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Noslēpumainie viļņu raksti vietā, kur jūra tiekas ar krastu,
nekad neatkārtojas. Tikpat maģiska ir divu lielu personību sastap -
 šanās tad, kad tas notiek patiesā vēlmē atklāt un saprast.

Imanta Ziedoņa grāmata “Mūžības temperaments” ar apakš -
virs rakstu “Studijas par Raini” ir literatūras vēsturē neparasts
gadījums, kā viens dzejnieks tuvojas otram un izceļ mums viņa
domas gluži kā dzintara gabalus no dzelmes, atjaunotus un
izgaismotus.

Šī grāmata iznāk sadarbībā ar fondu “Viegli” un ar Jūrmalas
pilsētas atbalstu, lai Imanta Ziedoņa esejas atkal kļūtu pieejamas
lasītājiem Raiņa 150 gadu jubilejas reizē.
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Ziedonis un Rainis. 
Ne sāpes mūs šķir, ne laiki mūs šķir

Mums pieder gaisma, mums pieder viela.
Un mūsu pusē – ir gaisma liela.
Ne sāpes mūs šķir, ne laiki mūs šķir.
Var būt, ka ir Raiņi. Var būt, ka ir...1

20. gadsimta 70.–80. gadi iezīmējas kā aktīvs Raiņa (1865–1929),
daiļrades un personības apguves un izpētes laiks ne tikai akadēmis-
kajā zinātnē,2 bet ceļš uz Raini tiek meklēts arī mākslinieciskās izziņas
apkārtceļos. Citādā, laik  metīgā un arī pārlaicīgā Raiņa meklējumos
un atklāsmēs viens no pirmajiem šī apkārtceļa gājējiem ir dzej nieks
Imants Ziedonis (1933–2013). Par to liecina viņa literatūrfilo zo fisko
eseju krājums “Mūžības temperaments” ar apakš virsrakstu “Studijas
par Raini”. Šī askētiskā (mākslinieka Ilmāra Blumberga rokraksts)
grāmatiņa nāk klajā daiļliteratūras apgādā “Liesma” 1991. gadā,
bet apkopo ilgākā laikā tapušas Ziedoņa apceres par Raini,3 kā arī
pāris pirmpublicējumus – Raiņa dienasgrāmatām vel tītu apceri ar
zīmīgu nosaukumu “Mūžība ir pašlaik” un pēcvārdu “Šī grāmata
nav tā pa beidzama”. Proti, Raiņa studijas nav tā pabeidzamas, jo
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“Rainis kļūst saprotamāks, viedāks tikai gadu no gada. Un nevar to
saprast vienā paņēmienā. Jābūt zināmai vecuma pieredzei, domu
briedumam, lai Raini saprastu visās viņa dimensijās”4. Šo Ziedoņa
vārdu patiesīgumu var apliecināt katrs, kas ir mēģinājis tuvoties
Rainim, iejusties Raiņa domu un ideju pasaulē un visu to saprast. 

Vērīgais lasītājs būs pamanījis Raiņa klātbūtni arī Zie doņa dze -
joļu krājumos “Re, kā” (1981), “Taureņu uzbrukums” (1988) un
“Viegli” (1993). Varētu teikt, ka, salīdzinot ar Raiņa studijām veltīto
esejistiku, Ziedoņa dzejā rainiskā motīva ir pavisam nedaudz, un
tikpat labi – ka daudz. Pie mēram, dzejoļu krājumā “Viegli” Raiņa
vārds minēts tikai vienā vārsmā (“Šī Dieva zeme – ar Gaujas lejām, (..)
ar ļaužu balsiem un Raiņa dzejām”5) – krājuma noslēguma un lielā
mērā arī kulminācijas dzejolī “Svētvakars”, tomēr saturiskais un
emocionālais piesātinājums liek to atzīt par vienu no spē cīgāka jiem
un izjustākajiem patriotiskās dzejas paraugiem mūsdienu latviešu
lirikā. Līdz ar to var teikt, ka Rainis savā ziņā ir “Viegli” – Ziedoņa
brieduma gadu pēdējā izcilākā dzejoļu krājuma – epicentrā. 

Imanta Ziedoņa Raiņa jaunrades tipam brīnišķīgi piemē roti for -
 mulētais mūžības temperaments tikpat labi mūsdienās attiecināms arī
uz Ziedoni pašu. Abi dzejnieki ir spilgtas radošas individualitātes,
tomēr savā laikā, sava laika sociālajā realitātē, savā tautā un literārajā
tradīcijā dziļi sakņoti un spēcīgi atbalsoti dzejnieki. Es atļaujos do -
māt, ka Rainis un Ziedonis ir arī spilgtākie 20. gadsimta Eiropas lite -
ra tūrfilozofiskās domas reprezentanti Latvijā – viens, gadsimtu ieva -
 dot, otrs – noslēdzot. Ziedoņa galvenie iedvesmas avoti ir Rainis un
lat viešu tautasdziesmas, no dzejas klasikas arī Jānis Poruks, Eduards
Veidenbaums, Kārlis Skalbe, Fricis Bārda, Aleksandrs Čaks un citi.

10
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Nodevies Raiņa drāmu un dzejas ideju pasaulei, Ziedonis atgādina,
ka “Rainis nekā nespēja pa likt tikai savā dzejnieka vientulībā un
tīr  skaņā – visu laiku viņu no dzejiskās “nirvānas” rāva laukā sa -
biedriskās tieksmes”6, un šis secinājums pilnībā attiecināms arī uz
Zie doni pašu, jo sabiedriskā un sabiedriski politiskā darbība ieņem
no zīmīgu vietu arī visā Ziedoņa dzīves gājumā. 

Raiņa izaicinājumam Ziedonis ir ļāvies arī jau pirms “Mūžības
temperamenta” publikācijām. Programatiskā uz stā dījumā tas parā-
dās runā “Pie Raiņa pieminekļa” (1970), Raiņa garīgajā portretā
izceļot sava laika oficiālajai ideoloģijai un padomju literārajai skolai
svešādus vaibstus. Atziņa, ka “Raiņa doma mums, latviešu dzejnie-
kiem, kļuvusi par pārbaudes domu, par mērogdomu”7, varētu lik -
ties, virzās oficiālajai ideoloģijai ierastā gultnē, bet domas attīstība
pa vēršas citā, negaidītā perspektīvā: “Pats lielākais vārds un jēdziens
Raiņa dzīvē un dzejā ir atbildība. Jāzepa atbildība savu brāļu priekšā,
Lāčplēša atbildība, Spīdolas atbildība, Bārbaliņas atbildība. Laikā,
kad pasaule atsakās ticēt nākotnei, dzīvo nāves bailēs un noliegu -
mā, kad pasaule vārdam “atbildība” liek pretī vārdu “noliegums” (..),
mūsu uzdevums ir darīt visu, lai saglabātu un tālāk attīstītu savas
tautas radošās, revolucionārās, mieru prasošās un gaismu nesošās
potences. Saglabāt un tālāk attīstīt to smalko garīgo spēku, kas uz -
var rupjo reālo īstenību.”8 Zīmīgi, ka Ziedonis pie Raiņa pie mi nekļa
runā par dzejnieka atbildību divos aspektos, pirmkārt, tā ir “Dzej -
nieka atbildība par savu personību, kas ir tautas īpašums. Sevis
trīšana un asināšana tautai. Otra atbildība ir dzejnieka atbildība par
savu tautu, kas ir dzejnieka īpašums, vienīgais īpašums”9 – nevis
kāda bezpersoniska ko lek tīva vai bezpersoniskas tautas atbildība.

11
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Septiņdes mita jos gados top arī Ziedoņa veidotais scenārijs māk slas
filmai “Pūt, vējiņi!” (1973, kopā ar kinorežisoru Gunāru Piesi), kā
arī librets Imanta Kalniņa operai “Spēlēju, dancoju” (1976). 

Tomēr Raiņa darbu filozofiskās dimensijas meklējumi visspilg -
tāk izpaužas studijās par Raini “Mūžības temperaments”. Jēdzie -
niem “mūžība” un “temperaments” ir spē cīga semantiskā slodze,
un tie norāda uz daudzveidīgu inter tekstualitātes formu klātbūtni,
ietiecoties arhetipiskās psiho loģijas un filozofiskās refleksijas jomās,
kas būtiski gan Raiņa, gan Ziedoņa radošajiem meklējumiem, pro -
tams, katram sava laika literāro un intelektuālo strāvojumu un atšķi -
rīgu individuālo māksliniecisko rokrakstu savdabībā. 

Ziedoņa “Mūžības temperamenta” virsuzdevums ir Raiņa reabi -
litācija, atbrīvošana no padomju ideoloģiski estētiskajā mītā kano-
nizētā proletariāta dzejnieka, sociālistiskā reālisma ideologa un prak -
tiķa. Akcentējot Raiņa daiļrades laikmetīgo un pārlaicīgo satvaru,
dzej nieks raksta: “Rainis nekļuva vecs. Veca kļuva patiesība ap viņu.
Ja mēs būtu mazliet jaunāki garā, mēs redzētu, ka Rainis vēl iet. (..)
Tai Tagadnē, kurā (..) ir mūžība pašlaik.”10 Meklējot Raiņa darbu
filozofisko centru un atbildes uz sev būtiskiem jautājumiem, Zie -
doņa uzmanību saista galvenokārt Raiņa drāmas “Spēlēju, dan coju”,
“Zelta zirgs”, “Uguns un nakts” un “Jāzeps un viņa brāļi”, to sim -
bolisko tēlu un dramatiskā konflikta filozofiskie aspekti, cēloņsa-
karības un mistiskā ambivalence, arī “Gals un sākums” un “Radāmās
domas”. Ziedoni nodarbina un iedvesmo gan Raiņa dzejas motīvi,
gan drāmu personāži, sevišķi garīgā un intelektuālā spēka raksturi
Tots un Spīdola. “Tots man kļuva par lielo dzīves mīklu. Kas tas ir
par cil vēku, kura trīs asins lāses mēs visi nevaram atsvērt? Kā viņš
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īsti apvieno šīs trejas dziesmas: trejas dziesmas – trejas dzīves: to,
kas bija; to, kas ir; to, kas būs mūžībā? (..) Un ar ko īsti Tots cīnās?
Ar Kungu? Ar velniem? (..) Kāpēc Trej galvis velns ir tik lojāls pret
Totu? Ko nozīmē Tota līdzība Velna dēlam? Un galu galā ko Tots
uzvar (..)? Ja uzvarējis, kāpēc mirst?”11

Spīdola savā pašraksturojumā drāmā “Uguns un nakts” ir “Visas
dzīvības degošā dvēsle”12, un Raiņa mūžības temperaments ziedoniskā
tvērumā vistiešāk saistās ar Spīdolu – vispretrunīgāk veidoto sim -
bolisko tēlu, kas Ziedoni provocējis ne vien mūžības filozofiskai
re fleksijai, bet arī spīdolisku vērtību, mērķu un centienu iedzīvinā-
šanā Latvijas sa biedrībā, iedibinot Spīdolas dienas, Spīdolas balvu
u. tml. Jau ar pirmā dzejoļu krājuma “Zemes un sapņu smilts” (1961)
ievada dzejoli “Par dzeju un kartupeļiem” iezīmējas Ziedoņa dzejas
cilvēka vertikāle augšup–lejup–augšup kustībā starp zemi un debe-
sīm (smalko – ar rupjo / cildeno – ar riebīgo), un ar laiku Spīdola
kļūst par vienu no galvenajām vertikālēm šajā apritē. 

Ziedonis savā jaunradē izdzīvo un dekonstruē Raiņa drā mu
simbolisko realitāti, to skatot aktuālās tagadnes sociālajā kontekstā
un cilvēciskā pietuvinājumā, akcentējot katra paša aktīvas klātbūt-
nes un apziņas dzīves nozīmi nācijas simboliskā kapitāla apjēgsmē
un vairošanā. Piemēram, Spīdo las dienu atklāšanā Daugavpils Vie -
nības namā 1990. gada 2. februārī dzejnieks saka: “Spīdolu veido
mūsu pārliecība. Spīdola ir veidojama. (..) Jā, Spīdolai ir raganiskā
slotaskāta biogrāfija. (..) Šodien mēs redzam, kā vēsture iziet savu
grēk sūdzi. Un Spīdola šai grēksūdzē iegūst daudz ko no Diev mā -
tes vaibstiem. (..) Spīdola ir tik, cik mēs to jūtam. Spīdola ir tik,
cik mēs to jūtam sevī. Tad nemeklēsim šajās dienās, vismaz šajās
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pāris dienās, Spīdolu citātos, bet draugos, kai miņos un savā stip-
rajā jušanā.”13

Literatūrfilozofiskās apgaismes darbu latviešu rakstu kul  tūras
pamatvērtību apzināšanā Ziedonis izvērš arī apceru krā jumā “Tu
dzīvoji dižu darbu. Manas tautasdziesmas” (1985), kas kopā ar “Mū -
žības temperamentu” domas svaiguma un oriģinalitātes ziņā zīmīgas
kā savdabīgas poētiskās disertācijas. Varētu domāt – Ziedoņa apgal-
vojums, ka atbildība ir lielākais jēdziens Raiņa dzīvē un dzejā, ir no
pirksta izzīsts (līdzīgi kā Spīdolā saskatot “daudz ko no Dievmātes
vaibstiem”). Runājot par Raiņa daiļrades pamata motīviem vai vad -
motīviem Zentas Mauriņas vārdiem,15 atbildība līdz šim nav bijusi
izcelta, kaut gan šāda ieskata pamatojuma netrūktu. 

Mākslinieciski atbrīvotāk, liekot lietā arī literārā huligānisma
poētis kās stratēģijas, Raiņa portretskici Ziedonis triepj dzejoļu krā -
jumā “Taureņu uzbrukums” (1988). Gan krā ju ma nosaukums, gan
ideja taureņa līdzībā izteikt Raiņa, Kriš jāņa Barona, Reiņa Kaudzītes
un citu latviešu rakstniecības darba vīru radošo būtību var likties
absurda vai pat nepiedienīga, ja taureņa tēlu lasām pastorālās dzejās
poētiskajā tradīcijā, kur taurenis mēdz būt viegluma un liderības
iemie sojums. Lai mainītu domāšanas virzienu un kontekstu, tā teikt,
lai attīrītu telpu “visa” Raiņa – padomju literatūrzināt nē un kritikā
aizliegtā un neieskatītā – ieraudzīšanai (gluži kā Ziedoņa domubiedru
grupas dižkoku atbrīvošanas gaitās), Ziedonis vedina domāt ne tikai
abstraktās filozofiskās kategorijās (mūžības temperaments; mūžība paš -
laik), bet arī vis piezemētākajos esības slāņos un Raiņa ģēnija inter-
pretācijām neierastos kontekstos. Piemēram,
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“Es arī Raini redzu mētājamies.
Bērns biksēs čurā, podiņā nav jāmiez.
Un klauns iet smiedams blakus karaļšķirstam,
Bet gauži raud, kad taureņus redz mirstam.”16

Apjaušot, ka “Nekas nekur nav taisnveida”17, Ziedonim taurenī
eksistenciāli svarīgs izrādās kustības veids (“Es arī Raini redzu mē -
tājamies”). Proti, nevis augšup vērsta taisna un vienvirziena, bet
daudzvirzienu (augšup–lejup–augšup, riņķošana, mētāšanās, apkārt -
ceļš) kustība, liekot saprast, ka mūsu “ceļš ir par taisnu, lai skaisti
dzīvotu”.18 Ziedonis tau reņa tēlā aktualizē dzīvības procesiem vitāli
svarīgo paļāvību, spēju apputeksnēt un mierināt: “Taureņi (..) mie -
rina bites zemestrīcē. Jo tek ārā no šūnām medus (..), birst bitēm
no kājām un pazūd smiltīs ziedputekšņi zemestrīcē. Tau reņi mie -
rina galotnes (..), jo ar dažām saknēm ir pārtrūkuši sakari zemestrīcē.
Jocīgi gan, ka tikai taureņi mums var līdzēt, kad zeme sāk trīcēt.”19

“Taureņu uzbrukumā”, kas ir latviešu dzejas klasikas reminiscen-
cēm bagātākais Ziedoņa dzejoļu krājums, par sevi atgādina Zie -
donim raksturīgie paradoksa poētikas principi, tostarp tauriņveida
Raiņa esības atklāsmē.20

Domājot par rainiskā izpausmēm sevī, dzejoļu krājumā “Re, kā”
Ziedonis saka: 

“Un tajā ir no Raiņa kaut kas klāt.
Viens piliens. Pārējais viss – Nenoraiņa.”21

Runājot par motīvu paralēlēm un intonatīvo savdabību Zie doņa
un Raiņa dzejā, jāatzīst, ka viņi var tikt raksturoti arī kā diametrāli
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pretēji mūžības temperamenta dzejnieki, – diezgan uzskatāmi tas
parādās Ziedonim tuvajās zemes, arkla un arāja metaforās, arī
sāpju, gribas, vientulības un citos motīvos. Ziedonis savā dzejas
laukā līdzīgi kā zem nieks22 “daudz vairāk (..) (zemi) zina, nekā
ar”23, savukārt Rainis reizēm, tā teikt, kā īstens proletariāta dzej-
nieks “zemi vairāk ar, nekā zina”. Par diezgan būtisku abu dzej-
nieku citādību varam runāt arī Raiņa dzejas cilvēka koncepcijas
sakarā, jo Raiņa liriskais “es” pamatā ir cilvēciski atsvešināts kalnā
kāpējs, kam leja ir bedre un ziedoniskā augšup–lejup–augšup
dzīvot vajadzība un varēšana ir sveša. Arī Rainis jautā: “Vai pašās
sāpēs ir tā būtība?”24 un, tēlaini iz sakoties, ir gatavs savā sāpju jūrā
lasītāju vai noslīcināt, bet Ziedoņa eksistences sāpju poētika
darbojas smalku, bet dziļi sāpošu pieskārienu veidā. Rainis ir
gribas apoloģēts, pat gri bas fanāts, bet Ziedonis drīzāk ir gribas
filozofs, kam tuvi arī negribēšanas, nejaušā un nejaušības, lūgsnas
un lūgšanas un citi gribas pretmetu motīvi. Dzejniekam līdz mūža
nogalei kā citējama vērtība prātā stāv viņa vecāsmātes reiz bērnībā
teiktais – “Es pašu vellu noskrietu, ja vien tik gribētu! Bet man tik
negribas!”25

Noslēdzot domu par Raini kā Ziedoņa radošā gara im pul sētāju
un Ziedoni kā vienu no talantīgākajiem Raiņa lasī tājiem un inter-
pretētājiem, būtu grēks nepieminēt, ka vienlaikus ar “Mūžības
temperamentu” top rakstnieka Roalda Dob ro venska romāns-pētī-
jums “Rainis un viņa brāļi. Viena dzejnieka septiņas dzīves” (1999,
Valentīnas Eisules tulkojumā no krievu valodas), un arī
Dobrovenska grāmatas par Raini māksliniecisko ietērpu ir veidojis
Ilmārs Blumbergs. Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas atceres
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kontekstā, šķiet, Roalds Dobrovenskis šogad ir kļuvis par visbie-
žāko citēto un recitēto autoru, vismaz mutvārdu formā. Lai šī ne lielā
apcere un atkārtots un papildināts “Mūžības temperamenta” izde-
vums noder par atgādinājumu Raiņa mākslinieciskās izziņas ap kārt -
ceļu radošām atklāsmēm un ziedoniskai pārlie  cībai – “Var būt, ka
ir Raiņi. Var būt, ka ir...” – būtības, ne vis varbūtības akcentējumā. 

Ausma Cimdiņa

Rīga–Piebalga, 
2015. gada augusts    

1 Ziedonis I. Taureņu uzbrukums. – Rīga: Liesma, 1988, 130. lpp. 
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Pie Raiņa pieminekļa

Runa 1970. gada 11. septembrī

Raiņa doma mums, latviešu dzejniekiem, kļuvusi par pār -
baudes domu, par mērogdomu.

Pats lielākais vārds un jēdziens Raiņa dzīvē un dzejā ir atbil -
dība. Jāzepa atbildība savu brāļu priekšā, Lāčplēša atbildība,
Spīdolas atbildība, Bārbaliņas atbildība.

Laikā, kad pasaule atsakās ticēt nākotnei, dzīvo nāves bailēs
un noliegumā, kad pasaule vārdam “atbildība” liek pretī vārdu
“noliegums” (ne nolieguma noliegums, bet tikai noliegums),
mūsu uzdevums ir darīt visu, lai saglabātu un tālāk attīstītu savas
tautas radošās, revolucionārās, mieru prasošās un gaismu neso -
šās potences.

Saglabāt un tālāk attīstīt to smalko garīgo spēku, kas uzvar
rupjo reālo īstenību. Tā arī ir Raiņa cīņa Spīdolas valstībā.

Gribas, lai pie šā pieminekļa vienmēr skanētu pilsoniskas pār -
liecības vārdi, pilsoniskas atbildības vārdi, tautiska optimisma
balss.
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Lai ik gadu pie Raiņa pieminekļa skanētu pasaules lielāko
humānistu lielā prasība – pēc atbildības savas tautas, savas
tautas centienu priekšā.

“Dzeja ir cilvēciskā vārda vispilnīgākā izpausmes forma,
un to samainīt sīkumos – kauns un grēks,” teica Brjusovs.

“Mācēt rakstīt dzejoļus – tas vēl nenozīmē būt dzejnie kam;
visi grāmatu plaukti ir pilni ar šīs patiesības pierādījumiem,”
sacīja Beļinskis.

“... Ar to nepietiek, ka dzejnieks savas jušanas izsaka pa aug -
stinātā tonī; ir jājūt arī paaugstināta dvēsele.” Bet: “Nepietiek
tikai ar tiešu iedvesmu, tai jābūt izglītota gara iedvesmai.”

“Dzejnieka personībai jābūt tā cienīgai, lai tā varētu tikt
stādīta pasaules un pēcteču priekšā,” teica Šillers.

“Tas nav rakstnieks, kas cilvēku redzībai nespēj iedot kaut
mazliet gaišredzības,” teica Konstantīns Paustovskis.

Tā ir viena atbildība. Dzejnieka atbildība par savu perso nību,
kas ir tautas īpašums. Sevis trīšana un asināšana tautai.

Otra atbildība ir dzejnieka atbildība par savu tautu, kas ir
dzejnieka īpašums, vienīgais īpašums! Dehumanizācijas, negāciju
un nihilisma, rezignācijas un fatālu baiļu novadētajā un nonive -
lētajā pasaulē nāk prātā Brehta vārdi: “Kalnu grūtības ir aiz
muguras. Mums priekšā ir līdzenuma grūtības.”

To pašu jautā Dirrenmats, atreferējot un akceptējot Brehta
domu gaitu:

“Vai mēs tikai neļaujamies straumei? Vai mūsu pastāvīgā
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atsaukšanās uz savu brīvību nav tikai atrunāšanās, kas mums
ļauj nedarīt to, kas būtu nepieciešams, ļauj palikt pie vecajiem
vārdiem, no kuru procentiem mēs dzīvojam?”

Un beidzot – visu mūsu kopīgā atbildība par cilvēku, cilvēci
un cilvēciskumu.

Brehts teica:

Manī strīdas arvien 
Apgarotība, ko dod ziedoša ābele,
Un šausmas, kas pārņem, klausoties māldera 
(Hitlera – I. Z.) runās,
Bet tikai šis šausmas 
Dzen mani pie rakstāmgalda.

Uz pasaules ir kari. Bija Kuba un Koreja. Ir Vjetnama un
Grieķija, Izraēla un Arābija. Aug nāves potenciāls.

“... Uz zemeslodes... pieaudzis katordznieku un mocekļu
skaits. Ja māksla, ievērojot visu šo postu un nelaimes, joprojām
grib palikt greznība, tad tā šodien nevar nebūt meli.

... Mākslas ražotāji (es vēl nesaku – mākslinieki) buržuā zis -
kajā Eiropā pirms un pēc 1900. gada akceptēja bezatbil dību...
Šai laikmetā sākās teorija “māksla mākslai”: tā nav nekas cits kā
no šis bezatbildības izrietoša prasība. Māksla mākslas dēļ, vien -
tuļa mākslinieku izklaidēšanās ir tieši šīs nedabiskās, ab strak tās
sabiedrības samākslotā māksla, kas pārtiek no mierīguma un
abstrakcijām un beidzot iznicina visu realitāti. Tādējādi nedaudzi
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darbi sajūsmina nedaudzus cilvēkus, turpretī daudzi rupji iz do -
mājumi samaitā daudzus citus. Galu galā māksla paliek ārpus
sabiedrības un nogriež savas dzīvās saknes.

(Latviešu dzejai bīstama gan šī samākslotā māksla, gan
“daudzie rupjie izdomājumi”.)

Mācība, ko viņš (mākslinieks) rod skaistumā, ja tā ir godīgi
meklēta, nekad nebūs egoisma mācība, bet gan sūras brālības
mācība...

Bezatbildīgo mākslinieku laiks ir pagājis...”
Bez šaubām, var vēlēties, un arī es to vēlos, lai liesmas ne -

būtu tik nežēlīgas, var vēlēties atelpu, atpūtas brīdi, kad ļauties
pārdomām. Bet var jau būt, ka māksliniekam nav cita miera kā
vien tas, kas rodams visdedzīgākajā kaujā. “Katrs mirklis ir
dur vis,” sacīja Emersons. “Nemeklēsim durvis uz izeju ne -
kur citur kā vienīgi mūrī, pret kuru mēs dzīvojam.” Tie ir
Kamī vārdi.

Šīgada Dzejas dienas mūsu republikā bija, liekas, bagātākas
nekā iepriekšējos gados. Dzejas lasīšana un tikšanās ar lasītā jiem
tika savienota ar atceri un piemiņu.

Zalvē mēs atklājām to cilvēku piemiņas plāksni, kas cīnījās
par tautas nākotni. Viens no viņiem ir 1905. gadā nobendētais
latviešu dzejnieks Jūlijs Dievkociņš. Mēs pulcējāmies piemiņas
mītiņā pie viņa kapa, kur uz pieminekļa rakstīti Raiņa vārdi:
“Pieminiet savu varoņu mokas!”

26
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Mēs atklājām kolhoza “Lāčplēsis” iedibināto Andreja Pum -
pura muzeju un citas piemiņas vietas, atcerējāmies viņa vārdus
tajā laikā, “kad no nenieka vajadzēja tautu gaismā saukt”:

Es arī citkārt gribēju 
To tumšu varu lauzt.
Es rakstīju un dziedāju,
Lai rīta gaisma aust!

Mēs iestādījām piemiņas ozolu Auseklim Vietalvā, Ausekļa
kalniņā. Mēs nosaucām Kārļa Pelēkā vārdā vienu no Neretas
ielām par godu šim revolūcijas kareivim, kas vienā rokā turēja
šauteni, bet ar otru rakstīja dzejoļus.

Par tiem, kas, kā raksta Kārlis Pelēkais, krita

Nākotnes vārtos, laikmeta ceļa jūtīs 
ar saules atblāzmu sejā, 
ar ziediņu zilu pie krūts.

Katru gadu Dzejas dienās atcerēsimies tos, kas bija atbildīgi.

1970
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“Pūt, vējiņi!”

Pieteikums krāsainai platekrāna 
pilnmetrāžas mākslas filmai

Rainis, rakstīdams lugu “Pūt, vējiņi!”, kā viņš pats sacīja,
gribējis dot “pozitīvu, jaunu uzskatu par dzimtenes kautro
skaistumu kā vēlamu ideālu...”.

Kur pats top skaists un smalks, ved lēnā varā 
Uz jaunu būtni tautu cilvēcībā.

Šīm “ilgām pēc dzimtenes nākotnes” caurausta arī turp -
mākā Raiņa daiļrade.

Raiņa paša formulētā Ulda nākotnes nesēja misija (jaun-
bagātais tirgotājs ved bārenīti “jaunā cilvēcībā”) mums šodien
neliekas ne aktuāla, ne nozīmīga. Filmā mēs gribam akcentēt
tos morāli ētiskos principus, kuri izteikti Barbas tēlā. Filmas
centrālais konflikts – smalkjūtības un nesmalkjūtības konflikts,
iekšējas kautrības un bravūras konflikts, cilvēciskā ideāla un
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mantīgās varas konflikts. Šā konflikta polaritāti veido divi
tēlu pāri:

Barba un Uldis,
Orta un Māte.
Barba un Gatiņš – filmas varoņi,

Kas sevī nes to dārgāko, kas ļaudīs:
To smalko skaistumu un kautrību,
Kas cilvēcības zieds un ļaužu laime.

Filma atklāj Barbas un Gatiņa pasauli – asociatīvi bagātu
dabas un cilvēku attiecību uztveri. Barba ir skaista savā darba
tikumā.

Uldis – stiprais, turīgais, patvaļīgais, kas visu, arī labu, grib
darīt ar varu.

Māte – saimniece, kuras bauslis:

Smaga nauda vieglu dara 
I to pašu smagu roku.

Orta – psiholoģiski vissarežģītākais personāžs. Barbas ideālu
saprotošā, bet pati kompromisā izaugusī Orta redz Barbā sevi,
savu jaunību un sirds patiesību. Kā pieredzējušāka viņa piedāvā
Barbai savu dzīves gudrību, grib glābt Barbu no pazemojošās
vides un situācijas, dod dzīves realitātes diktētu padomu un
pati traģiski pārdzīvo savu duālismu.
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Tā kā Rainis lugu žanriski nosaucis par tautasdziesmu, filmu
esam iecerējuši veidot kā kinoteiksmu, kurā darbība norisinās
vispārinātā, nosacītā etnogrāfiskā vidē.

Galveno tēlu iekšējās pasaules atklāsmei lugas sižetiskais
risinājums tiks bagātināts ar dabas un poētiskām alegorijām, kas
atbilstu varoņu psiholoģiskajiem pārdzīvojumiem (piemēram,
Barbas un Gatiņa pasaules uztvere).

Filmā centīsimies atsegt Raiņa iemūžinātās mūsu tautas
morāli ētiskās vērtības, lai tādējādi Vissavienības skatītājs iepa -
zītu dziļāk latviešu tautas raksturu, mūsu folkloru un literatūras
klasiku.

1971
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Ir mūžība pašlaik

Rainis ticēja un dzīvoja galvenokārt un ilgu laiku tai pārliecībā,
ka ir Likumība Valdniece un Likums Valdnieks, tas parādās visā
cilvēces vēsturē, tikai nevajag noklusēt tā peripētijas, nevajag
vairīties no paplašinātas realitātes, bet uzņemt to bezaiz sprie -
dumaini visās brīnumainajās un neticamajās izpausmēs. Tas,
ar lielo burtu, Tas ir tepat, un nav nekādas speciālas vajadzības
To meklēt citā vietā – debesīs, monologā ticībā vai reliģiskā
doktrīnā, bet – dialogā vēsturē, vēsturiskā dialogā. Šajā dialogā
top jaunas vērtības. Ir radoši cilvēki, kas rada šīs jaunās vēr tī -
bas un ar to neļauj attīstīties pasaules entropijai, neļauj pasaulei
izklīst, izjukt, savāc to atkal kopā jaunās variācijās, vēl pilnī gākos
variantos, nekā bijis. Tiktāl Raiņa vēsturiskā materiālistiskā
pieredze saskanēja ar viņa simbolisko pasaules izjūtu.

.. atdali tad zemi no uguns, smalko no rupjā ar vislielāko
uzmanību un piesardzību, ar sirdi drebošu uzticību. –

(Tabula Smaragdina, 7. pants)
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.. smalkā, visvieglākā uguns, uzlidojusi debesīs, tūdaļ pat
nolaidīsies uz zemes. Tā notiks visu lietu vienošanā – kal -
numā un lējumā. Un, lūk, jau pasaules slava delnās tavās. Un,
lūk, jau – vai tu nemāti – tumsa bēg prom. Projām.

(Tabula Smaragdina, 8. pants)

.. šis arī ir tas spēku spēks – un pat vēl spēcīgāks! – tāpēc
ka pašu smalkāko, pašu vieglāko tas uztver un pašu smagāko
caururbj un caurauž.

(Tabula Smaragdina, 9. pants)

... tā, tā viss ir radīts, tā!

(Tabula Smaragdina, 10. pants)

.. bez skaita brīnumaina ir šīs tik skaisti radītās pasaules
un viņas lietu pielietošana nākamībā.

(Tabula Smaragdina, 11. pants)

Rainim tuvs bija šis vārds “nākamība”, varbūt vistuvākais
viņa vārds. Rainis dzīvoja ar šo pilnveidošanās patosu. Un
domāja nākamības tālajās dimensijās. Šo nākamību viņš pare -
dzēja pirmām kārtām vēsturē, gaidīja no cilvēces vēstures,
varbūt arī kaut kādā ziņā no utopiskā sociālisma mācībām. Ne
jau nejauši Rainis bija sociāldemokrātiskās partijas biedrs un lielu
laiku Latvijas vēsturē tās ideologs. Taču ģēnija sestais prāts
lauzās ārā no partijisko cīniņu ikdienas un materiālistiskās
šaurredzības.
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Atkal un atkal Raiņa dienasgrāmatās ieskanas ziņa par
“trešā ceļa” meklējumiem.

19. 2. 23. Es esmu sējies pie Visuma klāt kopš bērnu
dienām, kad viņš man likās kā glābiņš. Visu darba dzīvi esmu
pienākumu meklējis un pildījis. Nu mans pienākums viss
izbeigts un darīts, man pasaka, ka nu es varu iet, kur gribu,
neesmu vairs vajadzīgs. Alga? –

– Es jau pats teicis, ka pienākumu nedaru algas dēļ. Nu
es brīvs.

Un nu esmu bez mēra izbrīnījies: kas nu lai notiek? Ko
nu lai daru? Man nav vairs mērķa nekāda, kad nav mērķa
ārpus manis [..]. Man nav vairs mērķa sevī, nav pienākuma
pret sevi. Vai nu tā pareizi?

Vai nebij aplams mans mūža uzskats, ka tikai ārpus sevis
var būt mērķis?

20. 2. 23. Kas nu būs? Vai es ar brillēm staigājis? [..] Mani
darbi. – Bet tie visi ar citiem mērķiem, veciem un nevaja -
dzīgiem. Visi darbi, viss 100 tāpat beigts kā mana politiskā
gaita, jo viņi bija tuvākās attiecībās ar šo gaitu un mērķiem.

27. 7. 23. Anglis Gross no Tibetas, kas tur okultists,
240 gadu vecs, spirgts.

21. 2. 23. Tagad, kad visi ārējie mērķi atkrīt nost, darbi
var būt skaisti vien bez nolūka, bez ārēja dzinēja.

21. 2. 23. Ir varbūt iekšējs mērķis, vismaz pagaidām, kad
atkrituši visi ārējie mērķi cilvēces labā...

Atkal un atkal Raiņa domāšanas kategorijas laužas ārā no
vēsturiskajām koncepcijām un tuvojas kosmisko likumību
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izpratnei. Es šeit mēģinu piesaukt tās vissenākās pasaules uz -
skata regulas, kuru gaisotnē klīda un meklēja Raiņa urdīgais gars.

.. ne melus runāju, bet patiesību paužu.

(Tabula Smaragdina, 1. pants)

.. tas, kas apakšā, ir līdzīgs tam, kas augšā, un tas, kas
augšā, līdzīgs tam, kas apakšā. Un viss tas tikai tāpēc, lai
piepildītu viena vienīgā brīnumu.

(Tabula Smaragdina, 2. pants)

.. tieši tāpat kā visas esošās lietas tapa no viena un vienīgā
domas, tā kļuva šīs lietas par īstenām un darošām, tikai caur
vienkāršošanu šī paša viena vienīgā un vienotā gadījumu
vajadzībās.

(Tabula Smaragdina, 3. pants)

Raini arvien mazāk un mazāk interesē šīs “gadījumu vaja dzī -
bas”. Atslābst vēsturisko meklējumu temperaments, pati no sevis
it kā aizliedzas un izzūd lineārā perspektīva, un tās vietā prasās
visurīgie mūžības un centrētie vienvienotības Vienuma jēgumi:

“23. 2. 12. Tauta, lieta arī nesaprot mani, es tam tieku
arvien svešāks, jo vairāk sevī augu. Vai ir vēl cerība uz ko,
kurā es varētu atvērties? Atkal rēgojas briesmīgā adeptība.

[..] Mūžīgi lielā dvaša izplūst, tad rodas lielās pasaules, cil -
vēki, mūžam tiek iesūkta, tad visi pazūd un atgriežas pirmavotā.”

(Sonnenkind)
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Adepts – tas ir augstas pakāpes iesvētītais, kas ieguvis ar
parastajiem cilvēkiem nesamērojami lielu enerģētisku spēku un
līdzdalības tiesības Visuma notikumu veidošanā. Šo spēku
adepts ieguvis caur Lielo Atteikšanos, atteikšanos no visa: no
mantas, no sabiedrības, no ģimenes, no sevis. – Caur ciešanām,
dzīves mocībām, upuriem un bieži vien – mocekļa nāvi.

Atrast to, kas norāda uz adeptismu.
No viņa prasa vairāk nekā miršanu, no viņa prasa

nemiršanu.
(No Imantas)

Saules dēli un dievu draugi. Jāz. Eingeweihter, grib savus
brāļus arī pacelt, Mahatma – lielā dvēsele.

(Iesvētītais)

Skatītājs pieredzēs, ka Jāzeps top adepts. Tad tik Jāzeps
piemin vēl Dinu, aiziet no Asnates. To Asnate un tēvs nebija
paredzējuši, nebija Jāzepu turējuši par tik lielu.

Visas ticības apvienot kā Mohameds, Totis!

Te es rodu attaisnojumu, ka esmu piesaucis sākumā minē -
tos pantus no Hermesa Trismegista smaragda bauslības gal di-
ņiem. Pasaules literatūrā Hermesu Trismegistu pazīst arī kā
Ēģiptes dievu Totu. Bet Raini tā tēma ir nodarbinājusi ne tikai
drāmā “Spēlēju, dancoju” vien. Raini ir interesējis Tots kā visu -
viedais visu brīnumaino pārvērtību, arī alķīmijas zinātājs.
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Tā ir tā pati jau biogrāfiski senāk iesākusies interese par
Faustu un viņa mūžības meklējumiem. Dialektikas meklējumi
pāraug trialektikas meklējumos.

.. lūk, kāpēc Hermess Trīskārt Dižais ir mans
vārds. Trīs filozofijas sfēras ir klausīgas man. Trīs!

(Tabula Smaragdina, 12. pants)

Rainis vienu triādi jau pazīst no Fausta laikiem. To pašu,
ko pazina Fausts. Trīs mērķi dižajai mākalai alķīmijai: materiālā
pasaulē – metālu transmutācija zeltā; garīgajā pasaulē – morāla
pilnveidošanās; dievišķīgajā pasaulē – dievišķā apcere dieviš -
ķajā vārdā.

Bet tālāk un turpmāk viss būs jādala ar trīs. Un viss ir treji
redzams, treji jūtams. Uz vienumu ne divnieks ved, bet trijnieks.

Rainis sāk Trešo ceļu. Adepta pirmos meklējuma soļus. Tie
gan vēl ir bailīgi. Raini biedē šis vienotais Viss. Viņš saka: “.. atkal
rēgojas briesmīgā adeptība.” Briesmīgā...

Rainis gan noņemas ap šo vārdu palaikam tīri teorētiski.
Varētu teikt – valkājas. Viņš meklē vēl kompromisu – “glābiņu”,
izlīdzinājumu tādos formulējumos kā “askēts reālās robežās”
(21. 2. 23.).

8. 11. 12. Vīriešu kultūras augstākā personība ir vismaz

(pasvītr. mans. – I. Z.) idejā adepts. Varbūt (pasvītr. mans. –
I. Z.) viņi eksistē, bet priekš ideāla pietiek arī idejas vien.
(pasvītr. mans. – I. Z.)
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Rainis meklē kompromisu – ka “pietiek arī idejas vien”.

[..] adepti, kas reizē arī visgudrākie, kā labākie. Bet viņi
tikai paraugi nākotnei.

Protams, tā kā Rainis vēl runā laika terminiem – nākotne
u. tml., kas nav savienojams ar adeptības, ar kosmiskās iesvē -
tības jēdzienu, tad nav pieņemams arī, ka Rainis būtu piekopis
kādus reliģiozus rituālus vai metafiziskus meklējumus izejai citā
realitātē. Rainim pietika (un nepietika!) ar domu, ka cilvēks
pats savā dzīvē ir morālais trauks, kurā norūgst, izstrādājas
ētiskais cildenums. Tepat dzīvē.

Protams, ka mulsina parastais cilvēciski neomulīgais nāves
jēdziens. Rainis laiku pa laikam pie tā atgriežas, laiku pa laikam
sevi it kā pārliecina, uzmundrina, drošina.

Nāves nemaz nav. Nāve un nebūtība tikai mūsu cilvēku
jēdzienos. Mēs viņus darām sev, nesaprazdami savu varu, mēs
varam atmest to nāves jēdzienu un uzvarēt,

18. 5. 12. Traģikas ir tik vien dzīvē un idejā, ka jāiet uz
tālāku attīstību caur piepešu nāvi.

Un, it kā mierinādams sevi šajā “negatavībā”, Rainis pieķe -
ras arhata idejai. Arhats – tas ir adepts, Dieva pieņemtais, kas
brīvprātīgi prasās no nirvānas atpakaļ – glābt, skolot, apgarot
savus bijušos (un nākamos!) līdzcilvēkus.
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Arhats: sasniedzis nirvānu, bet iet atpakaļ citus pestīt.

Rainis grib atpakaļ. Pareizāk būtu teikt: Rainis vēl negrib
tikt prom. Un, ja jāiet prom, tad tikai tā, lai ātri vien tiktu
atpakaļ.

Imants. Nav no šīs pasaules, gatavs daudzām (dzimša -
nām), lai brīvotu visu pasauli.

Pārāk stipri Rainī vēl dzīvo politiķis, grāmatnieks, filozofs
un pasionārs, lai pieņemtu Dieva svaidītā ideju un atdalītos no
vēstures determinētās elipses un aizietu pa pieskari.

21. 2. 23. “Nācējs” pa vecam pienākuma paradumam

(pasvītr. mans.  – I.  Z.) domā vēl uz savu atradumu
sludināšanu, jaunu nākšanu.

Un tā Rainis stāv plūstošā ideju dzīvē starp diviem nojēgu -
miem, starp diviem krastiem. “Vismaz pagaidām.”

21. 2. 23. Ir varbūt iekšējs mērķis vismaz pagaidām, kad
atkrituši visi ārējie mērķi cilvēces labā. Pagaidām, lai sevi
attīstītu un to vēlāk liktu lietā, nezināmā lietā.

Rainis nevar atteikties, nespēj aiziet pavisam – no darbības
cilvēces labā. Labāk pagaidām. Viņš mierina sevi ar cerību, ka
lemtā (iedomāti lemtā?) adeptība varētu beigties cilvēciski
omu līgāk, pieņemamāk  – arhatībā, ar atgriešanos jaunos
cilvēcības cīniņos. Lai sevi liktu nezināmā lietā. Kaut vai nezi -
nāmā, bet – lietā.
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Rainim ir jau tuvu 60 gadi. Viņš ir radis lauzt īstenību, lauzt
uztveri, sākt sevi atkal un atkal no jauna. Un šim jābūt vis -
nopietnākajam lauzumam. Šobrīd mēs nevaram pateikt, vai
Rainis paspēja pieņemt jaunu derību. Mēs viņu redzam tikai
lielas šaubas un liela tieksmē pēc jaunas īstenības.

19. 4. 21. [..] Rūgta dezilūzija dod arī savu spēku: nau ko
cerēt, tātad ir zināms kas gluži noteikts, ar ko var rēķināties.
Un dieva zināšana ir vienmēr spēks.

Pirmais konsekvencs: neprasīt no cilvēkiem vairāk, nekā
viņi spēj dot. Tā sarūgtina sevi un viņus. Neprasīt no dzim -
tenes vairāk, nekā viņa spēj dot. Mēs neesam arī tik progresīvi
un attīstīti kā tauta. Mēs arī neesam tik dziļi sirsnīgi, kā man
un mums liekas. Sirsnība un entuziasms ir laikam, iemācīti no
literatūras un revolūcijas laika un no manis. Man to atdod, ko
es devis. Tādēļ daudz arī tikai iedomāta un pat tieši ārišķa.

Mūsu saņemšana (domāta sagaidīšana, pārbraucot no
Šveices. – I. Z.) laikam jau arī nekas ārkārtējs, bet līdzīgs
lieliem tautas svētkiem, ar parādēm, izrādēm, rautiem un
goda adjutantiem. Drusku rūgti ir to zināt, bet veselīgi [..].

Vai es tikšu atkal spītīgs kā senos gados? Te problēma, kā
dabūt spēku, kad negrib to dibināt uz ļaunu un labs nenāk
pretī? – Ko daudz? Kad tad man kāds ir pretī nācis? Pašam
no vājuma jātop divkārt stipram un vienam pašam. Bij ilūzija,
ka šoreiz, pēc 50 gadiem, dzīves otrā pusē, man dzīve, dzim -
tene, ļaudis nāks pretī, kā tam kokam, kas stiepis zarus. Nenāk
un nenāks. Zini jel reizi!
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Bet nu arī man ir pa gadiem iegūts prestižs, t. i., spēks,
izlietot to, likt kāju virsū? Nē: man riebjas tāds zemums. Bet
viņi to vēlas, man daudz zīmju par to.

Var uzskatīt to par vecīgu pukošanos (jo ļoti daudzas zīmes
rādīja, cik ļoti Rainis bija mīlēts un cienīts tautā un līdzcilvē -
kos), var uzskatīt to par nesaskaņām un godkārīgu sacensību
partijas vadībā (bet F. Cielēna memuāros mēs lasām gluži
normālu Raiņa situācijas izskaidrojumu no LSDSP vadoņu
viedokļa), var uzskatīt to par Raiņa pesimismu, kas saistīts ar
vecuma pagurumu, par godkārīgām ambīcijām un par diez ko
vēl ne, bet viens ir neapšaubāmi – Rainis meklēja jaunas garan -
tijas tālākajai eksistencei, savas eksistences garantijas citā reali -
tātē, jaunu potenču iespējas neformas, neveida universā.

Rainis nekļuva vecs. Veca kļuva patiesība ap viņu. Tā atmira
viņa acu priekšā, zaudēja savu nozīmību, savu interesantumu.

Ceļš ir vienmēr jauns. Ja mēs būtu mazliet jaunāki garā, mēs
redzētu, ka Rainis vēl iet. Visu laiku vēl iet. Tai Tagadnē, kurā
(vairs) (vēl) nav laika, bet ir mūžība pašlaik.
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Mansarda grāmatas internetā:
www.apgadsmansards.lv

un
grāmatu un kultūrpreču mājā

NicePlace Mansards
Kr. Barona ielā 21a, Rīgā

Grāmata iespiesta SIA Jelgavas tipogrāfija
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