļu un tikai tad nonāca pie

skanējuma.
«ledomātās» nav pārteikšanās. Kaut arī sacerējuma pamata

ir konkrēts vēsturisks laikmets, tomēr autora fantāzija tajā neap-

strīdami dominē. Darbojoties teātrī, Zariņš vienmēr ir centies

ņemt aktīvu dalību darbā pie libreta. Viņš, vairākkārt — arī

presē — izteicies par patstāvīga, paša komponista veidota risinā-

juma nepieciešamību, pats izstrādājis libretu «Nabagu operai»

pēc 2. Grīvas noveles «Zilās mošejas ēnā». Un tomēr «Maurīcijā»
ir kvalitatīvi cits līmenis, komponists šeit uzstājas jaunā — dra-

maturga lomā, radot patstāvīgu sižetu skatuves darbam.

Zariņš šajā sacerējumā centies maksimāli realizēt savus

teātra principus un uzska tu s, pie tam izmantojot viņam
pašam īpaši dārgu sižetisko materiālu. Atceroties sākotnējo mek-

lējumu posmu, viņš raksta: «..ikvienam no mums jau zemapziņā
ir nogulusies kāda potenciāla ideja, kas tirda un nedod mieru. [. .]
Man tā bija — vecā Rīga! Kas gan nemīl savu pilsētu, kam tā

neliekas visskaistākā? Beidzot esmu «uzsēdies uz tēmas» ... Esmu

uzsēdies kā uz Pegaza, turu to pie krēpēm ciet ar abām rokām.

Esmu tēmu iemīļojis un kļuvis tik greizsirdīgs, ka par šo ideju
nevienam nestāstu (ka nenočiepj!).»'

Autoru saistījusi interesanta, ārējiem notikumiem bagāta Rīgas
vēstures lappuse, kad XVI gadsimta pirmajā pusē reformācijas
kustības virsotnē pilsētu satricināja antiklerikāli nemieri. Sājos
būtībā demokrātiskajos nemieros ņem dalību arī pilsētnieku zemā-

kās kārtas, to skaitā īpaši karstasinīgie melngalvji.

Zariņš pētīja arhīvu materiālus, atklājot sev aizraujošu pa-
sauli. Taču viņa pievēršanās vēsturei bija saistīta arī ar īpašiem
mērķiem. Gan reālie sabiedriskie notikumi, gan melngalvji un

viņu patrons Sv. Maurīcijs, kura attēls melngalvju ģerbonī sagla-
bājies mēbeļu kokgriezumos un tā laika gleznās, gan citas laik-

meta vizuālās pazīmes — tas viss saistīja komponistu pirmām
kārtām kā skatuviski efektīva uzveduma iespējamais ilustratīvais

fons. Par galveno balstu bija jākļūst darbībai, dinamiskam teatrā-

lam sižetam, kurš bija jāveido patstāvīgi. «Sāku rakstīt sadomātas

lietas par pazīstamiem un tuviem cilvēkiem, kas dzīvoja Rīgā
1524. gadā, tad, kad notika reformācijas kautiņi. Izšķīros par

1
Zariņš M. Komponists, librets, opera un Sv. Maurīcijs. — «Māksla»,

1968, No 2, 29. lpp.
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komisku operu-baletu, jo dramatisma šajos kautiņos, ar šodienas

acīm skatoties, bija mazāk nekā vodeviliskuma.»1

Vēsturiskais materiāls, kuru skāris autors, bez šaubām, pieļāva

arī citu risinājumu. Tā laika Rīgas sabiedriskās dzīves sarežģītās

peripetijas, dažādu sociālu un nacionālu spēku sadursmes, kas

izvirzītas darba uzmanības centrā, varēja virzīt komponistu arī

pa nopietnas vēsturiskas operas ceļu.
Pavērsiens uz komēdiju ir pirmām kārtām komponista perso-

nisko noslieču izpausme. Kā raksta autors, viņš īpaši vēlējies
tuvināt tālo pagātni, atdzīvināt to ar sadzīves situāciju humoru,

neiedziļināties pretrunās vai, gluži otrādi, idealizēt pagātni, pa-

ceļot to uz muzejiska pjedestāla, bet gan pasvītrot tajā dabisko,

dzīvo. Galu galā humoristisku ievirzi veicināja arī arhīvos uzietā

jocīgā epizode, kas saistīta ar izbēguša mūka un dumpinieka

(tipiska renesanses figūra!), vēlāk redzama Rīgas dzejnieka Bur-

karda Valda personību, kurš starp citu rakstījis pamfletus par

Romas pāvestu. Sis «pārbēdzējs un šķelmis», kā Zariņš citē Rīgas
rātes protokolus, bija sodīts ar desmit dālderiem par sudrabkaļa
atraitnes, kuras tīklos nabaga dzejnieks iekritis, apvainošanu:
jaunās dzīves mūžīgo strīdu nomocīts, viņš uzrakstījis pamfletu

par «sievu, kas dzer alu spaiņiem». Sie notikumi, kurus kompo-
nists atstāsta minētajā rakstā, nav guvuši tiešu atveidojumu
izrādē, taču to naivais komisms, kas izgaismo citas laikmeta

šķautnes, bez šaubām, kalpojis par tēlainu atslēgu sacerējuma
galvenajai intrigai, bet notikumu vaininieks — par prototipu vie-

nam no galvenajām personām.
Tomēr nenoliedzami, ka komiskā risinājuma galvenais faktors

ir bijušas autora teatrālās idejas, viņa slieksme uz spēles ele-

mentu, uz izrādīšanas teātra estētiku.

Sacerējuma sižets ir diezgan samezglots un neizceļas ar

skaidru loģisko virzību. Grūti formulēt arī galveno domu, pamat-
ideju. Operas pirmajā daļā (I un II cēliens) uzmanības centrā ir

mīlestības trijstūris (Annemarija — Jorēns — Bille), otrajā —

svētbilžu nemieri un mūka Famulusa «pārdzimšana» ar kulmina-

tīvo parodisko skatu paradīzē, tas ir, antiklerikāli motīvi. Arī no

galveno varoņu personiskās līnijas viedokļa librets — ar visām

mīlas peripetiju dullībām — varētu likties' tipiski operisks (slik-
tākajā nozīmē), ja vien sacerējumā nebūtu. . .autora intonācijas.
Notiekošais pasniegts pasvītrotā groteskā, krāsas sabiezinātas,
personāža attiecības pārspīlētas — tas viss rada jautras izrādes

sulīgi pasniegtu epizožu kaskādi. Teatralitāte, spēle, izklaidējo-
šais, «skatāmais» moments izvirzīti priekšplānā, būtiski iespaidojot

1 Zariņš M. Komponists, librets, opera un Sv. Maurīcijs. 29. lpp.
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sižetu un pakļaujot sev citus mākslinieciska vesela komponentus.
Tāda bijusi autora pamatiecere, un tādu viņš to realizējis.

Šāda pieeja muzikāli skatuviskas izrādes traktējumam,- dabiski,

izsauc dažādas asociācijas un pirmām kārtām — ar bufa teātra

estētiku. Sacerējuma koptonis apzināti virzīts uz dinamiskas

komiskas izrādes veidošanu, kurā vienlīdz svarīga gan mūzika,

gan teksts, gan skatuviskās kustības plastiskums, pat sava veida

horeogrāfiskums. Pats Zariņš, atbildot uz jautājumu par iespē-

jamo ietekmju avotiem, nosauca Ofenbahu — šo franču māksli-

nieku, spožo operetes-parodijas meistaru, kurš spēja mūziku un

deju savienot ar asu satīru, polemisku joku, kas pasniegti spilgtā
teatrālā formā. Dažkārt «Maurīcija» mūzikā lidinās arī Rosīni

gars (I cēliena dejiskais fināls).

Efektīgu skatuvisku paņēmienu meklējumi vadījuši kompo-
nistu uz teatrālo līdzekļu diapazona paplašināšanu, žanrisku

daudzslāņainību, kas sniedzas līdz pat, kā liktos, neiedomājamam
sajaukumam. Sākotnēji autors «Maurīciju» bija iecerējis kā baletu.

Tad strādāja pie operas. Vēlāk radās sintēzes ideja. Vēl vairāk —

operas un baleta tradicionālie vaibsti, kas dīvaini savijušies sace-

rējumā, vēl papildināti ar citām žanriskām pazīmēm, kas nāk no

operetes un pat kabareja. Šādā paradoksālā pretrunā slēpjas arī

neapšaubāms groteskas elements (atgādināsim: «groteska jauc
pretmetus, apzināti veidojot pretrunu asumu»).

Gan opera, gan balets kā teātra žanri balstās katrs uz saviem

nosacītības likumiem. Noskaņojušies uz attiecīgu uztveri, mēs

praktiski nejūtam šo nosacītību. Operas (izteikšanās dziedot) vai

baleta (atveidošana plastikā) vienoto nosacītības modušu netraucē

klasiskajā operā tradicionālā baleta ainu ievešana vai vokālā ele-

menta izmantošana baleta partitūrā. Pirmajā gadījumā dažādās

motivētās dejas (kā, piemēram, poļu balle «Ivanā Susaņinā» vai

tautas skati «Baņutā») kļūst par reālistisku vizuālu detaļu,
kas konkretizē darbības vietu un laiku, papildinot dekorācijas un

kostīmus (runa ir par to skatuvisko funkciju, neskarot šo epizožu
muzikāli dramaturģisko slodzi). Otrajā gadījumā balss skanējums
izmantots kā partitūras tembrāla papildkrāsa (kaut arī tā var

būt ļoti nozīmīga pēc savas tēlainās slodzes).
Gluži kas cits vērojams M. Zariņa žanra ziņa polifoniskajā

opera-baleta «Sv. Maurīcija brīnumdarbi».

Skaņdarbs tverams it kā vairākās dimensijās, skatītājam jābūt
ļoti elastīgam, viņam jābūt it kā teātra poliglotam, kas vairākkārt

pārslēdzas uz dažādām nosacītības valodām. Sis daudzslāņu vei-

dojums, dabiski, ievērojami samazina iespēju notiekošo uztvert

nopietni, rada svešādošanas efektu.
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Zariņa sacerējuma divplānu risinājums ieprogrammēts jau

galveno personu ansamblī. Jauno pāris — baleta mākslinieki:

viņa, pēc autora vārdiem, «kaprīzais tēls», viņš — «liriskais»

(pats tipāža formulēšanas fakts arī pasvītro spēles momentu

iecerē). Annemarija un Famuluss — dziedātāji, kas traktēti

raksturplāksnē. Pamatkvartetu papildina četri dejotāji — uz

bagātās atraitnes roku pretendējošie maiznieks, mucinieks, mies-

niekmeistars un brandmeistars, pie tam ar preciniekiem saistītā

mūzika paredz tikai un vienīgi grotesku risinājumu. Pārējais mū-

zikas materiāls —■ gan vokālais, gan dejiski orķestrālais, kas

savīts vienā attīstības mezglā, — rada žanriski daudzkrāsainu

fonu, kurā noteicošais tomēr, šķiet, ir operas elements.

Pakļaujoties libreta gribai, galvenās personas bieži tiekas

«vienā līmenī», pie tam runājot dažādas skatuves valodas. No šī

sarežģījuma komponists arī iegūst savu teatrālu efektu, izceļot

situācijas dalībnieku lielāku vai mazāku kopību, saskarsmi. Dažos

gadījumos kāds drusku «atdod pozīcijas», kā, piemēram, pirmajā
Billes un Famulusa skatā, kur meitene vārdiski atbild uz jautā-

jumiem, iesaistās dialogā (kas pats par sevi jau ir pietiekoši

komiski). Citos turpretī pasvītrots kontrasts, ko veido, piemēram,
saimnieces runīgums, pat pļāpīgums un Jorēna atturīgums vai

Billes mēmais izmisums un Famulusa, kurš ved meiteni uz klos-

teri, dievam tīkamās deklarācijas —• svētajam tēvam nav nekā

kopēja ar viņu, un viņš nevēlas meiteni uzklausīt. Šādos momentos

tiek panākta nepieciešamā sajūta, ka starp darbības personām ir

nepārejama siena, ka saprašanās nav iespējama.
Dziedošajam personāžam savukārt jāprot izteikties «kustību

valodā» — mūzika un sižets nosaka daudzu epizožu plastisku
risinājumu (kas, starp citu, kļuva par interesantu uzveduma

īpatnību).
Dabiski rodas jautājums: ko tad «Maurīcijam» devusi šāda

sintēze un konkrēti — baleta kā līdztiesīga žanriskā slāņa ieve-

šana?

Pirmkārt, galveno pāru «valodu» nepārprotamu atdalīšanu.

Baletam kā žanram piemīt vairāk nosacītības un tēlainas vispāri-
nātības nekā operai ar tās vārda konkrētību, jo baletā galvenā
izteiksmes sfēra ir mūzika. No šejienes arī — dotajā gadījumā —

liriskās mīlas līnijas risinājums «augstākā», cildenākā, tīri muzi-

kālā (bet uzvedumā — arī plastiskā) izteiksmē.

Otrkārt, sintēze pastiprinājusi spēles momentu, kas tās pašas
nosacītības dēļ ļauj vispilnīgāk realizēt iecerēto grotesku. Sajā
sakarā atkal nepieciešams atcerēties Meierholda izteikumu: «Gro-

teska tiecas pakļaut psiholoģismu dekoratīvajam uzdevumam.

Lūk, kāpēc jebkurā teātrī, kur valdīja groteska, tik nozīmīga bija
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plašā nozīmē saprasta dekoratīvā puse (japāņu teātris). Deko-

ratīvi bija ne tikai vide, skatuves un paša teātra arhitektūra,
dekoratīva bija aktieru mīmika, plastika, žesti un pozas; tie bija
izteiksmīgi caur dekoratīvismu. Lūk, kādēļ groteskas paņēmienos

slēpts dejas elements: tikai ar dejas palīdzību iespējams grotesko
ieceri pakļaut dekoratīvajam uzdevumam»1 (pasvītrojums
mans — T. Ķ.). Nav nejaušība, ka uzveduma veidojumā bufa

elements saistīts pirmām kārtām ar deju un pantomīmas epizo-
dēm. Citiem vārdiem sakot, baleta žanriskais slānis atbilst izrā-

dīšanas teātra estētikai, bet žanru jaukšana to visu pastiprina.
Ja «Maurīcija» skatuviskā realizācija paredz «muzikālu kus-

tību», tad mūzika savukārt nemitīgi uzstājas kā svarīgs spēles

komponents. Par atslēgu šādam risinājumam komponists izvēlas

muzikālu grotesku.

Pamatojot savu estētisko pozīciju, Zariņš pasvītro groteskas
izpratni kā ideju, attiecību, raksturu pasniegšanu hipertrofētā
formā. Tas izsauc maksimālu kontrastu saasinājumu, pārspīlēju-
mus un uzspēli ikvienas noskaņas veidošanā; sentimentālais un

vulgārais, svētums un kareivīgums, mīlas trauksme, prieks, bailes,
sašutums — viss izpaužas galējās, nedabiskās formās. Tādēļ
reālā robežas visu laiku tiek deformētas, nekas nedrīkst tikt pie-
ņemts vai nepieņemts nopietni.

«Maurīcija» mūzikā groteska izpaužas arī, pasniedzot pazīs-
tamo negaidītā aspektā un kombinācijās. Komponists rotaļājas ar

stiliem, pārspīlē, kariķē tradicionālos mūzikas paņēmienus —

pazīstamas ritma un melodikas formulas, orķestra tembru savie-

nojumus (tas ir, it kā ķeras pie «karojošas banalitātes»), paradok-
sāli jauc dažādu stilu vaibstus, dažkārt parodizē operas un baleta

štampus līdz pat jēdzieniski pārveidotu citātu ievešanai. Sacerē-

jums ir stilistiski tik daudzslāņains, ka Zariņa individualitāti pauž
materiāls, uz kāda viņš balstās un vēl vairāk tas, kā viņš ar to

apietas. Sāda polistilistiska pieeja, kas ārkārtīgi raksturīga kom-

ponista pēdējās desmitgades jaunradei, īpaši atbilst «Maurīcijā»
izvirzītajam uzdevumam — radīt grotesku muzikāli teatrālu par-
titūru. Liekas pat, ka ne tik daudz sižets diktējis noteiktu mūzikas

raksturu, cik teatrālā iecere — muzikāla izrāde groteskā stilā —

veidojusi atbilstošu sižetu. Šis process ir bijis sintētisks.

Tomēr viena stilistiskā līnija sacerējumā ir dominējošā. To

varētu apzīmēt par neoklasicistisko. Operas materiāla ievērojama
daļa balstīta aizgājušo laikmetu mūzikas stilizācijā; pirmām kār-

tām te jāmin baroks (gan raksturīgas tematisma intonatīvās pazī-
mes — melodiskie pavērsieni kadencēs, slēptā polifonija, tipiskā

1 Meierholds V., 229. lpp.
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melismatika, gan faktūras paņēmieni), ir arī renesanses ele-

menti.

Stilizācija un pagātnes mūzikas tēli izmantoti kā teatralitātes

papildu līdzeklis. Tajā pašā laikā sacerējuma neoklasiskie vaibsti

tuvina to komponista sešdesmito gadu daiļrades galvenajai stilis-

tiskajai ievirzei, pirmām kārtām sasaucoties ar «Partitu baroka

stilā». Atgādināsim, ka darbs pie «Maurīcija» norisēja gandrīz
paralēli un dabiski, ka abi sacerējumi guvuši ierosmes vienā

tēlaini stiliskā avotā. Vēl vairāk — «Partitas» panākumi un

iespējas, kuras tā parādīja autoram, jādomā, bija viens no būtis-

kiem faktoriem, kas aktivizēja darbu pie «Maurīcija», — opera ar

viduslaiku sižetu atvēra Zariņam ceļu uz iecerēto motivēto stili-

zāciju.
Doma par «Partitu» saskarē ar «Maurīcija» mūziku rodas ne

vienreiz vien — daudzas Annemarijas kantilēnās epizodes tuvas

minētajam vokālajam ciklam, bet viena ārija no 3. cēliena ar

intonatīvo veidojumu un variāciju tipa attīstību_rāda tiešas saites

ar «Partitas» pirmo daļu, kas savukārt attīsta Ādama dc la Hala

melodiju (abi sacerējumi, starp citu, iecerēti vienai konkrētai

dziedātājai).

1. Allegretto grazioso

Andante doloroso

Vēl lielāku interesi izraisa skaņdarba saikne ar tiešajiem tā

laikmeta mūzikas avotiem. Strādājot arhīvos, komponists atradis

dažus XVI gadsimta mūzikas materiālus un vēlāk izmantojis tos

operā. Tā, piemēram, muzikāla simbola nozīmē komponists
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izmanto «torņa mūziku», kas regulāri skanējusi no pilsētas mū-

riem. Tīrā veidā šī tēma kā savdabīgs epigrāfs pirmoreiz parādās

jau operas ievada sākumā.

2. Andante

«Dokumentālais» mūzikas materiāls netiek uztverts kā muzeja

detaļa, svešķermenis, jo sacerējumā valda stilizācija. Taču ne

tikai tāpēc. «Torņa mūzikas» tēmu autors izmanto arī kā būv-

materiālu. Tieši no tās izaug «Maurīcija» mūzikai raksturīgie
kvartu paralēlismi, trihordu frāzes, kvartu-sekundu saskaņas. Tās

caurvij visdažādākā rakstura tematismu — no pasvītroti arhaiska,
stilizēta līdz liriski romantiskajam, veicinot sacerējuma intonatīvo

vienību. Par stilistiskās sintēzes piemēru var kalpot jauno varoņu

«dzimstošās mīlas» tēma: no «arhaiskā tematiskā slāņa» ņemtie
kvartu paralēlismi kā papilddetaļa ievīti liriska pārdomu valša

mūzikā, tas ir, epizodē, kas žanra ziņā piederīga drīzāk romantis-

kajam stilam.

3. Adagio
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Starp citu, šī tēma ir viena no pašām poētiskākajām sacerē-

jumā (pēc grandiozas batālijas ar mājai uzbrukušajiem apvaino-

tajiem preciniekiem Bille un Jorēns negaidīti paliek divatā un

it kā pirmoreiz ierauga viens otru). Groteska šeit atkāpjas —

jauno varoņu topošās jūtas autors atklāj bez pārspīlēta senti-

menta, ar gaišu, sirsnīgu lirismu radot kontrastu visas izrādes

efektīgajam, spilgtajam pamattonim. Šādam žanriskam novirzie-

nam ir savs izteiksmības efekts: neliela pārslēgšanās klausītāja
līdzdzīvošanas sfērā spilgtāk izgaismo dominējošo spēles ele-

mentu. Interesanti, ka tāda pati aina vērojama Prokofjeva «Mīlā

uz trim apelsīniem» — operā, ar kuru apskatāmajam sacerējumam
ir daudz kopēja. Tur, pēc Asafjeva vārdiem, «nav vietas nekam

tādam, ko nevarētu apsmiet, atskaitot uzliesmojošo mīlu, ko mū-

zika zīmē patiesi un aizkustinoši».

Norādītais mūzikas fragments balstīts uz romantiskās mūzikas

tradīcijām. Šādu iespaidu veicina gan homofonā faktūra ar melo-

diskās balss izcelšanu — sava veida «dziesma bez vārdiem»
—,

gan vieglā valšveidība, gan pat zināms harmonijas saasinājums,

piepiparojums — neatrisinātie septakordi un aiztures. Romantis-

kais te atbilst liriskajam, bet, piemēram, Jorēna sagaidīšanu kom-

ponists zīmē spilgti izteiktās romantiski ekspresionistiskās krāsās,
kurām jāvirza klausītāja uzmanība uz «tvīksmes un neprātīgu
kaislību valodu». Par galveno līdzekli šeit, kā tam arī jābūt, kļūst

harmonija, neatrisināto astoņskaņu akordu tiešais, klajais diso-

nantums, kaislīgā aicinājuma spriegā pamazinātās kvartas into-

nācija, sastingums uz viena krāšņa skaņu kompleksa.
Sāda veida piemērus var turpināt; spēles situācija bez citiem

līdzekļiem diktē komponistam arī tipiskas stila valodas izvēli, kas

no savas puses rada negaidītus, dažkārt paradoksālus polistilis-
tiskus savienojumus.

4. Andante

7 — Latv. muziķa, XIII
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Taču vislielākā nozīme «Maurīcija» muzikālās specifikas

izpratnei ir īpaša veida polistilistikai, kas arī pirmoreiz izmantota

«Partitā» un pēc tam daudzos sekojošajos Zariņa darbos. «Partitas»

otrajā un īpaši sestajā daļā («Pavanā») komponists ieved otru

stilistisku plānu — džeza stilistiku (ritms, kā arī džeza rifam tuvie

iezīmīgie basa gājieni), kas it kā pēc burvju mājiena pārmaina
redzes leņķi, piešķirot gan finālam, gan visam ciklam negaidītu
ironijas uzslāņojumu, mūsu laikabiedra spēlītes «ar tālo zelta

pagātni» smalku vilcienu. Tieši šis polistilistiskais apvienojums
(vieglā žanra elementu adaptācija nopietnā stilā) pāriet no «Par-

titas» uz «Sv. Maurīcija brīnumdarbiem» kā viens no teatralitātes,

spēles svarīgākajiem paņēmieniem ar to starpību, ka dotajā kon-

tekstā tā vairs nav ironija, bet spilgti izteikta groteska.
Pirmā epizode šādā garā radīta jau pašā operas-baleta

sākumā, kad Famuluss, stājoties pie pedagoģiskajiem pienāku-

miem, sāk mācīt Billei dejas. Dziedājums ar latīņu tekstu veidots

stingrā «dievbijīgā» manierē, pavadījums — mūsdienu vieglās
mūzikas garā.

5. Allegretto grazioso



Līdzīga sintēze operā vērojama ne vienreiz vien. Epizodē, kur

Jorēns pavedina Famulusu (pēc mūzikas tā tuva «Pavanai» no

«Partitas»), kaujas skatā ar preciniekiem un pat lēnajā, polifo-

niskajā riturnelī — ievadā otrajam cēlienam, kur stīgu skanējumu

papildina džeza sitaminstrumentu mūziķis ar slotiņu.

Taču vietumis autors iet vēl tālāk: vieglā žanra elementi parā-
dās arī tīrā veidā kā žanra citējums, kontrastējot ar nopietno stilu

ne tikai vienlaikus, bet arī secībā. Tā ainā, kur burve gatavo mīlas

dzērienu, pikantas velnenes dejo rumbu kontrastā nesen izskanē-

jušajam nakts mesas kor-ālim «Svētā jaunava . . .», bet paradīzes
skatā saulaini gaišais polifoniskais (itin reliģiozais!) koris «Ale-

luja» pāriet aizrautīgā eņģeļu kankānā. Sādu pavērsienu paradok-
salitāte arī jāattiecina uz tīras goreskas sfēru. Sajā sakarā inte-

resants vēl viens novērojums. Analizējot groteskas paņēmienus

spāņu dramaturģijā, Meierholds raksta: «Tirso dc Molina varoņa

monologu, kas tikko noskaņojis klausītāju — kā cildenas katoļu
baznīcas ērģeļu skaņas — uz svinīgu toni, nomaina ar gracioso

(spāņu teātra komisks personāžs — T. Ķ.) monologu, kurš smiek-

līgām izdarībām momentā notrauc no skatītāja sejas tikumīgo
smaidu, liekot tam smieties viduslaiku barbara rupjajiem smiek-

liem.» 1 Analoģija ar analizējamo M. Zariņa darbu šajā gadījumā
ir spēcīga.

Pateicoties mūzikai, šādu pavērsienu brīžos spēkā stājas nosa-

cītās darbības papildu moduši: tā ir ne tikai rotaļa «spēlēsim
pagātni!» (jo mēs taču visu laiku sevi izjūtam tagadnē), bet arī

no sižeta viedokļa rotaļa svētajos un raganās, paradīzē un ellē

(tajā laikā, kad patiesībā mūsu priekšā asa antiklerikāla ievirze),
kā arī no žanra viedokļa rotaļa nopietnā operas un baleta teātrī

1 Meierholds V., 225.-226. lpp.

997*
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(faktiski groteska — grūti nosakāms uzvedums, 1•cas reizēm ir

operete, reizēm kabarejs . . .).

«Nopietnā teātra» diskreditēšana notiek ne tikai ar minētajiem
vieglā žanra iespraudumiem, bet arī ar citiem paņēmieniem — kā

teksta, tā žanra un pat «nopietnās» mūzikas parodisku citātu

izmantošanas ceļā, kuri, dabiski, pasniegti pēc noskaņas gluži
citā kontekstā. Libretā, piemēram, Famulusa pirmā frāze, ierodoties

paradīzē, ir «Es tevi sveicu, svētā vieta!» (no S. Guno Fausta

kavatīnes), vai līdzīgi pakurlās svētās Cecīlijas jautājumi, kura

sarosās, redzot ierodamies paradīzē kādu «jauniņo»: «Tu varbūt

Tanheizers?
..

. Vai bruņinieks Loengrīns?
..

.»

Mūzikā šādu citātu lomā visas kaislības pārņemtā Famulusa

lamentācijas trešajā cēlienā: «Ak, Marija! Annemarija!» utt. —

sava veida žanra citāti no cildenas kulta vai tai tuvas mūzikas.

Par muzikālas parodijas elementiem var runāt Famulusa mīlas

himnā, kas skaidri sasaucas ar populāras neapolitāņu dziesmi-

ņas intonācijām un tonizējošo punktēto ritmu.
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Deju, kuru Famuluss izpilda, atsaucoties uz paradīzes iemīt-

nieku lūgumu demonstrēt mirstošo gulbi, pavada slavenā «Pizzi-

cato» šaržēts variants no Delība baleta «Silvija».
Taču negatīvās pozīcijas kareivīgums attiecībā pret tradicio-

nālo muzikālo teātri arī izrādās šķietams. Kā daudz kas cits, arī

šī pozīcija ir spēles elements. Sacerējums gluži nopietni noslēdzas

ar priecīgu kori, kurā piedalās arī varoņi solisti. Šajā korī atbil-

stoši renesanses garam slavēta mīla un dzīves baudas. Mūzikas

ziņā tas ir neoklasicistisks, gaišs un dzidrs, bet bez groteskas.

7. Allegro

Aplūkojot sacerējumu kā veselumu, dabiski rodas jautājums,
vai izvēlētais stils balstīts patstāvīgā mūzikas dramaturģijā.
Kopumā atbilde jādod negatīva, pie tam neuztverot šādu atbildi

kā pārmetumu — tāda ir autora izvēlētā žanriskā tipa specifika.
Komponists praktiski neizmanto individuālos raksturojumus.

Izņēmums ir abu galveno personu vadtēmas. Billi raksturo viegla,
skercoza tēma-melodija. Asi lēcieni, sākuma tiešais uzskrējiens,
kaprīzā ritmika rada pastūrainas un nebēdnīgas meitenes tēlu

(Bille, meitene, pēc asociācijas ar Džuljetu, meiteni).
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Jorēnu raksturo viņa pirmās variācijas mūzika. Tā risināta

arhaiskas, kareivīgas himnas raksturā (pirmo niansi veido mikso-

līdiskas skaņkārtas un harmonisko pavērsienu kolorīts, otro —

apgriezti punktētā ritma atsperīgums, kura asums pasvītrots ar

aizturēm).

9. Allegro con bravura

Billes tēma intonatīvi tuvos variantos, pavadot varones parā-
dīšanos uz skatuves, parādās daudzkārt — līdz pat pēdējai ainai,

taču tā netiek pārtverta jaunā tēla kvalitātē. Ar Jorēna tēmu ir

līdzīgi, taču tā pavisam skan tikai trīs reizes. Gan vienā, gan otrā

gadījumā mūzika atklāj personas rakstura ārējās īpašības, tas

ir, ilustrē. Un ļoti precīzi.
Ja komponistu izvēlētā žanra dēļ mazāk interesē varoņu

iekšējā pasaule (tie taču drīzāk ir tipāžs), tad, gluži otrādi, skatu-

visko situāciju apgaismošana iegūst īpaši svarīgu nozīmi.

Skatuves vai ekrāna izjūta — viena no Zariņa dotumu svarīgā-
kajām īpašībām — šeit izpaužas pilnā mērā. Te ir gan atsevišķu
personu skicējumi, gan sadursmes, gan notiekošā raksturs, gan
darbības polifonija. Pēdējo gribētos īpaši pasvītrot, jo visās

Zariņa operās šāds muzikālās dramaturģijas paņēmiens ar labiem
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panākumiem izmantots pašos spraigākajos attīstibas momentos.

«Maurīcija» kā piemēru var minēt Famulusa skatu pirms viņa

apreibuma ar mīlas dzērienu. Mūzikā apvienoti trīs plāni —

autora skatījums un divi tieši ar darbību saistīti, bet savstarpēji

kontrastējoši slāņi. Pirmais — orķestra plāns: klusa un jauka

«ārija» baroka stilā. No jēdzieniskās lomas viedokļa tajā tverts

gan laika objektīvais ritums, gan viduslaiku pilsētas nakts miera

pievilcība. Otrais — no klostera mūriem atskanošais korālis, nakts

dievkalpojuma pēdējās klusās atskaņas. Trešais — Famulusa

rečitatīvs; viņš pamodies un sadrūvis par to, ka nīkst te uz ielas

un «rīkle izkaltusi un vīna nav» . ..
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Tāda tipa polifonija — tīrs teātra paņēmiens, kas balstās

secīgu kontrastu papildināšanā ar vienlaicīgu kontrastu. Tas ir

šī pēc numuru principa veidotā sacerējuma galvenais paņēmiens.

Tādējādi no diviem svarīgākajiem muzikālās dramaturģijas kom-

ponentiem — loģiski virzītas caurviju attīstības un kontrasta —

komponists izmanto tikai otro. Pirmā trūkumu kompensē, no vie-

nas puses, skatuviskās darbības intensitāte, no otras, plaši izman-

totās kontrastējošu mūzikas epizožu intonatīvi stilistiskās saites,

jo šo epizožu tematisms ņemts no viena avota, par to jau tika

runāts.

No teiktā redzams, ka, neskatoties uz visu mūzikas materiāla

krāsu daudzveidību, komponista meistarību un izdomu, māksli-

nieciskā kopuma elementu attiecībās mūzikai ir pakļauta loma.

Prioritāte šeit skatuvei, skatuviskuma likumiem. Fantāzija un

ideju bagātība M. Zariņa darbā pie «Maurīcija» (to skaitā

M. Zariņa komponista darbā) pirmām kārtām ir režisora fantā-

zija. Gan mūzikas materiāla raksturs, gan — pats galvenais —

tā montāžas principi paredzēti līdzdalībai kompleksā māksli-

nieciskā iedarbībā.

Kā redzams, komponista iecere un tās realizācija vedusi uz

tāda sacerējuma veidošanu, kura pamatā ir izrādīšanas teātra

principi ar savādošanas līdzekļu daudzpakāpju sistēmu: stilizācija
un paradoksāli stilistiski uzslāņojumi mūzikā; žanriska pārslēg-
šanās — opera, balets, muzikhols; groteska kā galvenā tēlainī-

bas tonalitāte utt. M. Zariņš neslēpj simpātijas pret šādu virzienu,
atklāti izsakoties:

«Nosacītības skaistums atplaukst tikai tur, kur tas nāk ar

naivu spēles prieku, ar uzsvērtu teatralitāti. Tad mēs pieņemam
visu, jūtam, ka tā ir aizraujoša spēle, nevis nevarīga dzīves

materiāla atdarināšana.»1

Tāda pozīcija nav atsevišķs gadījums, kas saistīts tikai ar

apskatāmo sacerējumu. To varētu paredzēt arī līdz šī darba ana-

līzei, vadoties tikai no komponista sliecības uz spēli arī darbos,
kas nav domāti skatuvei. M. Zariņam īpaši imponē stilizācija,

imitācija, parodija, dažādu plānu jaukšana, visu pakļaujot noteik-

tai idejai. Šajā sarežģītajā sakausējumā, ko veidojusi komponista-
režisora individualitāte, rodas jauna kvalitāte.

Tieši operas novadā gandrīz visos darbos (atskaitot varbūt

«Uz jauno krastu») komponists cenšas pastiprināt tās sižeta deta-

ļas, kuras var dot spēles elementu, — līdz pat izvēlētā sižeta

pamata zināmam pārjēgumam. Tieši tas ir noticis, piemēram,
«Zaļajās dzirnavās». Izvēlējies J. Janševska reālistisko romānu

1 Zariņš M. Komponists, librets, opera un Sv. Maurīcijs., 29. lpp.
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«Dzimtene», kas apraksta XIX gs. beigu notikumus latviešu zem-

nieku vidē, komponists izmainījis dabiski paredzamo žanrisko

rakursu vai precīzāk — ienesis tajā zināmu divplānību. No vienas

puses, operā daudz kolorītu, reālistisku sadzīves skicējumu (īpaši

masu skatos), no otras, kopumā autors to traktē kā jautru uzve-

dumu ar sižetu no tautas dzīves, uzvedumu ar sarežģītu intrigu,
ar «gaišziliem varoņiem» un ļaundariem, briesmīgiem noziegu-
miem un laimīgu atbrīvošanos, kas pasniegti ironiskas komēdijas

garā (savā laikā to pamanīja un izcēla režisūra un mākslinie-

ciskais noformējums).
Nākamajā operā «Beggar's story» Zariņš gribēja iet vēl tālāk,

iecerēdams par pamatu «nabagu operas» tipu. Cits jautājums, ka

šajā gadījumā tas neizdevās — sižeta attīstība aizvirzīja psiholo-

ģiskās reālistiskās drāmas virzienā un spēles momenti kļuva par

atsevišķām skaitliski nedaudzām detaļām, kas izceļ pamatlīniju.
1

Tādējādi, kaut arī Zariņa domāšana vienmēr tiekusies uz pa-

svītrotu teatralitāti, tik konsekventā veidā kā operā-baletā «Svētā

Maurīcija brīnumdarbi» izrādīšanas teātra ideja komponista daiļ-
radē vēl nav bijusi realizēta. Šajā sacerējumā autoram vispārlie-
cinošāk izdevies saraut saites ar romantiskā teātra tradīcijām un

apstiprināt tādu muzikāli teatrāla sacerējuma tipu, uz kādu virzīja

viņu teātra estētika.

Operas-baleta «Svētā Maurīcija brīnumdarbi» pirmais variants

radies 1964. gadā, pārdomas par teātra nosacītību žurnālā

«Māksla» — 1968. gadā. Acīmredzot visu šo laiku komponistu
turpinājušas saistīt idejas, kas jau realizētas apskatāmajā darbā.

Tas nevarēja neatspoguļoties jaunradē. Izrādīšanas teātra, izrā-

dīšanas mākslas principi, sasnieguši apogeju «Svētā Maurīcija
brīnumdarbos», pēc būtības turpina dzīvot M. Zariņa mūzikā, bet

jau citās neskatuviskās formās.

Pirmais tāda veida paraugs ir oratorija «Mahagoni» (1965).
Sacerējuma žanra apzīmējums, ko piedāvā komponists, ne gluži
precīzi atspoguļo tā būtību. Ar «Mahagoni» faktiski rada īpašu
sintētiska vokāli instrumentāla sacerējuma tipu, kurā nedalāmā

vienotībā saistījusies mūzika, vārds, attēlojums un teatrāla dar-

bība.

«Mahagoni» žanriskās saknes meklējamas vienā no XX gad-
simta mākslas novirzieniem, kas vērojams vokāli instrumentālo

koncertžanru un tīri teatrālo žanru krustskarsmē. To pārstāv, pie-
mēram, tādi darbi kā I. Stravinska opera-oratorija «Ķēniņš Edips»,
A. Honegera «Zanna d'Arka», K. Orfa skatuviskās kantātes. Šī

1 Skat. par to pētījumu: Kuriševa T. «Marģera Zariņa muzikālais teātris»

(manuskripts Latvijas Valsts konservatorijas bibliotēkā, 1974).
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žanra tipa īpatnība izrādās veselā sašķelšana (līdzīgi antīkajam

teātrim) sižeta tiešā virzībā un notiekošā apjēgšanā it kā no

malas. Pie tam pati sižeta virzība arī var sašķelties stāstā par

to un momentos, kas tieši atveido notiekošo. Seit arī rodas

oratoriālā un teatrālā sintēze; pie tam teatrālais jāsaprot izrādī-

šanas (nevis pārdzīvojuma) mākslas estētikas skatījumā.

Oratorijas «Mahagoni» kopība ar minētajiem Stravinska un

Orfa darbiem nav apšaubāma. Pēdējo iespaids skaidri jaušams

sacerējuma muzikālajā stilistikā un daudzkārt minēts pētījumos.
Taču šā iespaida saknes, domājams, meklējamas tieši dramatur-

ģisko principu radniecībā.

No oratorijas viedokļa «Mahagoni» ir tipisks lielas formas

daudzdaļīgs darbs ar kora un solo epizodēm, ko apvieno sižeta

pamats. No teātra viedokļa — Brehta episkā teātra paraugs, kura

sākumi sakņoti antīkajā traģēdijā: sacerējumā apvienota notie-

košā parādīšana un vērtējums.

Oratorijas vienotajā muzikālajā plūdumā izveidojas trīs dra-

maturģiski patstāvīgas līnijas. Pirmkārt, sauss notikumu

izklāsts, piemēram, tenora rečitatīvs otrās daļas sākumā, kurā

vēstīts par Patrisa dzimšanu, tenora un kora dialogs 111 daļas
«Etuāla vara raktuves» sākumā, kurā it kā bezkaislīgi apspriesta
zemes traģiskā vēsture. Vēl spilgtāka šī tendence IV daļā — «Ka-

raliskajā stadionā», kur basa rečitatīvs pilda aukstas notikumu

hronikas lomu: «Tūkstoš deviņi simti sešdesmitais gads, trīsdes-

mitais jūnijs, karalis Modiljēns dāvā Kongo neatkarību.»

Otrā līnija — notiekošā parādīšana, darbība. Šeit ir gan
notikumi stadionā, gan tautas svētku stihija, gan Patrisa noprati-
nāšana, zēna jautājumi, mācītāja liekulīgā lūgšana, ko pārtrauc
sašutušais pūlis.

Trešā — muzikāli vispārinoša rakstura epizodes, it kā re ak-

cija uz notiekošo. No sižeta virzības viedokļa tās ir statiskas.

Seit jāmin gandrīz visu daļu noslēguma posmi. Gandrīz — jo
dažos no tiem vispārināta mūzikas tēlainība apvienota ar rituālas

darbības tiešamību (piemēram, I daļas fināls — gan Kongo muzi-

kāls tēls, gan kaut kādā mērā arī aina, zīmējums; IV daļas
fināls — arī afrikāņu nesalaužamā spēka muzikāls simbols, bet

ar vēl spilgtāk izteiktu skatuviskumu, tā ka šeit atveidota stihiska

tautas svētku aina utt.).
Tīrā veidā oratoriālā ir tieši pēdējā dramaturģiskā līnija.

Pirmā un otrā līnija — teātris. Tas ir, teatrālā momenta loma ir

liela, it īpaši ievērojot, ka dažu daļu noslēgumi arī risināti rituāla

uzveduma raksturā, tuvināti spēlei.
To visu papildina vēl viena dramaturģiskā detaļa, kas jau tieši

izaugusi no episkā teātra tradīcijas. Cauri visam skaņdarbam
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vijas iezīmīga korāļa frāze, kuru daudzi «Mahagoni» pētnieki

apzīmē par Patrisa vadmotīvu. Taču šķiet, ka šī «cildenā korāļa»

dramaturģiskā loma ir specifiskāka. Tas dzīvo ārpus notiekošās

darbības, ir īpašs varoņa drāmas komentārs, līdzīgi antīkās tra-

ģēdijas korim. Un tā iestāšanās visos gadījumos atvirza otrā

plānā notiekošā parādīšanu, izceļot tā apjēgšanu, novēr-

tēšanu.

Pirmoreiz tas vēsta traģiskā stāstījuma sākumu ar vārdiem

«Mēs ticam varonim Patrisam!»; otrreiz izskan varoņa traģēdijas
attīstības virsotnē, pavērsiena punktā stadionā: «Bet skaļa bij
Patrisa balss!»; trešoreiz — traģēdijas noslēguma posmā: «Un

naidnieku gūstīts bij Patriss». Tiešās darbības un pārdomas par

šo darbību pārslēgšanās efekts katru reizi pausts ar «cildenā

korāļa» iestāšanās kontrastu iepriekšējam materiālam: pirmām
kārtām ar ritma pavērsienu, kas negaidīti apstādina ostinēto kus-

tību un it kā pārceļ klausītāju citā laika dimensijā, kā arī ar

citiem papildinošiem izteiksmes līdzekļiem.

Duālisms, divējādība, kas ietverta jau skaņdarba žanriskajā

pamatā, uzliek zīmogu arī solo un kora partiju traktējumam. Sīs

partijas dažādos momentos pilda dažādas funkcijas. Dažos gadī-

jumos tās ir personificētas: tenors — Patriss, mecosoprāns —viņa
sieva, zēns — dēls, bass — negatīvā personā karalis Modiljēns.
Šajā gadījumā mūsu priekšā skatuve, teātris. Citkārt solisti uzstā-

jas kā oratoriālā vēstījuma vispārinātas balsis. Un kaut arī tēlu

orientācija nemainās (mecosoprāns un tenors vienmēr ir balsis,
kas saistītas ar tautu, bass pamatos pieskaitāms pretspēkiem),
katra tembra funkciju divējādošanās pastiprina teatrālās nosacī-

tības elementu, ienes vajadzīgo atsvešināšanas efektu.

Arī koris uzstājas dažādās lomās — gan notikumu dalībnieks

(pie tam arī dažādu konfliktējošu spēku iemiesotājs, kas ienes

notiekošā daudzslāņainības, polifoniskuma iespaidu), gan notie-

košā atspoguļojums vispārinātos skaņu tēlos.

Sacerējuma žanra specifika ietekmē arī katras atsevišķas daļas
kompozīciju. To uzbūves principi kopumā līdzīgi: no situācijas
vispārējā ārējā skicējuma caur notiekošā parādīšanu visā tā dina-

mikā uz vispārinājumu. Pēc būtības šis attīstības process katrā

daļā atspoguļo skatītāja uztveres virzību teātra sacerējumā. Star-

pība tā, ka šeit, «Mahagoni», tiek materializēti visi etapi — gan
tie, kas ir skatuviski, gan tie, kas īstā izrādē paliek aiz kadra.

Izrādīšanas teātra ideju īstenošanu «Mahagoni» var uztvert

kā dabisku procesu, kas atspoguļo komponista individuālo cen-

tienu atbilstību dažām XX gadsimta oratorijas attīstības tenden-

cēm. Nav nejaušība, ka šis skaņdarbs izrādījies viena no autora

sasniegumu virsotnēm.
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īpatnējāku risinājumu šīs pašas idejas gūst Zariņa sekojo-

šajos instrumentālajos darbos. Sākuma punkts teatrālajai pieejai
izrādīšanas mākslas garā ir polistilistika tajā veidā, kādā to

izmanto M. Zariņš: pseidokolāža, stilistisko elementu secīgs vai

vienlaicīgs kontrasts, šo prestatu dramaturģija.
1

Augstāk jau runāts par stilizācijas teatrālo iedabu. Un M. Za-

riņš, kurš jau no paša agrīnākā dai|rades perioda tiecies uz stili-

zāciju, savos darbos sākotnēji saista uzmanību tieši ar stilizētā

materiāla ievešanas teatrālo spēles aspektu, pie tam ne tikai ope-

rās «Kungs un spēlmanis» un «Zaļās dzirnavas», bet, piemēram,
arī «Nezinītī», kur fantastiskais, tas ir, izdomātais, nevis reālais,

atveidots ar stilizācijas līdzekļiem pretstatā pārējam — «mūsdie-

nīgajam» mūzikas materiālam. Sis piemērs jau tieši atspoguļo

«spēles ar stiliem» principus M. Zariņa vēlākajās polistilistiskajās

koncepcijās.

Dažādu stilistisko elementu attiecības M. Zariņam parasti
ietver laika paradoksa efektu. Piemēram, baroka izcelsmes

intonācijas un džeza ritms vai čembalo tembrs, kas izklāsta

menueta garā nepārprotami stilizētu tēmu, kura balstīta div-

padsmitskaņu intonatīvajā pamatnē. Rodas salauztas «laika mašī-

nas» darbības iespaids, spēle ar iaiku.

Kā redzams, šāda veida ieceres balstītas uz ārpusmuzikāliem
motīviem. Stilistiski kontrastējošu elementu pretstatīšana izriet ne

no tīri muzikālas, bet drīzāk no režisoriski-teatrālas domāšanas.

Komponists operē ar izvēlētajiem stilistiskajiem elementiem kā ar

simboliem, kādas fantastiskas lugas personāžu, kur uz skatuves

vienlaikus tikušies dažādu laikmetu cilvēki un uzsākuši paradok-
sālu dialogu, kurā katrs pārstāv savu psihisko ievirzi. 2

Šādas paralēles iespējamību apstiprina uz kolāžas polistilis-
tikas balstītu darbu uztvere. Piemēram, kad Sostakoviča XV sim-

fonijā skan Rosīni un Vāgnera citāti, klausītājs uztver zināmas

ārpusmuzikālas paralēles (šajā gadījumā izmantotais materiāls

ietver likteņa tēla motīvu). Vai arī līdzīga situācija Sčedrina

«Annā Karēņinā». Autors deklarējis, ka apzināti iekļāvis mūzikas

materiālu no laikmeta, kad Ļ. Tolstojs sacerējis «Annu». Tas radī-

jis divus mūzikas slāņojumus — darbības laikmeta parādīšanas
valodu un pārdzīvojuma valodu —, kas nav saistīti ar notikumu

laiku, bet ir šodienīgi ekspresīvi, galēji sasprindzināti. Stilu poli-
fonija (Čaikovskis — Sčedrins) materializēta divās plāksnēs:

1 Sīkāk par polistilistiskas paņēmieniem instrumentālajā virzienā skat.:
Ķuriševa T. Marģera Zariņa ceļš uz instrumentālismu, un viņa mūzikas stils

jaunākajā daiļrades periodā. Grām.: Latviešu mūzika, R., 1977.
2 Nav nejaušība, ka šādas idejas periodiski saista dramaturgus un rakst-

niekus, piemēram, M. Bulgakova «Ivans Vasiljevičs».
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arī abu pretstats pieder teātra sfērai.

Kā redzams, polistilistikā aiz izmantojamā materiāla stāv

kaut kas konkrēts — laikmets vai noteikts tēls, varbūt autora per-

sonība, varbūt sižets vai programma, ja izmantots sižetiska vai

programmatiska darba citāts.

Klausītājam rodas papildu asociāciju sistēma. Viņš sāk justies
kā izrādes dalībnieks, kuram ir iespēja sekot personāža, to mij-
iedarbībai, konfliktiem, attiecību dramaturģijai.

Pēc būtības polistilistikas efekta gadījumā rodas ne tik daudz

līdzpārdzīvojums, cik baudījums no materiālu pretstatījuma. Tas

ir, savā būtībā polistilistisks sacerējums balstīts uz izrādīšanas

teātra estētikas principiem un kā svarīgākais savādošanas līdzek-

lis izpaužas pretstatījumu paradoksalitāte.
Lielākā vai mazākā mērā šāda veida estētika vērojama visos

M. Zariņa sešdesmito un septiņdesmito gadu izvērstajos instru-

mentālajos sacerējumos. Taču visinteresantākais «stilu teātra»

paraugs, bez šaubām, ir «Concerto grosso». Neformulējot kon-

krētas saites ar izrādīšanas teātri, M. Zariņš no pašiem pirm-
sākumiem domā tā kategorijās, raksturojot skaņdarbu galveno
ieceri kā vēlēšanos pretstatīt divus instrumentus (klavieres un

čembalo) divu dažādu laikmetu tembrālo simbolu lomā. Arī mū-

zikas materiāls izriet no šīs laikmetu konfrontācijas idejas. Bet

skaņdarba attīstībā autors iet vēl tālāk, sākot jaukt izvēlēto laik-

metu stilus attiecībā pret tiem atbilstošajiem tembriem, pie tam

finālā pievieno vēl trešo — arī neatbilstošo, nepievienojamo —

stila slāni (džezs Geršvina garā).
Sliecienos uz teatrālo visā daiļrades gaitā, M. Zariņš sešdes-

mitajos gados ļaujas šai savas radošās domāšanas šķautnei ar

vislielāko konsekvenci, pakļaujot un pieskaņojot tai praktiski
visus savus darbus.

Centrālais šajā līnijā, ko nosaka izrādīšanas mākslas estētika,
dabiski, ir skatuves sacerējums — opera-balets «Sv. Maurīcija
brīnumdarbi». Par perifēriju kļūst visdažādāko žanrisko profilu
darbi no vokālā cikla («Partita baroka stilā») un sižetiskasorato-

rijas («Mahagoni») līdz tīri instrumentālām formām {«Concerto
grosso», Otrais ērģeļkoncerts).

Sada izvelētas estētiskas pozīcijas konsekvence neapšaubāmi
ir komponista sešdesmito un septiņdesmito gadu kompozīciju stila

vienības nozīmīgs faktors.
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Eriks Tivums

BALETA MARGINĀLIJAS 75—76

Ir septiņdesmit sestā gada augusts, un latviešu balets noņem

grimu — atkal viena sezona nodejota.
Viena pirmizrāde, četras premjeru debijas, viesizrādes Grieķijā

un Ungārijā (26 izrādes ar aptuveni 50 000 skatītājiem), reper-

tuāra izrādes Rīgā. Atbildīgs starts Latvijas PSR kultūras dienās

Krievijas Federācijā.
Vai tas ir daudz? Vai tas bija interesanti? Vai tiesa apgalvo-

jumam, ka mūsu balets ieiet pasaules akadēmisko trupu elitē vai,

gluži otrādi, tam rit grūtais «sevis atrašanas un pierādīšanas»
laiks?

Šoreiz gribas aplūkot baleta gada devumu divos aspektos.

I. Solistu parāde

Neapšaubāmi, ka 1975./76. gada sezona pilnībā pabeidz kārtējo
paaudžu maiņu. Divdesmit piecus skatuves darba gadus ar efek-

tīgu jubilejas sarīkojumu atzīmējis Haralds Ritenbergs, tādai

pašai gadskārtai tuvu vai jau pāri ir visa piecdesmito gadu pa-
audze — populārie dejas meistari Ināra Gintere, Galina Zdanova,
Artūrs Eķis, Alfrēds Spura v. c. Pirmizrāžu stafete nonākusi to

rokās, kurus vēl pirms pāris gadiem saucām par jauniem, bet kas

jau ir Vissavienības un starptautisko konkursu laureāti, Nopel-
niem bagātie un pat Tautas skatuves mākslinieki.

Klasiskajā baletā dejotāji parasti sadalīti jo strikti — sākot ar

primaballerina assoluta, premjeru un beidzot ar epizožu un variā-

ciju solistiem un kordebaletu. Fjodors Lopuhovs, krievu padomju
baleta patriarhs, tomēr vēl pavisam nesen rakstīja, ka mūsu

laikā — baleta renesanses laikā — var un vajag rasties jauniem
ampluā. Tātad ■— kā tas notiek mūsu trupā?

Bet te gan uzreiz jāsaprot, ka ampluā un rangs nav adekvāti

jēdzieni, ka ne vienmēr lirikas dejotāja būs prima, kaut gan lie-

lākā daļa primabalerīnas partiju ir liriskas, un ka ne vienmēr

virtuozs tehniķis kļūs par premjeru, kaut arī gandrīz visas prem-

jera partijas ir tehniski virtuozas.
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Zita Ersa — Žizele Adāna baleta uzvedumā

Laikam joprojām spēkā paliek nosacījums: akadēmiskajā
baletā primabalerīna un premjers ir tie ar klasiska dejotāja struk-

tūru apveltītie solisti, kas mūsdienu tehnikas līmenī un ar per-

fektu aktierisku atdevi var īstenot plaša diapazona galvenās

lomas, pirmām kārtām visā tradicionālajā klasiskajā repertuāra.
No šāda viedokļa raugoties, primaballerina assoluta vieta ari

šai sezonā bijusi vakanta.

Savdabīgā pirmās solistes par exellence pozīcijā mūsu baletā

apskatāmajā sezonā atrodas Zita Ersa. Viņas deja sniedz ne

tikai skatīšanās prieku, kam pamatā mākslinieces talanta gleznai-

nums, bet arī patiesu emocionālu pārdzīvojumu, kuru sekmē viņas
dramatiskās dotības. Tās kopsummā ir samērā lielā pārsvarā par
dažu dejisko kvalitāšu trūkumu. Z. Ersa sakausē tēlu intelektuālo

satvaru ar juteklisku pievilcību un vienlīdz labi jūtas gan tehniski

grūtos koncertdejojumos, gan dramatiski piesātinātās izrādēs.
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Larisa Tuisova — Skaidrīte

Alfrēda Kalniņa baletā «Staburags»

Mazāk ērtas viņai «tīrās» klasikas variācijas (debija Briljantu

fejas lomā). Solistes dejiskā struktūra neatbilst gadu gaitā izstrā-

dātajiem klasiskajiem kanoniem, viņai nākas tos lauzt. Musu

šaubas, māksliniecei parādoties uz skatuves, ir rada franču dzej-
nieka (lieliska baleta zinātāja) Zana Kokto šaubām, kad viņš,
Edīti Piafu uzskatot, pats sev saka: «Man negribas ticēt, ka no

šīs mazās būtes spēs izlauzties dvēseles auku muziķa. Bet
.. .

balss sāk skanēt, un es pamazām aizmirstu, ka manā priekša ir



8 — Latv. mūzika, XIII 113

dziedātāja. Viņa kļūst neredzama, viņas dvēsele iekļūst visos

lielās pilsētas nostūros, un tā vairs nav dziesma, bet lietus mūzika,

vēja vārdi un mēnesgaismas visu apklājošais maigums.»
Protams, nepārspīlēsim salīdzinājumos. Gaidīsim no māksli-

nieces, ka viņa paplašinās savu iespēju un izjūtu lokus, padarīs
tos vērienīgākus, pirmreizīgākus, vēl bagātākus. Viņas sūtība

laikam gan ir dejas aktrises grūti izpelnāmais tituls, un arī aiz-

vadītās sezonas debijās viņa uzvarējusi tieši dramatiskajās par-

tijās: te Blondelēnas mīlestības noslēpumainā traģika mijas ar

Staburaga Skaidrītes spēku un vitalitāti, te sirds siltuma pilna
staro Zizeles mīla. Katrā no partijām meklēts savs, daudzbrīd

oriģināls traktējums, katrā sastopamies ar rūpīgi pārdomātu un

precīzu darbu, domājošu un muzikāli jūtošu balerīnu.

Ametista atturīgo vizmu izstaro Larisas Tuisovas deja.
Sezonām ritot, mākslinieces sniegums kļuvis daudz vieglāks, caur-

spīdīgāks. Kaut arī dažubrīd jūtam fizisku nenoturību, īpaši gara-

jās klasiskajās izrādēs, kaut arī viņa vairāk ataino pati sevi, dau-

dzos momentos gaidot it kā priekšā teikšanu, tad tomēr dejiskā
veidola trauslums, pozu dzidrums, lēcienu grafiskā skaidrība gan-

darī klasiskās dejas cienītājus. Tā ir klusināta, poētiska natūra,
liriskais minors, aizkustinoša neuzticēšanās apkārtnei. Un tā ir

laba un reta spēja — pateikt mazāk, bet izdarīt to daiļi, bez uzbā-

zības, bez jebkādas izpatiktkāres.
L. Tuisovas šobrīd veiksmīgākā loma ir Skaidrīte, no iepriek-

šējo sezonu lomām — Karmena, Franciska. Tieši J. Strausa

mūziku dejojot, klajāk parādās īpašības, kuru dēļ mākslinieci gan

neatzīst, gan cildina. Lomā, kur valdījis V. Vilcinās vai J. Pan-

krates dramatisms un šarms, L. Tuisova bez bravūras, bet nepie-
kāpīgi un ar nevainojamu smalkumu aizstāv cilvēka dvēseles klu-

sinātības, ēnainības iespēju. Protams, vēl lielāka iekšējas drošī-

bas un pārliecības sajūta tikai palīdzētu viņai spilgtāk izzīmēt šo

noli mc tangere — neaizskariet mani! — tēmu, kas tikai reizumis

spēj uzplaukt meitenīgā, biklā uzticēšanās, uzdrīkstēšanās brīdī,
un tomēr pat tad tā mūsu baletā ir ļoti savdabīga.

Loras Ļubčenko debija primabalerīnas partijā P. Čai-

kovska baletā «Gulbju ezers» radījusi pretrunīgus iespaidus. So

rindu autors daudzkārt sliecas uz negācijas pusi: dejotāja un

viņas mentori, noliedzot priedisko harmonijas, daiļuma un dvēse-

liskuma koncepciju, reizēm vēl nav atraduši pietiekami argumen-
tētu savu lasījumu. Ir brīži, kuros uzplaiksni satraucoši patētiski
akordi, atgādinot par M. Pļiseckas tipa traktējuma iespēju, brī-

žiem atkal (piemēram, Adagio II cēlienā) dejotāja bezspēcīgi lau-

žas «tīrajā lirikā». Ir mirkļi, kad fascinē viņas Melnā gulbja tem-

peraments, bet tad atkal kaitina jebkādas samtainības, sievišķības
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Lora Ļubčenko un Aleksandrs Rumjancevs E. Īgenbergas «Etīde»

trūkums Odīlijas variācijā, kodā vai fuetē izpildot. Kaut arī

manāma šāda neizlīdzinātība, darbs paveikts liels, pašas dejotājas

biogrāfijā ārkārtīgi iezīmīgs un izrāde kopumā nav garlaicīga, kā

tas pēdējo sezonu laikā dažkārt gadījies.
Šis savējais un īpatnējais, kas ļauj Loras Ļubčenko dejai

sekot ar interesi, ir spriega griba, visu viņas skatuves uznācienu

nemaldīga pavadone. Un šai spriegajā gribā slēpjas laba var-

būtība — atrast sevī versmainā gara_ tēmu, līdz eksaltācijai
novestu lepnumu un pārliecību. Ekstāzi. īpašības, kas mūsu baletā

maz apliecinātas.
Pagaidām tomēr ir tikai šis cildināmais spriegas gribas

moments. Taču jau paveiktais — tas milzu darbs, ko dejotāja ar

velnišķu neatlaidību nostrādājusi no operteātrim nenozīmīgas
dejotājas līdz laureātei un solistei ■—, tas nav savādāk nosau-

cams kā par apbrīnas vērtu izaugsmi. Ja arī Princese Maša

(«Riekstkodis») un Gulbis ar savu liriku viņai paliks neaizsniegti,,
tomēr jau šobrīd spilgtu priekšnesumu māksliniece sniedz spā-
niska temperamenta pilnajās variācijās («Dons Kihots», «Pahita»)
un E. īgenbergas bravūrajā «Valsī», liekot domāt par eventuālu



Sarmīte Jakse — Mirta A. Adāna baletā «Žizele»

savu lelas dejotāju un Kitriju, par Laurensijas un Zaremas tipa

partijām.
Visvairāk tīri dejiskas precizitātes un smalkuma šīs sezonas

izrādēs parādījusi Tatjana Jeršova. Tomēr filigrānā teh-

nika viņai ir un paliek tikai tāds plašs sudraba sprosts, kurā pavi-
sam nemanāmas gan dejotājas dramatiskās dotības, gan perso-

nības mērķtiecība. Varbūt tā ir rūgta atziņa, bet piecās darba

sezonās skatītāju īpašu mīlestību Jeršova nav spējusi iegūt, kaut
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gan dejojusi visos Čaikovska baletos, kā arī «Zizelē», un pret teh-

nisko izpildījumu nav radušās nekādas pretenzijas. Laikam gan

solistei vispiemērotākais (vismaz mūsu trupā, kur allaž cienītas

un īpaši vērtētas artistiskās dotības) — atsevišķas variācijas lie-

lajos klasiskajos baletos, varbūt arī duetā koncertos, kur dejo-

tājas tehnicisms un precizitāte dod labu liecību Rīgas baleta sko-

lai. Individualitātes savdabīgumā viņu tomēr tālu apsteidz pat
otrās solistes.

Nekad skatītājam neliek vilties Sarmīte Jakse, kas otro

solistu rangā sasniedz vienu no pirmajām vietām. Pirmām kārtām

tas zīmējas uz viņas Mirtu «Zizelē».

Būtu par maz sacīts, ka S. Jakses radītais viļu pavēlnieces
tēls ir valdonīgs un nejūtīgs. Tam ir īpaša ļaunpilna jūtība pret
saules siltuma pilnajām zemes jūtām, viņas Mirta liekas rūgta
kā kapsētas puķu smarža, rūgta kā zemes dzīvē izciestas nievas.

Atriebšanās ir Mirtas misija, viņas sāpīgais prieks, noslēgtas un

nozaimotas mīlestības aukstais turpinājums. Plašajos lēcienos,

griezienos un lidojumos dejotāja panāk iluzorisku vieglumu —

liekas, virs senatnīgajiem krustiem virpuļo draudoša, vēsa migla,
klausīdama vien kādam tālam atriebes mudinājumam. Tik spilgtu
Mirtas tēlojumu reti nākas redzēt.

Un tai pašā laikā S. Jakse labi jūtas arī tādās epizodēs, kur

vajadzīgs rotaļīgs manierīgums (variācija «Pahitā»), cēlums

(Pas dc trois no «Gulbju ezera») vai izsmalcinātība (Flēra dc

Lisa «Esmeraldā»).
Kalnu kristāla tīrskanīgums un dzidrums piemīt Martas

Bilalovas dejojumiem. Ir patiesa bauda skatīties uz viņas
solo «Zizeles» II cēlienā, «Pahitā», Pas dc trois no «Gulbju
ezera». Varbūt viņa vairs neaizsniedz kādreizējās virsotnes, taču

klāt nācis dejas un pārdzīvojuma noturīgums. M. Bilalova ir kla-

siskās dejas aristokrāte daudzos, ja ne visos aspektos, viņas
mūzika ir Bahs, Lists, Šopēns, arī Čaikovskis, bet viņas iz-

jūtu pretpolā stāv jebkura bravūra, koķetēšana, virspusība.
Māksliniece stingri norobežojusi savu ampluā — romantiskā sapņa
dzidrās un it kā no tāluma atnākošās dejotājas vietu.

Ināra Ābele aizgājušajā sezonā visvairāk un pie tam ar

nevainojamu izjūtu uzstājusies poētisko valšu žanrā. «Melanho-

liskajā valsī», piemēram, viņas dejojums it kā izaug no E. Dār-

ziņa mūzikas melodisma un reizē ar to izdziest. Taču, kolīdz tiek

sperts solis uz daudzmaz sarežģītākām partijām, kaut vai Ceriņu

feju «Apburtajā princesē» vai Esmeraldu, māksliniece liek pār-
skriet nervozai šalkai visā skatītāju zālē. Brīnumdaiļām vietām,
kuras tik jaušami atgādina par mūsu cerībām, saistītām ar I. Ābeli,
allaž seko neliela vai lielāka kļūme, kas vispirms pašai māksli-
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niecei un arī skatītājam sabojā turpmāko dejas noskaņu. Reabili-

tēt sevi — tas laikam būtu smags, bet visas baleta trupas, visu

skatītāju gaidīts un varbūt vēl izdarāms solis, kuru var veikt tikai

pati I. Ābele.

Koķetēšana un saulaina priecāšanās ir Litas Beiris

skatuviskās izpausmes galvenā daļa. Taču smalkjūtīgi noskaņo-

tajā Grand pas no «Raimondas», kur klasiskās dejas cēlumu ka

viegli piesitieni izgaismo ungāru deju elementi, šāds subretiskums

nepavisam neder. Te vajadzīgā apvaldītā un zemtekstu pilnā
ieklausīšanās kādas tālas, noslēpumainas mūzikas skaņās krasi

disonē ar mākslinieces neslēpto infantilismu, un tādējādi skaistais

Grand pas arī šajā sezonā mūsu balerīnām palicis aiz septiņiem
zieģeļiem. Toties savā elementā L. Beiris jūtas «Pahitas» lielajā

klasiskajā pas: dejotājas auguma karaliskais diženums un kustību

nesteidzīgums, viņas koķetā sievišķība kontrastaini harmonē ar

partnera Aleksandra Rumjanceva apvaldīto cēlumu un iznesību.

Mazliet vairāk kvēles padarītu L. Beiris priekšnesumu vēl tīka-

māku. Lieliskas ir viņas arabeskas, attitude, arī fuetē viņa dejo
ar atzīstamu aplombu. Un ir žēl tikai, ka soliste jo bieži, varbūt

pat vienmēr tēlu garīgos strāvojumus aizstāj ar jutekliska valdzi-

nājuma prieku.
Savdabīgu krāsu solistu parādē ievij Ausmas Dragones

deja — uz sarkana nemiera piesātinātām nītīm viņa auž drama-

tisko Karmenas likteni, izaicinoši un droši raudzīdamās tam sejā.
Ir gan tiesa, ka regulārā uzstāšanās atvieglināta tipa dramatis-

kās partijās piedod A. Dragones klasiskajai dejai kādu nevēlamu

sausuma niansi, tāpēc viņu grūti nācies skatīties «Zizelē» vai

«Gulbju ezerā».

Nepamanīta nepaliek arī Marutas Dingas dejas sprē-
gājošā dzirksts, Tamāras Jakovļevas pārliecības pilnais
staltums, dejas labais nostrādājums un acīm redzamā nosliece uz

raksturklasikas partijām, Tatjanas Repinas joprojām
daudzsološais sniegums. Raksturdeju un tēlu solistu vidū kā

pirmā izvirzīta Digna Kairiša, kurai tomēr vēl nav pavei-
cies oriģinalizēt tādu tēlu kā Batildi «Zizelē», ievērojam arī All v

Saharovu, Guntu Straumi ar tās nebēdnīgo skatuvisko

temperamentu, All v Priedi, kā arī vēl citas dejotājas.
Jaunas izrādes šai sezonā nepiedalījās Ināra Gintere un

Inta_ Karule. I. Gintere, kaut arī aiziedama no savām sla-

venajam meitenīgajam lomām, valdzinājusi publiku tik dažāda

plāna teļos ka traģiska Blondelēna vai savā tik negaidot atrastajā
mīlestība starojoša Gulnara. Viņas klasiskās dejas savdabīgā
maniere nebija samaināma ar citām pat «Gulbju ezera» Pas

dc trois vai Līgavu skatā, un skatītājs, par viņu domādams,
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Inese Dumpe un Genadijs Gorbaņovs Pas de deux

no P. Hertela baleta «Veltīga uzmanība»

laikam gan vienmēr atzīs — ja tā strādā, ja tā turas, tad

patiešām balerīnas skatuviskajam mūžam pienākas liela atzinība.

Gluži to pašu diemžēl nevar sacīt par Intu Karuli, kura savam

šarmantajam, koķetajam, saulainajam dejas stilam nav pievie-
nojusi klāt arī citas vērtības, kas kompensētu aizejošās. Tāpēc
lielākā daļa viņas iznācienu gan «Pie zilās Donavas» izrādēs, gan

«Apburtās princeses» fejas vai Baltās kaķenītes lomās ir tikai

izturēti, bet bez sevišķiem jaunatklāsmes centieniem.
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Genadijs Gorbaņovs —
Laimonis

A. Kalniņa baletā «Staburags»

Šajās pašās «Apburtās princeses» fejās — Feja, kas izbārsta

maizes drupatas (jeb pēc Sergejeva-Virsaladzes redakcijas Drais-

kulības fejā), debitējusi Rīgas Horeogrāfiskās vidusskolas 8. kla-

ses (pedagoģe I. Strode) audzēkne Inese Dumpe, kura sezo-

nas noslēgumā jau kļuva par Vārnas starptautiska baleta konkursa

laureāti.

Šis fakts gan vairāk pieminēts, lai mēs sajustu, ka nepārtrauk-

tas atjaunināšanās un kustības process trupā ir nebeidzams un

nesaraujams.
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Vīriešu dejā mūsu baletā šobrīd triumfē Genadijs Gor-

baņovs. Ne vien efektīgajās solo dejojumu tūrēs, piruetēs,
lieliski elevētajos lēcienos, ne tikai trauksmainajos uznācienos, bet

arī delikātajā uzmanībā pret partneri lielisks ir viņa princis Zig-
frīds «Gulbju ezerā». Varbūt vienīgi dažs labs no Māra Liepas

pārāk tieši aizgūts žēsts, maniere vai poza prasās pēc oriģinā-
lāka pārkausējuma, kaut gan šo «aizņemšanos» daļēji attaisno

M. Liepas un G. Gorbaņova talantu zināma dinamiska radniecība

(gribas moments). G. Gorbaņova premjera stāvoklis ir drošs, tas

sakņojas viņa dejas virtuozitātē, prasmē būt un izcelties uz ska-

tuves, lieliskajā partnerībā. Pārdzīvojuma piesātinājumā viņam
tomēr pateicīgākas modernas partijas, sākot ar Skaramušu un

beidzot ar laikmetīgajām divdejām «Ekspresiju» un «Prelīdi».

G. Gorbaņova aktieriskajā izteiksmē paskarbais, bet plastikā

vijīgais priekšnesums tomēr vienlīdz labi akceptējams gan baleta

klasikā, gan mūsu oriģinālizrādēs. Jaunais premjers nevainojami
glabā vienu no skaistākajām baletdejotāja īpašībām — spraigu
vēlēšanos dejot. Un, lai arī dažreiz pārāk blazēti demonstrēts,

viņa premjera solis nepaslēpj šo prieka nervu. Bez tā G. Gorba-

ņova uzstāšanās nav domājama.

Par mūsu baleta bezrūpīgo sapņotāju laikam gan jāuzskata
Aleksandrs Kolbins. Tiešs, neuzspēlēts dejas prieks, deja,
kas piedzimst it kā pati no sevis un ataino pasaules un cilvēka

sirds gaišās noskaņas, — tāds ir viņa sniegums. Vienmēr gribē-

jies no Kolbina sagaidīt daiļākus un efektīgākus kustību nobeigu-
mus, pozas, lielāku precizitāti. Lielāku emocionālu jūtību pret
partneri. Ka viņš to spēj, rādīja «Zizeles» II cēliens, kurā pirmo
reizi A. Kolbins tiecās pēc mīlestības traģikas virsotnes. Ja arī

tā šimbrīžam neaizsniegta, tad virzība tomēr pareiza. Aizkusti-

nošais, ko mākslinieks ienesa tēlā — sajūta, ka Alberta dzīve bei-

gusies šai saules lēktā, ka viņš nekad vairs nespēs aiziet no vie-

tas, kur pēdējo reizi viņam uzstarojusi Zizeles mīlas gaisma. So

traktējumu apzināti pastiprinot, Alberts savas mīlestības lielumā

spēs nostāties blakus Zizelei un baleta gribētās laimīgās beigas
no melodrāmas pārvērtīsies par īstu, patiesu drāmu.

Varbūt vispievilcīgākā A. Kolbina dejas īpatnība ir ar vien-
līdz lielu prieku, izdomu un vieglumu dejot gan premjera lomas

(«Zizele», «Apburtā princese»), gan raksturklasikas varoņus
(«Mirandolīna», «Sprīdītis»), gan sīkas epizodiskas lomas un

«bezvārda» vietas divniekos, četriniekos un ansambļos. Sajā pie-
vilcība tomēr var saskatīt viņa samērā lēnā progresa cēloni, un

par to ir vērts padomāt gan pašam māksliniekam, gan viņa peda-
gogiem teātrī.
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Vīrišķīga kaisme un pārdzīvojuma piesātinājums, iejūtīga

partnerība padara Modri Ceru par vienu no spilgtākajiem
Hozē un Grenguāriem uz mūsu skatuves. Ar atzīstamu tīrību un

centību veiktie klasiskie dejojumi (piemēram, «Zizelē») tomēr

mazāk iespaidīgi. Ja arī viņš cenšas pakļaut romantiskas noska-

ņas, tad tās tomēr izskan iekšēji tik «degoši», brīžam pat pār-

sātināti, ka lauztin izlaužas no kopējā stila (Zilais putns «Apbur-

tajā princesē»). Lielākos panākumus M. Cers acīmredzot guvis un

gūs dramatiski vērienīgās raksturklasikas lomās, atveidojot stip-

rus, neikdienišķus, enerģiskus varoņus.

Aleksandra Martinova sniegums pēdējā sezonā

maz jūtams — tikai dažas reizes tas uzzibsnījis viņa izsmalcināti

nīgrajos prinčos, manierīgajā Zilajā putnā. Mazāk esam tikušies

ar viņa lirisko izjūtu, kas vislabāk, šķiet, pārliecinājusi Vaclava

(«Bahčisarajas strūklaka») un Solista («Sopeniana») partijās.
Pirmo solistu vidū A. Martinovs ir impresionists, aprobežojas ar

pasteļtoņiem, visam cauri jūtama cītība, kas vēl ir tikai ceļā uz

apgarotību.

Spilgta dekorativitāte piemīt Aleksandra Rumjanceva
skatuves tēliem. 1975./76. gada sezonā, it īpaši uz pavasara pusi,
tie diemžēl kļuva nervozāki kā iesākumā — gan Toreadors, gan
solists «Raimondas» lielajā klasiskajā pas nesasniedza īstu pār-
liecības spēku. Tāpat Klods Frollo «Esmeraldā» palaikam tiek

zīmēts tikai kā čigānieti neprātīgi mīlošs diakons bez tā sarež-

ģītā kaislību mutuļa dvēselē, ko atainojuši citi šī tēla veidotāji.
Vienīgi E. īgenbergas Valsis un «Pahitā» sniedza pilnīgu gan-

darījumu. Uzmanīga un cēla baleta kavaliera lomā Rumjancevs
pagaidām neapšaubāmi krietni pārspēj sevi kā solo dejotāju un

aktieriska tēla veidotāju, to arī rādīja sezonas pirmizrāde — Lai-

moņa tēls «Staburagā».
Jāni Bīviņu šajā sezonā grūti vērtēt, kaut gan daba

viņam dejošanai daudz devusi. Pašlaik viņa kādreiz tik cerīgais
poētiskais (ar dramatisma iezīmēm — atcerēsimies Kapteini «Inku

zeltā»!) talants tikai vāri atblāzmojis skatītāju cerības.

Pārliecinošs ekspresijas mākslinieks mūsu baletā ir Vladi-

mirs Lukjanovs, spožs, iezīmīgs otrais solists. Hilarions

«Zizelē» — nevaldāmu emociju cilvēks, kas iet bojā, pazaudējis
kontroli pār tām. Viņa mīlestība ir izmisusi un bezprātīga. Izrā-

dēs, kurās Albertu dejojis Māris Liepa, prinča ārišķīgais cēlums

jau vizuāli spilgti kontrastē ar V. Lukjanova robusto, bet patieso
iekšējo pašatdevi. Tad izrāde iegūst. Dejojot blakus Aleksandra

Kolbina Albertam, kas arī Zizeli mīl ar pirmēju, vienkāršu mīles-

tību, V. Lukjanovam meklējami daži savdabīgāki un atšķirīgāki
mīlētāja vaibsti, ieklausoties arī partnera, ne tik vien savā psihē.
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Lora Ļubčenko un Modris Cers —
Pas de deux

A. Adāna baletā «Žizele»

Arī Rotbarta lomā mākslinieks imponējošs. Būdamsjoti dejisks,
aktieriskajā plāksnē viņš turas pie tradicionālā traktējuma. Laba

loma Leilons «Skaramušā» — greizsirdības mokas tiek izdzīvotas

ar pirmreizības spēku.
Mazliet parādisks kļuvis Māra Koristina meistar-

darbs — Liktenis «Karmenā». Visai jaušama plaisa starp izrā-

dēm, kad viņš par visu varu cenšas spēlēt fatuma tēmu un kad

patiesi izjūt sevi kā daļu no tumsas, kas apņem Karmenu. Sav-

dabīgu traktējumu viņš šajā sezonā devis triviālajai galma Nerra
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Lita Beiris un Aleksandrs Rumjancevs
L. Minkusa baletā «Pahita»

partijai «Gulbja ezerā» — te nemaz nejūtam pamuļķu ampelēša-

nos, bet gan īsti dzirkstošu zobgalību, asu prātu un spēles prieku.
Nav progresējuši Valerijs Sevastjanovs, kas iepriek-

šējā sezonā iestudēja Franča partiju «Pie zilās Donavas», Igors

Morozovs, Valdis Lipņickis, kuriem arī ir vairākas

solo partijas. Sauss tehnicisms un tikai dažs labs uzzibsnījums
kādā efektīgā solo vietā ir par maz, apzinoties šo dejotāju spējas.

Sezonas devumā iezīmīgs bijis pieredzējušo meistaru devums.

Allaž spilgti ir bijuši Artūra Ēķa iznācieni KJoda, Franta,



124

Florestāna, Rotbarta un citās lomās. Skaidrītes tevu ka bargu,

despotisku, varbūt pat par daudz pavēlēt radušuvīru uzzīmējis

Alfrēds Spura. Efektīgi izveidotajā radošajā darba vakara

ar Alberta partijas dejojumu, tiesa atvieglotu, vēl reprezentējās
Haralds Ritenbergs, kura citos varoņos — Feba, Francī

v. c. — sezonas laikā bija gan rutinēts cēlums un izkoptas manie-

res, bet pamazāk aktieriskas atklāsmes un dejot gribas. Sīs

paaudzes lielo uzvaru laiks jau ir iegājis mūsu baleta vēstures

lapās un skatītāju arvien spilgtāk tēlojošās atmiņās — ar tām

sacensties nav viegli.

11. Horeogrāfijas

Aleksandra Lemberga horeogrāfa daiļrade, kas

iepriekš visveiksmīgāk īstenojusies «Skaramuša», Pas d'action no

«Esmeraldas», duetos un monologos no «Karmenas» un «Antonija

un Kleopatras» — psiholoģiski reāli stīgotos un tehniski sarež-

ģītos dejas veidojumos —, šajā sezonā parādījusi savas visstrī-

dīgākās puses. Viņa «Staburags» radīja vilšanās sajūtu lielā daļā

skatītāju — poētiskā Daugavas teika tika salauzta stilistiski nesa-

derīgos, kopnoskaņas nesaliedētos tēlojumos: ar akadēmisko kla-

siku tika veidoti varoņu Skaidrītes un Laimoņa, kā arī jauniešu

tēli, groteska lietota precinieku un saimes raksturojumā, modernā

plastika — Daugavas raksturojumam. Visam sakausējumam pie-
trūka vienojoša redzes leņķa, vienotas filozofiskas koncepcijas.
Balets naudas, varas un ieraduma konfliktu ar darba cilvēku

pasauli, ar patiesu mīlestību atrisina neskaidri, samudžināti, kaut

gan mūzikas saturā, emocionālajā un garīgajā piesātinātībā slēp-

jas bagātas iespējas cilvēka dabas un darba vienības apgarotam

slavinājumam.
Nedomāsim, ka baletmeistaram jābūt ar filozofijas fakultātes

diplomu. Pat ģeniālais Petipā, kurš, kā raksta Džordžs Balančins,

ieviesa krievu baletā ne vien gailu izsmalcinātības kvintesenci,

juteklisko formu absolūtās pilnības izpratni, bet arī augstu, apga-

rotu humāno simboliku, diezin vai apzinājās savu baletu filozo-

fiskās kvalitātes. Šodien tāda autoritāte kā Jurijs Grigorovičs
visai skaidri apzinās, ka, «ja horeogrāfs nav filozofs, bet tikai

dančmeistars, deju sacerētājs, viņš nevar kļūt par īstu personību
mākslā». Tātad nepārtraukti un neatlaidīgi jāmeklē atbilstība gan
savam laikam, gan baleta mākslas apriorajai filozofiskajai
abstrakcijai. Liekas, ja vien Lembergs inscenētājs paškritiskāk un

stilistiski viengabalaināk spētu sakausēt kopā dažbrīd pat brīniš-

ķos deju fragmentus, ja viņam pietiktu spēka kļūt skopākam,
skaudrākam, mērķtiecīgākam, tad nesalīdzināmi jūtamāk, skaid-
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rāk īstenotos darba ideja un viņa talants spētu izskanēt daudz

tālāk, daudz pārliecinošāk.
Un ir vēl kāda problēma, kas izvirzās sakara ar oriģinal-

horeogrāfijām: specifiska, zinoša trupas spēka izmantošana,

prasme pagriezt katru talantu en face publikai. Zinām, ka Lem-

bergs to prot, taču arī «Staburagā» būtu gribējies satikt vairāk

pārliecinošas sakritības — ne vien Ersas un Gorbaņova drošo

jušanos savās partijās vai arī Guntas Straumes uzzibsnījumu
Kačas lomā. Tādi īpatni un paša baletmeistara iepriekš jau atšif-

rēti dotumi kā L. Šmitam, M. Koristinam, L. Beiris, daļēji arī

L. Tuisovai un A. Rumjancevam diemžēl, negūst pilnskanīgaku

lietojumu, kaut gan viņu lomu robežas it kā nav no šaurajam.
Šai sakarībā jāpiemin arī klasiskā dueta problēma. Atceroties

Priedes-Ritenberga, Vilciņas-Ritenberga v. c. saskanīgākos due-

tus, gaidām tādus arī no šodienas paaudzes. Ja neskaita Ersas

un Gorbaņova parādes duetu (kas, lai cik paradoksāli arī nebūtu,

ir saskanīgs galvenokārt ar savu individualitāšu neradnieciskumu,

pat nesaskaņu), tad visas pārējās variācijas (Ersa-Kolbins, Tui-

sova-Rumjancevs, Tuisova-Gorbaņovs, Beiris-Rumjancevs) jopro-

jām atrodas tāda kā pārbaudes un eksperimentu stadijā.

Oriģināldarbu nozīme šādu duetu uzminēšanā un veidošanā

nekad nav par augstu vērtējama. Tādēļ par sezonas lielāko gan-

darījumu horeogrāfijās gribas nosaukt brīdi, kad uz akadēmiskā

baleta skatuves parādījās Janinas Pankrates iestudētās

miniatūras, kas jau sekmīgi dejotas ārpus Latvijas, un — tas

jāteic bez kāda avansa — izsauc patiesu ieinteresētību.

«Pūt, vējiņi» (Im. Kalniņa mūzika) un «Prelīde» (F. Sopēna
mūzikas mūsdienīga apdare) rāda modernu horeogrāfiju, kas lie-

liski īsteno mūzikas sniegtās ritmoplastiskās iespējas un oriģina-
lizē klasiskās dejas leksiku. No plastiskā izteiksmības viedokļa
«Pūt, vējiņi» noteikti pārliecina. lespējams, mazliet diskutējama ir

darba idejiskā virzība. Mūsu mākslinieciskajā pieredzē pastāv
tautasdziesmas radīti stabili priekšstati par neapvaldīta spēka
sadursmi ar klusu, bet stipru maigumu, par mīlestības dzimšanu

šajā sadursmē. Baletmeistare modernizējusi savus varoņus arī

šajā plāksnē, atņēmusi viņiem izjūtu dzidrumu, tā vietā akcen-

tējot šaubas un pakļaušanos tām. Pozitīvā ideāla apliecināšanā
daudz veiksmīgāks liekas Sopēna «Prelīdes» lasījums, kurā muzi-

kālo tēlu skaidrība un gaišums (pie tam ne vientonīgi!) pārnesti
gan plastikā, gan visas horeogrāfiskās noveletes kopskaņā. Katrā

ziņā Janinas Pankrates debija nopietnos mazas formas darbos

mūsu akadēmiskajā baletam radīja jaunas krasas gan ierastajos
baleta vakaru repertuāros, gan izpildītāju — Loras Ļubčenko,
Ineses Dumpes, Genadija Gorbaņova sniegumā.



Kā horeogrāfs aizvadītajā sezonā sevi parādījis arī Vladi-

mirs Cukanovs, kurš veidoja dejas J. Strausa «Nakts Venē-

cijā» iestudējumam. Operetiskas dzirksts tajās bija stipri pamaz,

vienīgi «Zvejnieks un zelta zivtiņa» izcēlās uz samērā monotonā

masu deju fona. Jo vairāk žēl tādēļ, ka deju epizodes operetē

kopumā plašas un tajās izmantotais sastāvs — I. Ābele, I. Karule,
A. Dragone v. c. — potenciāli spēcīgs.

Tādas īsumā arī visas novitātes Rīgas baletā. (Ar zināmu

nosacījumu mēs varētu tām piepulcināt vēl horeogrāfa Jura

Kaprāļa veikto «Pie zilās Donavas» oriģinālhoreogrāfiju,
kaut arī tā īstenota Kutaisi baleta trupā Gruzijā; uzmanību balet-

skolas koncertos saista Tamāras Vītiņas horeogrāfis-
kās meditācijas, kas visizjustāk izpaužas romantiskā ideāla mek-

lējumos; ceļā uz profesionālu darba stilu atrodas Māris Koris-

ti ns, kas darbojas par baletmeistaru «Rīgas pantomīmā»). Kā

redzams, devums ir visai pieticīgs. Tā briedināšanai laikam vaja-
dzīgas mērķtiecīgākas kopus pūles, izmantojot ne tikai akadēmisko

skatuvi ar tās ierastajiem lieluzvedumiem, bet radot jaunus dar-

bus televīzijā, kino, veidojot solistu un baletmeistaru radošo darbu

vakarus, prasīgāk izturoties pret jauniešu debijām un reizē arī

rūpīgāk sagatavojot tās.

Tas stabilizētu skatītāju vērību pret Rīgas baletu un radītu

priekšnosacījumus vēl raženākai tā augsmei.
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Irēna Lagzdiņa

KAD MĀLS PĀRTOP SKANĪGĀ TRAUKĀ

— Pirmais neizdzēšamais iespaids par mūziku?

— Gramofons ar lielu tauri.

— Pirmie mākslas iespaidi?
— Gaujas ziedošie krasti.

— Pirmā interese par dziedāšanu?

— Divu gadu vecumā. Tā man saka māte. Pats es atceros

tikai labo atbalsi no Gaujas līčiem. Arī vēlāk ganos bija tā lielā

izdziedāšanās. Pēc tam atkal skolas korī, kur kopā ar lielajām
meitenēm dziedāju altu. Puikas mani par to zoboja. Citreiz gāzu
tā, ka dzirksteles nošķīda, bieži arī pats dabūju pretī, bet kas gan

bija uzdauzītais deguns pret prieku izdziedāties no visas sirds . . .

Klausoties Jēkaba Krēsliņa sulīgajā, asprātīgajā valodā, ar

apbrīnu jādomā, kur gan šim vitālajam cilvēkam rodas smalkums

un trauslums Sūberta lomā, no kādām slepenām dvēseles krātu-

vēm viņš ņēmis Sūberta tēlam tik daudz traģisku nokrāsu, tik

daudz patiesas poēzijas, kurā nav ne ēnas no sentimenta.

Kāda nejaušība palīdzēja tuvāk ieskatīties J. Krēsliņa būtībā

un it kā netieši paskaidroja dažus viņa garīgos procesus, kuri

sintezējoties radījuši tādus viņa skatuves tēlus kā Sūbertu, Johanu

Strausu, misteru X, Jonelu «Čigānu mīlā». Tā nebija loma, bet

apsveikuma runa Alberta Bāriņa jubilejā.
«Tevī ir tāds miers kā Zemgales līdzenumos plūstošajām upēm.

Tās tek rāmi, bez liekas čalas, bet viņu ūdeņi ir dziļi. Tevī ir Zem-

gales māla pamatīgums... Un aktieris, tāpat kā māli, tiek mīcīts,

veidots, dedzināts
...

Jo lielāku svelmi tas iztur, jo skanīgāks ir

trauks.»

Tā bija ne tikai sirsnīga apsveikuma runa, ne tikai precīzi
uzburts kolēģa portrets, bet arī pārdomas par mākslinieka aici-

nājumu.
Ne velti J. Krēsliņam mīļas tas izrādes, kas stāsta par māk-

slinieka dzīvi.

Nopietnu attieksmi pret profesiju aktieris bija mācījies no

saviem stingrajiem konservatorijas pedagogiem — M. Brehmanes-

Stengeles, N. Vasiljeva un A. Viļumaņa.
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Jēkabs Krēsliņš — Mārtiņš
Im. Kalniņa dziesmuspēlē
«No saldenās pudeles»

Diezin vai, skatīdamies J. Krēsliņu Sūberta lomā, būsim spē-

jīgi tā vēsi analizēt, jo tēls iedarbojas vispirms emocionāli. Lomas

zīmējums ir bagāts pustoņiem un ari negaidīti ekspresīviem kon-

trastainiem triepieniem. Maigu, gaišu krāsu iezīmēta ir pirmā
tikšanās ar Hannerli. Skatītāji šajā izrādē klausās ar kaut kādu

īpašu uzmanību. Brīžiem liekas, ka pilnīgi fiziski var sajust silta

saviļņojuma strāvas, kas vieno skatuvi ar zāli. Tas sevišķi spē-
cīgi izjūtams arī minētajā dialogā un duetā «Nāc paklausies,
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draudziņ». Vienkāršība, sirdsskaidrība Astras Krēsliņas Hannerlē

palīdz radīt šo īpašo izrādes noskaņojumu.

Piecgadīgais dēls Armands, kas izrādi «Trejmeitiņas» ir redzē-

jis neskaitāmas reizes, vēl otrā dienā uz Sobēra lomas tēlotāju
Juri Pučku skatās ar neslēptu naidu. Viņš taču ir pie visa vainīgs,

viņš izšķīris tēti un māmiņu. Bieži vien Hannerles un Sūberta

pēdējā cēliena atvadu skatā aiz kulisēm vai zālē atskan Armanda

apvaldītie šņuksti. «Jo sirsnīgāk dēls raud, jo drošāka pazīme, ka

izrāde izdevusies,» jokojas Astra Krēsliņa.
Sūberta loma dod iespēju parādīt visbagātāko jūtu gammu —

sākot no jūsmīgas aizrautības, sirsnības, mīlestības līdz traģiskai
bezcerībai un rezignācijai. Un J. Krēsliņš patiešām pierāda savu

ekspansīvo emocionalitāti — viņš ir gan trakulīgs, pārgalvīgs,

gan savaldīgs, maigi saudzīgs, gan dzēlīgs, iecietīgs un iznīcinošs.

Taču tam visam nebūtu tik liela nozīme, ja aktieris būtu tikai

parādījis savas izcilās vokālās spējas vai arī aktierisko tempera-
mentu. Domas par Sūberta tēlu sākumā dalījās — daži uzskatīja,
ka tas esot pārāk dramatisks. Lai cik atšķirīgas arī nebūtu domas

par nopietnības pieļaujamo robežu operetē, jāsaka, ka J. Krēsli-

ņam izdevās ne tikai pārliecinoši notēlot Sūbertu, bet arī parādīt

talantīgas, pāragri mākslā ieradušās personības vientulību. Viņš

prata izraisīt pārdomas par mākslinieka sūtību, viņa vietu sabied-

rībā. J. Krēsliņa tēlojumā ir vairāki būtiski akcenti, kas to paceļ

pāri parastai skatuviskai veiksmei.

Sajā ziņā zīmīgs ir 2. cēliena skats galma glāzniekmeistara
Ceļa mājās Hannerles vecāko māsu kāzās. J. Krēsliņa Sūberts

kautrīgi turas malā, jo Ceļu mājā ir ieradies birģeliskais sabiedrī-

bas krējums. Viņš, zobgalīgi smīnēdams, pacieš uzmanības pie-
rādījumus no labi paēdušo pilsoņu pūļa. Sevišķi paliek atmiņā
brīži, kad J. Krēsliņa Sūberts tāds kā izbijies, kā pārsteigts
apklust pusvārdā par kārtējo vulgāro joku. Taču pēc tam seko ļoti
pieklājīgi, ļoti klusu un lēni teikti vārdi, kuros slēpjas dziļš smalk-

jūtīga cilvēka aizvainojums.
Nevar aizmirst, ar kādām skumjām un pārsteigumu Sūberts

uzņem lielo zaudējumu. Viņa draugs Sobērs ir bildinājis Hannerli.

Grūti pateikt, kas J. Krēsliņa Sūbertam vairāk sāp — Hannerles

neuzticība vai Sobēra nodevība. Tad viņš saņemas un gandrīz
mierīgi pasaka: «Apsveicu!» Sajā vienā vārdā ir jūtams, ka

Sūberts nav ticējis savai laimei, ka viņš katru brīdi ir pieļāvis
līdzīgu iznākumu.

Ja atceramies komponista sarūgtinājumiem pilno dzīves stāstu,
tad šāda tēlojuma detaļa ir būtiska.

Ne visās izrādēs aktierim ir izdevies saplūdināt viengabalaini

kopā dažādos tēla plānus. Tam pamatā ir bijušas arī libreta
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nepilnības, kur blakus labām ainām ir arībutaforiskas, kas pare-

dzētas vokālistu parādei un rupji sarauj Sūberta tēla līniju, pie-
mēram, triju māsu ierašanās 1. cēlienā.

J. krēsliņa aktieriskajām kļūmēm pamatā ir arī, manuprāt,

maldīgais uzskats, ka muzikālajās izrādēs varoņiem jācieš gra-

ciozi un viegli. Muzikālkomēdisko pārdzīvojumu ārējo atveidu

cenšas ievērot daudzi citādi gudri un erudīti režisori. Dīvainā

kārtā notiek paradoksālais: stingri sekojot žanra likumībām, tiek

ignorēts katras izrādes žanrs. Iznāk tāda jauka parunāšana par

dzīvi kafijas vakara līmenī.

Un tomēr tajās izrādēs, kad J. Krēsliņš ar māksliniecisku pār-
liecības spēku tiek pāri visām šaubām, visām libreta nepilnībām,
no sentimentāli uzrakstītā dialoga ar Grīzi (L. Sniedze vai I. Spa-

novska) izaug sāpīgas un patiesas pārdomas par to, ka daudzu

mākslinieku ceļš bieži saistīts ar atteikšanos, ar zaudējumiem, ar

vientulību.

Kad pirms dažiem gadiem teātrī notika Vissavienības muzi-

kālo teātru režisoru seminārs, visi tā dalībnieki bija saviļņoti par
izrādi «Trejmeitiņas» (rež. K. Pamše), par tās muzikālo inter-

pretāciju (diriģents J. Kaijaks).
Un tad neviens nerunāja par to, kā J. Krēsliņš notēloja vai

kā viņš dziedāja, bet gan — kāds bijis Sūberts.

Mākslinieka sūtība, šādu talantīgu cilvēku nespēja dzīvot

viegli, viņu maksimālisms visās dzīves sfērās, šo īpašību likum-

sakarīga saistība — šī tēma ieskanas vairākos J. Krēsliņa skatu-

ves darbos. Māksliniekam vistuvākās tās lomas, kurās jāapliecina
radoša cilvēka pašcieņa, jaunrades svētīgais un arī smagais ceļš.
Ja Sūberta tēla literārais materiāls «Trejmeitiņās» tam dod māk-

sliniecisku pamatu, tad shematiskajā libretistu sadomātajā mis-

tera X tēlā to ir ļoti grūti izdarīt. Cilvēka un mākslinieka pašcie-

ņas apliecinājums aktiera spēlē padarīja šo tēlu pievilcīgu. Jau

pieminētā Vissavienības režisoru semināra dalībnieki ar apbrīnu

runāja par aktiera spēju iedvest dzīvību tik stereotipam operešu
libreta tēlam, par viņa lielisko vokālo izpildījumu.

Tradicionālajā operešu žanrā tas nav vienīgais apbrīnas cie-

nīgais veikums. Mākslinieks pats uzskata, ka pie dažu lomu vei-

došanas liela nozīme ir bijusi sadarbībai ar režisoriem K. Pamši

un LPSR Nopelniem bagāto mākslas darbinieku V. Pūci. Tā radu-

šās galvenās lomas F. Lehāra «Čigānu mīlā» un «Jautrajā

atraitnē», I. Kalmana «Maricā» un «Bajadērā», spilgtie raksturi

poručiks Rževskis B. Sosāra un J. Kaijaka «Sendienās», Klēvera

kungs X- Pamšes un G. Ordelovska «Peldētājā Zuzannā» vai

azartiskā spēles priekā uzlādētā loma J. Ofenbaha operetē «Zil-

bārdis» M. Kublinska iestudējumā.



Ar sevišķu bijību mākslinieks piemin sadarbību ar E. Smiļģi

pie Sašas Bogomolova lomas Sviridova «Dzirkstelēs».

«Tieši pateicoties režisora paša piemēram, es sapratu, ar kādu

atdevi teātrī ir jāstrādā,» stāsta mākslinieks. «Liela veiksme mūsu

aktieru kolektīvam bija arī A. Jaunušana viesošanās, iestudējot
A. Zilinska un V. Vīgantes «Dzintarkrasta puišus». Mēģinājām

aizrautīgi.» Inscenējums neapšaubāmi bija ļoti nozīmīgs operetes
teātrim un arī J. Krēsliņam. Temperamentīgajā tēlojumā bija

nojaušamas iespējas arī citām aktieriski nozīmīgām lomām.

J. Strausa «Vīnes valsī» J. Krēsliņš tēlo Johanu Strausu, jau-
nāko. Komponista biogrāfija varēja dot pamatu arī nopietnākam
literāram materiālam par jaunā cīņu pret veco, par tradīciju un

pārmantošanas problēmu. Taču libretā un mūzikā šai līnijai vis-

pār ierādīta niecīga vieta. Un tomēr J. Krēsliņam dažviet izdodas

par to pastāstīt saviļņojoši un nepārprotami. Johana Strausa lomā

«Vīnes valsī» aktieris arī apliecina jaunradi kā talanta neatņe-
mamu tiesību un pienākumu, tieši tāpēc arī šī līnija aktiera tēlo-

jumā ņēma pārsvaru pār jaunā Strausa pikantajām mīlas intri-

gām, kas libretā ir nospiedošā daudzumā.

Jaunais Strauss taču gāja pa lielākās pretestības ceļu, grau-
dams sava slavenā tēva iedibinātās un Vīnes izsmalcinātās

publikas iemīļotās mūzikas tradīcijas. Bez tam ar mūziku viņš
nodarbojās pret tēva gribu. Tāpēc tādu nozīmi aktieris piešķīris

viņu abu pirmajam dialogam, kurā tēvs augstprātīgi nokri-

tizē un izsmej dēla novatorismu. Sajā dialogā aktieris kā

galveno izceļ jaunrades tēmu. J. Krēsliņa izpratnē tā ir

drosme sacelties pret veco, tradicionālo, ierasto ne tikai citos, bet

arī pašam sevī. So talanta tiesību J. Krēsliņš apliecina aizrautīgi.

Tāpēc vienmēr silts saviļņojums pārņem tādos brīžos, kad Strauss,,

jaunākais, nostājas mūsu priekšā kā morāls uzvarētājs. Piemēram,
2. cēliena finālā, kad laimīga gadījuma dēļ viņam tēva vietā jādi-
riģē koncerts. Jaunā komponista uztraukums pirms atbildīgās un

liktenīgās uzstāšanās, kas padarīja viņa vārdu pasaulslavenu,
pārņem arī skatītājus. J. Krēsliņa intuitīvi pareizi virzītā tēla

līnija konsekventi un emocionāli tiek atbalstīta arī muzikālajā

izpildījumā (diriģents J. Kaijaks). Kļūst skaidrs, kāpēc kompo-
nists atsakās no Terēzas mīlestības, kas, ievelkot ģimeniskā lab-

klājībā, nogalinātu viņā mākslinieku.

Pretrunas J. Krēsliņa aktieriskajā darbībā būtiski atspoguļo
muzikālo teātru pārkārtošanās procesus, jauna tipa aktiera vei-

došanos. J. Krēsliņa (un arī daudzu citu talantīgu muzikālo teātru

aktieru) radošā daba neatlaidīgi tiecas uz viengabalainu, harmo-

nisku māksliniecisku apliecinājumu, taču viņiem vienmēr jāsa-
duras ar svešķermeņiem (libretu uzbūvē, mūzikā, uzskatu

1319*
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sistēmā), kas traucē, dažbrīd ari nojauc orientāciju. Tāpēc viens

otrs paviršs vērotājs ir izteicis spriedumu, ka Jēkabs Krēsliņš
darbā esot haotisks.

Manuprāt, tas ir pirmatnējās radīšanas haoss, kas nepiecie-
šams katram tapšanas procesam, skatuves tēla veidošanās dabīgā

gaita.
Teātra praksē atgadās, ka ap dažu jēdzienu un parādību nodi-

binās savi izpratnes štampi un modes spriedumi. Tā vienu laiku

par sliktu un vecmodīgu režisoru tika dēvēts katrs, kas mēģinā-

jumu laikā aktieriem rādīja priekšā. Runātāji aizmirsa, ka to ir

darījuši arī talantīgie padomju režisori J. Vahtangovs un V. Mei-

erholds, ka tādā veidā šie mākslinieki paskaidroja aktieriem tēla

psiholoģiskās kontūras, deva izpratni par tēla vietu izrādes kon-

cepcijā. Gluži tāpat ir ar daudziem citiem spriedumiem — piemē-

ram, slikts esot aktieris, kas visās lomās vienāds. No teātra vēs-

tures līdzās slavenajai Eleonorai Dūzei varētu minēt veselu ple-

jādi aktieru, kuri nav pat lietojuši atšķirīgus grimus, un arī par

viņiem laikabiedri teica — visās lomās vienādi. Tā dažreiz saka

arī par J. Krēsliņu. Būtu tomēr jāšķiro, vai aktiera vienkāršība

ir jauna kvalitāte skatuves patiesīgumā vai fantāzijas trūkums un

paviršība.
J. Krēsliņa labākie skatuves tēli piedzimst, viņam izejot cauri

sarežģītām pārvērtībām, kas ikdienas mēģinājumos parasti viņam
ir ļoti mokošas. J. Krēsliņš ir no tiem aktieriem, kam daudzas

patiesības kļūst skaidras, iepazīstot tās ar pretestību. Arēji tas

izpaužas lielā neapmierinātībā ar visu, vispirms ar sevi. Smalk-

jūtīgie kolēģi un režisori neapvainojas, jo saprot, ka tā ir tēla

tapšanas daļa, izsakoties viņa paša vārdiem — «māla pārtapšana

par trauku». Jo grūtāk Jēkabam top tēls, jo pārliecinošāks viņš ir

lomā.

PSRS Tautas skatuves mākslinieks V. Toporkovs ir sacījis:
«Loma ir jāizslimo.»
Sis izteiciens, liekas, precīzi atbilst J. Krēsliņa radošajai dabai.

Un tomēr blakus «izslimotajām lomām» ir arī tādas, kas top
vieglā, traka temperamenta atraisītā improvizācijā. Sevišķi to vidū

izceļas tās, kurās spilgti izteikta viņa cilvēciskā pozīcija. Piemē-

ram, kultūras nama direktors Leo Boksts A. Vilka un V. Kaminska

muzikālajā groteskā «Lakstīgalu festivāls». Sajā izrādē J. Krēs-

liņa kaismīgais, iznīcinošais patoss pret Bokstam līdzīgiem dar-

boņiem uzsit augstu vilni. «Boksts ir no tādiem, kam varētu būt

desmit augstskolas, pat milzīga zināšanu bagāža un tomēr ne-

nieka erudīcijas,» kādā sarunā teica J. Krēsliņš.
Mākslinieka interpretācijā Boksts ir cilvēks, kas aiz pārpra-

tuma nokļuvis kultūras nama direktora amatā. Viņa aprobežotība
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Jēkabs Krēsliņš —
Leo Boksts

V. Kaminska muzikālā groteskā
«Lakstīgalu festivāls»

ir tieši proporcionāla viņa pašpārliecībai. Izvēloties Boksta skatu-

viskās uzvedības līniju,' aktieris arī intuitīvi paskaidro, ka tas

varēja gadīties. Viņa Bokstam ir milzums enerģisku žestu (aktīvs

darbinieks!), valdonīgu intonāciju, trauksmīgu kustību (enerģisks

vadītājs), vērtējošu skatienu (saprotošs!).
Patiesībā J. Krēsliņa Boksts ir gļēvs un viegli iebaidāms. Kad

padotie tam prasa konkrētu, izšķirošu atbildi, viņa kustības kļūst

tramīgas, taču Boksts mīl tēlot drosmīgu eksperimentētāju, visa
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jaunā un oriģinālā pazinēju, jo interesantāk taču ir balansēt starp

strīdīgo un vispārpieņemto, tā var saraust vairāk labuma. Trāpīgi
Boksta iekšējo lunkanību aktieris uzsver hipiju ierašanās epizodē.
Boksts, noticējis, ka kaimiņu kolhoza pašdarbības estrādes dalīb-

nieki tik tiešām ir ekstravaganti ārzemju viesi, tīksminādamies

līdz drebuļiem par spēju saprast ultramoderno mūziku, tā aiz-

raujas, ka nozveļas augšpēdus. Tā viņš kādu laiku paliek pus-

guļus, tad, pietraucies kājās un noslaucījis aizkustinājuma asaras,

nododas organizatoriskiem pasākumiem, burbuļodams joņo pa

skatuvi, izdala pavēles, kas tiek tūlīt atceltas, nekur neiedziļinā-

damies, neko īsti nesaprazdams, neko īsti negribēdams, tikai radī-

dams nevajadzīgu jucekli.

Kāpēc viņam patīk izlikties par darbīgu cilvēku, sabiedrības

asi, autoritāti, bez kura viss sabruktu?

Tāpēc, ka slīpēti tēlojot sabiedrības interešu aizstāvja lomu,

vieglāk izspiest visus iespējamos labumus — tā ir galvenā šādu

ļaužu darbības atspere. Boksta aprobežotība nemaz netraucē būt

rafinētam patērētājam.
No jautrajām, it kā nevainīgajām aktiera spēles detaļām izkris-

talizējas bīstams, laika prasībām piemērojies (tātad varbūt izdzī-

vot spējīgs?) parazīta tips. Viņš var būt visāds — saprotošs,

smalkjūtīgs, labsirdīgs, sarežģīti filozofējošs, rupjš, neiecietīgs,

familiārs, oficiāls utt. Tāpēc J. Krēsliņa tēlojumā Boksts ir bais-

mīgs.

Improvizatoriska azarta sakarsēts ir arī J. Krēsliņa gangste-
ris K. Portera mūziklā «Skūpsti mani, Kēt!». Ja huligāni un zagļi

vispār var būt šarmanti, tad tādi tie noteikti bija J. Krēsliņa un

A. Bāriņa interpretācijā.
Abi gangsteri ir ieradušies aiz kulisēm ceļojošās trupas vieso-

šanās laikā, kad tā Baltimorā izrāda Šekspīra «Spītnieces saval-

dīšanu». Šantažējot režisoru, draudot tam, gangsteri cenšas

izspiest no tā zināmu naudas summu. Ar šādu «darbu» viņi spiesti
sev pelnīt iztiku. Tāpēc arī sirdsapziņas un pienākuma pretruna,
tikai greizā spogulī. Viss šajā situācijā ir paradoksāls — gan

zagļa izpratne par godīgi padarītu darbu, gan žēlums pret nākamo

upuri.
J. Krēsliņš savam blēdim ir devis v

rēl arī citu psiholoģisku
segumu. Viņa romantiskais avantūrists dzīvo tikai šodienai. Ja

nauda ir — tad viņš ir kungā, ja nav — ilgstoša badošanās. Šādu

vienlaikus amizantu, paradoksālu un smeldzīgu aktiera radītu

noskaņojumu augstākā kulminācijā izskan abu gangsteru duets

par «Šekspīru, vareno Eivonas garu». Pēc brīža šis pats blēdis

vairs nemētājas ar karātavu humoru, bet noguris, ar vajāta cil-
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vēka iztukšotu skatienu vērdamies izplatījumā, saka savam

«amata brālim» dažas nenozīmīgas frāzes.

J. Krēsliņa daiļrades būtība īsti atklājas mēģinājumu laikā.

Skatoties aktiera darbu pie kārtējās lomas, noskaidrojas jebkura
radoša procesa sarežģītība un likumsakarīgais pretrunīgums, kā

arī bez liekiem vārdiem izkristalizējas mākslinieka svarīgākās
tēmas, viņa «par» un «pret».

Liekas, J. Krēsliņa pilnasinīgākie mākslinieciski pabeigtie tēli

ir piedzimuši, tieši izejot cauri mokošajām tapšanas pretrunām.
Ikdienas mēģinājumos tās izpaužas asos disputos ar režisoru,

kolēģiem un visvairāk ar sevi. Nepieradušam, teātra praksē neie-

vadītam vērotājam tas var likties dīvaini, pat nepieļaujami, taču,

ieskatoties dziļāk šajā apstāklī, var ieraudzīt jebkuras radošas

individualitātes pašaizsargāšanās instinktu, radošas patstāvības
tieksmi.

J. Krēsliņš, gluži tāpat kā viņa skatuves varoņi, neprot dzī-

vot vieglu dzīvi. Dažreiz vai nobiedē aktiera eksplozīvā reaģē-
šana uz visu, ne visai omulīgi jūtas pat tie kolēģi, kuri ir pie-
raduši pie viņa pēkšņi nobālušās sejas un divām, tumšām acīm,
kas sarunu biedrā tādās reizēs raugās ar melnu naidu.

Dažubrīd nezinātājam var tiešām likties, ka aktieris pārmērīgi
sarežģī visvienkāršākās lietas. Taču tieši viņa meklējošais gars
ir iedvesis dzīvību visumā vienādajiem operešu varoņiem. Tāds

Jēkabs ir gandrīz vienmēr, kad meklē tēla attīstības padziļinā-
jumu. Arī mēģinot Mārtiņu R. Blaumaņa un Im. Kalniņa «No

saldenās pudeles», viņš bija ass un neiecietīgs.
Gandrīz katru reizi darbs sākās ar neticību visam, ar dus-

mīgi sarauktu pieri un mūžīgo jautājumu režisoram: «Vai atkal

nebija labi?»

«Nerādiet man, ka jūs mīlat Mariju, meklējiet daudzos un

dažādos veidus, kā jūs to no viņas varētu noslēpt,» saka vies-

režisore M. Tetere.

«Ka tad lai skatītājs to saprot? Vai lai viņš min nemitīgus
rēbusus?» atbild Jēkabs Krēsliņš.

«Bez tam jums jādomā ne tikai par Blaumani, bet arī par
to komentāru, ko ienesusi ir Kalniņa mūzika un Pētera dziesmu

teksti, — tur ir atslēga mūsu izrādei . . .» Tad režisore pusteikumā
apklust, jo jūt aktiera iekšējo pretestību.

Ne velti Jēkabs par sevi šad tad mēdz teikt: «Dažreiz es pār-
situ par strīpu gan dzīvē, gan lomā .. .»

Un pēkšņi vienā mēģinājumā aktieris nestrīdas, bet ir paklau-
sīgs kā bērns un viss, ko viņš dara, ir pārsteidzoši aktieriskās

intuīcijas un iedarbības ziņā. Viņš ir laimīgs un starojošs. Tie,
kas piedalās mēģinājumā, ir liecinieki lomas tapšanas brīnumam.



No tūkstošiem «par» un «pret», «nezinu», «neticu» un «nesaprotu»
pēkšņi ir radies kaut kas būtisks, no atsevišķām patiesības drum-

slām piedzimst viengabalains mākslas apliecinājums.
Mārtiņa un Marijas dialoga laikā tēlu (un arī pašu aktieru)

dvēseles ir kā uz delnas — dzīvas, pulsējošas.
lestājies bijīgs klusums.

Un kā gan ne! Tāds pats klusums laikam valda brīdī, kad

meistars no māla izveido pirmās skaidri saskatāmās kontūras, vai

arī tad, kad no māla cepļa ņem ārā pirmos skanīgos traukus.

Kaut gan Jēkabam Krēsliņam vārds «māls» tā īsti nepiedien.
Viņš drīzāk ir kā verdoša, pirmatnēja lava, kas var gan postīt,
gan radīt no jauna.
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1977. GADA DZIESMU SVĒTKI

Aizvadītie 1977. gada Dziesmu svētki, kas bija veltīti Lielās

Oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai un 37. gada-
dienai, kopš padomju varas atjaunošanas Latvijā, apliecināja mūsu

kora kultūras mākslinieciskā līmeņa tālāku izaugsmi. Tautas

kolektīvi «Juventus», «Rīga», «Dziedonis», «Dzintars», «Daile»,

«Beverīna», «Absolventi», «Tēvzeme», «Gaudeamus», «Daugava»,
«Daina», «Skaņupe», «Ausma» un vēl daži citi sasnieguši augstu
meistarības pakāpi. Tie lielā mērā spējīgi veikt profesionālu koru

uzdevumus. Tas ir mūsu izcilo diriģentu D. Gaiļa, I. un G. Kokaru,
J. Dūmiņa, A. Derkevicas, I. Cepīša, P. Kveldēs, H. Medņa,

1977. gada Dziesmu svētki
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1977. gada Dziesmu svētku galvenie diriģenti (no kreisās):
Gunārs Ordelovskis, Gido Kokars, Edgars Račevskis, Haralds Mednis,

Daumants Gailis, Goda virsdiriģents Jānis Ozoliņš, Imants Kokars,
Imants Cepītis, Ausma Derkevica.

E. Račevska, S. un T. Broku, J. Zirņa, kā arī visas lielās dzie-

dātāju saimes nopelns. Katru soli mākslā viņiem pavada entu-

ziasms, pašaizliedzība un pašatdeves griba.

Zīmīga parādība mūsu koru kustībā ir tā, ka sāk izlīdzināties

Rīgas un perifērijas koru gatavība. Radušies daudzi skolotāju
kori, kuros dziedātāju inteliģences pakāpe ļauj samērā viegli gūt
labus panākumus. Kolhozu laukos jūtami pieaudzis inteliģentā
darba darītāju īpatsvars, kas veido stingru pamatu mākslas tālā-

kai plauksmei. Dabīgi, ka darba vēl ļoti daudz. Taču sniegums,
ko Dziesmu svētkos apliecināja Rēzeknes, Liepājas, Ventspils,

Tukuma, Dobeles, Balvu rajona dziedātāji, neatstāj nekādu šaubu

par lielajām iespējām. Tagad uz laukiem gandrīz visur strādā pie-
redzes bagāti talantīgi diriģenti, kas prot piesaistīt aizvien jaunus

dziedātājus. Ne velti vērojams jaunatnes aktīvs pieplūdums kora

mākslā.

Viena no galvenajam problēmām, ko ari apliecināja aizvadītie

Dziesmu svētki, ir repertuāra jautājums. īpaši lieli uzdevumi



atklājās polifoniska stila darbu un laikmetiskas izteiksmes apguvē.
Kolektīvi mākslinieciski ir nobrieduši, lai spētu pievērsties abu

šo stilu darbiem. Bet tas nozīmē arī to, ka mūsu komponistiem
ir jārada dziesmas, kurās konsekventāk būtu lietota polifoniskā
rakstība, kā arī laikmetiskās izteiksmes elementi. Protams, jāie-
vēro kora mākslas specifiskās prasības. Uzrakstīto jāspēj izdzie-

dāt. Daudz lielāka uzmanība jāpievērš a cappella dziedāšanas stila

izkopšanai, jo šis stils reprezentē kora kultūras augstākos sasnie-

gumus.

Tie ir galvenie secinājumi, ko apliecināja 1977. gada Dziesmu

svētki.
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JĀZEPAM MEDIŅAM — 100

(1877—1947)

1977. gada 13. februārī apritēja 100 gadi, kopš dzimis vecā-

kais no brāļu Mediņu — Jāzepa, Jēkaba un Jāņa — komponistu
dzimtas. Katrs no viņiem atstājis latviešu kultūrai paliekošas vēr-

tības. Vecākais — Jāzeps visvairāk devis simfoniskās mūzikas

novadā, vidējais — Jēkabs daudz strādājis instrumentālo koncertu

žanrā, kā arī pedagoģijā, bet jaunākais — Jānis, universālākais

no brāļu trijotnes — radījis talantīgus darbus it visos mūzikas

žanros.

Mediņu dzimtai kopuma un katram brālim atsevišķi pieder
godpilna vieta mūsu kultūrā.



Jāzeps Mediņš mantojumā mums atstājis trīs operas, to skaitā

pēc Aspāzijas lugas veidoto «Vaideloti» un nepabeigto darbu

«Zemdegi» par latviešu partizānu cīņām pret hitleriskajiem iebru-

cējiem Lielā Tēvijas kara laikā, divas simfonijas (īpaši nozīmīga
ir Otrā — «Ziedonī»), virkni simfonisku poēmu un tēlojumu, no

kuriem nozīmīgākais — «Latvju zeme», no kantātēm izceļas pat-
riotiskā «Ziedošā dzimtene». Mums mantojumā atstāti daudzi

darbi kameransambļiem, instrumentālas miniatūras, virkne nozī-

mīgu solo un kora dziesmu. Dzīves pēdējos gados Jāzeps Mediņš.
sevišķi aktīvi pievērsās padomju masu dziesmai.

Kā komponists Jāzeps Mediņš vienmēr atradās aktīvas māksli-

nieciskas fantāzijas varā. Viņš bija jūtu cilvēks un dzīvi skatīja
ar romantika acīm. Kā cilvēks viņš vienmēr bija aktīvs un dar-

bīgs, allaž uzņēmīgs un aizrautīgs. Viņa impulsīvais tempera-
ments bija pakļauts smalkjūtīga mākslinieka psihes, neredzama

lepnuma kontrolei. Tāpēc daudziem viņš šķita rezervēts, mazliet

noslēpumains, bet neviens nevarēja viņā nesajust sirsnīgas labvē-

lības apgarotu cilvēku un kolēģi.

Talantīgo meistaru simtajā gadadienā atceroties, cildinām viņa

nesavtīgo darbu latviešu mūzikas druvas kopšanā. Šajā krājumā
publicējam divu līdz šim nezināmu Jāzepa Mediņa dziesmu «Zili

ziedi» un «Mēs māsiņas» rokrakstus.
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JĒKABA VĪTOLIŅA PIEMIŅAI

(1898. 5. VIII—1977. 9. IX)

Aprāvies darbīgs mūžs. Latviešu muzikoloģija zaudējusi savu

pieredzē visbagātāko kolēģi, vienu no visaktīvākajiem un erudī-

tākajiem mūzikas druvas kopējiem. Vairāk nekā piecus gadu des-

mitus Jēkabs Vītoliņš ar retu mērķtiecību un aizrautību veicis

sirdī tuvo tautas estētiskās izglītošanas darbu, plašā tvērumā cīnī-

damies par mākslas progresu. Viņš bija Emīla Dārziņa un Jāņa
Zālīša cildenā darba turpinātājs un tradīciju kopējs, viņš sava

darba nozīmīgāko daļu veltīja padomju kultūras augšupejai.

Jēkaba Vītoliņa intereses ietiecās daudzās muzikoloģijas noza-

rēs. Viņš ir zinātnisku pētījumu un publikāciju, vairāku mono-

grāfiju autors, neaptverami liels ir viņa kritisko rakstu un recen-

ziju klāsts. Pēc Andreja Jurjāna un Emiļa Melngaiļa viņš ir lielā-

kais mūsu folklorists. Jēkaba Vītoliņa sistematizētiem, zinātniski

komentētiem muzikālās folkloras izdevumiem ir milzīga loma

latviešu tautas nacionālo garamantu apguvē. Bet nelaiķis bija
arī ilgus gadus mācību spēks Jāzepa Vītola Latvijas Valsts kon-

servatorijā, viņš plaši pazīstams kā lektors, viņa sabiedriskā dar-

bība iezīmēta ar virkni nozīmīgām iniciatīvām Padomju Latvijas
mūzikas dzīves aktivizēšanā. Vairākus gadus Jēkabs Vītoliņš
vadīja Latvijas Padomju Komponistu savienības mūzikas kritikas

sekciju, ilgus gadus bija arī šīs organizācijas valdes loceklis.

Konservatorija, Komponistu savienība, Zinātņu akadēmija,
izdevniecība «Liesma» — te visbiežāk varēja redzēt Jēkabu Vīto-

liņu, vienmēr darbīgu, optimisma apgarotu, vitālu. Viņam vien-

mēr bija rosinoši padomi, kas spēja iekustināt jaunu problēmu
risinājumus. Viņš prata disciplinēt savu domu un darbību, prata
pakļaut gribasspēku un laiku dzīves izvirzīto uzdevumu īsteno-

šanai. Lai cik liela bija slodze, Jēkabs Vītoliņš bieži apmeklēja
operu, koncertus, arī dramatiskos teātrus, mīlēja visu dinamisko,
arī sportu. Mazāk sūdzējās par laika trūkumu, jo zināja, kā laiks

izmantojams.
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Jēkabs Vītoliņš piederēja pie tiem samērā retajiem cilvēkiem,

kuriem spirgtā veselība un meklējošā doma, roku rokā sadevu-

šās, ļauj nepārtraukti uzkrāt gudrību. Dzīves briedums viņam

bija cieši saistīts ar erudīcijas paplašināšanos un uzkrāto zinību

atdeves aktivizēšanos. Kā zinātnieks viņš bez apstājas dzīves

daudzo parādību labirintos meklēja objektīvo patiesību, darba pie-
redzē apgūdams marksisma-ļeņinisma īstenības izpētes metodi.

Tieši šajā metodē viņa darbība guva lielāko gandarījumu, jo apzi-

nājās stāvam uz stingriem pamatiem.
Ne velti divus pēdējos gadu desmitus Jēkabs Vītoliņš vadīja

eksāmenu sesijas Maskavas konservatorijā jaunajiem muzikolo-

giem, bet viņa referātus par folkloras problēmām, mūzikas vēstu-

res un teorijas jautājumiem klausījās daudzos starptautiskajos
mūziķu kongresos un semināros. Tāpēc arī viņš tika pieaicināts
vairāku enciklopēdisku izdevumu sagatavošanai Padomju Savie-

nībā un ārzemēs. Jēkabs Vītoliņš bija izpelnījies starptautisku
autoritāti.

Tagad Jēkabs Vītoliņš no mums šķīries. Nelaiķa mantojuma
izvērtējums — nākotnes uzdevums. Bet jau šobrīd mēs nešau-

bīgi varam aptvert tā milzīgās dimensijas un nozīmi, kā arī

apjaust zaudējuma smagumu. Aizgājējs līdz pēdējām dzīves die-

nām bija darbīgs un možs, kaut bija jau pārkāpis 79. mūža gada
slieksni. Savās rokās turēja daudzus nozīmīgus latviešu muziko-

loģijas pavedienus. Viņš — meistarības rūdīts, ar ilgā darbā

iegūto nākotnes skaidro skatu, izcilām darba spējām apveltīts —

bija savā ziņā vienreizējs zinātnieks, un viņa līmenī risināt tālāk

aizsāktos darbus nebūs viegli. Jēkaba Vītoliņa — mākslas zinātņu
doktora, Latvijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka mūža

devuma lielākā vērtība ir viņa ieguldījums Padomju Latvijas
muzikālās kultūras attīstībā. Tas dara mūs stiprākus un sagatavo-
tākus dzīves izvirzīto uzdevumu sekmīgai veikšanai.

A. Darkevics
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Silvija Stumbre

ATSVEICES VĀRDI LŪCIJAI GARŪTAI

Sī apcere radās daudz agrāk — kad mēs gatavojāmies apsveikt
LPSR Nopelniem bagāto mākslas darbinieci komponisti Lūciju.
Garūtu 75. dzimšanas dienā 1977. gada 12. maijā.

Apsveikuma vārdiem bija lemts kļūt par atvadu vārdiem, jo
komponiste no mums aizgāja 15. februārī, nesagaidījusi nedz šo

publikāciju, nedz savu autorkoncertu, kam gatavojās kā saviļņo-

jošam notikumam.
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Liekas, tas bija pavisam nesen, kad tapa komponistei veltītā

monogrāfija, kad kopīgi šķetinājām ārā no pagātnes daudzkrā-

sainos viņas skanošās dzīves pavedienus. Kopš tā laika bija pienā-
cis klāt ģadudesmits — ar jauniem skaņdarbiem un lielu teorē-

tisku publicējumu. Komponiste visu mūžu strādāja pedagoģisko
darbu un, kad veselības dēļ vairs nespēja šo pienākumu veikt,

savu pieredzi un zināšanas ielika harmonijas mācības grāmatā.
Tās pirmā daļa iznāca 1975. gadā, un nebija pārāk tālu līdz noslē-

gumam arī darbs pie otrās grāmatas. Tās plašie apjomi prasīja
daudzas un nogurdinošas darba stundas, tā ka daiļradei palika

pavisam maz enerģijas. Un tomēr pa šiem gadiem nāca klāt divas

kantātes un pāris desmit solo un koradziesmu. Sī it kā mazā raža

skumdināja komponisti. Bet tai jāpievieno arī iepriekš paveik-
tais — pār visām lietām divas virsotnes latviešu mūzikas kul-

tūrā — klavierkoncerts (1951) un rainiskā oratorija «Dzīvā kvēle»

(1966). Šī mūzika, nešaubos, sildīs un padarīs bagātākus klausī-

tājus vēl ilgi pēc mums.

Te vietā būtu pieminēt skolu, kas veidojusi Lūciju Garūtu kā

komponisti, un pirmkārt šīs skolas radītāju profesoru klasiķi

Jāzepu Vītolu, neaizēnojamu autoritāti Lūcijai Garūtai, tāpat kā

daudziem desmitiem mūziķu — viņa audzēkņu. Ne velti savas

«Harmonijas» grāmatas pirmajā lappusē autore ierakstīja veltī-

jumu «Mana skolotāja profesora Jāzepa Vītola piemiņai», godi-
nādama pamatu pamatus, uz kuriem vēlāk cēla sava pedagoģiskā
un komponistes darba stipro ēku, bagātinādama to ar jaunā laik-

meta atziņām, krāsām un skaņām.
Nedaudz ilgāk kā pirms pusgadsimta Lūcija Garūta kļuva

patstāvīga komponiste, izpildītāja un pedagoģe. 1925. gada pava-
sarī Jāzeps Vītols apsveica 23 gadīgo absolvējušo komponisti un

pianisti kā Latvijas Konservatorijas pirmo «dubulto» brīvmāksli-

nieci. Jau nākamajā gadā izskanēja viņas pirmais kompozīciju
vakars, vai, kā mēs šodien teiktu, autorvakars. Jaunā mūziķe drīz

uzsāka arī pedagoģisko darbību. Tādējādi visas galvenās līnijas,
kas vēlāk izteikti iezīmējās, tika jau ieskicētas patstāvīgās dzīves

pašā sākumā.

Sajā pusgadsimta garajā laika posmā notika ievērojami pro-
cesi latviešu mūzikas kultūrā, kurus būtiski ietekmēja arī sociāli

politiskās pārmaiņas Latvijā. Viss notikušais pilnā mērā attie-

cināms arī uz Lūcijas Garūtas radošo darbību. Šajā aizritējušā
laika posmā vienīgi pedagoģiskā līnija ■— vispirms Tautas kon-

servatorijā, tad Latvijas Valsts Konservatorijā — turpinājās
nepārtraukti. To komponiste sevišķi mīlējusi un pildījusi ar nesav-

tīgu pašaizliedzību un atdevi. Lielu prieku viņa sajuta, katru

rudeni 1. septembrī no jauna ieejot konservatorijā un sajūtot sevi
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vienotu ar jauno studentu paaudzi. Simti muziķu aizgāja prak-

tiskajā darbā, pie profesores Garūtas apguvuši_zinašanas_ mūzi-

kas teorētiskajās nozarēs — harmonijā, polifonijā. Viņa spēja zie-

dot savas plašākās radošās ieceres ka komponiste, lai taptu «Har-

monija» — Lūcijas Garūtas pedagoģiskā un zinātniskā teorētiska

darba rezumējums — pirmais oriģināldarbs latviešu harmonijas
mācības literatūrā.

Bet, ja vēlreiz retrospektīvi atskatāmies uz Lūcijas Garūtas

komponistes un izpildošo darbību, tad tajā kā spogulī atainojas
mūsu mūzikas dzīvei tipiskais. Pirmie divi desmiti gadu ir jo cieši

saistīti ar koncertdzīvi un izpildītājmākslu, kas tieši ietekmē kom-

pozīcijas ieceres. Tādēļ dominēja solodziesma un instrumentālie

kameržanri un radās tikai pa atsevišķam lielas formas darbam.

Savukārt padomju periods nāca ar jaunām iespējām, paplašinot
muzikālo formu un žanru diapazonu. Oratorija, kantāte un kora-

dziesmas — tās bija aktuālas nozares, kuras aktīvi ierosināja arī

Lūcijas Garūtas radošo domu.

Komponiste bagātināja tas ar savu raksturīgo skatījumu un

muzikālo izteiksmi.

Kad Lūcija Garūta sāka savu patstāvīgo radošo darbību, solo-

dziesma bija ne tikai populāra, daudz kopta, bet gan līdz pilnībai
un pat izsmalcinātībai izvērsta. Sajā situācijā līdzvērtīgi savu

vārdu spēja pateikt arī komponiste sieviete, kura emocionāli pie-
sātināti apliecināja, sludināja, sapņojot stāstīja par saviem aug-

stajiem ideāliem. Viņa ir vienīgā starp latviešu komponistiem,
kura lielāko daļu savus skaņdarbus sacerēja ar saviem tekstiem,
lai precīzi izteiktu inspirācijas brīdī dzimušās domas un jūtas.
Līdz pēdējai dziesmai komponiste šādā veidā radīja savus skaņ-
darbus.

Arī muzikālās izteiksmes īpatnības ar patosu un trauksmi aplie-
cinošo intonāciju līdz ar atbilstoši spraigo harmonisko izteiksmi

izkristalizējās agri. Un, kaut gan garajos radošā darba gados

Lūcijas Garūtas skaņu valodas diapazons paplašinājās no spraigi
skrjabiniska līdz kolorītā senseni diatoniskam, pamatā tas tomēr

vienmēr saglabāja savu specifiku.

Tikpat patstāvīga ir komponistes skaņdarbu tematika — caur-

caurēm humāna, ar nerimstošu tiekšanos pret cēliem ideāliem, pēc
cilvēces pilnveidības, noraidot šaurību darbos un domās. Tādēļ

viņas vokālo skaņdarbu — solo un koradziesmu, arī lielo formu

tekstos, gan pašas rakstītajos, gan no latviešu dzejas izvēlētajos,
visbiežāk minētie apdziedātie vārdi ir zvaigznes, gaisma, saule,
dziesma. Tie pauž ne tikai viņas iemīļotos mūzikas un dzejas
tēlainības simbolus un leksiku, bet ar gadiem konkretizējas par
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daiļrades vadtēliem. Viens no tādiem ir lidotāja, visuma

iekarotāja tēls. Pirmo reizi šo tēmu pieteica izvērstā solodziesma

«Nākotnes cilvēks» (1931). Vēstījumu par jauna drosmīga lido-

tāja-zinātnieka tieksmi uzbūvēt kuģi un lidot ar to pret zvaig-
znēm, L. Garūta vēlreiz atkārtoja operā «Sidrabotais putns»

(1938). Konfrontējot savu varoni ar dzīves realitāti, ar materiālām

grūtībām un kapitālistiskās sabiedrības likumiem, autore toreiz

bija spiesta savu «nākotnes cilvēku» līdz ar zvaigžņu kuģi nolemt

iznīcībai.

Minēto tēmu priekpilni vainagoja kantāte «Viņš lido» (1961),

veltījums pasaulē pirmajam kosmonautam Jurijam Gagarinam.

Skaņas līdz ar vārdiem atnāca it kā pašas, līdzko komponiste
12. aprīlī dzirdēja radio ziņojumu par cilvēku kosmosā.

Šeit minēti tikai daži centrālie, bet ne visi komponistes iemī-

ļotās tēmas realizējurni. Bet tos papildina vēl citi, gan ar pašas
autores, gan citu dzejnieku tekstiem, dziesmas gan solobalsij, gan
koriem. Šai ziņā par raksturīgu piemēru var noderēt viena no

jaunākajām dziesmām «Lidosim» ar L. Paegles vārdiem, veltījums
Tautas vīru korim «Tēvzeme» un tā diriģentam Haraldam Med-

nim. No nelielā, bet komponistei loti tuvā teksta (Tiem drosmes

vajaga,/ Kas zvaigznes meklē,/ Tiem spārnus vajaga,/ Kas lidot

grib!/ Kam bailes krist,/ lai paliek seklē!/ Mēs, draugi, lidosim,/
Kur zvaigznes zib) izveidota gan intensīvi, gan attīstībā pie-
sātināta un tajā pašā reizē saviļņojoša dziesma, neliela kora

poēma.
Cita dziesma «Mazais astronoms» ar revolucionārās dzejnie-

ces Astras vārdiem zēnu korim, vijolei un klavierēm, stāsta par
mazo zēnu, kurš negrib vis gulēt iet, bet nakts debesīs pētīt
zvaigžņu ceļus. Sākums skan kā šūpļa dziesma, bet ar dažādiem

iztēlojošiem faktūras paņēmieniem un polifoniskiem balsu un

instrumentu savijumiem raisās gleznains vokāli instrumentāls

tēlojums, kur iejūta brīnumvienkārši apvienojas ar meistarību.

Sīs dziesmiņas rašanās it kā sasaucās ar pašas komponistes bēr-

nību, kad viņa savā dienasgrāmatā rakstīja, ka liela izaugusi
vēlas kļūt gan «komponists un skolotājs», gan «dzejnieks un

zvaigžņu pētnieks». «Mazo astronomu» 6. vidusskolas zēnu koris

kādreiz noziedājis 12. aprīlī, un sevišķi lielu iepriecinājumu Lūci-

jai Garūtai sniedza ziņa, ka zēns pieteicējs klausītājiem pavēstījis:
«So dziesmas atskaņojumu mēs veltām Jurija Gagarina lidoju-
mam.»

Kaut gan pēdējos gados komponiste pati daudz sacerējusi tek-

stus savam dziesmām un kantātēm — tie parasti paši «atnāk»

līdz ar muziķu—, viņa labprāt pievērsusies arī latviešu klasiskajai
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un mūsdienu dzejai. Visbiežāk radošās ieceres pakavējušās pie

Raiņa dzejas un īstenojušās gan dziesmās, gan lielo formu skaņ-
darbos. Pateicoties Rainim, solodziesmu novadā ienāca sabiedriski

nozīmīga tematika. Četras Lūcijas Garūtas dziesmas ar slavena-

jiem Raiņa tekstiem «Gaismas pils», «Sīs lielās dienas tev liecina»

(1967), «Jaunais laiks», «Zīlītes vēsts» (1972) no krājuma «Vētras

sēja» (1905) Kārļa Zariņa, Gurija Antipova un pianistes Intas

Villerušas izpildījumā Latvijas PSR Komponistu savienības vokā-

lās kamermūzikas plēnumā 1976. gada decembra dienās īpaši izcē-

lās ar vīrišķīgo noteikto raksturu iepretim daudzajiem citu skaņ-
ražu dziļi subtilajiem kamertipa darbiem. Sīs L. Garūtas dziesmas

turklāt priecināja ar skaidro, grodo uzbūvi, plašu vokālu zīmējumu

un elpu, bagāti veidotajiem klavieru pavadījumiem.

Pie citiem L. Garūtas jaunajiem darbiem visvairāk saistīja
tēlu daudzpusība. Starp apmēram desmit dziesmām skolēnu koriem

ar autores, dainu, L. Paegles un Z. Purva vārdiem nebija vienvei-

dīgu. Tieši apbrīnu izraisa komponistes spēja rast katrai iecerei

jaunu melodisko tēlu, noskaņu un līdz ar to arī jaunu rakstura

pagriezienu.
Jau pieminēju nelielo, bet poētisko dziesmu-tēlojumu «Mazais

astronoms». Gluži citādi skan «Sniedziņš nāk» divbalsīgam korim

un klavierēm ar autores vārdiem. Te melodika pakļauta runas

intonācijai, jo ir kustīga, atspoguļojot rotaļas, bērnu izsaucienus,

bezbēdīgumu. Arī klavieres «tēlo» līdzi, imitējot gan sniega pār-
slu deju, gan ragaviņu straujos nobraucienus.

lepretī «Sniedziņam» savukārt grūti iedomāties krasāku kon-

trastu kā reto augu kolekcionāram Elmāram Jākobsonam veltīto

dziesmiņu «Katrā ziedā» trīsbalsīgam korim, vijolei un klavierēm.

Arī tai ir autores teksts. Muzikālais tēls izskan tik dvēselīgi un

trausli, ka neviļus jādomā par visvārīgāko un maigāko no zemes

ziediem.

Autore pati pēc tautas dainām veidojusi tekstu arī «Dziesmu

vācelītei» divbalsīgam korim un klavierēm, kura ir veltījums mūzi-

kas skolotājam Jānim Milzarājam. Daina cildina dziedātprieku un

dziedātmāku, tādēļ arī melodija raisās tautiska, apvīta ar pie-
dziedājumiem un piegavilējumiem. Pavadījums ar līganām tēmas

piebalsīm un atvasinājumiem gaiši iecerēto mūzikas tēlu vērš vēl

svētdienīgāku.
«Dziesmu vācelītei» tuvu stāv divas latviešu tautasdziesmu

apdares «Netīšām es nocirtu» un «Krauklīts sēd ozolā». No abām

gribas_ izcelt pirmo kā īstu bērnukora dziesmas rakstības paraugu,
jo taja gan gaumīgi, gan dabiski apvienojas iztēlojošas kora fak-

tūras un polifonijas elementi, pie tam ideāli melodiskā balsvedībā.
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Kādu dienu komponisti apciemoja skolēnu delegācija no Leona

Paegles vidusskolas, kurā bija mācījusies arī Lūcija Garūta pati.
Bērni lūdza uzrakstīt īpašu, viņu skolai veltītu dziesmu. Tā radās

veltījums Leona Paegles vidusskolai «Mūsu skola». Komponiste

sacerēja tekstu, par moto izvēloties Leona Paegles pazīstamā dze-

joļa «Meklētāji» rindas «Mēs esam tie, kas sauli sirdī glabā»,

sakausējot tās ar saviem vārdiem. Mūzika padevās pacilāta, bet

noteikta un skanēja svinīgi kā solījums.
Vēl viena dziesma-slavinājums bija veltījums Pionieru pils

bērnu korim «Rīga», kad tas atgriezās mājup no UNESCO bērnu

un jaunatnes mūzikas konferences Āfrikā, Tunisā, 1972. gada
vasarā. «Skani tālu mūsu dziesma» — tā saucās minētais vēstī-

jums — himna pašai dziesmai kā tautu tuvinātājai. Skanīgi un

brīvi plūstošo melodiju balstīja plašos akordos veidotais pava-

dījums.
Ko gribējās uzsvērt ar šo Lūcijas Garūtas pēdējos gados radīto

bērnu dziesmu nelielo apskatu? Pirmkārt, to, ka tas pēdējos ga-
dos bija viens no komponistes daiļrades vadošajiem žanriem,

un otrkārt, atklāt mazu stūrīti no viņas radošā darba speci-
fikas.

Pie Lūcijas Garūtas ar lūgumu pēc jaunām dziesmām nereti

griežas diriģenti, visbiežāk Skaidrīte Apīne un Alvīne Gūtmane

no 6. vidusskolas, kur šīs pazīstamās dziedāšanas skolotājas vada

muzikālā novirziena klases, skolēnu ansambļus un korus; kompo-
niste rakstījusi arī citiem koru kolektīviem, rakstījusi draugiem

mūziķiem, gluži vienkārši tāpat draugiem un tuviem cilvēkiem,

rakstījusi arī dārgiem aizgājējiem. Komponistei bija nepieciešami

pašas vārdi dziesmām arī tādēļ, ka viņa reti rakstīja dziesmu vis-

pār, bet gan sacerēja tās par noteiktu tēmu, vēloties izteikt noteik-

tas emocijas noteiktam cilvēkam, notikumam. Ne vienmēr tādam

nolūkam izdevās piemeklēt dzeju. Turklāt, kā jau minēts, vārdi

radīšanas procesā mēdza nākt līdzi skaņām. Gadījās arī tā, ka

aktuāls notikums tūdaļ izraisīja radošu atbildi komponistē, kā

tas bija ar kantāti pirmajam cilvēka lidojumam kosmosā un arī

ar mazo kantāti «Miera saule» trīsbalsīgam skolēnu korim kla-

vieru, flautas un čella pavadījumā. 1973. gada rudenī, noskatoties

televīzijā Starptautiskās Miera konferences atklāšanu, noklau-

soties, ar kādu pārliecību daudzu tautu pārstāvji aicina nosargāt
mieru, arī komponiste izjuta vēlēšanos atbalsot šo aicinājumu
mūzikā. Viņa apzinājās, ka bērniem nav nepieciešams vienmēr

skandināt dziesmas par rotaļām, — var un vajag skart arī nopiet-
nāku saturu. Tā radās tautiski diatoniskā, intonatīvi kompaktā
kantāte «Miera saule», kuru dziedājuši gan Pionieru pils, gan
6. vidusskolas koris.
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Bērnu koru repertuārā ar laiku pārgājušas ari vairākas sākot-

nēji pieaugušo korim vai pat solobalsij rakstītās dziesmas, pirm-
kārt «Veltījums 1. septembrim», kura dzima 1973. gada rudeni,

kad komponiste uz mācību gada sākumu pati nevarēja ierasties

konservatorijā, bet gribēja, lai vismaz viņas dziesma šaja diena

izskanētu sirdij dārgajās telpās. Sī sevišķi pacilājošā dziesma pir-

majā redakcijā tika veidota solobalsij, tad jauktam korimun vis-

beidzot trīsbalsīgam skolēnu korim ar klavierēm, kur tā, šķiet,
atrada savu īsto adresātu.

Pretēja gaita bija himniski nopietnajai diatoniskā ietērpā vei-

dotajai dziesmai vecāko klašu skolēnu korim «Dzimtajai zemei»

ar Z. Purva vārdiem. Nedaudz pārveidojot balsvedību, tā aizgāja

arī pie vīru koriem.

Par īstu vienkāršības skaistuma etalonu uzskatāma skolēnu

koriem rakstītā «Liela, plaša mūsu druva» ar autores vārdiem.

Tā ir sevišķi daiļa dziesma, kā radīta, lai skanētu dziesmusvētku

kopkoru skanējumā, veidota kā viens vienīgs šalciens. Ir arī šīs

dziesmas variants jauktam korim.

Cik dažādas komponistes skaņu paletē ir krāsu un nokrāsu

nianses, liecina šķautnaini veidotā, domu un pārdomu bagātā
kantāte jauktam korim, solobalsij un ērģelēm ar izteiksmīgo auto-

res tekstu «Sev, tev, visiem» (1970). Kantātes mūzikā atkal ienā-

kusi ekspresīvi piesātinātu intonāciju valoda. Tai pretī rēni dzid-

rais pastelis, māsai Ernai Reinvaldei veltītā dziesma «Rudu, rudu,
rudenīti» solobalsij ar dainu gaumē darināto tekstu.

Jūsmīgumu, sirdssiltumu pauž dziesmas «Nāc, jaunā
audze!» — skolotāju jauktam korim, «Dziesmas gaisma» — medi-

cīnas darbiniecēm, abas ar autores vārdiem, un vēl divas plašāka
veidojuma dziesmas, kas izkristalizējušās no tautiska pirmavota.
Pirmo «Dziesma — cilvēka dziesma» ar autores vārdiem gribas
uzskatīt par komponistes ētiskā ideāla atklāsmi, par viņas dziļi
humānās daiļrades būtības izskaidrotāju. Otra ar nosaukumu

«Līgo» savukārt ir Lūcijas Garūtas radīts skanīgs piemineklis
tautas dziesmai. Plašo, vijīgo kompozīcija apgaro poētiskais, iedves-

mas un patiesīguma pilnais Arvīda Skalbes dzejoļa teksts. Dzies-

mas galvenā tautiskā garā veidotā melodija krāšņas diatoniskas

harmonijas satvarā ar plašu attīstību, piebalsīm' variējoties un

izrotājoties, slaidi, skanīgi izlīgo savu līgojamo.

Lūcija Garūta radošajam darbam vienmēr tuvojās ar lielu

atbildību, daudz un rūpju pilna domāja par savas daiļrades
ievirzi, adresātu. Kad tapa šī komponistes dzimšanas dienai
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veltītā apcere, viņa atkal un atkal pieskārās jautājumiem par kom-

ponista un atskaņotāja savstarpējo mijiedarbi. Komponiste bija

norūpējusies, vai atsevišķu viņas koradziesmu grūtības pakāpe

nav šķērslis ceļā pie koru kolektīviem, vai tik viņa ir izvēlējusies
pareizo korisko izteiksmi. Zinot, ar kādu pārliecību un patiesī-

gumu Lūcija Garūta radīja savus skaņdarbus, ir saprotams, cik

tādas šaubas viņai varēja būt rūgtas. Tieši kora mūzikai kom-

poniste bija nodevusies ar visu sirdi, jo viņu dziļi ietekmēja kora

kā daudzcilvēku kolektīva masveidība mūsu republikā un kora kā

skanējuma iespējām bagāta mūzikas veida gradāciju plašums un

varenums. Ar sevišķu cieņu un mīlestību viņa atkal un atkal

runāja par republikas kordiriģentiem, pieminot gan atsevišķu

viņai ļoti tuvu koru vadītājus, gan arī plašo pašaizliedzīgo diri-

ģentu plejādi, strādājošu tuvos un tālos Latvijas novados. Dau-

dzus no šiem diriģentiem Lūcija Garūta pazina personiski, jo
lielai daļai bija pasniegusi teorētiskās disciplīnas konservatorijā.
Mēs, viņas bijušie audzēkņi, zinām, cik pašaizliedzīga Lūcija
Garūta spēja būt savā pedagoģiskajā darbā, cik ar tiem pašiem

jau pieminētajiem republikas kordiriģentiem pedagoģijas un ne-

klātienes nodaļā tika aizvadītas neskaitītas ārpusskaita stundas,

lai tomēr varētu nokārtot mācību procesā nepieciešamo vielu.

Komponiste šīs stundas pēc tam pieminēja ar gandarījumu, jo
viņai pats svarīgākais bija pozitīvais rezultāts. Ar kādu prieku

viņa pirms simtgades dziesmusvētkiem runāja par mūsu koru

augsto dziedāšanas kultūru un izpildījuma līmeni, par kopkora

izpildījuma elastīgumu un iedvesmu! Lai gan ilgstošās sirds-

slimības dēļ komponiste bija spiesta dziesmusvētku gaitai sekot

pie televizora, tas tomēr nekavēja dzīvi reaģēt — vērtēt, salī-

dzināt.

Lūcija Garūta atkal un atkal uzslavēja diriģentu lielo un

prasmīgo darbu, kas bija pamatā republikas koru kultūras vis-

pārējam pacēlumam. Kad mēs ar komponisti viņai dārgo tēmu

pārrunājām, bija jūtams, ka sirds dziļumos minētajā izaugsmes
procesā viņa sajūt ieliktu arī savu darba daļu un ka viņai ir

prieks par to. Es sapratu arī, ka dziļi sirdī komponiste izjūt ilgas,
lai arī viņas dziesma vēl īsti izskanētu uz lielās dziesmusvētku

estrādes. Lūk, kādēļ komponiste dažkārt šaubījās par savas rado-

šās metodes lietderību.

Lūcija Garūta piederēja pie to komponistu daļas, kuru daiļ-
rade atraisījās koncertdarbībā. Arī vēlākos gados komponistei
šķita ļoti būtiski, kā klausītāji uztver viņas skaņdarbus. Tādēļ tik

daudz rūpju un laimīgu domu vijās ap priekšā stāvošiem 75. dzim-

šanas dienas koncertiem, apsverot atskaņotāju izvēli un koncertu

repertuāru.



Tās ir tikai dažas tēmas no mūsu pēdējām sarunām pēdējā
ziemā. Komponiste bija pavisam trausla — viņas roka tik viegla,
ka to sasveicinoties nedrīkstēja ciešāk satvert, bet toties viņa
izstrāvoja garīgo spēku, neizmērojamu pacietību un mīles-

tību.

Komponiste līdz savai pēdējai dienai strādāja, sēžot pie mazās

pultītes, blakus savam melnajam draugam — kā viņa ar lielu

sirsnību dēvēja savu mazo kamerflīģeli.
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Vita Lindenberga

DAŽAS DRAMATURĢIJAS IEZĪMES

BENDŽAMINA BRITENA OPERĀ «SKRŪVES PAGRIEZIENS»

Angļu komponists Bendžamins Britens padomju mūzikas dzīvē

ienāca 1964. gadā, kad viņš ar savu operas trupu viesojās vairā-

kās mūsu zemes pilsētās. Toreiz arī Rīgas publika iepazina kom-

ponista operas «Skrūves pagrieziens», «Alberts Hērings» un

«Lukrēcijas apkaunošana». Sekojošajos gados viņa skaņdarbi

izraisīja atbalsi plašos klausītāju slāņos, kļūstot par mūsu mūzikas

kultūras neatņemamu sastāvdaļu. Tāpēc jo sāpīgi skāra vēsts par

komponista pāragro nāvi 1976. gada decembrī. Padomju Savie-

nībā Britens pabija vairākkārt — gan spriega darba posmos, gan

atpūtas brīžos, kas komponistu nereti rosinājuši jaunai radošai

darbībai. (Tā radies viņa dziesmu cikls «Dzejnieka atbalss» ar

Puškina tekstu.) Cieņu angļu komponista daiļradei apliecina arī

Šostakoviča 14. simfonijas veltījums Bendžaminam Britenam,,

operas «Sapnis vasaras naktī» uzvedums Maskavā un daudzu citu

skaņdarbu atskaņojumi. Rīgā izskanējis skaņraža «Kara rek-

viēms», Variācijas par Frenka Bridža tēmu, Vienkāršā simfonija

stīgu orķestrim, Serenāde tenoram, mežragam un kamerorķestrim,,

operteātra iestudējumi — komponista pirmā opera «Pīters

Graimss».

Britena vārds it kā kļuvis par XX gadsimta angļu mūzikas

renesanses simbolu. Viņš ir redzamākais mūsu laikmeta angļu

komponists, kura mūzika guvusi vispārēju ievērību un starptau-
tisku nozīmi. Britena vokāli instrumentālo darbu klāstā centrālo

vietu ieņem komponista daiļrades pamatžanrs — opera_. Seit viņa
stila iezīmes izpaužas visspilgtāk un koncentrētāk. Sajā žanrā

Britens sevi visjūtamāk apliecinājis kā pēckara perioda kompo-
nistu, kura darbos atklājas jaunas, laikn; Um raksturīgas tēmas.

Komponista uzmanība pievērsusies notur.gam tematikas lokam,
kas viņa operās sazarojas kā vispāralvēcīgu psiholoģisku un

ētisku problēmu risinājums. Britena daiļrade uzplaukusi periodā,
kad progresīvos ārzemju māksliniekus aktīvi nodarbina jautājumi
par cilvēka sirdsapziņu, dzīves pretrunām, labā un ļaunā kate-

goriju attiecībām. Daudzās operās, it sevišķi «Skrūves pagrie-



159

Bendžamins Britens un Edgars Tons

zienā», arī Britena uzmanība pievērsusies minētajām tēmām. Ne-

reti viņa skaņdarbi izsauc klausītājos kritisku attieksmi pret tiem

sociālajiem apstākļiem, kas izraisa varoņu iekšējās pretrunas un

konfliktus ar apkārtējo vidi. Arī pievēršoties nelaikmetīgiem siže-

tiem, komponists saglabā sev raksturīgo darbības dinamiku, atklāj

varoņu raksturus no psiholoģiskā reālisma pozīcijas. Spilgti Bri-

tena daiļradē izskan pretkara tēma. Koncentrējusies «Kara rek-

viēmā», tā parādās arī karā cietušajiem bērniem veltītajā kantātē

ar Brehta tekstu un ienāk komponista muzikālā teātra žanrā —

pēc Henrija Džeimsa stāsta sarakstītajā operā «Ouens Vingreivs»
(1971).
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Britens pieder pie tiem komponistiem, kuru daiļrades spēks
ietverts ne tik daudz atsevišķu mūzikas izteiksmes līdzekļu nova-

torismā, cik skaņdarbu dramaturģiskās organizācijas izteiksmībā

un iedarbīgumā. Organiska tradicionālo mūzikas valodas ele-

mentu sintēze ar atsevišķiem laikmetīgās mūzikas meklējumiem
Britena daiļradē iezīmējusi vienu no savdabīgākajām un spilgtā-

kajām laikmetīgā reālistiskā mūzikas teātra parādībām. Jaunā

apkārtējās īstenības izpratne XX gadsimtā arī Britena daiļradē
saistās ar kvalitatīvi jaunu reālistiskās opermākslas pakāpi — ar

tieksmi izvēlēties libretu prozā, tuvinot to sadzīves runai, ar pla-
šāku formas līniju meklējumiem, ar runas intonāciju pārtapšanu
vokālo partiju melodikā. Šajos autora meklējumos jūtama ten-

dence pārvarēt žanra nosacītību, novecojušās estētiskās pozīcijas,
tuvināt operu dramatiskā teātra prasībām, reālai dzīvei. Visās

operās jūtam apkārtējās dzīves parādību neizskaistināšanu, pa-
skarbu kolorītu. Dažreiz tas izpaužas arī īpatnējā vokālā sastāva

izvēlē. Dažās operās vai nu nemaz nav sieviešu tēlu («Bilijs
Bads»), vai arī komponists aizstājis sieviešu balsis ar vīru (operas

mistērijas izpildījumam baznīcā). Zīmīga arī Britena harmoniskās

valodas izvēle. Romantismam raksturīgās akordikas vietā lietoti

atturīgākie, skarbākie kvartakordi, sekundu saskaņas, balsu line-

ārās kustības rezultātā radušās struktūras. Britena operu izrādēs

nav spoži skaņdarbi tikai tīri estētiska rakstura gaumes apmieri-
nāšanai. Komponista demokrātiskums izpaužas arī tajā apstāklī,
ka viņš tiecas stimulēt skatītāja aktivitāti, liekot ne tikai pasīvi
uztvert emocijas, bet arī vērtēt, secināt. Tāpēc arī mums tik tuva

Britena daiļrade. Komponists savā mūzikā pratis sakausēt dziļu
domas spēku ar sasprindzinātu emocionālo darbību. Kā darbs,
kur koncentrējušās Britenam raksturīgākās estētiski filozofiskās

problēmas un stila iezīmes, apskatam izvēlēta tieši opera «Skrūves

pagrieziens», kuras klavierizvilkums un skaņu ieraksts atrodas

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā.
Lai noskaidrotu Britena operu muzikālās dramaturģijas īpat-

nības, nepieciešams galvenajās līnijās aplūkot komponistam rak-

sturīgo problēmu un konfliktu loku, jo ar tematikas īpatnībām
cieši saistīts jautājums, no kādām ētiskām pozīcijām Britens

tuvojas savam mērķim.

Tajos gados, kad veidojās komponista personība, kad viņa
daiļrade jau izsauca vispārēju interesi, Anglijas sabiedriskajā
dzīvē sāka ievērojami pieaugt «mazo cilvēku» loma, kuru dzīve

līdz tam bija ritējusi it kā nepamanīta, paliekot nomaļus no lie-

liem vēsturiskiem un dramatiskiem notikumiem. Bendžamins

Britens ir viens no pirmajiem angļu skaņražiem, kas savā daiļ-
rade pievēršas šo neievērojamo varoņu dzīvei. Visas komponista
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operas, kuru tematika pirmajā brīdī šķiet izteikti angliska, vien-

laikus ietver sevī arī vispārcilvēcīgas problēmas, atspoguļo autora

uzskatus par dzīves īstenību, par cilvēka morāles normām.

Līdztekus jaunajai tematikas ievirzei, komponista operās vēro-

jama atsevišķu ar nacionālajām tradīcijām saistītu tēmu tālāka

attīstība un jauna interpretācija. Britena operās klausītājs sastop

tēlus, kuri Anglijā vairāku gadsimtu gaitā ieguvuši tradicionālu

nozīmi, sevišķi bieži gūstot izpausmi literatūrā. Šīs tradīcijas it kā

no jauna atdzimušas Britena daiļradē, kur tās pārtapušas uz laik-

metīga muzikālā pamata un saistītas ar raksturīgām XX gs. pro-

blēmām un pasaules uztveres īpatnībām. Jūras tēls, kas tik bieži

sastopams Dž. Kraba, C. Dikensa, K. Mensfīldas un citu autoru

darbos un uz kura pamatojas V. Ternera daiļrade, jaunā izgais-

mojumā atdzimis Britena operās «Pīters Graimss» un «Bilijs.
Bads». Komponista daiļradē redzam arī satīriski zīmētus angļu

mietpilsoņu portretus, kas tāpat bieži sastopami angļu literatūrā

un mākslā (piemēram, Hogarta grafikās). Vairākos darbos parā-
dot angļu bērnu smago likteni, Britens turpina izcilā reālista

Dikensa tradīcijas (opera «Mazais skursteņslauķis»).
Varam teikt, ka Britena varoņi nokāpuši no operas skatuves,

pārsoļojuši savas zemes robežas. Ar viņa operām angļu mūzikā

ienākušas jaunas mākslinieciskas tēmas, raksturi un konflikti.

Neievērotajā «mazā cilvēka» liktenī komponists pratis saskatīt un

atveidot angļu mūzikā līdz šim nepazītu dramatismu un pārdzī-

vojumu dziļumu. Lai gan Britena operu varoņi ir visdažādāko-

laikmetu pārstāvji, kopējs viņiem ir tas, ka zināmā mērā viņi
atspoguļo laikmetīgās buržuāziskās sabiedrības raksturīgākās
garīgās iezīmes, tās atsevišķu locekļu iekšējo konfliktu ar sirds-

apziņu. Lai vēl spēcīgāk pasvītrotu cilvēku ciešanas, ikvienas būt-

nes tiesības uz laimi, komponists vairākās operās parādījis bērnu

likteņus un pārdzīvojumus — zvejniekzēnu operā «Pīters

Graimss», skursteņslauķi Semu «Mazajā skursteņslauķi», Mailzu

un Floru «Skrūves pagriezienā». Britens smalki izjutis, ka «pats
spēcīgākais protests ir tas, kas beigu beigās izlaužas no krūtīm

pašiem vājākajiem un pacietīgākajiem» 1.
Komponistam ir tuvas humānistiskas idejas dažādās to izpaus-

mes formās. Ar tām caurstrāvoti visi komponista skaņdarbi,,
neskatoties uz žanra, tematikas un satura atšķirībām. Britena

daiļrades galvenā vadlīnija — pārdomas par cilvēka dvēseles

drāmu, kuru izraisa citu ļaužu varmācīga rīcība. Cilvēka perso-
nības vienreizība, līdzjūtība cilvēkam dažādos dzīves pārbaudī-
juma brīžos ir Britena daiļrades humānisma pamats. Komponista

1 Jļo6poAto6oBH- Jlyq CBeTa b tcmhom uapcTße. M., 1948, c. 493.
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operu konflikti, arī tad, ja to sižeti smelti pagātnē, raksturīgi ar

aktualitāti ikvienā laikā, arī mūsdienās. Britena varoņu laikme-

tīgums izpaužas komponista risināto konfliktu un problēmu sprie-

gumā un mūžīgumā. Britens nekad neizdara pārsteidzīgus seci-

nājumus attiecībā uz savu varoņu rīcību, pārsteidzīgi nenosoda

to uzvedību, kļūdas, necenšas arī vienmēr tos attaisnot. Kompo-
nists vispirms ļauj smalkjūtīgi ieskatīties tajos motīvos un blakus

apstākļos, kas pamudinājuši viņa varoni attiecīgi rīkoties. Atse-

višķas domas, vērtējumus skaņradis it kā neizsaka līdz galam,

ļaujot spriest un vērtēt pašam klausītājam. Komponists it kā uz-

sver, ka reālā dzīve, nereti arī varoņu dzīves apstākļi ir tik sarež-

ģīti, ka bieži neļauj tūlīt traģēdijas atrisinājuma brīdī nekļūdīgi

pateikt, kurš no tās dalībniekiem ir vairāk un kurš mazāk vainīgs
tās cēloņos un gala iznākumā. Jāatzīmē, ka mūsu dienās Rietumu

pasaules mākslinieki ne vienmēr jūtas pietiekami spēcīgi, lai spētu
rast atbildi uz visām savā darbā izvirzītajām problēmām. Pastāv

jautājumu loks, kuru Britens pats neatrisina, bet ļauj tajā Orien-

tēties pašam klausītājam. 1 Jaunā veidā ieinteresēt klausītāju, likt

tam ieraudzīt jau zināmo neparastā gaismā, vērtēt to ar svaigu,
no rutīnas brīvu skatienu — lūk, kur savu radošo uzdevumu

saskata Britens.

No visām komponista operām pats sarežģītākais konflikts

izpaužas operā «Skrūves pagrieziens».
2

Galvenā šīs operas ideja vēršas pret uzskatu kategorisku uz-

tiepšanu, skan kā pārmetums cilvēkiem, kas kā vienīgo dzīves

mērauklu pieņem tikai savus uzskatus. Sī skaņdarba pamatā
izmantots izcilā prozas meistara — psiholoģiski saasinātā stila

1 Daļēji te izpaužas ari laikmetīgā dramatiskā teātra pieaugošā ietekme

uz operas žanru — ar tendenci pēc iespējas iesaistīt klausītāju notikumu vēr-

tējumā.
2 īss operas saturs. Kādā Anglijas muižā ierodas Guvernante, kas uzaici-

nāta pie diviem bērniem — Mailza un Floras. Bērnu aizbildnis noteicis, ka

nekādos apstākļos Guvernante nedrīkst viņu traucēt. Sākumā, šķiet, nekas

neaptumšo mierīgo dzīvi lauku klusumā un Guvernantes darbu ar abiem viņai
tik simpātiskajiem bērniem. Pamazām sāk risināties dīvaini notikumi. Guver-

nante saņem vēstuli no skolas ar sūdzībām par Mailzu, bet vakarā parkā pēc
dažām dienām aiz bērņistabas loga pamana nepazīstamu cilvēku. No ekono-

mes Guvernante uzzina, ka tas ir bijušais sulainis Pīters Kvints, kas gājis
bojā. Vēlāk Guvernante sastopas ar savu priekšteci misis Džeseli, kura ari ir

mirusi. Pārliecinājusies, ka abi rēgi satiekas ar bērniem, bieži cenšas viņus
izvilināt no mājām, Guvernante nolemj aktīvi rīkoties, bet pārliecinās, ka viņai
nav nekādas varas pār bērniem. Tad viņa nolemj pārkāpt norunu un par

notikušo ziņot bērnu aizbildnim. Kad Mailzs, Kvinta iespaidots, vēstuli nozog,
Guvernante liek ekonomei kopā ar Floru aizbraukt, bet pati paliek ar Mailzu.

Viņa ir pārliecināta, ka tad, ja izdosies zēnu pierunāt nosaukt Kvinta vārdu,
Mailzs varēs atbrīvoties no viņa iespaida. Zēns Guvernantei gan pakļaujas,
bet pārāk lielais dvēseles satricinājums izdzēš viņa dzīvību.



pārstāvja Henrija Džeimsa (1843—1916) stāsts. 1 Džeimsa prozas

stils vēl joprojām pieder pie angļu literatūras virsotnēm. Acīm-

redzot tieši divas īpašības — reālistiski saasinātais psiholoģisms

un spožā stila meistarība — piesaistīja Britena uzmanību.

Džeimsa prozā viņš saskatīja tās nepieciešamās iezīmes, kādas

bija vajadzīgas, lai izveidotu jaunu, dramaturģiski spēcīgu operu.

Vienlaikus šajā darbā Britens varēja veiksmīgi atrisināt arī vēl

vienu XX gs. angļu nacionālajai operai tik svarīgu uzdevumu —

ietvert mūzikā (varoņu intonatīvi melodiskajā runā) angļu valo-

das spožumu un izteiksmes daudzveidību.

Līdz šim neviena Britena opera nav izsaukusi tik daudz minē-

jumu par tajā ietvertās pamatdomas jēgu. Nereti izskanējuši

virspusīgi spriedumi, kas šo operu piesaistījuši bērnu operas žan-

ram, vai pieņēmumi, ka šajā darbā komponistam romantiskā

gaismā lieliski izdevies parādīt senlaicīgai Anglijas pilij tik rak-

sturīgās šausmas un spokus. «Skrūves pagriezienā» komponists
tomēr pieskāries daudz svarīgākai, dziļi laikmetīgai tēmai. Sī

sižeta izvēle atkārtoti liecina par komponista tendenci pievērsties

«mūžīgiem konfliktiem». Neapšaubāms ir viens: šajā darbā Bri-

tens atkal traktējis savu iecienīto tēmu —■ nosodīt cilvēka varmā-

cīgu rīcību pret citu personību. Ir robeža, kuru pārkāpjot Guver-

nantes rīcība iezīmē liktenīgo pavērsienu, kas noved līdz krīzei.

Komponistam licies svarīgi parādīt, ka abas pretējās varoņu gru-

pas — spoki un Guvernante — ir trauslo bērnu personības iznī-

cinoši spēki. Komponista uzmanība koncentrējusies uz bērniem —

mazu, patstāvīgu pasauli, kas ir sevišķi jūtīga pret rupju iejauk-
šanos no ārpuses, dziļi no tās cieš, pat iet bojā. Operas noslēgumā
Guvernante, panākot no Mailza atzīšanos, iznīcina Kvinta varu,

bet tas savukārt jau iznīcinājis viņas dvēseles līdzsvaru. So divu

spēku savstarpējā cīņā, to egoisma salauzts iet bojā vājākais —

Mailzs. Nav šajā drāmā varoņu, kuri varētu aizstāvēt savu ideālu

pareizību. Būtībā visi traģēdijas galvenie dalībnieki vai viņu
ideāli tiek iznīcināti.

Ne vienmēr viegli orientēties Britena varoņu rīcībā, ne vienmēr

uzreiz kļūst skaidrs, kur slēpjas to spēks un vājums. It īpaši to

jūtam operā «Skrūves pagrieziens».
«Dažādās tautās un dažādos laikos laba un ļauna jēdzieni tik

ļoti mainījušies, ka tie bieži runājuši viens otram pretī. Bet kāds

varbūt iebildīs: labs tomēr nav ļauns, un ļauns nav labs, ja labu

un ļaunu sametīs vienā kaudzē, tad zudīs katra tikumība un katrs

1 H. Džeimss dzimis Ņujorkā. Dzīves lielāko daļu Džeimss pavada Eiropā,
kuru uzskata par savu garīgo dzimteni. No 1875. gada Džeimss galīgi pār-
ceļas uz dzīvi Eiropā. Ir vairāk nekā simt īso stāstu autors, starp kuriem ir

arī «Skrūves pagrieziens» (1898).
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varēs darīt un rīkoties, kā viņš grib . .. Bet tik vienkārši šis jautā-

jums tomēr nav atrisināms. Ja tas tiešām būtu tik vienkārši, tad

taču nebūtu nekādu strīdu par to, kas labs un kas ļauns, tad katrs

zinātu, kas labs un kas ļauns.»
Šie Engelsa vārdi ir it kā epigrāfs Britena varoņu rīcībai, jo

dzīve ir tik sarežģīta, ka «tīru parādību» tajā tikpat kā nav.

Atsevišķās Britena operās varoņa sākotnējā šķietamā nepievilcība
izsauc klausītāju līdzjūtību, dažkārt pat simpātijas («Pīters

Graimss»), bet kādreiz motīvi, kas pirmajā acu uzmetienā šķiet

pareizi un neapšaubāmi, noved līdz katastrofai («Skrūves pagrie-

ziens»). Neparasti operai ar vairākām darbojošām personām ir

tas, ka visu notikumu izklāsts sniegts it kā caur vienas perso-

nas — Guvernantes skatījuma prizmu. Katra no operas divu

cēlienu ainām iecerēta, lai pavirzītu drāmu par vienu attīstības

pakāpi tālāk. Tajā pašā laikā — galvenokārt I cēlienā — zināmā

mērā parādīta arī apkārtējā vide. Šie pakāpeniskie soļi dramatisko

peripetiju attīstībā jau samērā tuvu aizved līdz «Skrūves pagrie-
ziena» idejai, kuras muzikālās dramaturģijas pamatā ir variāciju
forma.

Džeimsa stāsta forma ar 24 atsevišķām īsām nodaļām daudzē-

jādā ziņā arī atgādina variāciju virkni un, iespējams, komponis-
tam diktējusi formas izvēli. Sajā operā Britens savdabīgi risina

dramatisko konfliktu, augstāko kulmināciju izveidojot pēdējā
ainā — Mailza nāves skatā — un apvienojot to ar darbības atri-

sinājumu. Tādējādi pēc nepārtrauktas, arvien sasprindzinātāku
ainu virknes iestājas krass lūzums. Ar to komponists sasniedzis

svarīgu rezultātu — pārvarējis klausītāju inerci, pārvēršot pie-
rasto un gaidāmo jaunā, līdz šim nedzirdētā kvalitātē.

«Pats galvenais, kas viņu saista operas žanrā, — uzdevums

atveidot mūzikā angļu runas intonācijas. Viņa kritiķiem jāatzīst,
ka to viņš veic lieliski,» — tādiem vārdiem raksturoti komponista
centieni operas žanrā jau viņa darbības sākumā. 1 Visos savos

scēniskajos darbos Britens pieturas ne pie parastas, runas intonā-

cijas reāli atveidojošas deklamācijas, rečitatīva, bet pie deklamā-

cijām, kuras būtībā balstās uz noteiktu psiholoģisku zemtekstu.

Deklamācija Britenam vajadzīga ne tik daudz, lai skaidri novestu

varoņu runu līdz klausītājam, cik tāpēc, lai tā iegūtu čehoviskās

prozas deklamācijas nozīmi, runas izteiksmību kā Cehova lugās,
kur paši ikdienišķākie vārdi attiecīgajā intonācijā var iegūt negai-
dītu iedarbības spēku. Ja «Pīterā «Graimsā», uzsverot galvenā

varoņa atšķirības no pārējiem iedzīvotājiem, Britens balstās uz

patētisku, lielās līnijās veidotu deklamāciju (līdzīgu tai, kāda

1 «Monthlv Musical Record», London, 1947, September, p. 169.
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skanēja no skatuves Šekspīra lugās), tad bieži «Skrūves pagriezie-

nam» raksturīga čehoviskā maniere ar smalkam niansēm un

gaismēnām. 1 Tāpēc komponists nereti ar atsevišķiem paņēmieniem

pasvītro, akcentē tekstā vārdus, kuriem ir sevišķi svarīga nozīme

vai slēpta jēga, lai parādītu vissīkākās izmaiņas savu varoņu

psihē. Lūk, kāpēc kādreiz pašas vienkāršākās sarunu frāzes viņa

daiļradē iegūst neparastu nokrāsu, «patvaļīgu» ritmiku, intonatīvi

savdabīgu pamatu. Tādēļ Britena operu izpildījumā sevišķi nozī-

mīgs ir vokālās interpretācijas jautājums. lejūtīgs dziedātājs pra-

tīs atveidot to slēpto melodisko sakarību, ko Britena mūzika ne

vienmēr viegli uztvert un atklāt. «Skrūves pagriezienā» cilvēka

balsij neatkarīgi no orķestra jāatveido frāzes iekšējā jēga, tās

slēptais zemteksts jeb, kā teicis Staņislavskis, «vārdiskā darbība».

Būtiskākais komponista uzdevums šajā darbā bijis atveidot emo-

cionāli patiesus pārdzīvojumus dramatiski un psiholoģiski piesāti-
nātā situācijā. Tāpēc intonatīvās valodas priekšplānā Britens

neizvirza nevainojami precīzas sarunu valodas intonācijas, bet

slēpto emociju un domu nianšu atveidojumu. Tādā sakarībā Bri-

tens traktē cilvēka balsi kā smalku orķestra instrumentu, un šinī

apstāklī slēpjas viņa melodiskā rečitatīva neparastais iedarbības

spēks. Arī orķestra partijā Britens cenšas melodizēt katru instru-

menta balsi, lai tās iegūtu instrumentālas deklamācijas raksturu,

pasvītrotu un papildinātu vokālo līniju. Līdz ar to veidojas it kā

vokālo runas intonāciju papildinošs komponents, kas jo sevišķi
svarīgs ir šādā kamertipa operā, kur katra tembra diferenciācijai

piemīt sevišķi liela loma. Tembrālās dramaturģijas īpatnības
«Skrūves pagriezienā» daudzējādā ziņā atstāj ietekmi uz visu

varoņu specifisko runas iekrāsojumu. Sajā darbā bez smalkas

atsevišķo instrumentālo tembru uztveres vokālistam paliks neaiz-

sniegta emocionāli atbilstoša, pareiza melodiskās līnijas artikulā-

cija. Un otrādi — dziedātajā vārdā ietvertās intonācijas atkārtoti

aizved pie jauna «potenciālās enerģijas» uzkrājuma orķestrī.
Instrumentācija ar savu tembru «uzskaņo» dziedātāju, kuram

balss it kā jāpiemēro jūtīgāko instrumentālo intonāciju raksturam.

Dziedātājs un orķestris šeit visciešākā kārtā saistīti un it kā sav-

starpēji nosaka tembrālo un dinamisko intonāciju raksturu. Spilgts
piemērs tam ir II cēliena sākums — 8. variācija un sekojošā
Kvinta un Džeseles saruna. Šī ciešā instrumentālās un vokālās

intonācijas saistība piešķir operai nepieciešamo dramaturģiskās

1 «Skrūves pagrieziena» uzrakstīšanas gads (1954) sakrīt ar to periodu
angļu dramatiskā teātra attīstībā, kad gan vadošo teātru repertuārā, gan
aktieru spēlē jūtami pastiprinās psiholoģiskā tendence. Redzamākie angļu aktieri,
kuri līdzās Šekspīra varoņu atveidojumam izceļas Cehova lugās, ir Hilguds,
Torndaiks, Olivjē.
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līnijas vienotību un atklājas arī, lielās līnijās izsekojot operas

intonatīvajam pamatam. Viena no raksturīgākajām intonācijām

operā veidojas uz kvartas-kvintas intervāla, kas dzīvajā runā

iegūst sevišķu nozīmi. Tai pašā laikā šīs intonācijas ir arī instru-

mentālās variāciju tēmas pamats. Sī intonācija ieņem svarīgu
vietu visas operas gaitā. Vai Britens šinī skaņdarbā vairāk balstī-

jies uz sadzīves runas manieri vai pietuvojies teatralizētai dekla-

mācijai? «Skrūves pagriezienā» runas intonāciju atveidojumā
Britens it kā seko abām iespējām. Runas intonācijas šeit saistītas

ar vispārinātu runas manieres un deklamatoriskā pamata sintēzi.

Atšķirība no iepriekšējām Britena operām ir tā, ka šī darba

vokālā līnija vairāk nekā līdzšinējos darbos tuvināta brīvi veidotai

prozas deklamācijai.

Britens plaši izmanto skaņkārtiski daudzveidīgi niansētu pa-

matu, no kura izaug smalki diferencētas runas intonācijas. Daudz-

kārt varoņu runa balstās uz palielinātiem un pamazinātiem inter-

vāliem, bieži komponists lieto arī brīvu metriku, atkāpjoties no

noteiktiem metriskiem apzīmējumiem. Kvartu-kvintu intonācijas

turpretī ir visas operas kopējais pamats, bet galvenokārt tā ir

Guvernantes vadintonācija, raksturīgs viņas vokālo frāžu noslē-

gums.

Bez šāda veida intonācijām, kas aptver samērā šauru diapa-
zonu, ar Guvernantes tēlu (daļēji arī ar ekonomes frāzēm) saistīta

vēl viena izteiksmīga intonatīva līnija. Tās ir plašāka apjoma
intonācijas, kurām raksturīga sarunu valodas diapazona paplaši-
nāšanās, bieži arī parastai sarunai netipisku papildu akcentu vei-

došana. Sādu frāžu temporitma palēnināšana jau bieži noved pie
melodiski izvērstas vokālās līnijas, kā arī nereti izdala pašus
nozīmīgākos sarunas vārdus.

Būtisku dramaturģisku kontrastu minētajām intonāciju sfērām

iezīmē bērnu dziesmu stingrā diatonika. Uz šī skaidrā fona vēl

spilgtāk iezīmējas saasinātais operas konflikts. Viens no spilgtā-
kajiem momentiem šeit ir I cēliena aina, kur pēc gaišās bērnu
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rotaļu dziesmas Kvints pēkšņi parādās Guvernantei bērnistabas

logā.
Treša līnija, kas pretnostatīta iepriekšējam, ir Kvinta un Dže-

seles intonāciju komplekss. Tā pamatā ir īpaša skaņkārta (harmo-
niskais mažors-minors ar līdiskās un miksolīdiskās skaņkārtas

iezīmēm). Šo personu raksturīga iezīme — vilinošas vokalizācijas,

noslēpumaini glissando. Šīs melodiskās frāzes ir pēc iespējas
attālinātas no reālās sarunu valodas arī ar to, ka tajās nav paužu,
tās veidojas it kā ar vienu elpu.

Komponista augstā meistarība ļauj viņam, izveidojot tik kon-

trastējošas intonāciju sfēras, saglabāt visa skaņdarba intonatīvo

vienotību. Atsevišķi intonāciju sīāņi nav krasi atšķirīgi, bet bieži

pāriet cits citā. Glissando paņēmiens, kas izmantots Kvinta vokā-

lajā partijā, nereti parādās arī bērnu un Guvernantes partijās. Ar

Kvinta vokālo partiju Guvernanti saista arī atsevišķas viņam
raksturīgas intonācijas. Tāpat kopējas intonācijas raksturīgas
Guvernantes un Džeseles vokālajai partijai.

Guvernantes raksturīgie kvartas soļi savukārt sastopami arī

ekonomes un Mailza dziedājumos. letverot dzirdes pieredzē sadzī-

ves runas elementu vispārinājumu un laikmetīgās aktieru runas
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deklamācijas pamatus, Britens savā daiļradē jūtīgi reaģējis uz

visām apkārtējās runas nianšu īpatnībām. Vokālās izteiksmības

spēks komponistam apvienojas ar laikmetīgās runas intonāciju

iedarbīgumu. Izteiksmīga runas intonācija komponista vokālajās

partijās nav atrauta no muzikālā pamata, un otrādi — dzīvā runa

tajā nezaudē spilgti izteiktu nacionālo pamatu, anglisko runas

savdabību. Pie tam svarīgi atzīmēt, ka vārds Britena operās
iegūst tēla, intonācijas nozīmi. Tas tikai vēlreiz pasvītro Britena

daiļrades reālistisko ievirzi atšķirībā no Rietumu komponistu

avangarda, kuram raksturīga vārda atraušana no intonācijas,
vārda jēdzieniskuma zaudēšana.

Opera «Skrūves pagrieziens» iezīmē kvalitatīvu lēcienu kom-

ponista daiļradē, ir viņa muzikāli dramaturģisko meklējumu jauna

etapa sākums. Daudzējādā ziņā operas novatoriskās iezīmes ir

radušās meistarīga formas lietojuma rezultātā. Ja iepriekšējās

operās autors sekmīgi balstījies uz veiksmīgu līdzšinējo tradi-

cionālo formu lietojumu, tad «Skrūves pagriezienā» jārunā par

pilnīgi jaunu komponista pieeju formas veidotājos procesos. Šīs

operas galvenā īpatnība irinstrumentālu variāciju cikls, kas vei-

dojas pirms katras ainas. Šīs variācijas it kā emocionāli noskaņo
klausītāju katrai ainai, apstiprina galveno dramaturģisko līniju.
lepriekšējos muzikālos skatuves darbos variāciju forma bieži bija
izmantota atsevišķās ainās, atspoguļojot it kā vienu izveidojušos
situāciju, atsevišķus raksturus dažādos rakursos.

«Skrūves pagriezienā» turpretī variāciju cikls ir galvenais
sasprindzinātās domas, arvien pieaugošā dramatisma izteicējs.
Būtu maldīgi uzskatīt, ka variāciju forma šinī gadījumā radusies,
komponistam pieturoties pie angļu mūzikā no Persela laikiem tik

tipiskajiem formu veidojumiem. Britena daiļradē variācijveidīgie
procesi ir arī XX gs. mūzikai raksturīga izpausme. Spilgts piemērs
tam ir arī «Skrūves pagrieziens». Tas ir mūzikas vēsturē retais

gadījums, kad komponists visas operas gaitā lieto variāciju formu,
kuru starpā atrodas atsevišķas ainas.1 Kā pareizi atzīmē Britena

daiļrades pētnieks mūzikas zinātnieks A. Tauragis, «Skrūves pa-

griezienā» konsekventi lietotā variāciju forma sevi neattaisnotu

citā līdzīga mēroga skaņdarbā, un tikai darbības koncentrēšana

uz vienu dramaturģisku situāciju, lakonisms un blakus sižetisko

līniju neievešana ļāvusi to tik sekmīgi īstenot. Katra operas aina ir

it kā kārtējais savdabīgais skrūves pagrieziens, kas pastiprina dra-

maturģisko sasprindzinājumu, kura rezultātā arī notiek traģiskais

1 Šim gadījumā Britena operas tuvu sasaucas ar diviem Bartoka skatu-
ves darbiem — operu «Hercoga Zilbārža pils» un baletu «Brīnišķīgais man-

darīns». Variāciju procesi tipiski
_

arī Berga operai «Voceks» (pasakalja un

21 variācija) un «Lulu» (dziesma-tēma un variācijas pēdējā cēlienā).
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pēkšņais atrisinājums. Tādējādi galvenā operas muzikāli dra-

maturģiskā līnija saistīta ar «skrūves tēmu», kas attīstīta variā-

cijās. Tai pašā laikā katra atsevišķā aina, kas atrodas starp variā-

cijām, savukārt kopsummā veido svītas struktūru. Rezultātā

izveidojas līdzsvarota forma, kurā ainu sagatavojumi — instru-

mentālie ievadi — tiek nomainīti ar pašu darbību, kas no jauna
izsauc jaunu dinamisku impulsu — sekojošo variāciju. Sādā mij-
iedarbībā tradicionālās formas veido it kā kvalitatīvi jaunu formu,

ko nosacīti varētu nosaukt par ķēdes formu1
. Tā veidojas no variā-

ciju virknes, kuru periodiski pārtrauc svītas daļas, bet tās savu-

kārt nomaina jaunu variāciju cikls. «Skrūves pagriezienā» drama-

tiskais akcents veidojas ne tikai vokāli instrumentālās ainās, bet

arī tīri instrumentālās epizodēs. lepriekšējās operās tās tikai bija
dramatisko konfliktu pastiprinošs līdzeklis, bet «Skrūves pagrie-
zienā» 14. ainas «Klavieres» instrumentālais sākums iezīmē vienu

no operas dramatiski spēcīgākajām kulminācijām. Otra ķēdes
formas puse — vokāli instrumentālās ainas — iezīmējas ar kul-

mināciju operas noslēgumā.
Interesanti, ka šajā formā, kas veidojas visā operā kopumā,

savukārt veidojas atsevišķas subformas. Pa lielākai daļai tās ir

nelielas formas — galvenokārt perioda robežās (bērnu dziedājumi,
traģiskais Mailza vadmotīvs — dziesma «Malo»), nereti vienkāršā

trīsdaļībā (Kvinta un Džeseles dziedājums). Tā nelielās formas

vai nu palīdz sagatavot sasprindzinātākās un dramatisma ziņā
intensīvākās epizodes, vai arī dod klausītājam iespēju atslābināt

milzīgo sasprindzinājumu, izjust it kā atelpu galvenās dramatur-

ģiskās līnijas attīstībā. Ar šīm nelielajām atkāpēm Britens sek-

mīgi pārvar pierasto formas struktūras inerci, vēl spēcīgāk ļauj
izjust galvenā konflikta vērienu un spēku.

«Skrūves pagrieziens» pieder pie tā Britena daiļrades perioda,
kad komponists jūtami pastiprinājis skaņkārtas lomu dramatur-

ģiskajos procesos. Daļēji tā ir laikmeta vispārēja parādība, kas

iezīmējas ar visdažādāko skaņkārtisko sistēmu evolūciju. Tā

savas pēdas atstājusi arī Britena daiļradē, sevišķi «Kara rek-

viēmā» un «Skrūves pagriezienā». Pirmoreiz Britena operās gal-
venās varoņu grupas atšķiras ar dažādu skaņkārtu lietojumu to

raksturojuma. Tā, piemēram, bērnu dziedājumos dominē diatonika,
Guvernantes — diahromatika, bet Kvinta un Džeseles vokālās par-
tijas raksturotas ar neparastiem, specifiskiem skaņkārtu veidoju-
miem. Dažreiz vokālo partiju apvienojums ansambļos izveido

poliskaņkārtu muzikālā auduma faktūru, kas nebija raksturīgi

1 Sinī gadījuma_ ar minēto terminu apzīmēta izkliedēta variāciju forma,
kura ielaužas izkliedētas svītras struktūra.
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agrākajiem Britena skaņdarbiem. Sīs operas galvenais konflikts

līdz ar to gūst atspoguļojumu arī skaņkārtiskajā dramaturģija,
lai gan lielos vilcienos starp cēlieniem saskatāmas arī tonālās dra-

maturģijas iezīmes. Tonalitāte As-dur ar melodiskā un līdiskā

mažora iezīmēm raksturīga centrālajām ainām, bet ar Guvernan-

tes tēlu saistītais A-dur ietver darbības malējās ainas:

I cēl. A-dur — As-dur,
II cēl. As-dur — A-dur.

Nesaraujot saites ar muzikālās domāšanas klasiskajiem pama-

tiem, Britens «Skrūves pagriezienā» skaņkārtiskā izteiksmīguma

ziņā atradis jaunas dramaturģiskās attīstības iespējas. Tām Bri-

tenu pakāpeniski tuvinājusi viņa komponista rokraksta evolūcija,
kurā jo raksturīga iezīme ir jaunu skaņkārtu ieviešana, variēšana

un savstarpēja mijiedarbība.
Vārdus, kurus Britens teicis par savu daiļrades metodi, pilnībā

var attiecināt arī uz viņa orķestrālās rakstības principiem: «Mans

stils vērsts uz to, lai atteiktos no visa liekā. Sasniegt galējo izteik-

smes skaidrību — tas ir mans mērķis.»

Orķestra faktūra, kurā ar maksimālu skaidrību jūtams ne tikai

atsevišķu instrumentu grupu pretnostatījums, bet arī katras balss

tembrālā izteiksmība — tāds ir Britena ideāls savu radošo ideju
iemiesošanā. «Skrūves pagriezienā» tieši tembrs ir sevišķi piemē-
rots vissmalkāko psiholoģisko noskaņu materializēšanā. «Pltera

Graimsa» orķestrī salīdzinājumā ar «Skrūves pagriezienu» ir vai-

rāk izteikta vokālā puse, daļēji arī tāpēc, ka šajā operā liela

nozīme ir peizāžai, dabai. «Skrūves pagriezienā», kur vadošā

līnija ir psiholoģiskā, instrumentālām partijām piemīt cits rak-

sturs — to intonācijas iegūst it kā runas raksturu. Orķestra un

vokālo balsu ciešā savīšanās rada dziļākā psiholoģisma atmosfēru,
dod tembram iespēju ne tikai raksturot skatuvisko darbību, bet

arī sekmēt spilgtu zemteksta izpausmi. Dabīgi, ka ne jau visās

ainās zemtekstam piemīt vienlīdz svarīga loma. Vislielāko nozīmi

tas iegūst Guvernantes monologos, kuros sākumā izpaužas viņas
prieks un pacilātība, tad šaubas, pārdomas, mokošas priekšnojau-
tas. Sīm epizodēm sevišķi raksturīga rečitējoša deklamācija vokā-

lajā partijā un šīs deklamācijas atskaņas orķestrī. Spilgts piemērs
tam ir 2. aina, kur gaišais vijoļu tembrs pasvītro Guvernantes

kluso prieku un gaišo noskaņojumu, pirmo reizi tiekoties ar bēr-

niem. Situācijas dramatizācija notiek nākamajā ainā, kur Guver-

nante lasa vēstuli, kurā paziņots par Mailza izslēgšanu no skolas.

Celestai, kas operā iegūst spokus raksturojoša tembra lomu, pie-
vienojas fagota, čella un kontrabasa balsis, bet pēc tam stīgu
grupā notiek intensīva muzikālā materiāla polifonizācija. Tembrs
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kā psiholoģiski ietekmīgs faktors darbojas arī traģiskajā Mailza

dziesmā «Malo», kur sasprindzinātā psiholoģiskā situācija sākumā

raksturota ar angļu raga tembru uz tumša altu fona, noslēgumā
abiem instrumentiem apvienojoties. Tumšās tembra krāsas izsaka

skumjas pārdomas un nenovēršamas traģēdijas priekšnojautas.

4. Stowly moving

Sakarā ar straujo darbības dramatizāciju operā norisinās ātra

gaišo tembru nomaiņa ar tumšāk iekrāsotiem. Džeseles tembrs

7. ainā it kā nomaina Guvernantes raksturojuma līdzšinējo gaišo
krāsu paleti, jo tās vietā Guvernantes izjūtas šoreiz raksturotas ar

draudošo timpānu tembru. Šis tembrs ar traģisku zemtekstu

noslēdz arī nākamo I cēliena ainu un tiek saglabāts līdz operas

noslēgumam —■ II cēliena izskaņai, aizstājot altu dziesmā «Malo»

Guvernantes dziedājumā. Tādējādi viss skaņdarbs iegūst it kā tem-

brālu noapaļojumu, jo arī pašas pirmās Guvernantes frāzes un

1. aina skan uz šī tembra fona. Tembra sabiezināšanas piemērs ir

arī 5. ainā, kur Kvints pierunā Mailzu nozagt Guvernantes rak-

stīto vēstuli. Noslēpumainais lielo bungu tembrs (col verghe)

apvienojas ar īpašu balss tembru — pusčukstu. Tā dramatiskā

izteiksmība šajā ainā jau tiek pārnesta no intonācijas uz tembru.

Dažviet Britens balstās arī uz neitrālu, vispārinātu orķestra balsu

kustību, kas palīdz radīt vēlamo kontrastu pirms solo tembra

iestāšanās — jauna darbības aktivizēšanās momenta. Jāatzīmē arī,

ka līdzās diviem ļaunos spēkus raksturojošiem tembriem —• čeles-

tai un gongam — operā izmantots arī noteikts bērnus raksturojošs
tembrs. Tas ir gaišais arfas skanējums, kas izmantots visās epi-
zodēs, kur parādās Flora un Mailzs, kā arī Guvernantes pārdomu
brīžos par bērnu likteņiem. Nereti šis tembrs arī kontrastē drama-

tiskajam darbības risinājumam.

Instrumentācija «Skrūves pagriezienā» nereti ķēdes formas

ietvaros palīdz veidot kādas noteiktas, mazākas formas kontūras.



Bieži, pateicoties tembram, veidojas trīsdaļīga vai simetriska struk-

tūra. I cēliena 8. ainā čelestas tembrs it kā izpilda rondo formas

refrēna funkcijas. Trīsdaļība savukārt veidojas II cēliena 4. ainā
r

kur ar Mailza tēlu (malējās daļas) saistās angļu radziņa tembrs

(dziesmas «Malo» tematisms), bet ar Guvernantes parādīšanos

(vidusdaļa) veidojas lineāra deklamācija basklarnetei un alta

flautai (kvartu intonācijas) uz arfas fona. Zināmā mērā katra

instrumentālā variācija jau ievada ne tikai sekojošās ainas psiho-

loģiski emocionālajā stāvoklī, bet sagatavo arī šai ainai zīmīgos
tembrus. Tembrs «Skrūves pagriezienā» jau raksturo ne tik daudz

vispārējo situāciju, varoņu ārējo uzvedību, cik palīdz iezīmēt viņu
rīcības, domu un iekšējo pārdzīvojumu motīvus. Savdabīgais, daž-

reiz pat negaidītais tembrālais risinājums lielā mērā sekmē Bri-

tena mūzikas iekšējo loģiku, ļauj runāt par komponistu kā laik-

metīgās orķestra dramaturģijas izcilu meistaru.

XX gs. tik raksturīgais kameroperas žanrs šajā Britena darbā

sasniedzis vienu no savām interesantākajām un pilnīgākajām

izpausmes formām, neizslēdzot arī netiešu ietekmi uz latviešu

padomju operas attīstību, sevišķi M. Zariņa daiļradē. Ar savām

operām, sevišķi «Skrūves pagriezienu», Britens ir viens no tiem

mūsdienu komponistiem, kas apliecina operas žanra dzīvotspēju
un tālāku evolūciju XX gs.
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