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proza

No Vilcēna raustījās visi. Bulduru, Kauguru, 
Ķemeru pacani, nē, ne jau baņģugas. Lielie bandīti 
par viņiem īpaši neinteresējās, ja nu vienīgi tad, ja 
kāds prusaks gadījās pa kājām, un, ja acīm redza-
mi nomīzās, tad. Vilcēns nekad nebaidījās. Ne no 
viena. To visi zināja. Baidījās un cienīja. Cienīja, jo 
baidījās. Ne savai, ne citām bandām Vilcēns neļā-
va Andžu dauzīt. Uz ģēlām līdzi neņēma. Bet, pa-
ēdis Andžeja mammas atstātās pusdienas, izvilcis 
no pieliekamā ievārījuma burku, mēdza stāstīt. 
Kur gājuši, ko darījuši, ko zaguši, ar ko kāvušies. It 
sevišķi Andžejam patika klausīties par tām, kuras 
ļāvušās. Cik daudz, kam un vai līdz galam. Jo An-
džeju interesēja tikai alus un meitenes. Un, pro-
tams, pats Vilcēns.

«Bļin, es eju, skatos — Zīmulis miskastē! Jei 
bogu! Pa īsto. Vecākais bračka ielādējis. Šis, mani 
redzēdams, jei bogu, sarkans. Saku šim — kas ir, 
vecais pauts, ko sarksti kā bāba, bietē dabūji, vai… 
A šis neko… Stostās. Pa visu vasaru garāks nav iz-
audzis, tāds pats knipacīts, man līdz pleciem, nu 
mošk līdz lūpai. Ejam dauzīt bračku. Paņemu pie 
mājas koku, un ejam. Šis jau gausāks paliek. Ne-
mīz, vecīt, velcies, saku. Bračka, lošara, paskatījās 
uz mums kā uz ķirzakas sūdiem un turpina kaut 
ko pie mopēda bakstīties. Es neko. Nesaku neko 
un maucu. Bļeģ. Vairs jau tik smuks neesmu, pa-
skaties, baigi šķībs tas deguns laikam. Ai, mans 
mīļums jau pieradis pie skrambām, kāda šķirba. 
Vienvārdsakot, izmīcīja mūs Zīmuļa bračka pa 
dubļiem turpat starp šķūni un mopēdu. Vienās 
eļļās un mēslos. Pēc tam neko, pasēdējām, paba-
zarējām, smēķus uzsauca. Tu stādies priekšā, cik 
tam Zīmuļa bračkam gadu? Neticēsi… Saderam, 
neticēsi… Davai, uz smēķi. Okej. Nu vot, velka-
mies mēs abi pie džekiem uz upi, un Zīmulis ras-
koļījās. Bračka gadu vecāks par viņa tēvu. Tu sa-
proti, polnijs pī vispār! Gadu! Mutere salaidusi ar 
džeku dēla vecumā. Super, protams, cepuri nost 
Zīmuļa muterei. Tikai bračka gan tā nedomā, pro-
tams. Nikns un nīgrs kalbasojas pie sava šperrek-
ļa no rīta līdz vakaram. Nu, vienvārdsakot, šiem 

naids. Musorbāka visu saulaino bērnību Zīmu-
lim kā mājas. Lielais bračka met iekšā, uz vāka — 
celmu vai kādu citu smagāku huiņu. Šis pa iekšu 
spārdās apmīzies, apdirsies… Ha! Neteica tā, pats 
izdomāju. Vārdsakot, Zīmuls bimbo… Nē, nu ne-
teica jau, protams, bet skaidra lieta, ka agrāk bim-
boja gan. Kāds prieks sīkam miskastē tupēt. Saku 
šim, lai arī sīks, tu esi kruts džeks! Tev jau divpa-
dsmit. Pilntiesīgs sabiedrības loceklis, saproti…»

Te Andžejs un Jančuks sāk smiet. Parauj 
smieklus vaļā kā slūžas. Sīkpirdim Zīmulim no 
visas vilcēnu bandas tas lielākais krāns. Sākumā, 
kad šie ņurkoja, slēpa, bet vēlāk jau lepojās. Kāpa 
lejup pa krastu stīvs izslējies ar krāniņu pa priek-
šu, it kā tas būtu karogkāts. Ar sīku, vien Zīmulim 
salasāmu Napoleona zīmi. Mazais Zīmulis ar savu 
izcilo metamo nudien izcili ņirdzīgs, nudien.

Līdaciņā Zīmulis lec un saviļņo Lielupes spo-
guli. Viens aplis, otrs, trešais, puika iznirst un 
skurina matus sprauslādams kā dzīvnieks. Zīmu-
lis noskalo skābenās miskastes smakas un gļotas. 
Saldajā upes ūdenī nogremdē smirdoņu un at-
miņu. Atceries, Zīmul, atceries. Pagalms. Dubļi. 
Musorbāka vaļā. Tajā ielido sudrabkaija, iemetas 
kaķis, vārna mīcās pa virsu, un pāri visam rijīgais 
vējš. Aizrauj papīrus, iepakojumus un mizas. Tās 
drazas ir neuzrakstītās mīlas vēstules. Tādas dru-
kā katrā mājā. Katrā dzīvoklī, ģimenē, sētā. Mizo 
rāceņus un nemīli. Lobi sīpolus — nemīli. Izmet 
čekus un nemīli. Saplēs sīksīkos gabaliņos. Visu 
saplēs, jo nemīli. Vienkārši saņurkā un izmet. No-
slauki sēklu un nemīli. Izgriez no klēpja, jo nemīli. 
Nemaz neatveries, jo īstenībā jau nemīli. Iedzer 
tableti, polšu, uzēd kūciņu, desiņu. Mierinies, jo 
nemīli. Mēslu bākā smird sīvi. Kas nav bijis tur 
iekšā, nezina, cik ļoti voņī. Kas pats nav neuzrak-
stīta vēstule, tas nezina. Tu esi ienācis pasaulē, 
mātes baiļu pavadīts un tēva bēgšanas dzīts. Ne-
aicināts kā zvirbulēns, kurš centīsies dejot, bet, lai 
kā arī censtos, vienalga nomīs meitenes laiviņas 
kā dubļainas galošas. Pieradināts meža zvēriņš, 
kuram jānocērt kāja, lai vienā dienā, kad pavasa-
ra debesis sulos, neaizbēgtu, par spīti glāstiem un 
pilnajām bļodām. 

Zem misenes vāka smird. Iekšā sēž negribēts 
bērniņš. Par kompostu pārvēršas izmestais un lie-
kais. Rūgst, skābst, tvan. Īsu brīdi pirms kompostā 
pārvērtīsies pats. Īsāku brīslīti brīsnumiņu, nekā 
tev, divpadsmitgadīgais Zīmul, tovasar ceļā starp 
vilciena spožajiem asmeņiem un upi, šķiet. Ne-
atskaties atmiņās, pietiek. Noskalo, Zīmul, saldajā 
upes ūdenī ainas, ko tev rāda atmiņa. 

Lūk, bračka ar savu metāla torsu zem mopēda 
stieņa. Māte, kurai tik nesmuki ar ieņemšanu ga-
dījies, izžauj veļu un uz puikas pusi izvairās skatī-
ties. Kauns, vai. Brēkulis cauru dienu pliku pakaļu 
pa zemēm. Rāpo pie bračkas un lūr uz viņa dzel-
žiem tik mīloši un vientiesīgi. Ak, Zīmul, vai tad 
tu nezini, tavs miesīgais tēvs nav netīrs. Tu viņu 
neredzēsi ar mašīneļļām uz rokām un dubļiem uz 
ceļiem. Tavs tēvs, Zīmul, reiz bija beisbola spēlē-

Andra Manfelde

Vilcēns
Romāna fragments
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Ilustrācija — Anna Dzērve

Andra Manfeldeproza Vilcēns

tājs. Līdz Rīgas centram tāds patālāks ceļš. Viens 
pīpis, četrdesmit minūtes vai četrdesmit gadi. Ne-
atbrauc tavs tēvs, Zīmul. Neierodas ne reizes. Mā-
tei neērti. Viņai kauns. Vējš kā iemīlējies iepland 
zem brunčiem, paceļ kleitas zvanu uz augšu. Ne-
skaties, puišel, uz manām kājām, ciskām un še-
kumu. Te tev vairs nav, ko meklēt. Māte sakniebj 
muti, nokniebj vārdus kā ar cigāra knaiblēm un 
izspļauj — «te tam vairs nav, ko meklēt». Viņa to 
zināja uzreiz. Uzreiz aizgriezties viņa nevarēja. Ie-
metās saldums klēpī un liels tā arī neizauga. 

Labāk spēlē vijoli, dēls, neko neprasi. Labāk 
brauc Zelta mopēdā, visu, ko vajag, nopirkšu. Brālis 
palīdzēs, dēls. Un dēls mauc pa sliedēm, kamēr vil-
ciens nav redzams. Dēls grib tikai vienu — izaugt. 
Dēls spēlē vijoli un dročī uz Vanesu Meju. Dēls 
ne sūda augumā nepieaug. Močī pēc vijolspēles 
un motosporta pie vilcēniem mācīties. Tur, barā, 
apgūst niknumu, bezbailību, bezkaunību. Piela-
vās tamburā pie smukpurnītes džeka un prasa, lai 
iedod cīgas. Dod — slikti. Nav — pats vainīgs. Ak tu 
domā, es sīks? Maziņš? Neko tu, lamzak, nezini. 
Tu esi tikai stanoks. Uz kura es trenējos. Lai tā rei-
ze, kad Vilcēns viņu musorbākā atrada, paliek par 
beidzamo kritienu kopā ar skābenā sulā peldo-
šajām kartupeļu mizām. «Nav man cigaretes, ne-
smēķēju.» Ak tad tā, pat pīpēt brezguješ? Zīmulis 
nosvelpjas, un no vilciena beņķiem pieceļas paca-
ni. «Kas ir, puis, ko lecies? Un ko mazākus apbižo, 
puis, nav smuki. Un kas tā par šalavu?» Viens no 
viņiem ar pirkstu novelk pār meitenes krūtīm. Vai 
arī pa vaigu, vai uzšauj pa cisku. Tā viņi reiz ie-
pazinās ar Garo Bū. Viena vilcēna pieskāriens uz 
vaiga, krūtīm vai ciskas. Švīkas nepaliek. Tie jau 
nav nekādi lāča nagi. Un meitenes džeks tamburā 
atdod pēdējo, kas viņam ir. 

Garā Bū meloja, acīs skatīdamās. Mans vārds 
ir Betija! Kaaas? Be-ti-ja… Smīnīgi vēstīja Garā 
Bū. Tik viegli vilcēnus apmuļķot nevarēja, viņi 
bija gana izglītoti. Tauķim vecāki bija iedāvināju-
ši pašam savu videomagnetofonu. Un viņi mēdza 
skatīties ne tikai bojevikus un pornofilmas, kuras 
ņirgdami dēvēja par erotiskajām drāmām, bet arī 
muļķikus. Piemēram, melnbalto un seksīgo jeņ-
ķu Betiju Bū. Garajai nebija nekādas līdzības ar 
platpakaļas lielpupu Betijbū. Garā bija gara. Gara, 
blonda, mazliet puiciska. Varbūt tāpēc, ka tik ne-
iekārojama un allaž izbadējusies, Garā Bū mēdza 
ciemoties pie Andžeja un pa abiem ar Vilcēnu izrīt 
ledusskapi tukšu. It sevišķi viņai garšoja ievārīju-
mi. Tos viņa šņakarēja karotēm. Vienā piegājienā 
varēja burciņu izrīt. Šķiet, Garajai Bū nebija ne-
kādas šķirbas, vai tas glaunais meža aveņu ievārī-
jums, vai vienkārši ābolu povidla, ko māte stiepa 
no darba mājā. 

Māte bija sabiedriskās ēdināšanas imperatore. 
Kronēta ar baltu turbānu, viņa strādāja pie pārti-
kas sadales, tāpēc māja bija vienmēr ne tikai ēdie-
nu, bet arī dažādu lietu pilna. Piemēram, divas 
kafijas dzirnaviņas Straume. Divi krāsu televizori 
un viens melnbaltais. Magnetofoni, katram dēlam 
savs. Pārnēsājams radio. Veļas mašīna Rīga Lukss. 
Tomēr prestiža ar katru pārmaiņu laiku austošo 
dienu kļuva aizvien mazāk. To, ka vairs nav labi, 
varēja manīt pēc doktordesas ripiņu biezuma. Un 
pēc tā, ka citu desu — Piena, Rīgas un Lielpilsētas žā-
vētās — «ledusskapītī», kā mēdza teikt Vilcēns, at-
rast vairs nevarēja. Tāpat arī pelmeņu vairs nebija. 

Andžejs nezināja un nemaz negribēja zināt, cik 
mātei smags izvērtās šis laiks. Naudas vērtība kri-
tās. Viņa baidījās zaudēt darbu, tāpat kā pārējās. 
Nebija saprotams, kas ar iestādi notiks. Sabiedris-
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kā ēdināšana jau gandrīz bija likvidēta. Citas gāja 
strādāt uz tirgu un kooperatīvos. Viņai bija bail. 
Bail. Naktī viņa modās un ausījās, vai vīrs pārnā-
cis mājās. Viņa bija kapteinis, un viņas vīrs — iz-
mircis žurktēviņš. Kad bērni nedzirdēja, viņa uz 
viņu kliedza. Dažreiz. Kolēģes ieteica izšķirties. 
Tad vismaz pienākšoties pabalsts. Viņai vajadzē-
ja noturēties uz ūdens. Noturēt bērnus. Par kat-
ru cenu. Jebkuru cenu. Aizmirst, cik viņi abi bija 
skaisti, pilni cerību un maiguma. Viņas nepiepil-
dīto cerību lādiņš nogrima nedetonēts upes ūde-
ņos. Viņa iesniedza šķiršanos, aizgāja uz Lielupi. 
Ilgi klusēdama skatījās, kā melnais palu ūdens 
nes lielus ledusgabalus, kas atgādināja baltus ga-
lerta taukumus. Cik melns zem tiem. Tik stipra 
upe. Viņa atcerējās viņa rokas. Kā viņš viņu mē-
dza pacelt gaisā, nēsāt, šūpot, itin kā viņai nemaz 
nebūtu svara. Un nebija arī. Viņa bija pilna siltas 
gaismas un vieglu smieklu. Viņa bija liepas zieds, 
kas ieķēries viņa ūsās, kutināja viņas vaigu tajā 
pirmajā reizē, kad viņi skūpstījās pa īstam. Viņa 
sāka raudāt. Izkaukusies pilošu degunu un sarka-
nām acīm pārradās mājās. Palūkojās vecākā dēla 
istabā, viņš vēl negulēja, lasīja. Piegāja pie jaunākā 
gultas, apsedza kārtīgāk. Noglaudīja galvu, nopū-
tās. Tad piecēlās smagāk nekā citkārt. Iekrāmēja 
kaķim speciāli vārītās reņģes ar visām galvām un 
ķeskām. Sāka mazgāt iemērkto veļu. Nikni berza 
līdz vēlai naktij. Rūpēs viņa glābās. 

—
Naktī granda pērkons. Plaiksnīja sudraboti balts. 

Uz palodzēm čabēja lietus, kas ik pa brīdim pār-
auga dusmīgās brāzmās. Aizmigt nebija iespējams. 
Smaržas lauzās iekšā pa logu, tāpat kā dzīvība ārā 
no pumpuriem, metot zemē zīdmiesas čagas. Koki 
modās. Zāle, ziedi. Un modās cilvēki. Atmodušies 
viņi vaicāja sev — varbūt un kāpēc, tad apklusa 
ieklausīdamies krusas graudu krr… krr… krr… 
Drīz vien krusa pārvērtās par lāsēm, asām un spē-
cīgām, gan jau aukstām, bet tomēr — lāsēm. 

«Labi, ka tādā laikā tā īsti vēl nekas nezied.»
«Kaut kāda savāda skaņa uz jumta.»
«Brīnums, ka no tāda trokšņa neuzmostas put-

ni.»
«Diez, ko viņš dara, ja nu arī nevar aizmigt?»
«Vai tik tur zibens netrāpīja mūsu pagalma lie-

pai…»
«Ja nu ķers mūs?»
«Veļa palika laukā žūstam, būs tik slapja, ka va-

rēs izgriezt.»
Nakts negaisā domas ir ūdens no kalnu strauta. 

Kā lai citādi saucams tas dzidrums un nemiers, 
kas jautā un runā, jautā un runā. Neapklusināms. 
Viņai gribas izskriet pagalmā kailai un stāvēt tik 
ilgi, līdz lietus ūdens nomazgās rēgaini baltu. Lai 
debesu ūdens nogludina laika buktes viņas ādā, 
lai… Ķermenis ir tikai netīrs krekls. Sadrūvējies, 
iedzeltenu krāsu. Ķermenis ir pārrūgusi maize, 
kas kāpj laukā no formas trīsēdama. Tā ir vien-
tulības drebēšana, gaidas, caur kurām pamazām 

tuvojas iziršanas diena. Vai tad cilvēks nav au-
dekls? Deķis, gobelēns? Paskat, kādi pinumi šajā 
mūsu, cilvēku, pusē. Niedru tepiķis, skuju raksti. 
Nē, neko nevar saprast. Vai tas, ko es darīju, bija 
labi? Vai vispār ir kāda jēga… No debesīm gāž. Cik 
caurspīdīgi mēs šonakt. Turpinām sairšanas ceļu, 
tas nav nedz apstādināms, nedz ieraugāms dienā, 
kad saules darbs mūs piespiež pie zemes un dzen. 
No mērķa uz mērķi, no mērķa uz mērķi. Rēgains 
mēness pār dvēseļu armādām, un viss satrūcis. 
Kas esam? Negaisa naktī cilvēki ieplestām acīm 
klausās. Lietus sit zemi, to nedzird. Šalkas pare-
ģo lapotņu dzimšanu. Pagaidām vien tikai zari at-
saucas gāzmām. Iziet tumsā, pagalmā, lietū? Bēgt 
kailai. Kā pusaudzei, kura nebaidās nobrāztu ceļ-
galu. Kurai pieder viss, un tāpēc nebaidās zaudēt. 
Grand. Viņa mēģina skaitīt sekundes starp zibsni 
un spērienu. Cik kilometru attālumā ir nāve? Ti-
kai vienu minūti. Vienu minūti taču vari? Negaisā 
stāvēt. Bet viņa ir sabijusies, nogurusi, resna un 
vientuļa un paliek istabā. Iemērkta veltīgās ilgās 
kā marinēts bumbieris. Vai kā zivs. Kura ir un 
nav, ir un nav. Starp upes dziļumā nesprāgušām 
mīnām aizviļņo savu sudraba asti. Ar spuru vē-
dekli pamāj. Ja Dievs būtu zivs, Viņš raudātu pār 
mums avota asaras, sudraba zibeņiem plaiksnot. 
Nogrand. Vēlreiz. Stiprāk. Dieva asaras pār zemi 
kā sega. Katra sīka pumpura slāpes tiek remdētas. 
Viņa ieguļas miegā kā kanoe laivā, kas paredzēta 
vienam ķermenim un kurai nekad nav bijuši airi.

&
«Močījam uz ēdnīcu!»
«Toč, baigi rīt gribas…»
«Mošk pie Andžeja, būs tuvāk…»
«Ne-a, mutere mājā, viss bars nevarēs…»
«Nu, davai, saskaitām, cik ir.»
«Zīmul!»
«Ko man prasi, kad man nauda bijusi…»
«Nedirsies, mēneša sākumā tev par treniņiem 

jāmaksā, gan jau nokrajīji, zinām tevi.»
«Met, met kopējā katlā, nežņaudzies!»
«Nu, še. A ko Tauķis?»
«Nu, tā. Rublis trīspadsmit, pamazam.»
«Tā, cik esam… Zīmulis, Tauķis, Andžejs…»
«Es neēdīšu.»
«Skaitam pa jaunu. Es, Zīmuls, Tauķis, Ričards 

Sarkans, Vilks, tu šoreiz nerīsi divas porcijas! 
Džafars, Skeletons… Simt trīsdesmit dalīts ar seši, 
super. Pag. Makaroni piecas kapeikas, kečups di-
vas, maizes šķēles katram pa trīs… Viss, sajuka, 
karoč, ejam, sanāks! Man tāda aizdoma, ka alum 
paliks pāri, bet smēķus nostreļīsim.»

Vilcēnu banda ir vējš. Karsts vējš putekļainās ie-
lās, kur vārtrūmēs ziedi vēl tikai plaukst un karsti 
stari tulpes pārāk strauji plēš vaļā. Vilcēni ir pie-
nenes cīpsla asfalta renē, liepas saknes kumpums 
uz ietves. Viņi ir kauciens. Vilciena svelpšana, me-
tāla vaidi. Vilcēnus, tāpat kā vilcienu, uzreiz ne-
var apturēt. Viņu gaita ir ātra, viņi notrauc ziedus, 
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Ja tu redzi 
sarkanu 
zirneklīti, 
rīt saņemsi 
vēstuli. 
Uguns mēle 
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gadiem kaist 
prātā, un 
uzšaujas 
debesīs kā 
simtiem 
sīku, sarkanu 
bučiņu

zarus, gružkastes apgāž, uzvelk švīkas uz sienām, 
viņi atstāj pēdas. Bet aiz viņiem vējš. Un laiks. Tie 
abi dzēsīs. Vējš pēdas, laiks ķermeņus. Pārvērtīs 
citos ļaudīs. Tikai atmiņa gruzdēs ar zilu, rēgainu 
liesmu un smelgs. Ilgi? Kā nu kuram. Viens no vi-
ņiem būs pirmais, kam ķermenis jāzaudē. Citam 
atmiņa pāraugs ar blāvu, kataraktai līdzīgu plēvi. 
Kā labāk? Būt par karstu vēju uz ietvēm un šķies-
ties, vai arī rimtam būt. Kurināt atmiņu dūmus un 
vērot, kā citi pamazām aizļogās par rēgiem. 

Pirmais aiz jums būs vējš, kas aizslaucīs pēdas. 
Sūra sērsna un vairs ne miņas. Rudens vētru vējš 
snauž dziļajā pagalma ēnā, kur bāskervila bries-
moņi elš, norijušies jēlu gaļu no kontrabandas 
galdiem. Makss Zverabojs dzīvo aiz šitentās beto-
na sētas. Aiz tās var redzēt vien garais Būda Vilks. 
Un arī tad, ja pastiepjas uz pirkstgaliem kā mei-
tene. Brūnais bāskervils slinki paskatās uz Vilka 
ģīmi, un, kamēr domā, izkustēties no patvēruma 
ēnas vai ne, svelpjošā, ņirdzošā banda jau prom.

«Zverabojs ir mēsls,» slaiki spļaudams krūmos, 
saka Būda Vilks. 

«Sūda struņķis,» piebalso Ričards Sarkans, kurš 
runā tieši kā šaudams.

Vilks māj ar galvu un spļauj vēlreiz, šoreiz uz iet-
ves. Būda Vilks ir vislielākais, māk arī kauties, teo-
rētiski viņš Vilcēnu varētu piežmiegt, bet praktiski 
visi zina, ka Vilcēns ir stiprāks. Jo Vilcēnā ir tumsa, 
tukšums, nāve, bet aiz tā visa vēl kaut kas. Neizru-
nājams, nepasakāms. Kaut kas svētumam līdzīgs. 
Ja eņģeļi nebūtu resni, nobaroti bēbīši, bet gan vil-
ki, tad Vilcēns būtu debesu radījums. Sūtnis, kurš 
vēl atceras ceļu, caur kuru viņš nonācis uz šīs ze-
mes starp upi un jūru. Viegls, spēcīgs, skaidrs. Tādi 
ir eņģeļi, un tāds ir Vilcēns. Un varbūt kādu no vi-
ņiem paņems uz turieni, no kurienes ieradies. Vie-
tu, kas ir aiz tumsas. Andžeju, piemēram, ko? Viņš 
taču Vilcēnam vienmēr tekalē pakaļ. Paveiksies, un 
vienu no viņiem eņģelis-vilcēns paraus. Uz to ne-
zemi, mēnesnīcu, kurā pietiek ar avota ūdeni, lai 
visu laiku reibtu. Un kurā gaiss ir mīlestība un mī-
lestība — gaiss. Tur cilvēks ir drošībā. Tu ieelpo vi-
ņas matu smaržu. Vai ādas, vai lūpu, vai smieklu 
šķindēšanu, tu esi vienmēr blakus, stiprs kā ak-
mens, zonā, kurā nav trauksmes un atmiņu dzē-
susi piedošana. Tur nav gļotu, asiņu, izsmiešanas. 
Un aiziešanas pār pagalmu kokainām kājām.

«Andžej! Ko tad tava draudzenīte?»
«Kāda draudzenīte?» Andžejs labi zināja, ko Ri-

čards Sarkans prasa, bet negribēja par to runāt. Ne 
jau par šķūnīša epizodi ar nosaukumu «Lauma». 
Ričarda pateiktais «draudzenīte» nozīmē Kaiju no 
paralēlās bē. «Draudzenīte» skanēja mazliet nicīgi, 
jo Kaija nebija vilcēnu stilā. Nē, nu, viņa jau ne-
bija nesmuka, bet neveiklība Kaiju darīja bērniš-
ķīgu un mazāk iekārojamu. Viņa nebija tik garkā-
jaina, vīzdegunīga un puiciski pašpārliecināta kā 
Betijbū. Tik sasodīti mīkstiņa kā lieldirsainā Dūda 
ar savu uzrauto degunteli un pastulbo ķiķināša-
nu. Ne tik skaista kā skumjā Jančuka Inese. Kura 

viņu mīlēja un tāpēc ļāvās izgulētajā dīvānā bez 
pārvalka un palagiem. Kaija bija vienkārša un glī-
ta. Tumšbrūniem matiem un mulsu smaidu. An-
džejs viņu labprāt ataicinātu uz mājām vai kāpām, 
bet nebija pārliecināts, vai viņa klausīs. Šad tad 
skolā pārmija pāris vārdus un… Kaija droši vien 
gribētu iet uz kino un pēc tam sadoties rokās. Ne-
zin kāpēc Andžejam likās, ka tādām muļķībām vi-
ņam nav laika. Kādu dienu viņš pateiks Kaijai, cik 
viņa ir forša un kā… Grib parunāties ar viņu, no-
skūpstīt, piemēram. Kaut ko tādu… Andžejs taču 
ar visiem mācēja atrast kopēju valodu. Ar Vilcēnu, 
vilcēniem, vectēvu, jomniekiem, majorniekiem, 
lielupniekiem, mellužniekiem, pat ar kaugurnie-
kiem, tiem idiotiem. Ar bandītiem un sētniekiem, 
kas šķendēdamies vilcēnu izsistos stiklus bēra at-
kritumu urnās tā, ka šķind. Bet, kamēr viņš pie-
meklēja īstos vārdus Kaijai, tikmēr drāza Laumu 
no Mellužiem Vilcēna šķirbainajā šķūnītī. Tur viss 
labi redzams. Vilcēni jau nestāvēja blakus un ne-
skatījās, kā viņš grūž, bet šī iespēja, ka vilcēni viņu 
vēro, tik ļoti satrauca, ka sāka celties.

«Kaija, Kaijiņa, pežiņa maziņa…»
«Duraks!» Andžejs uzsita Ričardam Sarkanam 

pa pakausi, kas gan nebija sarkans, bet bezgau-
mīgi ruds. Jēli ruds. Saules staros un vējā Ričarda 
Sarkanā cekuls kustējās itin kā liesmodams uz vi-
sām pusēm, nepakļāvīgs kā viņa mēle. Mēle aiz-
dedzina lielu mežu, uguns mēle aizložņā un pie-
plok. Izlokās kā glodene, sprakšķinādama mētras 
un kukaiņus. Uguns mēle gorīdamās uzlodā pa 
stumbriem augšup. Dūmu mutuļi gāžas uz upi, 
kur ugunsdzēsēji iemērkuši šļūteni. Signalizācija 
nedarbojas, un Andžeja vectēvs spiež savu čili ku-
laku stūrei pa vidu un ar otru roku stūrē. Gaudo-
dams brauc — «maitas palaiž, mežs deg»! Cik ātri 
vien var. Ātrāk! Ātrāk! Būs elle, ja Lielupes nied-
rēs tiks liesmas. Vējš tieši uz koka būdu pusi, no-
lādēts. Vakar kāds idiots pērnajās skujkoku čagās 
būs iemetis smēķi. Liesmas lodā pa stumbriem. 
Dzirksteles vējā kā sarkani zirneklīši. Nāves valsts 
raida. Uzmanību, uzmanību! Par mīlestību, mīles-
tību, mīlestību, neuzrakstītām vēstulēm kompos-
ta čupās, kas spindz no stumbra uz stumbru, no 
stiebra uz stiebru, lai dzīvo koši sarkanās dzirk-
stelītes! Ja tu redzi sarkanu zirneklīti, rīt saņem-
si vēstuli. Uguns mēle nolaiza tavu neuzrakstīto 
vēstuli, kas gadiem kaist prātā, un uzšaujas de-
besīs kā simtiem sīku, sarkanu bučiņu. Nāve tev 
sūta sveicienus, pidirallā, pidirallā. Spļauj visuma 
griestos švilpodama kā beigta māte. Satin liesmu 
aizkarus ar saviem čili kulakiem. Nodzēsa. Nokā-
va. Remdināja. Sasēja vectēvs uguni dūrē. Pārnā-
ca mājās melns. Ne dzīvs, ne miris. Vecmāte noli-
ka pilnu bļodu un čarku. Tādās reizēs jau var, kad 
vīrs dzīvs un ogļmelns pārradies mājās.

Banda iet caur melnu klajumu, kur vēl vakar 
dedzis, naktī lijis, bet šodien joprojām smird. Viņi 
iet, un zeme zem viņiem šķiet karsta un mīksta 
kā sieviete. Tumša kā Vilcēna tukšums aiz krūtīm. 
Baiļu nav. Ir tikai ātrums. Ê

Andra Manfeldeproza Vilcēns



6

proza

Tajā gadā, kad Laurai apritēja vienpadsmit, agri 
saradās daudz mušu. Tās zumēja, dīca, sanēja un 
sīca ap gaļas un bulciņu vitrīnām veikalos, ap 
komposta kaudzēm pagalmos un ap rotaļlauku-
ma smilšu kastē ieraktiem kaķu mēsliem. Tuvīna-
jā fermā tās lika govīm izmisumā maurot. Lau-
ras mājās tās slīka rūgušpienā un kompotā un 
pulkiem vien šķīda zem vecmāmiņas dzeltenās 
mušu pletnes, kad viņa tās dauzīja uz ēdamgalda 
un lamāja par maukām.

Kādā aprīļa beigu pievakarē Laura, pārbrau-
kusi no pilsētas pēc sliktas dienas skolā, uzvilka 
galošas un zilu džemperi, pielika pavadu savam 
krancītim Bobim ar izvalbītām acīm un devās pa-
staigā. Abu ierastais ceļš veda gar piemājas rota-
ļu laukumu, gar visām četrām ciemata dzīvokļu 
mājām, gar veikalu, kur pienu pārdeva alumīni-
ja kannās, un pāri pļavai līdz kaķu slīcināmajam 
dīķim. Apstājusies iepretī veikalam, kamēr Bobis 
ošņāja zāles kušķi, Laura sāka vērot divus res-
nus, zaļus atkritumu konteinerus, piegumzītus 
melnspīdīgiem maisiem, ap kuriem biezēja kustī-
gi mušu mākoņi. Piepeši viena no mušām atklīda 
līdz Laurai un iesita pa vaigu. Meitene to atgai-
ņāja, bet muša pielidoja pie auss un iedindzējās 
tik skaļi, ka Laura salēcās. Viņa vēzēja roku, bet 
muša turpināja spindzēt ap galvu, meklēja jaunu 
vietu, kur nosēsties. Laura sāka gaiņāties ar abām 
rokām, raustīdama suņa pavadu, un Bobis sašu-
tumā bolīja acis, bet muša arvien atrada uz Lau-
ras vietu, kur atsperties ar savām netīrajām kāje-
lēm. Laura atsāka iet un centās nelikties zinis, bet 
uzmācīgā lidone sekoja. Kad tā nosēdās tieši uz 
lūpas, Laura nenoturējās un iesaucās: «Nu, mau-
ka!», gandrīz norija mušu un pamanīja, ka no vei-
kala iznākusī vecmāmiņas draudzene izbīlī gan-
drīz nomet piena kannu. 

Bobis vilka meiteni tālāk, pāri pļautajai pļavai, 
un arī tikmēr muša no Lauras neatstājās. Turklāt 
tā vairs nebija viena, ap Lauru zumzināja jau di-
vas, nē, pat trīs. Tās pakutināja šur, pakņudināja 
tur, sita pa seju sīkas pļauciņas un sīca ausīs sīkus 

smiekliņus, un piepeši to bija jau četras vai vairāk, 
nemaz nebija īsti skaidrs — cik. Laura nopētīja sa-
vas drēbes, vai nav noķēpātas ar zapti, un galošu 
zoles, vai nav izbradātas pa sūdiem, tad paātrinā-
ja gaitu, drudžaini purināja galvu un rokas. Mušas 
rāpoja gan pa drēbēm, gan visur, kur apģērbs at-
sedza kādu ādas laukumiņu, — pa kaklu, rokām, 
potītēm. Sāka nākt virsū raudiens. Bobīša skatiens 
vēstīja neizpratni, viņu mušas netraucēja, pa kādai 
tik pielaidās pie viņa iezīmētajiem zāles puduriem. 
Skatoties apkārt, pie veikala un otrpus dīķim Laura 
redzēja vēl dažus cilvēkus, kuri mierīgi pastaigājās, 
nemaz nelikās satraukti un mošķu apsēsti. Šķita, ka 
visā apkārtnē mušas pulcējas tikai ap sūdiem, at-
kritumiem un Lauru. Joprojām nepārtraukti mē-
tādamās ar rokām, dīķmalā meitene ievilka Bobi 
starp divām līdzās augošām liepām un izošņāja sa-
vas drēbes, matus, paduses. Džemperis viegli oda 
pēc veļas pulvera, neko citu sevišķu Laura nesajuta. 
Bet viņa bija dzirdējusi, ka cilvēks pats savu smaku 
nejūt. Vai tiešām varētu būt taisnība klasesbiedram 
Didzim, tam, kura vecvecāki dzīvoja kaimiņos un 
kurš Lauru apsaukāja par smirdīgu govi? Vai tāpēc 
neviens šodien negribēja būt ar viņu pārī, kad klasē 
lika sadalīties pa divi? Salīdzināšanai Laura vēl pie-
tupās un paošņāja Bobīša kažoku. Sen nevanno-
tais krancis oda visai nelāgi, bet Laura acīmredzot 
vēl sliktāk. Viņas acis karsti iesāpējās. 

Kamēr Laura tā ošņājās koku aizsegā, mušas 
kāri berzējās gar viņas miesu un centās padzer-
ties visus ķermeņa šķidrumus. Kad uzreiz acī, 
ausī, nāsī un mutē ielaidās pa spindzelei, Laura 
iekliedzās un laidās skriet, ar spēku raudama lī-
dzi suni. Viņa metās atpakaļ pāri pļavai, nesās ga-
rām veikalam un vicoja apkārt dzīvokļu mājām, 
bet arī skrējienā divas no mocītājām ietika viņai 
katra savā ausī un dzindzināja dzēlīgus čukstus: 
mēs tevi gribam, jo tu smirdi pēc govs!

Tuvojoties piemājas rotaļu laukumam, Laura 
tajā ieraudzīja bariņu bērnu. Gribēdama palikt 
nemanīta, viņa skrēja laukumam ar lielu līkumu, 
pievirzījās savai mājai no sāna, pagriezās ap stūri 
un saliekusies un aizelsusies, mušu vērpetes ie-
skauta, lavījās uz priekšu gar sienu, slēpjoties aiz 
mājpriekšā augošajiem krūmiem. Izlīdusi no pē-
dējās aizkrūmes savas kāpņu telpas durvju priek-
šā, Laura ar pieri gandrīz ietriecās divos cilvēkos, 
kas arī grasījās ieiet ēkā. Meitene teju apraudājās: 
tie bija Didža vecāki, laikam atbraukuši no pil-
sētas ciemos pie dēla vecvecākiem. Gludi pielai-
zīti pieaugušie, viena krāsotiem, otrs želejotiem 
matiem. Abi izbrīnā sacēla uzacis un pussmaidī-
ja Laurai. Arī viņa pārstāja gaiņāt mušas, savil-
ka mutes kaktiņus augšup un padeva paziņām 
labvakaru, kaut pašai tikmēr aiz kauna šķita, ka 
zeme zem kājām kūst. Nevarēja būt, ka viņi neie-
vēroja melno, sanošo plīvuru, kas ap Lauru ņir-
bēja. Ejot iekšā pa durvīm, abi vēl atskatījās, dro-
ši vien tāpēc, ka gribēja labāk iegaumēt Lauras 
smieklīgo izskatu un briesmīgo smaku, lai varētu 
vēlāk to atstāstīt savam dēlam un visi kopā gardi 
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Ilustrācija — Katrīna Eihe

Alise Redviņaproza Mušas

pasmieties. Varbūt arī Didzis šovakar ciemojas te 
un jau tūlīt visu uzzinās, Laura domāja. Viņa aiz-
žmiedza plakstiņus, pret kuriem asaras sitās kā 
karsti akmeņi, viņa negribēja raudāt te, kur kāds 
varēja ieraudzīt. Laura nogaidīja, lai satiktie būtu 
jau iegājuši dzīvoklī, un tikai tad pavēra metāla 
durvīs šauru spraudziņu, iegrūda suni pa priekšu 
un iespruka tumšajā kāpņu telpā. Par brīnumu, 
mušas mājā līdzi neietika. Laura apstājās, centās 
atgūt elpu un nomierināties. Āda viscaur niezēja 
un kņudēja. Kaut arī mušu te nebija, Laurai tāpat 
šķita, ka vēl jūt tās rāpojam pa kaklu, zem krekla, 
aiz biksītēm, zem ādas. Izmisusi viņa metās augšā 
pa kāpnēm un iegāja savā dzīvoklī. 

Vecmāmiņa, kā ierasts, savā plūmju lillā mājas 
kleitā gulšņāja izvelkamā padomjlaiku atpūtas 
krēslā un lūrēja Komisāru Reksi.

«Kas tad tev vainas?» viņa noprasīja, kad sa-
sarkusī mazmeita iebrāzās istabā un paskatījās 
viņā ūdeņainām acīm. Laura neko neatbildē-
ja, tūlīt devās uz vannasistabu, iesprauda van-
nā aizbāzni, atgrieza krānu un apņēmās no tel-
pas neiziet, līdz nebūs pati tīrākā un smaržīgākā 
meitene pasaulē. Emaljētajā vannā ar nolupušo, 
izrūsējušo dibenu ūdens lija ar dārdošu trok- 
sni un meta biezus tvaika mutuļus. Laura salēja 
daudz vannas putu, nometa drēbes un kāpa sve-

lošajā ūdenī, kas dzēla kā ar adatām. Kādu brī-
di viņa tikai gulēja, elpoja putu smaržu un tveicē 
miecēja miesu, tad saziepēja mazgājamo sūkli un 
ar tā raupjo pusi sirdīgi berza ik ķermeņa kaktiņu 
— ausis un aizausis, pirkstu starpas, dibena rievu. 
Viņa berzās un berzējās, kamēr ūdens padzisa un 
putas saplaka, tad sagurusi atgūlās un nopētīja 
savu vēžsārto ādu, uz kuras nu noteikti vairs ne-
bija ne netīruma kriksīša, ne smakas molekulas. 
Āda sūrstēja un nejauki rīvējās pret raupjo van-
nas dibenu, bet Laura apmierināta izrāva aizbāz-
ni un pievērtām acīm gaidīja, līdz aiztecēs ūdens, 
lai varētu vēl noskaloties dušā. 

Kad ūdens bija jau puslīdz aizplūdis, bet Laura 
vēl gulšņāja un slinkoja celties, pa vannasistabas 
ventilācijas spraugu nemanīta izlīda branga, zili 
spīdīga muša un klusi, dobji dindzēdama lidinā-
jās uz Lauras pusi. Tā nosēdās uz viena no Lau-
ras saliektajiem ceļgaliem. Meitenes acis atsprāga 
vaļā, bet uzreiz viņa nesakustējās. Lēni, lēni viņa 
pievilka ceļgalus tuvāk sev, palieca galvu uz priek-
šu un sastinga, skatoties mušas milzīgajās, sīksīkos 
brūnzaļi spīdošos laukumiņos saskaldītajās acīs. 
Muša saberzēja priekškājas, bet tad arī pārstā-
ja kustēties. Laura nemirkšķinot blenza uz mušu, 
centās to ar skatienu saspiest, sadedzināt, kaut pa-
šai acis dega un muša raudzījās pretī mierīgi un 
droši. Lauras krūtis sāka strauji cilāties, viņa sa-
prata, ka nespēs nemirkšķināšanas duelī uzvarēt 
bezplakstiņu raganu; viņas treknie govs plaksti 
bija par smagu, pievilguši verdošām asarām, ku-
rām Laura beidzot ļāva gāzties lejup pār seju. Viņa 
raudāja skaļā balsī, tā ka vecmāmiņa to sadzirdē-
ja pār komisāra Rekša rējieniem, piesvempās no 
sava krēsla un atklunkurēja līdz vannasistabai, kur 
ieraudzīja mazmeitu kailu un pagalam sarkanu 
sēžam tukšā vannā un brēcam kā tikko dzimušu 
bērnu. Viņa atkal prasīja, kas vainas. Laura pieklu-
sināja raudas, bet neko neteica. Vecmāmiņa atsē-
dās uz vannas malas, Laura atspieda pieri pret vi-
ņas gurnu un smalkā, saraudātā balstiņā izmocīja: 
«Es jau varētu samierināties ar to, ka esmu smirdī-
ga govs, ja vien tās mušas mani liktu mierā.»

Vecmāmiņa, kura zināja, ka Lauru skolā apceļ, 
glaudīja mazmeitas matus un teica dažus mieri-
nājuma vārdus, kurus Laura gurdi klausījās, pār-
liekusies pār vannas malu un ielikusi slapjo gal-
vu vecmāmiņas plūmju krāsas klēpī. Muša tikmēr 
pastaigājās pa viņas kāju, līda pa augšstilbu tuvāk 
vēderam. Laurai nebija spēka to padzīt, muša bija 
iekarojusi viņas ķermeni kā karaļvalsti, Laura — 
padevusies. Muša lēnīgā uzvarētājas gaitā pastai-
gājās pa Lauras cisku, bet tās taustekļi drīz sāka 
gurt un grimt miesā, kas no karstuma un berša-
nas bija kļuvusi gluži mīksta. Brīžam muša apstā-
jās un it kā kaut ko gaidīja, varbūt, vai Laura ko 
darīs, bet bērns tikai sēdēja sakņupis un šņuk-
stēja vecmāmiņas klēpī. Pagurusi un nogarlai-
kojusies, muša vēlreiz saberzēja priekškājas, no-
grozīja snuķi, tad pacēlās spārnos, zumzēdama 
aizlidoja un nozuda ventilācijas spraugā. Ê
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Viktorijai degunā iecērtas nepatīkams aro-
māts. Smird pēc tualetes, hlora, dezinfekcijas 
līdzekļiem un vēl kā nenosakāma. Edmunds 
apņēmīgi taisa vaļā nākamās durvis. Tās žēli no-
vaid kā vājinieks slimības gultā un paver skatu 
uz palielu istabu, gandrīz vai tādu kā uzgaidā-
mo telpu poliklīnikā. Viktorijas kāja aizķeras aiz 
sīkas atlipuša linoleja maliņas. Galējā stūrī pie 
baltas podiņu krāsns liels dīvāns, apsegts tam-
borētām, daudzkrāsainām segām. Turpat blakus 
divi koka krēsli, pie loga pulēts galdiņš, ieliecies 
zem Ievu un Privāto Dzīvju krāvuma. Viktorija 
nomet sarkano somu uz dīvāna un klausās, kā 
Edmunds lietišķi stāsta: «Agrāk te strādāju ne-
pilnu slodzi par saimniecisko vadītāju. Tagad 
raujos tikai pa savu firmu, daži piekasīgi depu-
tāti domes sēdē uzlēca, ka interešu konflikts, jo 
manējā firma veic gandrīz visus pašvaldības pa-
sūtījumus.» 

Viktorija nezina, ko atbildēt, klusē. Viņas 
darbdienas paiet nelielā veikaliņā, kārtojot vit-
rīnās preces un, ja jāpalaiž kolēģi pauzē, brīdi 
darbojoties pie kases aparāta.

«Te pagaidām tukšs. Nevar izdomāt, ko iebāzt. 
Mans personīgais hotelis!»

Edmunds uzliek uz palodzes plēves maisiņu 
ar sarkanu uzrakstu «TOP» un gādīgi izkravā 
produktus, kurus pircis Viktorijai, — mazu ka-
fijas paciņu, krabju salātus plastmasas kastītē, 
pilngraudu maizi šķēlītēs, šokolādi Lukss. Pielie-
cis galvu, vainīgi taisnojas, ka uz savām mājām, 
kā bija sākumā domājis, nevar vest, mammai ar 
veselību tā pašvakāk. 

«Vakar dabūju ātros saukt, sirds nostreikoja. 
Turklāt man līdz vēlam vakaram vēl firmai at-
skaites jāuztaisa. Vienu nakti te pārdzīvosi, nav 
jau nekāds luksusa numurs, bet viss pie rokas. 
Elektriskajai kafijas kannai ir jābūt virtuvē, ejam 
pažūrēt!»

Viktorija seko Edmundam. Virtuve ir plaša. 
Plauktos lieli alumīnija kastroļi, pannas, pavār-
nīcas, duršlāgi, uz pakaramajiem sakārti iespai-

dīgi tuteņi. Gar visu sienu iepletusies milzīga 
malkas plīts. Gandrīz kā viņas bērnības mājās. 
Uz skārda maliņām žūst sačervelējušās, brūn-
ganas ābolu daiviņas, ļoti smaržīgas. Viktorija 
vienu apēd. Acīmredzot te saimnieko vēl kāds. 
Pie sienas uz nagliņām sakarināti kaltēti pļavas 
zālīšu pušķi. 

«Kas te vispār bijis?» viņa uzdrošinās pavaicāt. 
«Izskatās pēc skolas virtuves.»

Edmunds brīdi klusē, paminstinās, pienāk tu-
vāk Viktorijai, apskauj viņas plecus: «Mīļo mei-
tenīt, nekas šausmīgs, tikai veco ļaužu māja. Nav 
ko bīties, te ir droši! Tev būs atslēga. Nevienu 
iekšā gan nelaid. Un nenāks jau arī. Tikai vie-
nu naksniņu būsi viena, rītdien mūs gaida Talli-
na un pieczvaigžņu viesnīca, spa ar visvisādiem 
džakuzi!»

Viktorija pamāj. Viņa nekad nav bijusi vies-
nīcās, ne parastajās, ne arī lepnajās, kuras sauc 
par spa. Tallinā arī ne. No skolas vienreiz brauca 
ekskursijā uz Šauļiem. Bet tas tik sen, ka Vik-
torija ir piemirsusi. Atceras tikai platu ielu un 
konfekšu veikalu, kur gardi smaržoja un aiz vit-
rīnas kārdināja šokolādes zvēriņi, brūnas dažā-
du formu konfektes un citi gardumi. Bērni iepir-
kās, bet viņai nepietika naudas. Beigās skolotāja 
pastiepa meitenei turzu ar konfektēm: «Nogar-
šo!»

Viktorija bija nosaukta tik cerīgā vārdā, bet 
uzvaras nepazina. Skolā galda spēlēs nekad ne-
tika vinnējusi, Cirkā pa kazu arvien nošļūca le-
jup. Domino kauliņi ar vienveida cipariem krā-
jās kaudzītē viņai līdzās uz galda. Nepabeidza 
divpadsmito klasi, iemīlējās, aizskrēja pie pui-
ša, kurš gan vēlāk pameta, sāka strādāt siltumnī-
cās, vēlāk kokzāģētavā, turpat, kur vecmāmiņa. 
Tagad veikalā. Viktorija nezina, ko viņai patiktu 
darīt, ja varētu tikt uz citu vietu. Labāku nekā 
to, kur tagad dzīvo. Katru dienu pa ceļam uz 
darbu viņa iet garām mākslas skolai, kur logos 
balti minči iekrāsoti: guloši, sēdoši, izslietām as-
tēm kā mastiem. Viktorija bieži tur apstājas un 
skatās kā brīnumu ieraudzījusi. Reiz saule ap-
žilbināja acis. Debesīs viņai pretim spīdēja liels 
zieds. Kaut varētu to uzzīmēt, viņa iedomāja. 
Taču bija jāiet uz darbu, jākrāmē plauktos mai-
zes kukuļi. 

Edmunds noskūpsta Viktoriju uz vaiga, brīdi 
piekļauj sev klāt un atlaižot ātri saka: «Nu gan 
man jāskrien, mamma gaida savas drapes kā sī-
kie Ziemassvētku vecīti!»

Viktorija stāv uz sliekšņa un noskatās, kā Ed-
munds apņēmīgā gaitā iet ārā. Atskatīsies? Uz-
smaidīs? Nē. Viņš ir tik steidzīgs. Ierūcinās auto 
un prom ir. Varbūt vakarā vēl atbrauks, kad būs 
pabeidzis savus darbus, tā Viktorija vēlētos 
domāt. Virtuves plauktā Viktorija ierauga apaļu 
stikla krūzi ar snīpi. Viņa pēkšņi sagrib uzvārīt 
tēju. Autoostas bodītē Viktorija nopirka belašu, 
turpat uz soliņa apēda, pa ceļam izdzēra mine-
rāli, bet tik un tā slāpst. Viņa nolemj aiziet līdz 
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tuvējam veikalam, kuru garāmbraucot redzē-
ja pa mašīnas logu, aizslēdz durvis, iet lejup pa 
koka kāpnēm. Bijušā pansionāta sarkanā ķieģe-
ļu māja ir uzkalnā. 

Viktorija iet pa šosejas malu lejup. Sīkie 
grants akmentiņi čirkst zem kājām. Ciematiņš 
ir kalna pakājē. Viss vienuviet — kultūras nams, 
aptieka, veikals, frizētava. Viņa ieiet pārdotavā, 
nopērk minerālūdeni un zaļo tēju. Viktorija jūt, 
ka tiek novērota. Viņu aplūko gan blondā pār-
devēja, gan divas dūšīgas sievas ar iepirkumu 
ķeselēm rokās, gan nošņurcis večuks ar kabatā 
iestūķētu plastmasas alus pudeli. Meitene iziet 
no veikala, apstājas pie dīķa, caurskata ziņoju-
mu dēli. Tur mīt ciemata ikdiena — iepērk ogas, 
pārdod dīvānu un ragus, aicina darbā strād-
niekus. Kāds vīrietis meklē sev sievu, čaklu un 
izskatīgu. Abpusēju simpātiju gadījumā piesola 
šampanieti sveču gaismā un dejas. Viņa norauj 
mazo strēmelīti ar telefona numuru un ieliek 
jakas kabatā. Tāpat, joka pēc.

Viktorija ir uzvārījusi ūdeni, aplējusi sačerve-
lējušās zaļās tējas lapiņas un vēro skaisto stik-
la trauku, uz kura sāniem iekrāsotas atraitnītēm 
līdzīgas puķītes. No loga krītošās gaismas apspī-
dēti, tējas čemuriņi kanniņā atplaukst kā violeti 
pumpuri pēc lietus. Mazi, sīki ziediņi. Īstenībā 
bezkrāsainas tumšzaļas lapiņas. Bet Viktori-
ja tā iztēlojas. Tējas dzert viņai iemācīja bijušā 
drauga māte, izglītotāka nekā Viktorija. Veikala 
vadītāja, bet nekad no augstumiem neskatījās, 
pamācīja, izskaidroja, iekārtoja pie sevis darbā 
un aicināja arī dzīvot savās mājās.

 «Meitiņ, tu varētu dzīvot pie mums. Ir brīva 
istaba. Kā tajā būdā vispār var padzīvot, bez pie-
braucamā ceļa! Katru rītu pa špalām uz darbu 
jāiet. Mēs tev īri neprasīsim.» 

Ulvis bija tik mīļš, nedzēra kā Viktorijas pir-
mais puisis, pirka visu, ko vien viņa iegribē-
ja, — Luksa šokolādi, brūnos eklērus un šoko-
lādes pudiņus. Baltu krūzīti ar oranžu taureni 
uz sāniem. Un caurspīdīgu šallīti ar zilganza-
ļiem, gandrīz tirkīza krāsas taureņiem sudrabai-
niem spārniem. Viktorijai patika taureņu vieg-
lums. Naktīs viņai šķita, ka tie ielido pa vaļējo 
logu un apmet riņķi apkārt istabai. Tādi spoži. 
Viņa ieskatījās vērīgāk — nē, tas tikai atspīdums, 
ko uz mirkli pametuši garāmbraucošas mašīnas 
lukturi.

Viktorija ielej viegli iedzelteno dzērienu mazā 
fajansa krūzītē, pārlaiž pirkstus pabalējušām ro-
zītēm trauciņa sānos, ieslīgst dīvānā, sakārto 
tamborēto segu, kura slīd lejup. Joprojām degu-
nu kairina telpas vecīgā smarža. 

Te ir labi. Droši. Un smarža tik pazīstama. Tā 
kādreiz — sen atpakaļ — smaržoja viņas mājās. 
Vēlāk viss pārvērtās, bieži smirdēja pēc dūmiem, 
alus un vēmekļiem. Tēvs un māte sāka dzert bie-
žāk. Strīdējās, kāvās, gānīja viens otru. Kādurīt 

Viktorija pamodās, cēlās, gāja padzerties, pa-
klupa aiz kaut kā cieta, salta. Tā bija mātes kāja. 
Sastingusi. Mammas mirušais augums gulēja 
virtuvē uz grīdas kā auduma baķis. Tēvs taisno-
jās policistiem, ka gribējis tikai sievai padomu 
dot, pamācīt, stiprāk pagrūdis. Viktorija ieslē-
pās šķūnītī aiz vecām drazām un kauca, piespie-
dusi seju nelabi smirdošam, žurku sagrauztam 
vamzim. Viktorija nodreb, to atceroties. Te ir tik 
kluss. Žēl, ka televizora nav.

 Varbūt piezvanīt Edmundam? Parunāties? 
Brīdi viņa minstinās, tad uzspiež telefonā Ed-
munda numuru. Garie pūtieni paliek bez atbil-
des. Viktorija nomet aparātu uz mazā galdiņa 
un uzmana. Viņš noteikti atzvanīs!

 Pēc laiciņa telefonā iedziedas Dons: «Kāpēc 
tepat, kāpēc man raudot, tu smejies...»

«Čau! Kad būsi?» Viktorija priecīgi jautā.
Bet tas nav Edmunds. Numurs viņa, bet sve-

šas sievietes spalga balss uzbrūkoši plosa Vik-
torijas ausis.

 «Iepatikās pa svešām mašīnām viļāties? Kau-
na tev nav?» 

 «Mēs kādreiz kokzāģētavā kopā strādājām. 
Tad, kad Edmunds dzīvoja...» Viktorija pīkst, tad 
apraujas. Pati nesaprot, kāpēc taisnojas. Viņa 
grib domāt, ka nezināmā zvanītāja ir Edmunda 
mamma, jāatbild pieklājīgi.

«Nu un tad, ka bijāt? Tas bija sen. Iesaku aiz-
mirst šo numuru uz visiem laikiem. Citādi tev 
būs lielas nepatikšanas!» 

Viktorija nospiež sarkano taustiņu. Viņa ne-
grib turpināt sarunu. 

Kāpēc viņa brauca tikties ar Edmundu? Svešs 
taču nebija. Kokzāģētavas bijušais priekšnieks. 
Vienmēr tik draudzīgs. Vienkāršs, runīgs, apstā-
jās, sveicināja, apjautājās, kā klājas, vai nav pā-
rāk grūti, vai citu darbu labāk nepameklēt. Ne 
tāds kā agrākais šefs siltumnīcās, kurš, galvu iz-
slējis, gāja garām, stingri aizrādīja. Uzsauca kā 
suni dresējot, un Viktorija sastinga no viņa ko-
mandām: atnest, aizvest, sakārtot.

Edmunda acīs viņa redzēja noteiktību, bet tās 
bija maigas. Uzticamas. Tas nekas, ka viņš ve-
cāks. Izskatījās tik labi, stāstīja, ka uz sporta zāli 
iet, nosauca tik savādu vārdu, kur trenējas, TRX 
laikam. Droša ir arī vieta, uz kurieni Edmunds 
Viktoriju atveda. Būtu labi te palikt ilgāk. Arī 
pēc Tallinas. Lai neviens neatrod. Sēdēt uz pa-
mestā nama lievenīša, nopirkt zīmēšanas blok-
notu, krāsas un mēģināt uzzīmēt milzīgu sau-
lespuķi. 

Pie durvīm kāds stipri klapē. Gluži kā vecā-
māte ar koka āmurīti pa gaļas šķēli. Viktorija sa-
springst. Edmunds teica, lai nevienu neielaiž. 
Ko lai dara? Sitieni nerimstas, kļūst dobjāki. 
Viņa paskatās un ierauga aiz loga vīrieša stā-
vu, kurš, vēcinot roku, rāda, lai Viktorija atslēdz 
durvis. Viktorija ceļas, kā vienmēr radusi klau-
sīt. Priekšnama krēslā ienāk klauvētājs. Neno-
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sakāma vecuma. Ap trīsdesmit. Varbūt mazāk. 
Varbūt vairāk. Melnā, drusku padilušā ādas jakā, 
rāvējslēdzējs vaļā. Zem jakas T-krekls ar jokainu 
uzrakstu. Vīrietis prasa Zigrīdu. Zigrīda vēlējusi 
viņam te dušā nomazgāties, tikko kā no haltūras 
atnācis, malku zāģējis, viss sasvīdis. Redzējis, ka 
te kāds ienācis pirms brīža. Viņš plati uzsmaida 
Viktorijai un neaicināts dodas tālāk, apsēžas uz 
krēsla, kurš noļogās, paskatās visapkārt, smai-
dot prasa, lai uzcienā ar tēju. Uzvedas kā mājās. 
Laikam te biežs viesis. Viktorija ievēro, ka viņam 
trūkst dažu apakšējo zobu. Viktorija atnes otru 
tasīti. Baltu. Bez rozēm. Vīrietis ņem krūzi, ie-
lej un kāri dzer, ieelpodams smaržīgos garaiņus, 
kuri vijas augšup pār krūzītes zeltīto maliņu. 

«Tu Zigrīdas radiniece? Neesi gan redzēta. Pa-
liksi te pa nakti?» vīrietis prasa un ielej sev tasē 
visu stikla traukā pārpalikušās tējas klumšķi.

Viktorija pamāj. Viņa negrib vaicāt, kas ir Zig-
rīda. Vīrietis lūdz Viktorijai telefonu, grib pie-
zvanīt savam puikam. Nav sen runājies. Viktori-
ja brīdi vilcinās, tomēr izņem no sarkanās somas 
aparātu un iedod. Vīrietis kaut ko pēta displejā.

«Tev gan te kāds ir parūpējies par drošību. 
Brālis? Draugs?»

«Kādā ziņā?» Viktorija nesaprot. «Nav man 
brāļa.» 

 Vīrietis slidina pirkstu pāri displejam, kaut ko 
bīda, kārto ikonas. Tad sniedz atpakaļ. Izskaid-
ro, ka kādreiz remontējis mobilos, viņš noņēmis 
visas figņas. Viktorija tikai rausta plecus. Viņa 
pati neko daudz nesaprot, tik vien kā dažreiz 
Candy Crush uzspēlē vai feisbukā draugus ap-
skata.

Viktorija jautā vīrietim, kāpēc nav zvanījis dē-
lam.

«Pārdomāju. Negribu no sveša numura. Rīt 
dabūšu stipendiju, tad nopirkšu karti.»

Meitene negrib prasīt, kas tā par stipendiju. 
Viņa pavaicā vīrieša vārdu.

«Gintauts.» Viņš uzsmaida. Un smaids vīrie-
tim vēl tīkamāks nekā Edmundam. 

Gintauts stāsta daudz — par māti lietuvieti, 
pamestajām studijām vēstures fakultātē, ielej 
tēju no krūzes, nolauž gabaliņu šokolādes un 
viļā šokolādes krikumu pa muti.

«Tad vairs nemācies? Un kā tad stipendija?» 
Viktorija ir izbrīnīta.

Gintauts smej: «Tas tāds pabalsts. Es jau ar vēl 
piehaltūrēju.»

Vajadzētu teikt, lai viņš iet projām, bet Vikto-
rijai ir neērti. Gintauts šķiet uzticams. Turklāt 
veikls stāstnieks, runā tik gudri, viņa īsti pat visu 
nesaprot, ko Gintauts saka. «Ko līdz tuvums, ja 
tas nav gūstams.» Bet skaisti izklausās. Kā no-
slēpums. Kā skaistā granītsarkanā broša apaļa-
jā koka kastītē, uz kuras iededzināts zīmējums 
— koku ieskauta divstāvu māja ar slīpu jumtu. 
Gluži kā pamestais pansionāts, uz kurieni Ed-
munds viņu atveda. Gar apsūbējušās vācelītes 
malām iegravēts uzraksts, kuru nevar saburtot. 

Vecmāmiņa teica, ka broša dārga. «Tai ir liela 
vērtība. Uzmanīgi glabā. Piemiņa tev no proba-
buškas.»

Gintauts stāsta arī vienkāršākas lietas. Ne-
veiksmīgi precējies. Sieva ar dēlu prom. Pajucis 
bizness. Lieli parādi. Apķīlāta māja, tagad saņem 
tiesu izpildītāju vēstules, gaida, kad pieteiksies 
kāds pircējs, tad būs jāvācas ārā. 

«Pat ūdens tur nav, lai nomazgātos. Salūza 
sūknis, negribas lieki krāmēties». 

«Tev vajadzētu iet.» Viktorijai ir drusku bailes. 
Vīrietim ir stingras rokas. Baltā krūzīte gandrīz 
noslīkst viņa plaukstās. Viņa negribot atminas 
Ulvi. Draugu. Nu jau bijušo. Spēcīgu bliezienu 
sejā. Sāpes. Asas, kodīgas, kad pa lūpu iecirta 
stipras rokas. Tecēja asinis. Viņš grūda Vikto-
riju. Viņa atsitās pret mēteļiem apkrauto drēb-
ju statīvu, noslīdēja uz grīdas mīkstajā kaudzē. 
Ulvis stāvēja līdzās un ķengājās, sauca Viktori-
ju par paklīdeni un vazaņķi. Viņa neuzdrīkstējās 
celties, baidījās, ka sitīs vēl. Ulvis paslepus no 
mātes bija dauzījis viņu jau sen, smacējis, žņau-
dzis — par to, ka rij svešu vīriešu skatienus kā 
šokolādi.

Viktorija neatcerējās šos skatienus. Ulvis pēc 
uzbrukuma nomierinājās, bija tik mīļš. Turklāt 
Ulvja mamma lūdza Viktoriju saudzēt dēlu: 
«Ulvītim bija tik grūti. Jau no skolas laikiem. 
Tāds nepieņemts, mazliet dīvains, bet sirsnīgs. 
Ierāvies sevī. Ļauns viņš nav, tici, Vikiņ.»

Gintauts ceļas un aizejot saka, ka tepat dzī-
vojot, viss pagalms gandrīz kā uz delnas. Vik-
torija iziet viņam līdzās un pamana uzkalnā aiz 
eglēm paslēpušos pelēcīgu ķieģeļu ēku. Logiem 
nav aizkaru, vienai rūtij priekšā aizbāzts karto-
na gabals.

Viktorijas miegs šonakt ņirgājas par viņu, 
viegli iemidzina, tikpat viegli iztrūcina. Sapņi ir 
spilgti, tur papilnam jocīgu notikumu. Viņa bēg, 
iestieg dubļainos mālos, izraujas, lec pāri grā-
vim, kaķa nagi ieķeras stilbos un pielīp pie kā-
jām kā košļenes. Viktorija uzrāpjas pa dzelzceļa 
uzbērumu, bet tūliņ arī noveļas no asiem stie-
briem apaugušā paugura. Mežmalā stāv vīrietis 
un čurā. Viktorija grib uzrāpties augšā, bet kājas 
ieķeras smiltīs, un viņa atkrīt lejup. Paskatās un 
redz, ka vīrietis grīļīgi, ļaunu smaidu lūpās tu-
vojas viņai.

Viktorija bailēs uztrūkstas. Rūtīs klaudzi-
nās lietus. Viņa paceļ galvu. Nē, tas nav lietus! 
Logu apmirdz mēness ripulis, spoži balts, indī-
gi spilgts, un viņa ierauga roku, kura pa stiklu 
dauza ar ko cietu — it kā akmentiņu. Viktori-
ja sastingst šausmās, pārmauc pāri galvai segu. 
Viktorija jūt, ka sirds sāk drebelēties, ir grūti pa-
elpot. Viegli reibst galva. Ļoti bail. Varbūt zvanīt 
policijai? Viņa ir svešā vietā. Adresi pat nezina. 
Meitene paķer telefonu, pulkstenis ir gandrīz 
pieci. Klusiņām viņa izkāpj no dīvāna, pieķeras 
pie somas, izvelk no tās mazu koka kastīti — lie-
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lāko dārgumu, kuru paņēmusi līdzi. Ieliek to 
jaciņas kabatā, nometas rāpus un uz ceļgaliem 
lien garām logam. Telpā iecērtas stiprs gaismas 
kūlis. Varbūt pilnmēness? 

Viktorija atskatās. Tas nav mēness, bet mobilā 
lukturīša gaismas strēle, kas meklējoši skraida 
pa telpas kaktiem. Notinkšķ loga rūts. Tālumā 

iežvadzas smalkas suņa rejas. Pēc brīža tām pie-
balso dobjāka rīkle. Viktorija izskrien korido-
rā un skrien augšā pa trepēm. Otrajā stāvā būs 
drošāk, tā viņai liekas.

Dobji skan soļi uz kāpnēm. Stipras vīrie-
ša rokas sagrābj Viktorijas plecus. Viņa pārklāj 
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plaukstas sejai, saraujas čokurā tik sīciņa kā ve-
cāsmātes dārgumu vācelīte uz galda, bet spēcī-
gā roka asi rauj viņu aiz matiem. Vīrieša raupjie 
nagi iecērtas galvā, ļoti sāp. Viktorija sāk lūgties, 
bet roka neatlaiž, tā velk meitenes augumu pāri 
istabai, iegrūž dīvānā, uzmet sejai spilvenu, 
viņai aptrūkstas elpa.

«Neķītrā sterva!» Vīrietis stāv viņai līdzās, tad 
spēji apcērtas un dodas atpakaļ. Viktorija izdzird 
uz kāpnēm soļus un jēlas lamas. Otra balss šķiet 
dzirdēta. Viņa nomet spilvenu, kurš pirms brīža 
saspieda elpu. No spilvena sievietē raugās maigs 
kaķa skatiens. Viņa grib raudāt, bet nevar. No 
deguna plūst tādi kā puņķi, tikai sarkanā krāsā. 
Viņa noslauka degunu ar kleitas apakšmalu un 
lēni taustās uz kāpņu pusi. No lejas stāva atskan 
stiprs blīkšķis. Viņa notrīc bailēs. Pēkšņi samana 
aiz loga ugunsdzēsēju kāpnes. Loga rokturis pa-
dodas Viktorijas rokas spiedienam.

Edmunds šorīt brokastos ļoti agri. Gita jā-
pavada ceļojumā. Viņš iznāk no vannasistabas. 
Virtuvē jau smaržo tikko pagatavotas brokastis. 
Gaisma telpā gan pelēka, jo debesis apmākušās. 
Gita pavelk žalūzijas. Abi klusē. Gita ir cēlusies 
vēl agrāk. Viņa ir aplējusi divās palielās krūzēs 
kafiju un liek uz šķīvjiem ēdienu. Pagatavoju-
si omleti ar šķiņķi un iecepusi kultenī papriku, 
kaut labi zina, ka Edmundam negaršo ne sar-
kanie, ne dzeltenie, ne zaļie pipari. Edmunds 
ar dakšiņu nostumda mazos, sarkanos gabali-
ņus šķīvja malā. Gita pārmetoši noskatās, bet 
neko nesaka, acīmredzot aizņemta ar domām 
par savu ceļojumu uz Horvātiju. Edmundam 
nav apetītes. Viņš domā par Viktoriju, par Gitas 
nievājošo vakardienas smiekliņu: «Tavas bijušās 
draudzenes tev atkal karas kaklā, iekārojamais 
vīrieti!» 

Vakar Edmunds brīnījās, cik viegli meli atbrī-
voja viņu no Gitas jautājumiem un ironijas. Ed-
mundam šķita, ka Gita ir noticējusi. Vai arī iz-
likusies, ka tic. Gita labi zina, ka Edmunds bez 
viņas nevar. Gita nu jau otro gadu vada ne ti-
kai aptieku, bet arī Edmunda ikdienu, spodrina 
kurpes, gludina kreklus, ielej krūzē kafiju, cep 
viņa iecienītās mājas kotletītes, marinētās kar-
bonādes, pieliek zupai krējumu, izmaisa, atgādi-
na par automašīnas tehniskās apskates termiņu 
un dzīvokļa rēķinu samaksu, par Edmunda lielo 
bērnu jubileju datumiem. Viņš ir ļoti aizmāršīgs. 
Gita ir īsts atradums. Varbūt viņš pat apprecēs 
Gitu. Tādus niekus kā zupas maisīšanu savā bļo-
dā viņš piecieš, lai gan tas lāga nepatīk. 

Edmunds ir paēdis, ceļas, ņem Gitas ceļaso-
mas, kuras kārtīgi noliktas koridorā, nes ārā. 
Edmundu iztraucē telefona vibrācija krekla ka-
batā. Viņš paskatās, redz domes izpilddirekto-
ra numuru, negribīgi atsaucas, paiet pāris soļus 
tālāk, lai Gita nedzird. Viņa sēž automobilī un 
jautājoši paveras uz Edmunda pusi. Viņš aiz-
griežas un paiet vēl drusku nostāk. Ausīs skan 

bijušā priekšnieka steidzīgā balss, satraukta, 
mazliet nervoza.

«Galīgākā pakaļā. Naktī kāds pansionātam iz-
sitis logu. Tur bijis viens skuķis. Gintauts pazi-
ņoja. Naktī tracis bijis. Tev bija rezerves atslēga? 
Esi kādam devis?»

 Runa ir diezgan uzbrūkoša, pavēl tūliņ braukt 
šurp. 

 Edmunds apsola: «Jā, tiklīdz aizvedīšu Gitu 
līdz pilsētai. Viņai ārzemju ceļojums.»

«Pati aizskries. Gaidu. Nekavējies.» 
Šoreiz nevar neklausīt, izvairīties. Priekšnieks 

zina, ka viņiem ir divas mašīnas. Edmunds 
apjūk, nervozi bāž telefonu kabatā, netrāpa, 
aparāts nokrīt zemē, par laimi, displejs vesels. 
Viņš meklē kabatā cigarešu paciņu, velk ārā šķil-
tavas, pirksti trīc, gandrīz nosviež zemē arī ciga-
reti. Edmunds skaidro Gitai par zvanu, stostās, 
skatiens vairāk klīst pa asfalta bedrēm, ne Gitas 
seju. Gita daudz neizprašņā, tikai nosaka: «Kā-
pēc turēji atslēgas pie sevis? Nepatikšanās esi 
ievazājies.» Pēc brīža: «Labi, braukšu. Nolikšu 
auto pie domes.»

Gita skūpsta Edmundu. Viņas lūpas šobrīd 
pieskaras vēsi, kā stikls.

Kas noticis ar Viktoriju? Ko viņa tur sadarī-
jusi? Ko ielaidusi? Vietējos pļēgurus? Kur viņa 
palikusi? Kāpēc viņš sauca meiteni šurp? Ieprie-
cināt gribēja? Pastaigāt pa Tallinas ielām, lai pa-
dižotos? It kā nebūtu citas, kuru paņemt līdzi! 
Agiju, sākumskolas skolotāju, vienmēr smaidī-
gu, atdevīgu, gatavu tūliņ skriet, lai tiktos, ne-
prasa ne kafejnīcas, ne pastaigas, mīlējas mežā, 
atvadoties kaislīgi skūpsta. Diānu, pavārīti, kura 
pa kluso baro kafejnīcas kaktiņā, sakrauj pilnu 
šķīvi karbonādēm ar siera cepuri, šampinjoniem 
un kraukšķīgiem kartupeļiem ar diļļu mērci. Pēc 
tam jātaisnojas Gitai, ka darbā klients no lau-
kiem garšīgas desiņas atvedis, visi mielojušies, 
neko vairs negribas. Abas labas, glītas, klausa, 
nezvana brīvdienās un vakaros pēc septiņiem, 
kā Edmunds nolicis. 

Viktorija smaržoja pēc sveķiem un pilsētas, 
kur Edmunds kopā ar sievu un bērniem nodzī-
vojis gandrīz divdesmit gadus. Teica, ka mājojot 
meža vidū sliežu malā. Viņai tāds bikls skatiens, 
iebaidīts kā stirnai. Edmunds pirms nedēļas bija 
aizbraucis ciemos pie dēla uz dzimšanas die-
nu, gāja bodītē pirkt cigaretes. Viktorija aiz letes 
smaidīja pretim. Caurspīdīga blūzīte. Edmunds 
caur gaišo audumu samanīja spilgti zaļu krūštu-
ri ar baltām rozītēm. Viņa bija kļuvusi glītāka, ne 
vairs tik kalsna kā toreiz. Edmunds bija paradis 
vienmēr dabūt, ko grib, samulsināt, tad atlaist. 
Viņi brīdi parunājās. Veikalā nebija citu pircēju. 
Viktorija sacīja, ka drīz atvaļinājums. Meitenes 
acīs viņš ieraudzīja gaidas. Tātad gatava piedzī-
vojumiem. Edmunds pajautāja Viktorijas telefo-
na numuru un piedāvāja izbraucienu uz Tallinu. 

Sarkano ķieģeļu ēkas pagalmā sabraukuši 
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auto — pašvaldības policijas busiņš un izpild-
direktora baltais volvo. Izsistais logs pārmeto-
ši uzlūko Edmundu. Arī priekšnieks un bijusī 
medpunkta vadītāja Zigrīda. Ko viņa te atvilku-
sies špionēt? Edmunds sagrābsta kabatā cigare-
šu paciņu, saņem dūšu, atzīstas, ka ielaidis pār-
laist te nakti drauga meitu no Kurzemes. Redz, 
ka priekšnieks netic — pavīpsnā. Smīns ir skarbs. 
Bet Zigrīdas acīs aiz lielajām brillēm jaušams 
rūgtums, sajaukts ar vieglu ironiju. Nabadziņš 
tāds! Tā tev vajag! Bet viņa klusē un līdzcietīgi 
māj līdzi ar galvu.

Edmunds sola izpilddirektoram samaksāt par 
loga stiklošanu. Šefs atmet ar roku.

 «Štrunts! Gintauts stāstīja, ka naktī dzirdējis 
troksni, gājis skatīties, bet kāds vīrietis ātri 
izskrējis no mājas, ielēcis mašīnā. Izpūtējs no-
rūcies kā traks lācis, un braucējs prom bijis. Nav 
paguvis numuru ievērot.» 

«Kur meitene?» Edmunds prasa.
«Nav. Neviena tur nav bijis, tā arī Gintauts 

teica. Viņš gājis skatīties, izstaigājis visu māju. 
Varbūt bija jau iepriekš aizskrējusi. Visas viņas 
mantas ir te. Arī pase somā. Paskatījos. Ir pilnga-
dīga. Vismaz tas kreņķis no kakla nost. Vajadzē-
tu ieraut uz kreņķiem, vai ne?» 

Priekšnieks pasmīkņā. Tad lietišķāk: «Proto-
kolu tev nerakstīšu. Nekas nozagts nav. Poliči 
piefiksēs kā dauzoņu ālēšanos. Steigšus jāliek te 
kāds iekšā.» Viņš atmet ar roku un dodas mājā. 

Arī Edmunds ieiet iekšā, apstājas, skatās vis-
apkārt. Uz grīdas zem palodzes sabirzuši stikli, 
neskarta krabju salātu kastīte, maize, tukšs šo-
kolādes papīrs. Viņš pamana blakus nosūbējušu 
koka kastīti, pieliecas, paceļ un iebāž kabatā. Uz 
dīvāna plati iepletusies Viktorijas zilā jaka. Un 
soma. Spīdīga, sarkana, ar zeltītiem slēdžiem. 
Edmunds dzird soļus otrajā stāvā un pašval-
dības policistu balsis, arī priekšnieka draiskos 
komentārus par mīlniekiem un skandālu, tad 
visi pieklust, sāk nopietnāk runāt. Edmundam 
ir nepatīkami. Tagad visu uzzinās arī Gita. Ko 
viņa teiks? Gan piedos, kā līdz šim ir piedevusi. 
Otras tādas kā Gita nav un nebūs. Ko viņa vie-
na pasāks? Labi zina, ka vairumam vīriešu viņas 
vecumā interesē jaunākas vai tikai sekss. Bet ja 
nu nepiedod? Tad dzīvos viens. Kaut kā jau viņš 
tiks galā. Vismaz nebūs jāpinas melos.

Bet kur ir palikusi Viktorija? Kas viņai ir noti-
cis? Kāpēc pameta somu? Edmunds iziet ārā un 
aplūko kastīti. Atver. Tajā maza, drusku apsūbē-
jusi sirsniņa, it kā no sudraba izskatās, broša ar 
sarkaniem akmentiņiem un zelta gredzens. Viņš 
iebāž kastīti atpakaļ kabatā.

Viņš brauc projām, ir aizkaitināts un brīdī, 
kad automobilis ielokās mežmalā, izmet vācelīti 
ārā pa mašīnas logu. Kam liekus pierādījumus 
turēt klāt! Vazāsies pa tiesām, ja Viktorijai kas 
ļauns būs atgadījies. Tad nobremzē, brauc at-
pakaļgaitā. Atminas par pirkstu nospiedumiem, 
kāpj ārā, iet meklēt. Kārbiņa ir, arī broša un sir-

sniņa, bet gredzena nekur nav. Viņš pieliecas un 
baksta garo, raupjo zāli. Nekā. Edmunds nosē-
žas zemē un aizsmēķē. Braukā ar pirkstiem pa 
asajiem stiebriem, sajūt kodīgu dzēlienu pirksta 
locītavā. Smilgas pieskāriens viegli ieplēsis ādu. 
Sūrst. Otra roka satausta kaut ko vēsu. Viņš pa-
ceļ gredzenu un aplūko. Gredzens ir seno laiku, 
pamatīgs vīriešu gredzens. Edmunds nezina, ko 
darīt. Viņš atjēdz, ka vispār neko par Viktoriju 
nezina. Jauns skuķis zāģētavā, vecās apkopējas 
mazmeita. Veikalā acis kairināja zaļais krūštu-
ris zem plānās blūzītes. Kāpēc Viktorijai bija tik 
bēdīgs skatiens? Kāpēc viņa tik maz runāja? Ed-
munds domāja, ka neprot plašāk runāt, nav mā-
cīta vai pārāk bikla. Bet varbūt tā nebija? 

Edmunds ceļas, iet atpakaļ uz auto, iesēžas 
sēdeklī, ieslēdz mūziku, radio Skonto deldē ze-
meņu lauku. 

Gan jau atdošu kastīti pēcāk. Būs iemesls sa-
tikties. Parunāt.

Brīdi viņš nedara neko, bungo ar pirkstiem pa 
stūri, pamana asins pilītes uz stūres pārvalka, 
izņem telefonu no jakas kabatas. Meklē Vikto-
rijas numuru, satraukumā piemirsis, ar kādu vī-
rieša vārdu to ierakstījis, tad noliek mobilo at-
pakaļ uz paneļa. Viņam ļoti drīz jābrauc prom 
uz Igauniju. Bet nekur negribas braukt. Labprā-
tāk būtu devies uz mājām sameklēt kādu pudeli 
no bāra un ieraut uz kreņķiem, kā priekšnieks 
mudināja. 

Klusums. Čab sarkanā āboliņa lapiņas, 
lēnītēm kustas vēja plūsmā. Puķu ēnas slīd gar 
stiebriem. Balts taurenis laidelējas pāri Viktori-
jas galvai un noplanē uz āboliņa zieda, tad aiz-
lido tālāk. Viņa redz, ka pa celiņu aiziet sieviete 
svītrainā džemperī un dzeltenos šortos, rokās 
nesdama baltu plastmasas spainīti. Tālumā dzir-
dama būvlaukuma grandoņa. Dūc smagā tehni-
ka, izjauc kluso mieru zālēm aizaugušajā vietā, 
kur viņa vairākas stundas nogulējusi aiz krū-
miem. Tagad viņai ir ļoti auksti. Viktorija nezina, 
cik tālu ir aizskrējusi. 

Viktorija satausta celmu, kurš apaudzis pe-
lēkbaltām piepēm — cietām, iedzelteniem sāni-
ņiem. Pa kāju skrien skudriņa, Viktorija baidās 
pakustēties, lai neiztraucētu. Ļoti auksti. Jaka 
palika vecajā ēkā. Kaut kur tālumā dimdinās 
suņu rejas. Dzīvība. Viņa ir drošībā. Viņa ir pa-
sargāta. Netālu ir celtnieki, suņi un mājas. Pa šo-
sejas malu ar velosipēdiem aizbrauc meitene un 
puika. Ir labi. Joprojām rīta vējā šūpojas āboli-
ņa lapas un sisina sienāži. Čivina putni. Neviens 
viņu te neatradīs. Viktorija pieceļas. Sūrst stil-
bi, viņa redz uz gurniem sarkanas švīkas. Lai-
kam nospiedusi kāju, pusguļus zvilnot zemē. Uz 
plaukstas viņa ierauga sakaltušas asinis, ar tām 
notriepta arī kleitas mala. Tas nekas. Izmazgās. 
Mazliet sāp galva, bet drīz viņa celsies un ies tā-
lāk. Uz citu vietu. Drošāku par iepriekšējo. Tur 
viņa paliks. Un uzzīmēs lielo puķi. Ê

Kaut kur 
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suņu rejas. 
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ir drošībā
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proza

Neslēpšu, ka Andrejs Johansons (28.01.1922. 
Rīga—10.03.1983. Stokholma) ir man vistuvākais 
latviešu esejists. Tālab šo Domuzīmes gadu, kas 
būs veltīts esejai kā žanram, kam pagātnes kultū-
rā ir godājama un ražīga vieta, bet ko mūsdienu 
lasītājs ņem pretī piesardzīgi, varētu teikt — pat 
pavirši, izvēlējos sākt ar viņa eseju. Latviešu izci-
lo esejistu vārdus varbūt pat nepieciešams atgā-
dināt. Ne tikai Andreju Johansonu, bet arī Zentu 
Mauriņu, Konstantīnu Raudivi, Jāni Veseli, Ri-
hardu Rudzīti, Jāni Kadili, Edgaru Dunsdorfu, 
Anšlavu Eglīti u. c. Esejas žanru brīvvalsts laikā 
centās aktualizēt redaktors Jānis Grīns, kurš žur-
nālā Daugava regulāri aicināja daudzus tā laika 
redzamākos rakstniekus publicēt esejas.

Johansona milzīgais veikums dzimtenē kļuva 
zināms tikai Atmodas laikā, kaut gan rakstnieks 
dzīvoja tepat netālu, Zviedrijā, taču — «aiz ro-
bežstaba», un tātad bija «nepieņemams kā emig-
rants». Latvijā neizdeva ne viņa grāmatas, ne 
publicēja kādu eseju vai zinātnisko rakstu.

Johansons bija tās pirmās latviešu paaudzes 
pārstāvis, kura savus bērnības un agrās jaunības 
gadus pavadīja brīvvalstī. Par tiem viņš uzrakstī-
jis šarmantus, informatīvi ļoti piepildītus perso-
nisku atmiņu un vēsturisku tēlojumu krājumus 
Rīgas svārki mugurā (1966) un Visi Rīgas nami skan 
(1970). Ar šiem darbiem Johansons uzcēla spožu 

pieminekli gan neatkarīgās Latvijas laika Rīgai, 
gan tās kultūras cilvēkiem, gan kolorīti tēloja Rī-
gas vēsturi aizgājušajos gadsimtos. 

Tikpat nozīmīga vieta latviešu literatūrā ir viņa 
esejām. Faktiski ar tām viņš nodibina un aktuali-
zē vēsturiskās esejas žanru. Tās apkopotas piecās 
grāmatās (Dūmainie spīdekļi, Pakavu dunoņa, Leopar-
da āda, Pārlaicīgie ceļinieki, Vēja mezgli). 

«Johansona esejām ir divi slavējamas īpašības. 
Pirmkārt, viņš savus tematus risina, balstīdamies 
uz bagātu un ar urbīgu aci pētītu faktu un liecību 
materiālu. Otrkārt, viņam ir laba valoda, gaumīgs 
stils, kas likts lietā gan lietišķīgā aprakstā, gan tē-
lojumā, kur iedarbināta radoša rakstnieka fantā-
zija.» (Jānis Rudzītis.)

«Ar tēlotāja spēku viņš iezīmē vidi un perso-
nas, viņa stils ir tīrs, nepārkrauts un iedarbīgs, va-
lodai vingrs ritums. (..) [Tajā] ik vārds trāpīgs un 
vietā, rūpīgi tulkotie citāti ieguļas kopējā tekstā.» 
(Dagnija Šleiere.) Savukārt Anšlavs Eglītis Johan-
sonu nosaucis par literatūras gardēdi un retumu 
meklētāju, kurš visam, ko apraksta, piešķir krā-
sainu dzīvīgumu.

Andrejs Johansons pieder pie latviešu litera-
tūras brīnumbērniem. 1939. gada Ziemassvētkos, 
kad viņam bija tikai 17 gadu, krāšņā grāmatā iz-
deva viņa atdzejoto angļu romantiķa Bairona li-
roepikas šedevru Manfreds. Savukārt 1941. gada 
nogalē prestižais apgāds Zelta ābele publicēja viņa 
un Anšlava Eglīša dzejas kopkrājumu Mijkrēslī. 
Dagnija Šleiere, Johansona daudzo grāmatu iz-
devēja trimdā, apgādā Daugava, uzsvērusi: «Vi-
ņam šis dzejoļu krājums nav vairs vajadzīgs kā 
«ieejas karte» Rīgas bohēmā, mākslinieku, rakst-
nieku, pētnieku sabiedrībā.» Minot agrīnā trim-
das laika vecās paaudzes prominenču skeptisku 
attieksmi pret jaunajiem, memuāriste turpina: 
«(..) pret Andreju Johansonu, kas šajā sabiedrībā 
bija vai pats jaunākais, nekad šādu nostāju neti-
ku manījusi.»

Ar ko Johansons ieguva tik visaptverošu cieņu? 
Vispirms, šķiet, ar savu smalko literāro gaumi un 
nevainojamo stila izjūtu. Tā viņam bija raksturī-
ga jau no pirmajām publikācijām. Bet tikpat sva-
rīgi minēt arī Johansona stāstnieka talantu, ko 
raksturo viņa laikabiedri trimdā Dagnija Šleie-
re un Uldis Ģērmanis: «Viņš stāstīja spilgti, spēja 
marķēt arī cilvēku balsis. Pie laba joka, cita vai 
sava, pelēcīgās acis uzdzirkstīja, sejā atplauka 
smaids, ne pārāk plašs, drusku ironisks. Citāti no 
Pietuka Krustiņa cēlās valodas, saklausīti kļū-
mīgi teicieni — tā «inteluāļi» un «kurkulum vi-
tae», un «atmiņu memuāri» — pušķoja sarunas. Ja 
kādreiz, īstenību drusku pielāgojot, joks iznāca 
labāks — priekšroka bija jokam.» «Andrejs neap-
šaubāmi bija ļoti nopietns cilvēks ar visai skep-
tisku, pat pesimistisku skatu uz cilvēku rīcību, 
attieksmēm, nolūkiem un centieniem, bet tieši 
tāpēc viņš mīlēja humoru, amizējās par komis-
kām situācijām, jocīgiem atgadījumiem, pārpra-
tumiem, vārdiem vietā un vēl vairāk — nevietā. 

Viesturs Vecgrāvis 

Literatūras 
gardēdis 
un retumu 
meklētājs 
Andrejs Johansons vārdos cēlis 
spožus pieminekļus Rīgai un tās 
kultūras cilvēkiem
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Andrejs Johansons 
ap 1950. gadu 
Stokholmā. Fotogrāfs 
— Fricis Forstmanis. 
Rakstniecības un mūzikas 
muzeja krājums

Viesturs Vecgrāvis proza Literatūras gardēdis 

Mēs varējām atļauties arī viens otru šad tad uz-
vilkt uz zoba, tāpat kā pasmieties paši par sevi. 
Šai ļaunajā pasaulē Andrejs vēlējās dzīvot pēc 
iespējas mierīgi, ērti un netraucēti. No visa tā, 
šķiet, izrietēja tālākais secinājums: jāvairās no 
skarbākas domu izmaiņas, strīdiem un deba-
tēm, jo ar to tikpat nekas nav panākams. Andrejs 
savā darbā un pūliņos bija perfekcionists. Uz 
viņa meklējuma rezultātiem varēja paļauties, jo 
«pierādīšanas materiāls» vienmēr bija rūpīgi iz-
vērtēts, salīdzināts un kritiski pārbaudīts. Ar 
Andreju tikties bija garīga bauda un atpūta. Viņš 
prata visai reto mākslu — asprātīgi, rātni, prātīgi 
risināt sarunas, radīt atspirdzinātu, humoristis-
ku gaisotni un izvairīties no pārgudrām disku-
sijām. Šo īpašību dēļ Andrejs viņa draugiem bija 
neaizstājams kā persona, kā dzīvs cilvēks. Viņš 
nicināja bļaurību un nesavaldību, tāpat kā tuk-
šu un garlaicīgu muldēšanu. Pa visiem ilgajiem 
[draudzības] gadiem nekad nav gadījies redzēt, 
ka Andrejs «izkristu no savas lomas», zaudētu 
savu zinīgā un mācītā cilvēka joviālo, mazliet 
smīnīgo stāju.»

Šleiere min vēl kādu īsti johansonisku unikālu 
iezīmi: «Lai izprastu viņa straujo, agro ienākšanu 
Rīgas literārajās aprindās un lielo mūža darbu, 
der pieminēt, ka viņam bija neparasti laba atmi-
ņas spēja — tāda, ko mēdz dēvēt par fainomenā-

lu. Pats viņš tika stāstījis, ka jaunībā varējis izla-
sīto grāmatas lappusi atkārtot vārdu pa vārdam 
un zinājis, kurā lappusē kāds fakts meklējams.» 
Johansona dēls sava tēva atmiņu dēvējis pat par 
briljantu.

Sadzīves apstākļi, kādos tapa Andreja Johanso-
na nopietnie darbi, nebija labvēlīgi. Dzīvojot sa-
spiestībā, sākumā pat vienistabas dzīvoklītī, «kas 
bija piepildīts grāmatām», rakstījis Johansona 
dēls Pāvils (viņu Latvijā zinām arī kā dzejnieku), 
«tēvam vajadzēja mieru», jo viņš «blakus vakaru 
un nakšu maizes darbiem ārpus mājas rakstīja 
esejas, tulkoja, sacerēja akadēmiskus darbus un, 
kad bija vajadzīgs, pieskatīja mani. Es tajā laikā, 
piecdesmitajos gados, nesapratu, cik svarīgi vi-
ņam bija pavadīt savu laiku mierā, strādājot pie 
rakstāmmašīnas. Droši vien viņu bieži iztraucēju 
ar savu bērna prāta ziņkārību, ar saviem jautā-
jumiem par šo un to un it neko. Taču tēvs bija 
pacietīgs. Viņš labi saprata, ka man ārpus bērnu 
rotaļām ar laika biedriem arī bija vajadzīgs tēvs, 
ar ko pavadīt laiku kopā.»

Johansons savus talantus apliecinājis arī kā 
literatūrvēsturnieks — joprojām viņa Latviešu li-
teratūra (1954, 320 lpp.) ir kapitāldarbs mūsu 
rakstniecības vērtību un secīgu pārmaiņu skaid-
rojumā —, gan kā kultūrvēsturnieks — te daudzi 
zinās viņa Latvijas kultūras vēsturi. 1710—1800, kas 
arī šodien ir autoritatīvs zinātnisks monuments, 
gan arī kā augsta ranga mitoloģijas un reliģiju 
vēstures pētnieks. 

Viņš ir sastādījis latviešu dzejas antoloģiju Dzī-
vā dzeja (1955), kurā publicēti 99 latviešu liriķu 
dzejoļi, latviešu topoloģiskās dzejas antoloģiju 
Tā zeme ir mūsu (1958), Kārļa Skalbes Rakstus sešos 
sējumos (1952—1955), Augusta Saulieša īsprozas 
izlasi Neaizberamā aka (1956), vairākus zinātnisku 
rakstu krājumus. 

Trīs Johansona apjomīgi zinātniski darbi, vi-
ņam no 1961. gada strādājot Stokholmas Uni-
versitātes Reliģiju vēstures institūtā, izdoti vācu 
valodā. Johansons ir latviskojis trimdā izdotas 
Torntona Vaildera, Džozefa Konrada, Edgara 
Alana Po grāmatas, arī Džonatana Svifta pasaul-
slavenos Gulivera ceļojumus. 

Bez dzeju krājuma Mijkrēslī pēc Johansona 
nāves tika izdots vēl viens viņa dzejas krājums 
Krēslainie spoguļi (1984), kura pēcvārdos autora 
dzīvesbiedre dzejniece Veronika Strēlerte zīmīgi 
minējusi, ka Johansona komplicētās personības 
atslēgas meklējamas viņa dzejā. 

No Johansona visa daudzveidīgā devuma pir-
majā vietā es lieku viņa 18. gadsimta Latvijas kul-
tūrvēsturi un, protams, bagāto ražu esejas žanrā.

90. gadu sākumā trimdas grāmatizdevēja Dag-
nija Šleiere teica: «Ar katru Daugavas grāmatu 
mēs parādījām mēli padomju iekārtai, jo aizstā-
vējām mākslinieka un zinātnieka brīvību rakstīt 
un domāt tā, kā viņš to grib.» Andreja Johansona 
esejas pieder pie šīs radošā atraisītībā un domas 
brīvībā tapušās literatūras. Ê

Zinot to, ka pamatoti esmu 
VDK kartotēkā, uzskatu, ka 
uz visu padomju periodu 
tā daudzajos kontekstos 
un utopijās ir nepiecie-
šams plašs komunistisko 
ideoloģiju skaidrojošs 
skatījums, lai nenotiktu tā 
vienkāršošana.To iespējams 
veikt gan ar fundamentāliem 
pētījumiem, gan ar cilvēku 
dzīvesstāstiem, kas rakstu-
rotu tos psiholoģiskos un 
ideoloģiskos mehānismus, 
ar kādiem padomju sistēma 
manipulēja, veidojot homo 
sovieticus apziņu un vērtību 
kritērijus.
Viesturs Vecgrāvis, 2019
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Reiz es strādāju pie kāda zviedru dārznieka un 
vēroju, ka viņa ciklamenas uzzied viskošāk, sma-
gā trūdu zemē sakņodamās. Es vēroju to un do-
māju par trūdu augsni, kurā uzplaukuši Leopardi 
un Bodlēra, de Kvinsija un Turgeņeva darbi. Da-
žiem no viņiem šī augsne bija narkotiskās vielas, 
dažiem — nedziedināmas slimības, dažiem — pos-
tīga un apstulbota mīlestība vai tas viss kopā. Es 
nedomāju, ka vesels un veselīgs mākslinieks būtu 
predestinēts uz pieticīgākiem sasniegumiem 
nekā viņi, un ne katrs autors spēj māksliniecis-
ki profitēt no sava posta: daudzus tas brutāli sa-
lauž un iznīcina, nenovēlot nekādas kompensā-
cijas. Citiem turpretim tas kļuvis par dēmonisku 
katalizatoru, kura ietekmē viņu māksla iekvēlo-
jusies un uzbrāzmojusi visspēcīgāk.

Tā tas bijis arī ar opija dzeju. Cīnoties pret šā 
nāvekļa ēšanu un pīpēšanu, ir slēgtas starptau-
tiskas konvencijas, radītas baigi naturālistiskas 
filmas, par to ir runāts Tautu Savienībā un Ap-
vienotajās Nācijās. Šai cīņā ir iesaistītas policis-
tu un detektīvu armijas. Upuru skaits starp opija 
hroniskajiem lietotājiem ir milzīgs. Bet — pretējā 
virzienā — bez opija angļu literatūrai pietrūktu 
vismaz divu šedevru: Kolridža Kublahana un de 
Kvinsija Atzīšanās; frančiem nebūtu dažas Bod-
lēra «ļaunuma puķes»; latviešiem Jānis Ziemeļ-
nieks paliktu tikai pievilts un nobēdājies lauku 
ideālists, bez skanīgās smeldzes, kas radusies īs-
tenības un narkotisko vīziju konfliktos.

Pasaules totālajā ainā acīmredzot iekļaujas arī 
tādas kombinācijas, kur kā piederīgs kompo-
nents ietelp viss, ko mēs atzīstam par ļaunu savā 
tiešajā un ikdienišķajā aspektā. 

 1.
Jau tie, kam gadījies novērot Semjuelu T. Kolri-

džu bērnībā, savās atmiņās liecina, ka viņš reali-
tāti skatījis citādi nekā pārējie. Pēc šiem stāstiem 
liekas, ka bieži viņam tā bijusi tikai kails, optisks 
priekšstats, ko uztver acs, bet kas apziņā neie-
spiežas. Viņā strāvoja kāds neizsīkstošs nomo-

da sapņu avots, un jau tā iedarbe vien bija gluži 
narkotiska: faktus tas nomainīja ar aizplīvuro-
tām līdzībām un gribu iesaistīties «dzīvajā dzī-
vē» paralizēja līdz komikai. Uz jautājumu, par ko 
viņš nodomājis kļūt, plaši — kaut nesistemātiski 
— izglītotais Kolridžs mēdzis neliekuļoti atbildēt: 
«Varbūt par kurpnieku.»

Ar šādu dispozīciju, ko maz ietekmēja ir spoži 
sāktas studijas Kembridžā, ir karadienests kādā 
dragūnu pulkā, Kolridžs sasniedza vīra gadus. 
Viņš slimoja ar locekļu reimatismu un, meklē-
dams līdzekļus sāpju remdināšanai, nejauši sa-
stapās ar kādu Dr. Bedo. Pēdējais bija skolojies 
pie 18. gadsimta Anglijas savdabīgā dziednieka 
Dr. Brauna, kas aizstāvēja ieskatu, ka visas slimī-
bas ārstējamas ar divējām zālēm: opiju un degvī-
nu. Kolridžam parakstīja pirmo. 

Rūpīgās medicīniskās pārbaudēs ir pierādīts, 
ka opijs, mēreni un regulāri lietots, nav kaitīgāks 
par pāris reizes mēnesī iedzertu alkoholu. Hro-
niskas opija lietošanas sekas, kā to attēlo Britu 
enciklopēdija, turpretim ir šādas: «Pakāpenis-
ki zūd tieksme pat uz niecīgāko fizisko piepūli, 
darbs tiek pamests novārtā; smagākos gadījumos 
zūd ēstgriba, āda iegūst svinainu bālumu, un 
ķermenis noliesē tiktāl, ka indes upuris atgādina 
dzīvu skeletu.» Pusmūžā būdams, Kolridžs bija 
bīstami tuvojies šai smagāko gadījumu kategori-
jai, taču reizē jau arī sacerējis visus savus izcilā-
kos dzejas darbus.

Studijas viņš nepabeidza, savu ģimeni ļāva ap-
gādāt citiem; plašākās ieceres, atskaitot Dziesmu 
par veco jūrnieku, palikušas fragmentārā stāvoklī; 
viņa poēmās izcila loma ir gribas pamirdināša-
nai ar burvības vai suģestijas palīdzību. Šie pā-
ris fakti no desmitiem līdzīgu rāda savādu psihi, 
kurā spilgti plaiksnās domas un iejūtas, bet gan-
drīz pilnībā iznīkušas voluntārās spējas. Tāds gri-
bas zudums, liekas, var iestāties vienīgi tad, ja ie-
dzimtu sapņu narkozi kāpina vēl kāda mākslīga. 

1796. gadā Kolridžs kādu dienu, uz zviļņa at-
laidies, grauza opiju un lasīja vecu aprakstu par 
mongoļu imperatora Kublahana fantastisko pili, 
par tās krāšņajiem vārtiem, mirdzošajiem tor-
ņiem, zvēru dārziem un terasēm. Lasīdams viņš 
iegrima rēgainā miegā, kas — pretēji normālam 
gadījumam — nenozīmēja atpūtu, bet drudžainu 
aktivitāti. Izlasītie vārdi, sapņa apaugļoti, iedalī-
jās skanīgās, ritmiskās vienībās un veidoja maģis-
ki ņirbošas ainas. Tā ir viena no retajām reizēm, 
par ko uzglabājušies ticami pierādījumi, ka kāds 
dzejnieks savu darbu «iepriekš nosapņojis». Pēc 
trim stundām Kolridžs atmodās, sēdās pie galda 
un sāka sapnī redzēto un dzirdēto vienkārši n o -
r a k s t ī t . Sasniedzot vārdus:

Viņš medus rasu lūpās tvēris
Un paradīzes pienu dzēris.
Viņš dzirdēja, ka pie durvīm klaudzina. Viņš 

atvēra un ielaida kādu apmeklētāju, kas bija nācis 
nokārtot dažas praktiskas lietas. Pabeidzis garlai-
cīgo sarunu, Kolridžs atgriezās pie galda un mē-

Andrejs Johansons

Opija dzeja
Eseja
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Ilustrācija — Guna Poga

Andrejs Johansonsproza Opija dzeja

ģināja rakstīt tālāk. Bet sapnis ar dzejoļa atlikušo 
daļu un nobeigumu bija izgaisis. Tā arī Kublahans, 
viens no angļu lirikas meistardarbiem, palika ti-
kai fragments.

Vēsturiskais Kublahans bija Čingishana maz-
dēls, kas mongoļu impērijas tronī sēdās pēc 
sava vecākā brāļa Manguhana. Ja Čingishans 
jau kopš 13. gadsimta bijis pasaules drausmīgā-
kais biedēklis, kam cienīgs līdzinieks radies tikai 
mūsdienu Krievijā, tad Kublahanu apņem kāda 
zeltaina, romantiska migla, par ko šis despots 
var pateikties diviem eiropiešiem: Marko Polo 
un Kolridžam. Leģendārais venēcietis pavadīja 
Kublahana galmā ilgus gadus un, mājās atgrie-
zies, uzrakstīja grāmatu par «lielā hana» valstī-
bā pieredzētajiem brīnumiem, gan piemiegdams 
acis pret visu, kas varētu sabojāt šo varavīkšņaino 
ilūziju. Kolridžs sešus gadsimtus vēlāk to padzi-
ļināja tālāk ar dīvainām poētiskām vīzijām. Var-
būt 2500. gadā Staļina vasaras rezidence Sočos 
inspirēs kādu autoru tikpat spēcīgi kā Kublahana 
«prieka pils» Kolridžu — kas to var pasacīt?

Daudzas pazīmes liecina, ka Kublahana 54 rin-
das patiesi ir grafiskiem un akustiskiem līdzek-
ļiem fiksēts sapnis. Šai neparasti spilgto un kon-

krēto redzējumu virknē velti meklēt loģiku vai 
aktīvu intelekta darbību: tajā dominē tikai va-
riētas melodijas, kas kārtojas saskaņā ar iekšēju, 
analīzei nepakļaujamu likumību. Apziņai iedar-
bojoties, sapnim ir jāpārtrūkst un sapņotājam jā-
pamostas. Opija iespaids dzejolī ir acīm redzams: 
tajā valda karsoņa intensitāte, kas tomēr nav bi-
jusi ilgstoša kā slimībā, bet beigusies, tiklīdz or-
ganisms pārvarējis indi. Tādā kārtā Kublahans, šis 
«nemirstīgais murgs», nebūtu radies, ja Kolridžs 
zināmajā pēcpusdienā savus nomoda rēgus ne-
savienotu ar opija miega fantomiem.

Mūža otrajā pusē, gādīgu draugu aprūpēts, 
Kolridžs no opija gandrīz pilnīgi atradinājās. 
Savu sapņotāja iedabu viņš tādēļ nepazaudēja, 
bet reizē kļuva tik laisks, ka vairs pat nerakstīja. 
Kāds viņa biogrāfs visai zīmīgi stāsta: «Laikam 
paejot, Kolridžs rakstīja aizvien mazāk un runā-
ja aizvien vairāk. Daudzi nāca klausīties lielisko 
runātāju, tāpat kā agrāk bija nākuši klausīties Dr. 
S. Džonsonu; un var būt, ka daudzi arī ieguva no 
viņa visderīgākās zināšanas, vēlāk ietilpinādami 
savos darbos gudrības, kuras Kolridžs pats atstā-
ja neuzrakstītas, būdams pārāk sapņains vai pā-
rāk slinks.» 
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Lai dzejotu, Kolridžam bija nepieciešams opijs. 
Dzejniekam ar citādu nervu sistēmu pietiekams 
dzenulis ir inspirācija vai «normālas» poētiskas 
ietēles. Kolridžs jau kopš bērnības dzīvoja pastā-
vīgās iekšējās vīzijās, tādēļ viņam vajadzēja asāku 
impulsu, un tādu deva inde. Tas ir iemesls, kā-
pēc viņā kā narkotiķī nesaredzam nekādas tra-
ģikas. No sāpju remdināšanas līdzekļa opijs viņa 
īpatajai konstrukcijai nekļuva par verdzisku 
kaislību (to rāda viņa samērā vieglā atradinā-
šanās un normālais mūža garums), bet par savā 
ziņā neizskaidrojamu katalizatoru — bez šaubām, 
«dēmonisku» katalizatoru, kā jau iepriekš teikts.

Edvarts Virza par franču dzejnieku Žanu le 
Ū reiz rakstīja: «Beidzis dzert, viņš beidza arī 
dzejot un nomira kristīga cilvēka nāvē.» Līdzīgi 
epitāfijai, ko Kolridžs pats sev sacerēja īsi pirms 
nāves, par viņu varam sacīt to pašu, ja «dzert» ap-
mainām ar «ēst opiju». 

2.
Kolridža psihē opijs neizraisīja nekādus traģis-

kus konfliktus, jo pret reālās dzīves grūtībām un 
sarežģījumiem viņš bija tikpat kā imūns. Saviem 
sapņiem atbilstošas vērtības taustāmajā pasaulē 
viņš nemeklēja. Gluži citādi tas bija Jānim Zie-
meļniekam. Opija rēgs — Haijalija — tam kļuva 
par psihisku īstenību, ko viņš pūlējās atrast un 
mīlēt kā dzīvu sievieti:

Klīstu viens pa rudens vēri, 
Zelts un karmīns kokus vij.
Pāršalc vējš, un noskan sēri:
«Kur tu esi, Haijalij?»
Šie pūliņi, protams, palika veltīgi, un rezultā-

tā Ziemeļnieku plosīja un ruinēja trejādi apstākļi. 
Pirmkārt, nespēdams novilkt robežu starp sap-
ņiem un realitātēm, viņš pēdējām tuvojās tikai ar 
pretīgumu un neirastēnisku rūgtumu. Otrkārt, 
opijs viņam — pretēji nekā Kolridžam — nebija 
tiešs rosinātājs un impulsu devējs, bet kaislība un 
līdzeklis savas apkārtnes aizmiršanai. Atmodies 
viņš nejuta tieksmi rakstīt, bet gan tvert jaunu 
«sārto sapņu dūmu» un jaunas vīzijas:

Tad šausmās pamostos es klusi
Un redzu: viss tik sapnis bij.
Uz galda svece izdegusi...
Es nākšu atkal, Haijalij!
Beidzot, abu iepriekš minēto faktoru ietekmē, 

Ziemeļnieku nomāca morāli un reliģiski spaidi, 
kas kādā naksnīgā sarunā ar Dievu izskan ma-
kabros, izmisīgas smeldzes pārsātinātos toņos:

Man nav nekā,
es esmu beigts uz laikiem,
Kas bij reiz dārgs,
to nāves tumsa sedz, 
Vien slimā sirds
caur opiuma tvaikiem
Kā tālu zvaigzni
Tavu vaigu redz.
Būtiski tā ir vaimanu dziesma pašam pie sava 

šķirsta, tādēļ arī biežā «ei-ai» skaņu atkārtošanās 
tajā nav nekāda nejaušība.

Kolridžs sāka lietot opiju reimatisma, Ziemeļ-
nieks — kādas nieru kaites dēļ. Taču pretstatā 
Kolridžam viņš bija normālas konstrukcijas cil-
vēks, un inde viņu iespaidoja normālā veidā: sap-
ņos apskurbušu, veda pretim straujam galam. Ja 
Kolridža dzeja tikai vispārinot ieskaitāma kate-
gorijā, kas saistās ar sākumā minēto «trūdu aug-
sni», tad Ziemeļnieka beidzamo mūža gadu lirika 
tur iekļaujas vistiešākajā nozīmē.

Savās pirmajās grāmatās Ziemeļnieks bija ti-
pisks t. s. tiešā liriskā pārdzīvojuma dzejnieks, 
kam poētisko radīšanu atraisa acumirklīgas intī-
mas izjūtas un iedzimta ritma izjūta. Bez melo-
diskā dzidruma un modernās leksikas šīm vien-
kāršajām vārsmām nebija īpašību, kas tās atšķirtu 
no 19. gadsimta beigu posma mīlestības un sāpju 
dziesminieku darbiem. Šo atšķirīgo un latviešu 
literatūrā vienreizējo vaibstu tām piešķīra Haija-
lija, opija uzburts fantoms, ko pats Ziemeļnieks 
kādā vietā pielīdzinājis «kairam ornamentam uz 
drupām». No viņa dzīves pēc Haijalijas naktīm 
tiešām atlika tikai drupas, bet atlika uz tām arī 
ornaments — neliels dzejoļu cikls, poētisks do-
kuments par tipiskas starpkaru laikmeta psihes 
vibrācijām un svārstībām.

Divdesmito gadu sākumā Ziemeļnieks ne-
bija ne ekspresionists, nedz miglaina pacifis-
ma un humānisma sludinātājs. Ekspresionisma 
atplūdi un abstrakto cilvēcības ideālu sabru-
kums tādēļ viņu, šķiet, nevarēja skart tik sāpī-
gi kā, piemēram, Sudrabkalnu, kura pārdzīvotā 
vilšanās praktiski bija pielīdzināma visu vērtību 
bojāejai. Un tomēr — Ziemeļnieks bija dziļi ie-
sakņojies tais gados, par kuriem Virza redzīgās 
bažās rakstīja:

Tā ticam vārdiem mēs, kas nāk no katra meļa,
Ka tagad nezinām nu tālāki vairs ceļa
Šai ceļu mudžeklī, un jājautā ir mums
Ar lielām izbailēm, kāds mūsu uzdevums?
Šie vārdi spilgti izteic noskaņu, kāda valdīja 

latviešu dzejā 20. gadu otrajā pusē. Virzam un 
citiem izeju no šā strupceļa parādīja viņu na-
cionālā vitalitāte. Laba tiesa pārējo — Sudrab-
kalna, Laicena un Padomju Krievijas dzejnieku 
ietekmē — pievērsās sociālistiski iekrāsotiem 
eksperimentiem. Bet Ziemeļnieks palika stā-
vam vidū, nespējot nogriezties ne pa labi, ne pa 
kreisi.

Neprazdams šo neziņu pārvarēt ar konstruk-
tīvu domāšanu, viņš to aizplīvuroja ar sapņiem 
un vīzijām. Šos sapņus mākslīgi vairodams, viņš 
ruinēja un izdzēsa savu dzīvi jau pirms pusmūža, 
tālāka ceļa neatradis. Bet dažs labs, kurš aizgāja 
bojā, atstādams savu neziņu un nevarību drama-
tiski kāpinātās liecībās, dzejai ir nozīmējis vairāk 
par dažu labu ceļa atradēju, kas, pats ar sevi dziļi 
apmierināts, nosoļojis pa to līdz mierīgam un go-
dājamam mūža galam.

Ai dzeja, ai dzeja, tu mīklaina puķe!
Tu dīgsti un zaļo uz siržu trūdiem.
(Jānis Poruks.) Ê

Andrejs Johansonsproza Opija dzeja
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proza

Vējainās krēslas apņemts, viņš nekustīgi guļ uz auk-
stā asfalta. Elpa kļūst arvien smagāka, un ikkatru brīdi 
dienvidvējš draud piepildīt plaušas ar pēdējo dvašu. Lai 
gan viņš nezina, kā šeit nokļuvis, viņš saprot, ka te viņu 
sagaida gals.

Revera kungam nekad nav paticis ilgi gulēt, 
taču tajā rītā nelāgais sapnis pamodināja viņu 
stundu pirms modinātāja zvana. Viņš vienmēr ir 
baidījies no nāves. Nenovēršamais gals uzdzina 
šermuļus, un savu vientulību viņš pilnībā veltīja 
vienīgi domām par to brīdi, kad viņam tā tiks ne-
atgriezeniski atņemta.

Tase kafijas ātri vien lika pagaist atbaidošajai 
zemapziņas galerijai, caur kuru viņu bija izvedusi 
šī nakts. Brokastlaikā viņš, kā parasti, lasīja avīzi. 
Duša. Krekla gludināšana. Tumši zils uzvalks. Īsa 
neizlēmība, kad jāizraugās kaklasaite. Ar dažiem 
vēzieniem viņš atjaunoja kurpju spīdumu, paņē-
ma portfeli un izgāja no dzīvokļa. Pirmdiena bija 
oficiāli sākusies.

Kaimiņus viņš nesveicina. Kad viņš ir spiests 
dalīt liftu, viņa skatiens un domas rimti aizklīst 
kaut kur tālumā, vietās, kas citiem nav pieejamas. 
Nē, viņš neignorē cilvēkus savā tuvumā. Tas ir, 
svešai klātbūtnei Revera kungs vispār nepievērš 
ne mazāko vērību. 

Uz darbu viņš dodas kājām. Iedams pa galve-
no avēniju, viņš ceļu saīsinātu uz pusi, taču gājē-
ju masas Revera kungam iedveš riebumu. Asto-
ņas šķērsielas dāvā viņam tik ierastās ietves, uz 
kurām var viegli atpazīt savus soļus, tomēr arī te 
viņš laiku pa laikam piedzīvo negaidītas tikša-
nās. Šajā rītā no tumša stūra viņu uzrunāja sveša 
balss:

— Kungs, arī man reiz bija skaists uzvalks un 
soma, tieši tāpat kā jums. No rītiem es modos ar 
mērķi un devos uz vietām, kur biju cienīts. Taču 
dzīve ir netaisna pārvērtībās, ko tā mums sagādā. 
Kungu tā bieži vien pataisa par bezpajumtnieku, 
taču bezpajumtnieku reti padara par kungu, — 
sacīja cilvēks saplēstās drēbēs.

— Vai jūsu nelaime ir dzīves roku darbs, kā sa-
cījāt, vai arī tās būs jūsu kājas, kas izvēlējušās ne-
pareizo ceļu?

— Varbūt patiešām es staigāju nepareizajās kur-
pēs. Taču likteni es vainoju tajā, ka šo nelaimīgo 
pāri tas uzmeistarojis tieši manām kājām.

— Tad jums ērtāk būtu staigāt basam. Varbūt 
tad jūs būtu tas, kurš veic pareizo izvēli, nevis tas, 
kuru izraugās liktenis, — Revera kungs pabeidza 
īso sarunu.

Nonācis pie stikla debesskrāpja, viņš ar atturī-
gu galvas mājienu pasveicināja durvju sargu. Vai-
rāk aiz patmīlas nekā laipnības. Ar lielu piepūli 
viņš apspieda smaidu, kas iezīmējās sejā. Par ie-
rašanos darbavietā Revera kungs priecājās daudz 
vairāk nekā citi cilvēki.

Darbs vienmēr ir bijis pirmajā vietā. Nesabied-
riskums bija tikai sagādājis viņam birojā vairāk 
vietas ambīciju īstenošanai. Šāds stāvoklis firmā 
un citu cieņa ir uzcītības un attapīga prāta augļi. 
Neviens viņu neapskauž, taču visi viņu ciena. Ar 
to ir pilnīgi pietiekami, viņš uzskata.

Un, lai gan panākumi darbā maksā dārgi dau-
dziem, kas izraudzījušies šādu ceļu, Revera kun-
gam sabiedriskās dzīves trūkums ir mazs upuris, 
ko viņš ar patiku uzņēmies. No skolota cilvēka 
ar džentlmeņa manierēm un nemaz ne netīkamu 
izskatu varētu sagaidīt, ka viņš daudz laika pa-
vadītu sabiedrībā, taču šis nav tas gadījums. Viņš 
nekad nav jutis vēlēšanos iejaukties citu privā-
tajā dzīvē. Tā kā viņš labi saprot, ka iepazīšanos 
neizbēgami pavada abpusēji līdzvērtīga atklā-
tības deva, tuvas draudzības ir tas sabiedriskais 
līgums, kuru viņš ir atteicies pieņemt. Vienkār-
ši pats savu personību viņš skopulīgi sargā, bet 
to personības, kurus varētu iepazīt, viņš nevērtē 
diez cik augstu. Savu plašo dzīvokli un namiņu 
kalnos viņš nedala ne ar vienu citu. Vientulība 
Revera kungam liekas gluži apmierinoša sabied-
rība.

Darbā, kā ierasts, viņš ierodas pirmais un aiz-
iet no tā pēdējais. Šodien viņš pieņēma divus cil-
vēkus, kas lūdza palīdzību birokrātisko procesu 
jautājumos. Kāda vecāka kundze atzina viņu par 
ļoti laipnu un uzmanīgi sekoja līdzi viņa skaidro-
jumiem. Atvadoties viņa sirsnīgi pateicās par pa-
līdzību. Savukārt jaunietis atpazina viņā visu to, 
par ko savā dzīvē nevēlējās kļūt, un ar lielu pie-
spiešanos klausījās sprediķos no personas, kuru 
it nemaz necienīja. Pamezdams biroju, viņš bija 
daudz atturīgāks ar pateicībām.

Revera kungs skaidri apzinās, ar kādu mērauk-
lu viņu vērtē klienti un kolēģi. Lai gan sabiedriski 
nepieredzējis, viņš itin labi pazīst skaudības no-
mocīta un nezināmā apburta prāta ziņkāri. Viņš 
centīgi pēta sociālās normas un cilvēku uzvedī-
bu, taču nekad kā aktīvs līdzdalībnieks tiešā kon-
taktā, bet tikai kā kautrs antropologs, kurš no at-
statuma ļauj vaļu vuajēriskam skatienam.

Tiekšanās pēc attāluma, kurā emocijas izplūst, 
ir būtiska Revera kunga rakstura iezīme. Viņa 

Sapnis
Valents Pavličs

Stāsts

Valents Pavličs (Valent 
Pavlić, 1985) — augstu 
vērtēts horvātu jaunās 
paaudzes prozists, 
dzīvo Zagrebā. Maģistra 
grāds franču valodā, 
literatūrā un mākslas 
vēsturē. Žurnāls 
Domuzīme piedāvā 
stāstu no autora pirmā 
krājuma Evanesco, 
kas izdots 2016. gadā, 
kad Pavličs tika 
izraudzīts kā galvenais 
autors Horvātijas 
pārstāvēšanai 
Frankfurtes grāmatu 
gadatirgū.



20

Valents Pavličsproza Sapnis

dziņa pēc distances, ko var šķērsot tikai pasle-
pens skatiens, bija pakāpeniski attīstījusies nova-
karēs uz balkona, no kura viņš vēro gājējus. Tur 
gadu laikā viņš iepazinis cilvēku noskaņojumus 
tūkstoš dažādās interpretācijās. No jauniem, mī-
las pārņemtiem pārīšiem, kas sazinās ar pieskā-
rieniem parka ēnā, līdz pat nogurušiem, nervo-
ziem cilvēkiem, kuri citiem atvēl vien skarbas 
grimases. Revera kunga sabiedriskā dzīve noris 
tieši uz viņa balkona, kurp viņš aicina paviesoties 
tikai tās aprises, kas tīkamas viņa skatam. Ban-
kets šaurā telpā ar simtiem dvēseļu līdzdalību, 
kuras nenojauš par sanākšanu, kurā piedalās.

Pārnācis no darba, viņš pagatavoja vakariņas. 
Intīmas dzīres. Glāze vīna. Sāta sajūta, kas notru-
lina miesu. Ar grāmatu rokā viņš iznāca uz balko-
na, no kura laiku pa laikam pameta paviršu, taču 
it nemaz ne nejaušu skatu uz ielu.

Trīsdesmit izlasītu lappušu ir pietiekams vei-
kums šim vakaram, viņš novērtēja un devās gu-
lēt. Apgūlies viņš pavisam aizmirsa baiso sapni, 
taču nakts, kas pienāca, nolēma atgādināt par 
aizmirsto un atkal sūtīja nelūgto viesi. Tā nu sap-
nis, tas pats, kas pagājušajā naktī, turpinājās.

Nekustīgi gulēdams uz asiņainā asfalta, viņš ierau-
ga laikraksta lapu, ko garām aiznes vējš. Viņš nesalasa 
virsrakstu, it ne vārda, tikai stūrī pamana datumu. Tas 
ir datums, kas vēl pienāks. Diena, no kuras viņu šķir 
vien trīs naktis.

Atvieglojums, ko viņš pamodies sajuta, bija īss. 
Viņš nespēja novērst domas no drūmā sapņa, un 
viņa ķermeni pārņēma slimīgs vājums. Viņš tik 
tikko spēja sakopot spēkus, lai pieceltos no gul-
tas. Ar aukstu ūdeni viņš nomazgāja seju, jau ie-
priekš zinādams, ka ar to nebūs pietiekami.

Brokastis viņš neēda. Izkritusi no trīcošajām 
rokām, saplīsa kafijas tase. Tikai siedams kur- 
pju auklas, viņš pamanīja, ka kreisajā kājā uzvil-
cis melnu, bet labajā — zilu zeķi. Ar lielām mokām 
sagatavojies doties uz darbu, viņš saskārās ar pro- 
blēmu, kādu nekad iepriekš nebija pazinis. Šajā 
rītā iziešana uz ielas pārvērtās par izaicinājumu.

Dzīvokļa durvis bija kā cietuma restes, kas 
viņu sargāja no sastapšanās ar asfaltu. Ieslodzī-
tais pats ar sava cietuma atslēgu. Viņš iedomā-
jās paziņot, ka saslimis. Tomēr, nedaudz savācies, 
devās uz darbu.

Viņa gaita bija ātrāka, neierasta. Neskatīda-
mies apkārt, viņš platiem soļiem steidzās pretī 
mērķim.

— Labdien, Revera kungs, — viņu, kā vienmēr, 
sveicināja durvju sargs. Viņš nesaņēma atpakaļ 
pat ne galvas mājienu. Revera kungs ieskrēja ēkā, 
nepievērsdams durvju sargam uzmanību.

Ienākdams viņš nespēja izspiest no sevis smai-
du kā iepriekšējā dienā. Nemiers bija nodzēsis 
jebkādas patikas pazīmes viņa sejā. Tam par spīti, 
darbā viņš, protams, ieradās pirmais.

Sapnis viņu vajāja visu dienu, kas viņam, kā 

nekad iepriekš, sagādāja grūtības darbā. Viņš aiz-
mirsa par tikšanos, kas bija norunāta pusdienlai-
kā, bet pēcpusdienā telefonsarunas laikā nevarē-
ja atrast dokumentu, kuru apsprieda ar klientu, 
lai pēc tam to ieraudzītu stāvam galda vidū. Ap-
zinādamies savu nolaidību, kā arī apstākli, ka pa-
rasti tas ir viņš, kas kolēģiem nemitīgi norāda uz 
kļūdām, viņš bija gatavs pazemīgi uzklausīt citu 
kritiku. Taču kritikas nebija. Darbabiedrs neie-
rašanos uz tikšanos ātri vien pārvērta par joku, 
norādīdams, ka arī Revera kungam vajadzētu 
būt iecietīgākam pret citiem, bet klients ar smai-
du pieņēma atvainošanās, ar kurām tika apbērts. 
Darbabiedri viņam neraksturīgo izklaidību uz-
tvēra kā sen gaidītu pārmaiņu, bet viņam pašam 
tā traucēja, un viņš apzinājās, ka jāatrod risinā-
jums. Viņš pameta biroju pusstundu agrāk.

Pārnācis mājās, viņš ieviesa dažas izmaiņas 
dienas režīmā. Ēstgriba bija viņu galīgi pametusi, 
un viņš paēda pieticīgāku maltīti un citādi. Glāzi 
vīna viņš nomainīja pret tasi tējas, bet, iziedams 
uz balkona, grāmatu atstāja uz dzīvojamās ista-
bas galda. Pārliecināts, ka lasīšana rosina iztēlē 
nedabiskos sapņus, viņš nosprieda, ka ar īsu at-
turēšanos spēs atbrīvoties no baisajām ainām, ko 
nesušas iepriekšējās naktis. Nedaudz aiz bailēm 
gulēt, nedaudz aiz noguruma trūkuma viņš ilgi 
atlika došanos uz gultu. Paslēpies balkona ēnā un 
pavērsis skatu lejup, viņš sekoja līdzi gājējiem.

Līdz vēlai naktij viņš vēroja, kā parkā uz sola 
maigojas kāds pārītis. Jauneklis stundām turēja 
meiteni savās skavās, glāstīdams matu šķipsnu 
virs viņas auss. Pateicīgs par sabiedrību šajās vē-
lajās stundās, Revera kungs negribīgi atzina, ka 
viņus apskauž. Viņš nebija radis pie šādas sajū-
tas, un bija vajadzīgi daži mirkļi, lai viņš pilnī-
bā to apjaustu. Greizsirdību pret nepieredzētām 
baudām. Ilgas pēc tā, kas palaists garām. Reve-
ra kungs attapās, ka pārvērtē savas izvēles dzīvē 
un nožēlo par atmiņām, kuras nav guvis. Taču šis 
stāvoklis neturpinājās ilgi. Strauji izrāvies no sa-
vādās melanholijas, viņš nosodīja īso vājuma un 
šaubu brīdi.

Pēc jauno mīlētāju šķiršanās naksnīgais parks 
kļuva tukšs, bet Revera kungs ar bailēm devās uz 
gultu, nervozi gaidīdams nomācošo nakts kalei-
doskopu. Viņš ieviesa nelielas izmaiņas vakara 
rituālā, lai gan bija gatavs daudz lielākiem upu-
riem, lai tikai viņu atkal nepiemeklētu tas pats 
sapnis. Smagums pārņēma plakstus, bet prātu 
pārpludināja drūmas ainas. Trešo nakti pēc kār-
tas Revera kungs iegrima tajā pašā nemierīgajā 
sapnī. Un šajā naktī tas izvērtās vairākās ainās.

Asinis uz asfalta. Vēja nesta avīzes lapa. Pēkšņi sāk 
līt. Ūdens aizkars lēni nolaižas pār drūmo skatu. Ap ne-
dzīvo ķermeni pamazām aug peļķes.

Daļa sapņa iespraucās īstenībā. Lietus vietā, 
kas lija uz asfalta, gultā viņu pamodināja auksti 
sviedri. Nejaušā sapņa materializācija piespieda 
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viņu strauji izlēkt no gultas. No otra istabas gala 
viņš uzlūkoja miklos palagus ar tādu riebumu, it 
kā tas būtu draudīgais asfalts no sapņa. Viņš ne-
uzdrošinājās tuvoties gultai un nespēja iedomā-
ties, ka vēl kaut nakti varētu pavadīt tajā.

Pirmajā dienā sapnis viņu nenospieda, otra-
jā dienā viņa nemiers bija daudzkārt spēcīgāks, 
bet stāvoklis, kas viņu pārņēma trešajā rītā, ro-
bežojās ar neprātu. Viņš nervozi soļoja pa istabu, 
nespēdams veltīt domai ne vairāk par īsu mirkli. 
Viņš prātoja par savas nelaimes iespējamajiem 
cēloņiem un veidiem, kā no tiem atbrīvoties, taču 
pie atbildes nenonāca.

No visas ilgi būvētās rutīnu virknes, kuru piln-
veidošanai bija veltīts tik daudz laika un pūļu, 
tajā rītā netika izpildīta neviena. Viņš neiedo-
mājās ne par ēdienu, ne higiēnu. Arī darbs vairs 
nešķita svarīgs. Biroja papīru pasaule, viņa eksis-
tences jēga un mērķis, pēkšņi kļuva par nenozī-
mīgu ikdienas daļu. Revera kunga civilizētība at-
deva vietu mežonīgai cīņai par eksistenci.

Iepriekšējā dienā viņš baidījās iziet no dzīvok-
ļa, bet tagad tieši te draudēja briesmas. Sienas, pie 
kurām viņš bija tā radis, vairs nebija patvērums. 
Sapņa pravietiskuma pārņemtās domas nomā-
ca viņu mājas drošībā un draudēja saspiest. Viņš 
nolēma pavadīt dienu kalnu namiņā.

Četras stundas ilgais ceļš ar autobusu aizve-
da viņu līdz mērķim. Diena aizritēja pastaigās 
pa kalnu takām, tomēr rudens skaņas un krāsas 
pavisam pagaisa Revera kunga mehāniskajā garā. 
Viņam nekad nav paticis doties uz kalniem, kad 
tur valda rudens. Ainavas aizdomīgajā krāšņu-
mā viņš saredzēja mājienus par ziemu. Apkārtnes 
mākslotā romantika nospieda viņu, gluži kā sal-
kana melodija nepatīkami atbalsojas pie klusuma 
miera radušā ausī. It nemaz nejuzdams gaisotnes 
valdzinājumu, kurā meklējis patvērumu, viņš sa-
īsināja pastaigu un atgriezās namiņā.

Neskartās dabas rāmumā kilometriem no 
dzelzs civilizācijas viņš pavadīja vakaru, atvēr-
dams sava prāta slēptākās atvilktnes. Nepār-
trauktie atgādinājumi par nāvi noveda pie tā, ka 
viņš nespēja tikt vaļā no sajūtas, ka tas ir sods 
par viņa izvēlēm dzīvē, tomēr ar šādu spriedu-
mu viņš nespēja samierināties. Neņemdams vērā 
citu vērtējumus, viņš zināja, ka viņa dzīves bez-
personiskums atbaida daudzus, taču viņš neļāva 
nevienam sevi nosodīt.

— Kuram ir tiesības teikt, ka viena dzīve ir maz-
vērtīgāka par citu? — viņš teica vienīgi savām au-
sīm. Paša balss skaņa viņu iedrošināja.

— Ikviena tiesa ir netaisna, jo novērtēt savu lik-
teni var vienīgi dvēsele, kas to pārvalda, — viņš 
eleganti secināja. Taču, kad skaņa pameta telpu, 
viņš sajutās iztukšots.

Pāris īsu dienu un savādie apstākļi, kas bija 
viņu atveduši uz šo namiņu, darīja pielaidīgākus 
Revera kunga uzskatus. Viņš sāka šaubīties par 
spēju pārvaldīt nepielūdzamo likteni, bet tiesī-
bas, uz kurām viņš pretendēja savā dzīvē, izskatī-

jās pēc apmāna. Negribīgi viņš apjauta visaptve-
rošā laika plūduma varu, un gadījums kā galējais 
pārmaiņu mehānisms deva viņam svaigu per-
spektīvu uz paša dzīvi. No attāluma, kā parasti, 
ik vakaru vērojis gājējus, nu viņš pētīja pats sevi.

Viņš centās atcerēties savas jaunības sejas un 
pārmaiņu iemeslus. Kalnu namiņa tumsā viņš 
mēģināja saskatīt zēnu, kurš aizdomājies, ko ne-
sīs nākotne. Viņam neizdevās viņu sasaukt. Atmi-
ņas par viņu pārvērtās bālā pagātnes ainā, tik ne-
īstā, ka uz brīdi viņš nodomāja, ka nekad nemaz 
nav bijis šis zēns. Atdodams atmiņas aizmirstībai, 
Revera kungs vienmēr ir dzīvojis mirklim, pagāt-
nes un nākotnes nenoslogotas esamības kristā-
la kausā, vietā, kuras robežas iezīmē viņa tuvākā 
apkārtne. Tur Revera kungs bija viens, vienmēr 
pilnīgi viens.

Dzīves nenovēršamībā viņš atrada mierināju-
mu un uzmundrinājumu. Viņš saprata, ka nav 
pavadījis dzīvi, aizrautīgi piepildīdams zēnības 
sapņus, bet vienmēr ar skaidru prātu pieņēmis 
mirkli — šo nepielūdzamo, taču taisnīgo kungu. 
Viņš zināja, ka tas ir pienākums, no kura izdodas 
izvairīties tiem, kas tiecas pēc saviem sapņiem, 
taču viņš nebija viens no tiem. Viņa gadījumā 
sapņi bija tie, no kuriem viņš bija nolēmis bēgt. 
Īpaši tas pēdējais.

Domu pārņemts, viņš sagaidīja rītu. Ar saprāta 
spēku viņš uzvarēja spītīgo zemapziņu, un aus-
ma viņu sagaidīja nogurušu, tomēr apmierinātu 
ar to, ka viņš nav bijis spiests sastapties ar sap-
ni. Par spīti mākoņiem, kas aizklāja sauli, rīts bija 
pilns miera, un Revera kungs attapās, ka izbauda 
apkārtni, ko vēl pagājušajā dienā bija atzinis par 
atbaidošu. Viņš nolēma vēlreiz doties pastaigā pa 
meža takām.

Rudens ainava viņu vairs nenospieda. Viņš 
vairs nejutās kā svešs objekts, kas iztraucē deli-
kāto apkārtnes līdzsvaru, kuram nav piederīgs. 
Daba iedvesa pārliecinātību, un Revera kungs 
sajuta labpatiku par jaunas draudzības dzimša-
nu. Paša pārvērtības iedrošināts, viņš sagatavojās 
atgriezties pilsētā un pieņemt kaujas, no kurām 
bija aizbēdzis.

Atgriešanās bija nogurdinoša. Ceļa monotoni-
ja un gurdenums, kas bija pievienojies līdz ar ne-
gulēto nakti, pamazām pārņēma viņu savā varā. 
Pilsētas pelēcīgums ieskāva nogurušo ceļinieku, 
kurš atgriezās mājās, un pavadīja viņu līdz dzī-
voklim, aizslaukot prom atmiņas par ārpus sie-
nām pavadīto dienu.

Viņš atkal mēģināja uzsākt cīņu pret nakti, taču 
tumsa ar visu savu svaru uzkrita viņa plakstiem. 
Viņš aizmiga uz balkona, vērodams gājējus uz ie-
las.

Elpa pretojas vējam. Avīzes lapa, ko apzīmogojušas 
asinis. Lietus iekrāsota krēsla, bet pēc tam — tumsa. 
Sapnis beidzas patvaļīgi, bez gulošā piekrišanas. Vien 
nebūtības izsauktais nemiers piespiež viņu pamosties.
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Viņš pamostas uz balkona, kur bija aizmidzis. 
Cilvēki pieturā klusumā gaida autobusu, kamēr 
bērni skaļos bariņos dodas uz skolu. Viss iekļau-
jas pavisam parastas piektdienas monotonijā. 
Visi, izņemot Revera kungu.

Pacēlis skatu, pelēkajā tālumā viņš pama-
na drūmus mākoņus, kas lēnām tuvojas pilsē-
tai. Viņš vairs nešaubās par sapņa piepildīšanos. 
Gals, kas viņu šodien gaida, ir neizbēgams.

Padošanās prātam dāvā skaidrību. Viņš vien-
laikus jūt bailes un mieru, izmisumu un pakļau-
šanos liktenim. Pārpilns emocijām, viņš samieri-
na sava gara pretstatus. Sajuzdamies, it kā tikai 
tagad būtu pamodies no sapņa, par kuru pārvēr-
tusies viņa dzīve, viņš nespēj apspiest smaidu, 
kas viņu pārņem, šķirot savas dzīves lappuses. 
Viņš ierauga, ka četrdesmit garus gadus iespē-
jams iespiest pāris īsos teikumos. Parādīt dažās 
bezpersoniskās fotogrāfijās. Tad viņš pietuvojas 
katarsei, kādu nekad iepriekš nav spējis iedomā-
ties. Dziļi iesakņojušos ieradumus viņš nolemj 
nomainīt ar to pretmetiem, it kā apmierinādams 
ziņkāri. Viņš vēlas mainīt visu, kas viņa spēkos, 
un nodzīvot dienu pretēji visām iepriekšējām.

Tumši zilo uzvalku un piemērotu kaklasaiti 
viņš nomaina pret nonēsātām biksēm un vecu 
kreklu, ko atrod skapja dziļumā. Portfeli viņš at-
stāj uz darbagalda un rokām kabatās iziet no dzī-
vokļa, neaizslēdzis durvis.

Liftā viņš sastop slimīgo sirmgalvi, kurš dzīvo 
divus stāvus zemāk. Viņš sirsnīgi paspiež viņam 
roku un apjautājas par veselību. Likstu sirmgal-
vim ir tikpat, cik gadu, un viņš tās visas uzskai-
ta, pirms lifts apstājas pirmajā stāvā. Nespēdams 
atcerēties nevienu mierinājuma vārdu, Revera 
kungs novēl sirmgalvim jauku dienu.

Pa galveno avēniju viņš dodas uz darbu. Viņš 
iet cauri pūlim, neļaudams steigai paātrināt viņa 
gaitu. Savu precizitāti viņš nu uzlūko kā nevēla-
mu pavadoni un ir nolēmis no tās izvairīties.

— Labrīt, Revera kungs, — viņam novēl dur-vju 
sargs.

— Kungs, esiet tik laipns, kāds ir jūsu godātais 
vārds?

— Mans vārds? Roberts, kungs.
— Labs rīts arī jums, Robert, — sveicina Revera 

kungs un uzliek viņam uz pleca roku. — Kā jums 
šķiet, kāds laiks mūs šodien sagaida?

— Nu, spriežot pēc visa, izskatās, ka būs lietus.
— Domāju, ka jums taisnība, — atbild Revera 

kungs, nepaceldams skatu uz debesīm.
Birojā viņš ierodas ar divu stundu nokavē-

šanos. Tajā pašā brīdī no rūpīgi sakārtotajiem 
plauktiem viņš ar dažām straujām kustībām no-
gāž visu to saturu uz zemes. Pēc tam atver logu 
un sāk mest ārā uz ielas formulārus, kurus ga-
diem uzcītīgi aizpildījis. Tas viss notiek darba-
biedru acu priekšā, kuri nezina, ar ko izskaidrot 
sava paraugkolēģa uzvedību. Kad birojā sāk val-
dīt šāda nekārtība, izkustināt vēl vienu priekšme-
tu nozīmētu mēģinājumu atgriezties pie kārtības, 

un Revera kungs aiziet. Viņu pavada čuksti par 
pēkšņo neprātu, bet viņš netērē laiku, lai attais-
notos. Šī diena ir pārāk svarīga.

Atgriezies uz ielas, viņš dodas uz tuvāko kro-
gu. Nekad nepārspīlējis ar alkoholu, šodien viņš 
vēlas to labot. Viņš sēž pie bāra letes un pasūta 
dažādus dzērienus, bet dienu darbā viņš pārstās-
ta ikvienam, kurš gatavs klausīties.

Vairākas krogā pavadītās stundas aizmiglo viņa 
skatienu, tāpat kā domas. Viņš lēnām sašļūk bāra 
krēslā, un tad viņu pārņem nepazīta sajūta. Ar 
reibušu skatienu viņš novērtē vīriešus sev apkārt 
un izraugās sev līdzīgāko. Pretējā letes pusē kluss 
un bikls cilvēks dzer tikko ielietu dzērienu. Re-
vera kungs lēnām pieceļas un, pieturēdamies pie 
visa, kas pagadās pa rokai, dodas pie izraudzītā. 
Kreiso roku viņš uzliek viņam uz pleca, kamēr ar 
labo spēcīgi iebelž viņam pa zodu. Viņš nokrīt uz 
grīdas, kur Revera kungs viņam velta vēl divus 
vai trīs sitienus, kamēr arī pats saņem vienu no 
bārmeņa, kurš nolēmis pielikt punktu šīm izklai-
dēm. Apziņa atgriežas pēc stundas uz ietves aiz 
kroga.

Nežēlīgās galvassāpes viņš cenšas novērst, 
klaiņodams pa pilsētu. Uzmanīgi aptaustīdams 
zilumu zem kreisās acs, viņš cenšas apvaldīt ap-
kārtni, kas peld reibušā skatiena viļņos. Pēc kāda 
laika svaigais gaiss padara skatienu skaidrāku un 
atklāj jaunu perspektīvu uz pilsētu. Bezmērķīgas 
pastaigas viņš vienmēr uzskatījis par zudušu ro-
mantiķu laika kavēkli, taču tieši šāda staigāšana 
aizved viņu līdz nepazīstamām ielām un ēkām, 
kuras viņš nekad nav redzējis. Jaunā perspektīva 
mulsina, un viņš sajūtas neomulīgi. Viņš cenšas 
savākties, taču tad kā draudīgu čukstu sajūt zie-
meļvēja vēsmu. Vējš no sapņa liek viņam mesties 
skriešus.

Pēkšņi ikkatra svešā iela kļūst par neizmanto-
tu iespēju, un Revera kungs attopas, ka bēg caur 
savas bezpersoniskās esamības labirintu, meklē-
dams glābiņu. Pēc īsa skrējiena, palicis bez elpas, 
viņš apstājas pie nama, kurā dodas vīrieši, meklē-
dami sieviešu uzmanību, kuras savai sabiedrībai 
uzliek cenu. Revera kungs nekad dzīvē nav pie-
dzīvojis intimitāti ar sievieti. Pat nepalūkodamies 
apkārt, viņš aukstasinīgi dodas priekanamā.

Durvis atver veca, tukla sieviete ar cigareti 
mutē, kura aicina viņu ienākt. Bez mazākās kaut-
rības viņš pieprasa jaunas melnmatainas dāmas 
kompāniju.

— Pārējās kvalitātes nav svarīgas. Būšu apmie-
rināts ar ikkatru, kuru izdaiļo šie divi epiteti, — 
viņš pašpārliecināti saka.

Sieviete ar aizdomām aplūko svaigo zilumu 
uz nepazīstamā vīrieša sejas, taču, tiklīdz Revera 
kungs izvelk naudas žūksni, viņas lūpās atgrie-
žas smaids. Viņa laipni aizved viņu uz otro stāvu, 
tumšu istabu, kas iemirdzas sārtos toņos, tiklīdz 
viņa ieslēdz gaismu.

— Meitene jums drīz pievienosies, — viņa pa-
skaidro.

Valents Pavličsproza Sapnis



23

Veronika, kā 
tu domā, vai 
ir iespējams 
vienā dienā 
ņemt visu 
savu dzīvi un 
iespēt visu, 
kas palaists 
garām?

Viņš bija domājis, ka būs nervozs, kad beidzot 
pienāks intimitātes brīdis ar sievieti, tomēr šīs 
dienas nepareizība novērš saspringumu. Atveras 
durvis, un istabā ienāk jauna meitene, tieši tāda, 
kādu viņš bija iedomājies. Viņš pajautā viņas vār-
du, un viņa atbild — Veronika.

Viņš netērē laiku. Uzreiz pienāk pie viņas un 
sāk rupji vilkt nost drēbes no viņas auguma. 
Skūpsta viņas seju, kaklu, krūtis un iegrūž viņu 
gultā. Nometis savas drēbes, viņš pievienojas 
meitenei.

Pieredzes trūkums kļūst redzams tikai pēc da-
žiem mirkļiem. Neveiklās kustības sagādā viņam 
vairāk moku nekā baudas, un tad meitene pār-
ņem iniciatīvu. Viņa saprot, ka viņai darīšana ar 
vīrieti, kurš ar daudz ko atšķiras no ierastajiem 
klientiem. Ar šajās telpās gūto pieredzi Veronika 
viegli sniedz Revera kungam baudu.

Pēc īsas atpūtas viņš pieceļas. Iekāpis biksēs, 
viņš izvelk vēl dažas banknotes no kabatas un 
lūdz meitenei, lai viņa paliek kaila guļam gultā. 
Viņš staigā pa istabu, skatīdamies uz kailo meite-
ni, kas divreiz jaunāka par viņu.

Vai tas nozīmē, ka viņa atrodas sava ceļa pusē? 
— viņš jautā. Kad viņa sāks redzēt sapni, līdzīgu 
manējam? Pēc divdesmit gadiem? Trīsdesmit? Vai 
man viņu brīdināt? Nē, tam nebūtu jēgas, — se-
cina Revera kungs. — Es neiedrošināšos liegt ci-
tiem pašatklājuma pieredzi, vai tā būtu salda kā 
šai meitenei vai rūgta kā mans sapnis.

— Veronika, kā tu domā, vai ir iespējams vienā 
dienā ņemt visu savu dzīvi un iespēt visu, kas pa-
laists garām? — viņš jautā.

— Es nezinu, bet jums nav vajadzības par to do-
māt. Tādu kungu kā jūs noteikti apskauž daudzi. 
Tiklīdz jūs ieraudzīju, es zināju, ka atšķiraties no 
citiem. Sākumā jūs bijāt rupjš, tomēr jūsu mierīgā 
daba guva virsroku. Jūs nespējāt mani apmuļķot. 
Kungs ir kungs, grib viņš to vai ne.

— Bet kā tad, ja cilvēks negribētu būt tas, kas 
viņš ir? Ja viņš ar varu mēģinātu mainīt savu 
dabu? Vai dzīve nav dzīvošanas vērta, neskatoties 
uz cilvēka raksturu?

— Jūs jautājat man pārāk daudz. Mana miesa ir 
viss, ko varat no manis iegūt. Tas ir viss, kas man 
ir un ko es piedāvāju.

Vīlies atbildē, viņš palūkojas uz ielu. Skats, ko 
viņš tur ierauga, atsauc Revera kungu īstenībā 
vai arī kādā tās versijā, kurai viņš šodien kalpojis 
par eksperimenta objektu. Aukstā iela un pelē-
kais asfalts liek viņam atkāpties un nobālēt. Ne-
pievērsies meitenei, viņš iziet no sārtās istabas. 
Viņš nokāpj lejup no baudas stāva un aizskrien 
garām tuklajai sievietei, kura ar smaidu novēl vi-
ņam jauku atlikušo dienu un drīzu atgriešanos. 
Uz ielas viņu sagaida logā redzētais skats, taču 
aukstāks, tuvāks, briesmīgāks. Bargs pērkons 
pāršķeļ debesis, un vējš atnes lietus smaržu. Sap-
nis piepildās.

Atkal un atkal atskatīdamies, meklējot apdrau-
dējumu, neprātīgā steigā viņš skrien uz dzīvok-

li. Viss izskatās nāvējoši. Cilvēki, automašīnas, 
nami. Bailes pārvēršas par apmātību. Gluži kā 
nolādēts cilvēks Revera kungs atsakās sastapties 
ar savu likteni aci pret aci. Apmaldījies nepazīs-
tamā pilsētas daļā, viņš nodomā, ka vairs nekad 
neieraudzīs ko sev pazīstamu. Kad viņš pēkšņi 
nonāk ielā, no kuras redzams viņa dzīvokļa bal-
kons, pie viņa atgriežas cerība.

Aizslēdzis dzīvokļa durvis, viņš nosolās, ka 
vairs nekad nekāps pār savu slieksni, ka nekad 
vairs nespers soli uz aukstās pilsētas pelēkā as-
falta. Šos solījumus Revera kungs patiešām izpil-
dīs.

Māju drošība viņu nomierina. Nogaidīdams, 
līdz neprāts norimst, viņš mēģina atjaunot saprā-
ta varu. Atgriešanās pie rutīnas ir vislabākās zā-
les. Vēlēdamies atrisināt jau pieņemto un vēl gai-
dāmo lēmumu sekas, viņš iznāk uz sava mūžīgā 
patvēruma — balkona. Saules rieta pavadīts, viņš 
apsēžas uz krēsla un palūkojas caur metāla mar-
gām, meklēdams sejas, ko ik dienu vērojis. Taču 
vētras tuvošanās ir iztukšojusi ielu un parku, un 
Revera kungs pirmoreiz sajūt savas vientulības 
nastu. Pārliecies pār balkonu, viņš izmisīgi meklē 
kaut vienu gājēju, taču neviena nav. Un tad ap-
jausma, līdzīga apgaismībai, iepludina viņa ķer-
menī sajūtu, kas viņu paralizē.

Viņš apzinās, ka sapnis bijis pārbaudījums viņa 
pārliecībai, kas padevusies zem šaubu svara. Vi-
ņam beidzot atklājas savas personības ilūzija. 
Gļēvulīgā rutīna nav bijusi gribas auglis, bet gan 
baiļu sekas, bet šodienas rīcība, galīga kā nāve, ir 
nodzēsusi visas pagājušās dienas. Šodien Revera 
kungs bija ļāvis sev vaļu, un nu tas liekas bezga-
la melīgi.

Tiklīdz viņš nonāk pie šī secinājuma, viņam 
pēkšņi kļūst vēsi. Vējš paceļas līdz balkonam un 
ienes zem ādas šaušalīgu aukstumu. Drūmās de-
besis uzbango kā tumšs okeāns, un parka kokus 
iešūpo vējš. Atspiedies pret margām, viņš mēģina 
notvert vēl vienu, pēdējo saules staru, taču mā-
konis aizklāj rietošo sauli, un viņam uz rokas uz-
pil pirmā lietus lāse. Tās vēsums Revera kungam 
uzdzen šausmas, tajā pašā laikā viņu nomieri-
nādams. Tas atver viņa acis pēc tumsā pavadītās 
dzīves un iedveš spēkus, lai viņš izpildītu lēmu-
mu, ko gaidījis visu dzīvi. Pilnīgi mierīgs viņš uz-
kāpj uz balkona margām. Bez jebkāda satrauku-
ma. Bez pārlieka uzbudinājuma. Viņš atsperas un 
pēc īsa lidojuma spēji atduras pret asfaltu.

Tumši sarkanās asinis un gājēju pēdas tukšajās ielās 
noskalo lietus. Vējš šķirsta avīzes un to datumus. Krēsla 
iemirdzas oranžos, bet pēc tam arī brūnganos toņos. Ru-
dens krāsās. Elpa kļūst arvien retāka. Arvien smagāka. 
Tāpat arī lāses. Un tad viņu pārņem alkas pēc miega. 
Revera kungs labprātīgi aizver acis un sāk sapņot garu 
sapni. Savu sapni. Ê

No horvātu valodas tulkojis Arvis Viguls

Valents Pavličsproza Sapnis



24

Klemenss Meiers 
(Clemens Meyer, 1977) 
ir Vācijā atzīts un ar 
literārām balvām 
godalgots kulta 
rakstnieks. Izdevis 
divus romānus un 
vairākus stāstu 
krājumus. Šeit 
publicētais — no 
krājuma Die stillen 
Trabanten (Klusie 
satelīti, 2017).

Katru vakaru gāju uz rietumu molu pasēdēt 
uz soliņa. Bija septembra vidus, sezona tuvojās 
beigām, taču atvasara bija tik saulaina un jauka, 
vakari tik gari un silti, ka daudzi atpūtnieki pa-
lika pludmalē līdz pat tumsai.

Mola galā atradās ne visai augsta zaļi bal-
ta bāka, un arī man aiz muguras, kur beidzās 
vecpilsēta, bija bāka, tikai daudz skaistāka par 
mazāko; veca, koši balta un slaida tā slējās virs 
vecpilsētas namu jumtiem. Lielajā bākā bija ie-
kārtots muzejs, bet, kad vakaros devos uz rie-
tumu molu, tas jau bija slēgts, un slēgtas bija 
arī abas apļveida galerijas — viena torņa centrā, 
otra tā smailē; dienas laikā tūristi no tām rau-
dzījās uz jūru. 

Reiz arī es tur biju stāvējis un raudzījies uz 
jūru un kuģiem, pat divreiz, taču starp abiem 
apmeklējumiem bija pagājuši daudzi gadi. 

Es bieži pastaigājos gar jūru, reizēm noīrēju 
kādu no pītajiem pludmales krēsliem un vairā-
kas stundas sēdēju zem tā zili balti vai sarkani 
balti svītrotā audekla, lasīdams grāmatu vai avī-
zi, vai, raudzīdamies uz jūru un kuģiem, dažkārt 
iemigu un kaiju monotonos brēcienus dzirdē-
ju pat sapņos, turklāt ik vakaru gāju uz rietumu 
molu.

Reiz pludmales krēslā biju iemidzis, laikam 
jutos ļoti noguris, un pamodos tikai nakts vidū. 
Uzvilku jaku, ar kuru biju izpolsterējis krēsla 

atzveltni sev aiz muguras. Mazā bāka austrumu 
mola galā mirgoja, un arī lielā aiz manis sūtī-
ja jūrā savus gaismas kūļus. Aizvilku jakas rā-
vējslēdzēju un raudzījos ūdens klajumā, tālumā 
bija kravas kuģu apgaismojums, tuvāk krastam 
— lielāka pilsēta ar konteineru ostu. Naktī no 
viesnīcas istabas loga varēju pie horizonta re-
dzēt kuģus.

«Toreiz ūdens šeit bija mazāk,» kāds man bla-
kus teica. Es nenobijos, vai arī tikai mazliet, jo 
balss bija ļoti klusa. Uz pīta pludmales krēs-
la tikai pāris metru attālumā no manis sēdēja 
vēl kāds. Pagriezos pret vīrieti, kuru pustumsā 
tikko varēju saskatīt, kaut gan abu bāku gaisma 
nakti uz rietumu mola padarīja gaišāku. Likās, 
tas ir kāds vecāks vīrs ar sirmiem matiem, arī 
balss šķita veca un klusa.

«Zinu, tas var šķist jocīgi,» viņš teica, «jo mēs 
te esam pie jūras. Taču agrāk Lielā upe bija 
daudz šaurāka, un tajā pusē bija sauszeme.»

Viņš pacēla roku un norādīja austrumu mola 
virzienā. Pašā tā galā bija vēl viena neliela bāka, 
pastaigu laikā biju to pāris reižu pamanījis.

«Vai jūs domājat to vietu, kur ir mazā bāka?» 
ar savu krēslu pavirzījos uz vecā vīra pusi un at-
spiedos pret atzveltni, arī viņš bija apsēdies uz 
sava krēsla malas, tā ka atradāmies viens otram 
tuvāk.

«Austrumu mola signāluguns,» vecais mani 
izlaboja, «tā nav bāka parastā nozīmē.»

«Un tālāk bija sauszeme?» nesapratu, ko viņš 
domā un ko nakts vidū grib teikt. Varēju gluži 
vienkārši piecelties un aiziet, biju noguris, tur-
klāt šajā laikā parasti sēdēju uz viesnīcas ista-
bas balkona un malkoju šņabi no minibāra, rau-
dzīdamies debesīs virs jūras, kas nekad nekļuva 
tumšas. Tomēr gribēju zināt, kas vecajam pado-
mā. Turklāt mazajā pilsētiņā biju viens, un mani 
nekur negaidīja. 

«Pa labi ir austrumu mols,» vecais teica, «tā-
lāk, kur ir jūra, tagad ir tikai sala un putnu ligz-
das, taču agrāk uz turieni brauca mūsu tram-
vajs.»

«Mūsu tramvajs,» es atkārtoju, un viņš pamā-
ja ar galvu.

«Mēs braucām gar pašu pludmali, tad nelie-
lu gabaliņu pa zemi gar dumbrāju, bet tā tagad 
vairs nav.»

«Tad tas bija kas līdzīgs peldētāju tramvajam,» 
noteicu. Šajā pilsētā biju nokļuvis caur Dobera-
nas kūrvietu, tur brauca šaursliežu tvaika vil-
ciens, kuru vietējie dēvēja par Molliju, tas brau-
ca starp mājām un pa Svēto dambi tālāk uz jūru. 

«Nē, nē,» vecais teica un vēl vairāk pārliecās 
pāri sava krēsla atzveltnei man tuvāk, «ne tā, 
kā Mollija, tas bija pludmales tramvajs. Tas bija 
mūsu pludmales tramvajs.»

Kad vecais bija izteicis «tas bija mūsu plud-
males tramvajs», lielās bākas signāluguns stars 
uz brīdi apgaismoja viņa seju. Vīrietis patiešām 
bija ļoti vecs, krunkainu seju, kuplām, baltām 

Klemenss Meiers

Pludmales 
tramvaja 
pēdējais 
reiss
Stāsts

proza



25

Klemenss Meiersproza Tramvaja pēdējais reiss

uzacīm zem krunkainās pieres, taču viņa acis 
bija ļoti možas un jaunas — varbūt viņa acīs to-
brīd atspoguļojās viņa jaunības laiks.

«Kas tas bija par pludmales tramvaju?» jautā-
ju, jo vecais klusēja un par mani laikam bija aiz-
mirsis. Pār molu atkal klājās pustumsa, un jū-
ras ūdens bija gandrīz melns, bākas signāluguns 
virzījās augstu virs mūsu galvām citā virzienā.

«Mēs braucām ar elektrisko tramvaju,» vecais 
ierunājās brīdī, kad jau šķita, ka viņš ir iemidzis, 
taču viņa acis vēl bija... «Tur tālāk bija depo. Rei-
zēm es domāju, tas tagad atrodas jūras dibenā, 
taču viņi to nojauca jau pirms laba laika. Ilgi 
pirms tam, kad upe tika bagarēta. Mūsu plud-
males tramvajs bija īsts tramvajs.»

«Tramvajs jūras krastā,» es pārvaicāju.
«Nē, nē,» pēkšņi viņš teica skaļākā balsī, pie-

cēlās kājās un atkal apsēdās, «nekāds elektris-
kais tramvajs, tas bija pludmales tramvajs.»

«Bet jums taisnība,» viņš pēc brīža turpināja 
tikpat klusi kā mūsu sarunas sākumā. «Pēc tam, 
kad šeit viss bija beidzies, dažus no mūsu va-
goniem pārņēma elektriskais tramvajs, un man 
šķiet, viens nonāca Nirnbergā, zelta rietumos. 
Bet mums bija arī sevišķi vagoni, vasaras vago-
ni, bez logiem jūras pusē.»

«Tātad jūs strādājāt uz šī pludmales tramva-
ja?»

«Jā,» viņš atbildēja, «kur tagad ir jūra, kur ta-
gad ir putnu ligzdas, tur bija mūsu depo, un no 
turienes sākās brauciens. Visu laiku tikai gar 
pludmali.»

«Un kad... kad jūsu tramvaja vairs nebija?» 
nezinu, kāpēc, taču es par to vēl ilgi domāju, sē-
dēdams uz savas istabas balkona ar šņabja glāzi 
rokā, līdz debesis pamazām sāka kļūt gaišākas 
un reizē ar tām arī jūra, no melnas un pelēkas 
līdz tumši zilai un tad aizvien gaišāka... nezinu, 
kāpēc, bet bija tāda sajūta, it kā būtu vēl kas, ko 
vecais vīrs gribētu pastāstīt, ka bija vēl kas cits 
nekā tikai zudušais tramvajs un izbagarētā upe, 
pa kuru kruīza kuģi tagad gāja uz jūru. 

«Mēs braucām gar pašu krastu,» vecais teica, 
«es biju jaunākais tramvaja vadītājs. Dumbrājs 
ir vēl tagad. Un arī viesnīca pie pļavas vēl ir. Bet 
tā ir cita. Tur mūsu brauciens beidzās...» Viņš 
apklusa, piecēlās kājās un palika stāvam. «Uz 
lielās kāpas, pavisam tuvu pie mūsu depo, bija 
lidlauks, Gaisa pretestības spēku lidotāju skola. 
To vairs neviens neatceras.» 

Viņš aizgāja vecpilsētas virzienā, es uz 
viesnīcu. «Es šeit esmu vienmēr,» viņš at-
vadoties piebilda, «katru vakaru.» Viņš no-
zuda aiz bākas vecpilsētas šaurajās ieliņās.  
Kad uzausa saule, es sēdēju klubkrēslā, ko biju 
izstūmis no savas viesnīcas istabas uz balkona, 
cenzdamies saskatīt putnu salu, taču saredzēju 
vien bāku un vecpilsētas mājas, un signālugunis 
uz mola un biju iemidzis. 

Sapnī braucu šajā vasaras tramvajā, par kuru 
nekad vēl nebiju dzirdējis... Kaijas riņķoja ap 

vaļējo vagonu, uzglūnēja ēdiena atliekām, pā-
ris bērnu pameta tām gaisā maizes gabaliņus 
un smējās. Tad pēkšņi es stāvēju kādā pieturā, 
nevarēdams atcerēties, ka iepriekš būtu izkāpis, 
bet sapņos tā reizēm gadās, un vasaras tramvajs 
aizbrauca man garām. Uz mirkli ieraudzīju veco 
vīru stāvam aiz reostata, pie viņa, cieši piespie-
dušies, stāvēja mazs zēns un meitene, taču, ie-
kams viņus redzēju skaidri, tramvajs iebrauca 
viļņos, jo tā sliedes veda jūrā.

«Kurš gan to grib atcerēties,» vecais teica, kad 
mēs atkal sēdējām rietumu mola pakājē, «pēc 
kara viss bija beidzies.»

«Vai tramvajs tika iznīcināts?» es prasīju. Bija 
vēl gaišs, taču jūra jau sāka krāsoties sārta, un 
pāris atpūtnieku lejā pie krasta vāca kopā segas 
un citas mantas. Vecajam mugurā bija novalkāta 
ādas jaka, viena no tām, kuras agrāk sauca par 
Tēlmaņa jakām. 

«Iznīcināts?» Vecais paraudzījās uz mani un 
šķita kaut ko domājam. «Nē,» viņš teica, «vie-
nīgi tiešais trāpījums...» Viņš pamāja ar galvu un 
pārvilka ar roku pār seju un tad pār baltajiem, 
īsi apgrieztajiem matiem.

«Un kā...»
«Krievi visu demontēja. Un kam tolaik bija 

vajadzīgs tāds pludmales tramvajs.»
«Cik jums toreiz bija gadu?» pavaicāju un ātri 

piebildu: «Ja drīkst jautāt...»
«Man bija septiņpadsmit. Četrdesmit cetur-

tajā un četrdesmit piektajā gadu man bija pie-
tiekami daudz...» vecais vīrs teica. «Un kādam 
tas tramvajs bija jāvada. Visi vīrieši bija nosūtīti 
uz fronti, un mani no mācekļa paaugstināja par 
tramvaja vadītāju. Pa lielākai daļai mēs vedām 
zaldātus uz Gaisa spēku skolu. Vai no skolas uz 
virsāju robežu. Toreiz atpūtnieku bija maz. Un 
ziema nebeidzās un nebeidzās. Varbūt skan jo-
cīgi, bet tas bija manas dzīves laimīgākais laiks.»

«Neskatoties uz to, ka bija karš?»
«Jā, neskatoties uz to, ka bija karš, jau-

nais cilvēk,» viņš atkārtoja, un mani pārņēma  
kauns par savu jautājumu. Ko es par to zināju. 
Taču likās, ka šis jautājums ir jāuzdod, lai vīrs 
varētu turpināt iepriekšējā vakarā sākto stāstu.

«Tāpēc, ka tikāt paaugstināts amatā?»
«Ko nozīmē «paaugstināts amatā»? Es gluži 

vienkārši vadīju tramvaju. Mūsu tramvaju. Un 
mans mazais brālēns saņēma konduktora uni-
formu un kompostrēja biļetes. Karlijs...» 

«Skaists vārds.»
«Jā. Viņa īstais vārds bija Karlsmans, taču mēs 

viņu saucām par Karliju. Vai zināt, es bieži do-
māju, ka toreiz katra nedēļa, kuru mēs pavadī-
jām, braucot pludmales tramvajā, Karlijs, es... 
un viņa, bija vasaras beigās, tāpat kā tagad.»

Vecais vīrs dziļi ieelpoja, it kā spētu sasmar-
žot tās vasaras beigas.

«Meitene,» es teicu.
«Jā, meitene,» viņš sacīja. Saulrieta gaismās 

mākoņi un jūra bija sarkani, iepriekšējos vaka-
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ros es neatņemdamies biju skatījies tumstošajā 
sarkanumā un varbūt tāpēc nebiju pat ievērojis 
veco vīru sēžam turpat netālu.

«Viņa atbrauca automašīnu kolonnā no aus-
trumiem,» vecais atkal sāka stāstīt.

Nezinu, cik ilgi bijām klusējuši un tikai vēro-
juši jūru un debesis, pēkšņi vairs neatcerējos, 
kad viņš meiteni savā stāstā pieminēja pirmo-
reiz; tad viņi brauca ar tramvaju, debesis aus-
trumos kvēloja sarkanā krāsā, taču tas nebija 
saulriets, un Karlijs, viņa mazais brālēns, skrē-
ja savā konduktora uniformā, kas viņam bijusi 
daudz par lielu, pa gandrīz tukšiem vagoniem, 
kamēr vecais sēdēja vadītāja vietā un grozīja 
lielo reostatu, un viņa sēdēja viņam aiz mugu-
ras un pāri plecam raudzījās uz ceļu. Ziema un 
sniegs, un debesis virs jūras gandrīz kā vasaras 
beigās.

«Viņa atbrauca no austrumiem mašīnu ko-
lonnā. Bez vecākiem. Es viņai nekad nejautāju, 
kas noticis pa ceļam. Viņa dzīvoja pie Karlija, un 
Karlijs kādu dienu paņēma viņu līdzi.» 

«Cik Karlijam bija gadu?»
«Tad man jāpadomā... Vienpadsmit vai div-

padsmit. Man liekas, toreiz viņam bija div-
padsmit gadu. Jā. Viņa vecākiem piepilsētā bija 
saimniecība. Tur tika izmitināti bēgļi.»

«Un cik gadu bija viņai?»
«Tikpat, cik man. Mums pat vienā mēnesī bija 

dzimšanas diena.»
Gribēju pajautāt, kurā mēnesī tas ir, bet pār-

domāju.
«Karlijs man bija ļoti mīļš. Man nav ne brāļu, 

ne māsu. Mans tēvs bija miris jau pirms kara, 
un Karlija tēvs bija mana tēva brālis. Un Karlijs 
man bija kā brālis. Jā.»

Vecais salūkoja cigarešu papīru un uzbēra uz 
tā nedaudz tabakas no ādas maisiņa, kuru iz-
vilka no savas Tēlmaņa jakas. Taču uzpūta vējš, 
un viņam neizdevās cigareti uztīt. Kad viņš pā-
ris reižu bija izmēģinājies, piedāvājos palīdzēt.

«Tas ir ļoti laipni, jaunais cilvēk,» viņš teica, 
un es paņēmu tabaku un lapiņu, pagriezu vē-
jam muguru un uztinu cigareti. Kamēr to da-
rīju, domāju un rēķināju, cik viņam tagad va-
rētu būt gadu, ja toreiz bija septiņpadsmit. Nē, 
tik ļoti vecs viņš neizskatījās, taču mēs vienmēr 
satikāmies tikai bāku un aizejošās dienas gais-
mā. Tabaka ādas maisiņā bija sausa un stipri sa-
čokurojusies, acīmredzot viņš smēķēja ļoti reti, 
un es nekad nebiju redzējis viņu smēķējam, bet 
mēs jau arī bijām pazīstami tikai vienu vakaru 
un vienu nakti.

Pasniedzu cigareti, un viņš izvilka no kabatas 
lielas šķiltavas, liesma izgaismoja viņa seju. Pa-
manīju, ka šķiltavu metāls sarūsējis.

«Mēs abi sēdējām vadītāja kabīnē un smēķē-
jām, un mūsu priekšā bija sliedes. Parasti mēs 
dalījām cigareti, viņa to ielika man starp lūpām, 
jo man taču bija jāvada tramvajs. Toreiz, septiņ-
padsmit gadu vecumā, mēs visi smēķējām. Un 

ziema negribēja beigties, bet manās atmiņās tā 
ir kā vasara. Es viņu saucu par Irmiņu. Tas man 
atgādināja spīdošu kāpuru, vienu no tiem, irmi-
ņu.»

«Nekad neesmu dzirdējis par tādu irmiņu.» 
«Tas jau arī ir tikai tāds mīļvārdiņš. Lido, jāņ-

tārpiņ, lido...» Pēdējos vārdus viņš klusu no-
dziedāja. «Lido, jāņtārpiņ... Viņu sauca Irma.»

Vēlāk, sēžot viesnīcā uz balkona, mēģināju šo 
viņa Irmiņu iedomāties tādu, kādu viņš to bija 
raksturojis.

«Viņai bija tumši mati līdz pleciem. Brūni. Un 
kā viņa skrēja, ak Dievs. Kad bijām pludmalē, 
toreiz laikam bija sniegs, viņa skrēja man pa 
priekšu. Es knapi turēju viņai līdzi. Viņa nebi-
ja neko liela augumā, taču es biju daudz lielāks 
nekā tagad, varat man ticēt. Reizēm viņa sapina 
matus divās bizēs, tās man ļoti patika. Viņas bi-
zes. Kā to sauc, pušķīši? Kur bizes beidzas. Es 
tos paņēmu un kā ar otiņām pārvilku ar tām 
pār seju. Pakutināju sev degunu, jo gribēju, lai 
viņa smejas. Iespējams, ka tas skan jocīgi. Bet es 
esmu vecs vīrs...»

«Nē, tas nemaz neskan jocīgi.»
«Viņai bija smails deguns ar viegli ieliektu ga-

liņu, mazliet pa kreisi, patiešām tikai mazliet, kā 
to lai pasaka...»

Viņš lēnām un uzmanīgi pacēla roku. Ciga-
reti, ko biju uztinis, viņš turēja otrā rokā, un tā 
bija apdzisusi, bet viņš laikam to nemanīja un 
arī nesmēķēja, vienkārši nometa zemē.

«Viņa varēja būt ļoti dusmīga, tad viņa savil-
ka pieri krunkās, sarauca degunu un samiedza 
acis, bet, kad smējās... Tas bija reti, bet par Kar-
liju viņai vienmēr nāca smiekli. Viņš bija jok-
daris. Un vienmēr savā pārāk lielajā uniformā. 
Viņš patika gan zaldātiem, gan aviācijas skolas 
kursantiem. Un tie viņam deva šokolādi. To mēs 
notiesājām visi kopā. Depo vai pludmalē. Toreiz 
bija daudz sniega. Un kā viņa skrēja, ak Dievs. 
Karliju mēs pa lielākai daļai pametām vienu. 
Pludmalē, sniegā. Kaut gan viņš taču mūs vien-
mēr apgādāja ar cigaretēm, ko dabūja no zaldā-
tiem. Tās viņš deva Irmai un man. Viņš bija spē-
jīgs no zaldātiem un aviācijas skolas kursantiem 
dabūt gandrīz visu.» 

Stāvot uz balkona, raudzījos uz sniegoto 
pludmali, starp baltajām kāpām redzēju mazo 
Karlsmanu un kaut kur tālumā jaunu veco vīru 
ar viņa Irmiņu, tie bija tikai divi melni punktiņi 
baltumā, netālu no pelēkās jūras.

Iegāju atpakaļ istabā un piezvanīju sievai. 
Naktīs, iedzēris šņabi no minibāra, es viņai bieži 
zvanīju un klausījos viņas balsi telefona balss-
kastītē. Zināju, ka viņa neatbildēs. 

Un tad, atkal sēžot pludmales krēslā uz mola, 
telefons iezvanījās man aiz muguras, jo savu 
jaku biju salocījis, nolicis aiz muguras un atbal-
stījies pret atzveltni.

«Kas tas ir?» vecais jautāja.
«Kāds man zvana,» es atbildēju.
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«Šeit?» vecais bija izbrīnījies un tad laikam at-
cerējās, kurā laikmetā atrodas. «Vai nevēlaties 
atbildēt?»

«Nē,» es atbildēju, «nevēlos.»
«Reizēm domāju,» vecais pēc brītiņa turpinā-

ja, «ja mums toreiz būtu bijušas tādas iespējas. 
Vienkārši tā piezvanīt. Vienalga, no cik liela at-
tāluma. Vienalga, lai kas būtu noticis.»

«Arī šodien tas ne vienmēr ir iespējams,» es 
bildu un jutu, kā telefons man aiz muguras ap-
klust.

«Vai zini, kāpēc es to visu tik labi atceros?»
«Ko īsti?» pārvaicāju. Mēs atkal sēdējām uz 

mola, vai varbūt vēl aizvien? Sijāja sīks lietutiņš, 
debesis klāja mākoņi, tie izskatījās saspiesti un 
dīvainās formās peldēja virs jūras, kaut gan vēja 
tikpat kā nebija. Kad mākoņus izklīdināja, re-
dzējām saulrietu. Nē, saulriets jau bija beidzies, 
bet tumsā bija saredzama tā atblāzma. Un kuģu 
dzeltenās un sarkanās gaismas tālumā, tās bija 
gan te, gan tur, un tad atkal kaut kur citur.

«Pēc tā, ka viņas deguns bija viegli ieliekts pa 
kreisi...»

«Jo tu...»
«Jo tajā pusē viņai bija sirds,» vecais teica, «kā 

tā pukst, taču var just un redzēt. Ja vien... Jums 
tas noteikti šķiet jocīgi...»

«Nē, nemaz.»
«... it kā šis mazais izliekumiņš uz kreiso pusi 

uz to norādītu. Uz viņas kreiso krūti. Vai tagad 
jūs atceraties, vai šajā brīdī jūs domājat par sa-
vas sievas degunu? Un par to, kā pukst viņas 
sirds... Vai jūs to jūtat? Un vai atceraties visus 
šos sīkumus?»

«Nē,» es gribēju teikt, «nezinu,» gribēju teikt, 
taču klusēju.

«Man jāatvainojas,» vecā balss atkal kļuva 
klusāka un mierīgāka, «reizēm kļūstu neiztu-
rams un sentimentāls.»

«Pēc tik daudz gadiem es būšu tāds pats,» at-
bildēju.

Vecais vīrs pamāja ar galvu. Un tikai tagad ie-
raudzīju, ka kreisajā rokā viņš aizvien vēl tur sa-
rūsējušās šķiltavas. Viņš lika to slēdzim aizvēr-
ties un atkal atvērties, uz augšu un uz leju, taču 
sīkajā lietutiņā, kas bija sācies pirms dažām mi-
nūtēm, šķiltavas laikam bija samirkušas. 

«Viņu atveda mans brālēns Karlijs,» viņš teica, 
«viņa pēkšņi uzradās.» Bet to es jau zināju.

Mūsu trešajā vakarā viņš bija kļuvis nerunī-
gāks. 

«Ko īsti jūs šeit, pie jūras, darāt?» viņš beidzot 
jautāja, atkal turēdams rokā šķiltavas, un tas 
skanēja tā, it kā viņš atkal pamazām atgrieztos 
pagātnē, savos pēdējos braucienos ar pludmales 
tramvaju.

«Esmu īsā atvaļinājumā,» atbildēju.
«Es jums jau daudz ko esmu pastāstījis, vai 

ne?»
«Jā,» es teicu, «par jāņtārpiņu.»
Istabas durvis uz balkonu vienmēr bija atvēr-

tas, un, kad es naktī sapņos redzēju pludmales 
tramvaju — pirms iemigšanas biju klausījies sa-
vas sievas balsi balsskastītē, man viņas ļoti pie-
trūka —, mēs visi braucām pludmales tramva-
jā un tam abās pusēs bija lielās kravas mašīnas, 
taču braucēji šķita mūs neredzam: varbūt tāpēc, 
ka mēs braucām pretējā virzienā nekā viņi, vī-
rieši, sievietes, bērni, tik daudz bērnu — pajū-
gos, rokas ratiņos, kājām —, mēs braucām vi-
ņiem pretī pludmales tramvajā, un vecais savā 
vadītāja sēdeklī grozīja lielo reostatu, viņa stā-
vēja viņam blakus, bija viņam piespiedusies, tu-
rējās pie viņa pleca un skatījās uz bēgļu straumi, 
ar kādu bija atnākusi pati, un arī mazais Karls-
mans savā konduktora uniformā klusu raudzī-
jās pa logu tramvaja aizmugurē, kamēr smagās 
mašīnas brauca pa sniegu pilsētas virzienā, visu 
laiku sniga, jūra bija pelēka, un pa to peldēja le-
dus gabali. Es sēdēju pludmales tramvajā, ap-
liku roku sievai ap pleciem, pareizāk sakot — 
gribēju aplikt roku viņai ap pleciem, taču vieta 
man līdzās bija tukša. 

«Un kā viņa gāja,» vecais teica, «es tikko va-
rēju viņu panākt, kad mēs pastaigājāmies pa 
pludmali un viņa pēkšņi sāka maršēt, taisni 
uz priekšu, man bija jāskrien, lai viņu panāk-
tu. Mēs iekritām sniegā, mēs gulējām sniegā un 
apkampāmies. Mēs sildījāmies pludmales tram-
vaja depo, tur bija no lielgabala lādiņa čaulas 
izgatavota krāsns. Mans mazais Karlijs smaidī-
ja un atstāja mūs vienus. Tur depo bija kušete, 
pie krāsns, tur mēs reizēm atpūtāmies, un reiz 
es uz kušetes iemigu. Un, kad atkal pamodos, 
viņa stāvēja, skatījās uz mani un teica: «Tu iz-
skaties kā mironis, viņi arī ir tā saliekušies.» Es 
nejautāju, kā viņa to zina, tuvumā nekad ne-
vienu mironi nebiju redzējis, kaut gan bumbas 
krita un fronte nāca arvien tuvāk. Es braucu ar 
savu pludmales tramvaju. Gribēju, lai viņa pa-
liek, gribēju vienmēr būt pie viņas.»

Viņš klusēja un pāris reižu pamāja ar galvu, 
varbūt viņš trīcēja? Vīrs smēķēja cigareti, kuru 
biju viņam uztinis, un klepoja.

«Un viņas vecāki,» es jautāju, «vai kādi citi ra-
dinieki?»

«Viņa bija pilnīgi viena uz šīs pasaules. To tā 
mēdz teikt, bet tā patiešām bija. Pavisam viena... 
pasaulē.»

Beidzot vecais vīrs tomēr pagriezās pret mani, 
seja bija dīvaini pelēka un nosmērēta ar sodrē-
jiem, it kā mēs jau būtu bijuši liesmās, un viņš 
kustināja lūpas. Bet es neko nedzirdēju, jo sākās 
tāds troksnis, it kā būtu iedarbināti kādi moto-
ri, nē, tās nebija kaijas, tā bija lidmašīna, neskai-
tāmas lidmašīnas. Pieliecu galvu viņam pie pa-
šas mutes, viņa lūpas gandrīz skāra manu ausi. 
«Viņš ir beigts, es viņu nogalināju.»

«Kuru?» troksnī kliegdams jautāju, un tad 
mūs aprija liesmas, tā bija liesmu siena, kurā 
mēs pazudām, jutu, kā mūs saplosa eksplozija, 
man bija tik ļoti bail no tumsas un nāves, un tad 
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es pamodos. 
Izgājis uz balkona, attapos skaistā un saulainā 

dienā, tomēr bija jūtams, ka vasara drīz beigsies. 
Bija pienācis laiks doties mājās.

Taču tur mani neviens negaidīja, un man vēl 
bija atvaļinājums. 

Stāvēju uz balkona ar mobilo telefonu rokā, 
skatiens klīda pa pludmali, kurā bija aizvien 
mazāk atpūtnieku. Pagājušajā naktī nepiezvanī-
ju sievai, lai telefona balss pastkastītē dzirdētu 
viņas balsi. 

Viesnīca atradās pludmales augstākajā vie-
tā, no balkona varēju redzēt mazo pilsētiņu un 
ostu, un molus ar bākugunīm. Šī stūra istaba, no 
kuras pavērās vesela panorāma, reiz aprija vi-
sus manus ietaupījumus, taču tolaik, pēc kāzām, 
mēs šeit dažas dienas tomēr bijām pavadījuši.

Pirms cik gadiem tas bija? Kopš vakaros sē-
dēju kopā ar veco pie mola, laiks bija apstājies.

Pēc pagājušās nakts sapņiem jutos kā salauzts 
un tomēr dienā nostaigāju vairākus kilometrus 
gar pludmali, aizvien attālinādamies no zudušās 
tramvaja līnijas. Tad iekāpu vienā no ekskursiju 
kuģīšiem, kas vizināja tūristus pa Lielo upi un 
ostu, un mēs pagājām garām pašai putnu salai, 
kas drīzāk bija liela kāpa, pat izgājām jūrā, taču 
visu laiku atradāmies netālu no zemesraga, kur 
kādreiz bija braucis vecā vīra pludmales tram-
vajs, atradusies lidotāju skola un depo. Stāvēju 
pie reliņa un skatījos viļņos.

Kuģītis gāja tālāk uz dumbrāju, tur piestātnē 
pāris cilvēku izkāpa, tad iegājām kanālā. Viesnī-
cu atpazinu jau no tālienes. Veca ēka ar niedru 
jumtu. Vai tad viņš neteica, ka pazudis arī ve-
cais krogs kopā ar uzgaidāmo zāli, kurā sēdējuši 
atpūtnieki, bet ziemā viņi bijuši pavisam vieni? 
Mazais kuģītis piestāja krastā, mēs izkāpām un 
apsēdāmies uz soliem un krēsliem turpat ārā, 
ēdām un dzērām, un gaidījām, kad kuģītis ies 
atpakaļ. 

«Atiešana pēc piecām minūtēm un četrdesmit 
divām sekundēm,» iesaucās Karlsmans, kuru 
visi sauca par Karliju, viņš skrēja starp āra ka-
fejnīcas galdiem un soliem, mēs dzirdējām viņu 
smejamies, viņa konduktora cepure bija pārāk 
liela, un, pieliecies pie manis, viņš pabīdīja tās 
nagu uz augšu. «Vai vēlaties biļeti mūsu sevišķa-
jam braucienam? Jums taču jātiek atpakaļ.»

«Divas,» es teicu, «man un sievai.» Kaut kur 
atskanēja zvans.

«Nē,» vecais vakarā teica, «viss ir zudis, gan 
kafejnīca, gan uzgaidāmā telpa, turklāt jau kopš 
ilga laika, vienlaikus ar tramvaju.»

«Bet es tur biju vēl šodien,» apgalvoju.
«Viss ir zudis,» vecais teica, «tāpat kā toreiz 

pazuda viņa.»
«Kur viņa palika?»
«Viņa vienkārši aizgāja. Iespējams, pie ameri-

kāņiem. Neviens neko īsti nezina. Maija beigās. 
Jūnija sākumā. Tas bija skaists maijs, vasara ie-
stājās pēkšņi. Mēs gājām peldēties, pirmo reizi. 

Un nākamajā dienā viņa bija prom.»
«Krievi?» es jautāju.
«Es viņu uzmanīju, visu laiku. Pēc notikuma 

ar Karliju viņa nedrīkstēja nekur iet. Nē, viņa 
nebūtu drīkstējusi aiziet.»

«Kas bija ar Karliju?» vaicāju. Bāku ugunis 
uz moliem un lielās bākas mirgas apgaismoja 
mūsu sejas, un mēs sēdējām viens otram bla-
kus uz soliņa. Biju paņēmis pāris šņabja pu-
delītes no sava panorāmas stūra istabas mi-
nibāra un nolicis turpat uz koka spraišļiem.  
«Karlijs,» viņš noteica un brīdi klusēja, bija 
dzirdama viņa elpa, klusu nodžinkstēja pudeles 
stikls, kad viņš vienu no tām paņēma. «Es būtu 
varējis viņu izglābt. Taču es biju viens, un man 
bija septiņpadsmit gadu.» Viņš turēja rokā pu-
deli, gribēja atgriezt korķīti, bet tas neizdevās. 
Es to atvēru, bet pēc brītiņa viņš aizmeta pudeli 
prom tumsā. 

«Izvilku Irmu no apgāztā vagona un aiznesu 
uz pludmali. Karlijs bija iespiests. Viņš gulēja 
ārpusē un bija iespiests... Viņš skatījās uz mani, 
kad es izvilku no vagona Irmu. Vēl šodien re-
dzu viņa skatienu. «Lūdzu, palīdzi man.» Viņš 
raudāja. Viņš man bija tik tuvs, viņš bija mans 
brālēns Karlijs. Man vajadzēja viņu izvilkt, man 
vajadzēja vismaz mēģināt.»

Viņš skatījās uz mani. Ko es varēju teikt.
«Bet es no apgāztā motorvagona izvilku viņu. 

Kad es atgriezos... Viņš raudāja, kad es Irmu 
stiepu uz pludmali. «Neaizej,» viņš sauca. Bet 
man taču vispirms bija jādabū prom no turie-
nes Irma, iekams varēju palīdzēt viņam. Es biju 
viens. Debesis bija tumši sarkanas. Es gribēju 
viņu izvilkt, bet, kad atgriezos...»

Izdzēru pēdējo malku un arī aizmetu pudeli 
tumsā. Tā atsitās pret ūdeni, atskanēja pavisam 
kluss plunkšķis.

Mēs vēl ilgi sēdējām un raudzījāmies uz upi. 
Viņš atkal paņēma rokā metāla šķiltavas. Vai 
viņš neteica, ka tās uzdāvinājusi viņa? Vecas 
zaldātu šķiltavas. Bēgot viņa tās kaut kur bija 
uzgājusi, iekams atrada viņa pludmales tramva-
ju, un tad, jau būdama Irmiņa, kā bākas uguns 
atkal nozudusi. 

Kad pēc pāris dienām aizgāju uz rietumu 
molu, lija sīks lietutiņš. Vecais sēdēja uz kāda 
sola, un es apsēdos līdzās. Šķita, viņš mani ne-
redz. Kad pirmoreiz atnācu uz molu, arī es viņu 
uzreiz nemaz nepamanīju. 

«Toreiz šeit bija mazāk ūdens,» vecais pēc brī-
ža sacīja, uz mani pat nepaskatījies. 

«Zinu,» es atbildēju, piecēlos un gāju atpakaļ 
uz viesnīcu. Ê

No vācu valodas tulkojusi Silvija Ģībiete

Klemenss Meiersproza Tramvaja pēdējais reiss
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proza

Ardians Vehbiu (Ardian Vehbiu, 1959) ir 
nozīmīgs albāņu valodnieks, ideju vēsturnieks 
un semiotiķis, sociologs. Kopš 1996. gada 
dzīvo Ņujorkā. Interesējas par kultūras atmiņu 
un pagātnes ietekmi postsociālisma albāņu 
sabiedrības ikdienā. Viens no publicistikas 
portāla Peizazhe.com dibinātājiem.
Eseju krājums Totalitārā albāņu valoda. 
Publiskais diskurss Albānijā 1945.―1990. gadā 
(Shqipja totalitare. Tipare të ligjërimit 
publik në Shqipërinë e viteve 1945―1990) 
iznāca 2007. gadā. Tajā aplūkoti totalitārās 
varas aspekti valodā. Kā zināms, jēdzienu 
sistematizācija un standartizācija 
totalitārisma apstākļos noved pie vārdu 
krājuma noplicināšanas.
Diskurss šeit konstruēts fukoldiski, Fuko 
lietotajā nozīmē kā varas emanācija, proti, 
vara ar izteikumiem (énoncés) veido diskursu. 
Totalitārisms kā varas forma ietiecas visos 
valodas slāņos un manipulē ar valodu. 
Gluži kā mūsu zemē, kad ar okupācijas 
režīmiem valodas «virsmas struktūrā» 
ienāca jaunas reālijas: toponīmi, akronīmi, 
iestāžu nosaukumi un jauni dežūrvārdi 
(formulas, klišejas, supermetaforas), 
plašākā nozīmē, jauni retoriski paņēmieni, 
arī Albānijā sociālisma laiki atnesa dažādus 
jauninājumus, tomēr informācijas struktūra 

un tās «pakošanas» stratēģija, salīdzinot ar 
pirmskara laiku, būtiski nemainījās. 
Manipulācijas ar valodu ir bijušas aktuālas 
visos laikos. Nacistu valodu fundamentāli 
pētījis Viktors Klemperers (1881—1960), 
padomiskoto valodu ir pētījuši daudzi, 
piemēram, Afanasijs Seliščevs (1886—1942), 
kura fundamentālais pētījums Revolūcijas 
laika valoda (1928) fragmentāri tulkots 
latviski.1 Varas diskurss ir klātesošs jebkurā 
regulatīvā valodas politikā. 
Vehbiu kā starpdisciplinārs intelektuālis ir 
rakstījis par dažādām tēmām, piemēram, 
par amerikāņu atjēgšanos pēc 11. septembra 
teroraktiem, vēsturiskās atmiņas procesiem, 
sabiedrības noslāņošanos un radikalizāciju. 
Līdztekus melnkalniešu-kosoviešu 
postmodernistam Redžepam Ķosjam (Rexhep 
Qosja, 1936) viņš ir arī viens no kvēlākajiem 
polemizētājiem ar dzīvo albāņu klasiķi, 
literatūras «institūciju» Ismailu Kadari (Ismail 
Kadare, 1936). 
Monogrāfijas galavārdos minētā refleksija 
un vēstures pārvērtēšana ir aktuāla arī mūsu 
sabiedrībā. Ar ievērojamiem saīsinājumiem 
no grāmatas izvēlētas trīs nodaļas (divas 
esejas un galavārdi). Iespējams, šis ir pirmais 
tulkojums no albāņu valodas latviešu valodā.2

 
Tulkotājs Dens Dimiņš

Albāņu valodas 
noplicināšana 
totalitārisma 
apstākļos

Valodas noplicināšanu totalitārisma apstāk-
ļos apraksta daudzi autori un pētnieki, sākot ar 
[Džordžu] Orvelu, kam ir bijis tiešs kontakts ar 
totalitārām tendencēm dažādās valodās, tomēr 
ne tieši ar to, kā valodas «savāca» tā laika tota-
litārie režīmi — Padomju Savienība un nacistis-
kā Vācija. Romānā 1984 Orvels sīki raksturo t. s. 
jaunrunu (angļu Newspeak) jeb formu, kādu va-
loda ieguvusi totalitārā distopijā. (..) Jaunrunu 
raksturo: 1) vārdu skaita samazināšana; 2) vairī-
šanās no polisēmijas; 3) vārdu desemantizācija 
jeb padarīšana par tukšu skaņu; 4) daudz gata-
vu konstrukciju, klišeju un saīsinājumu; 5)  ei-
fēmistiski antonīmi; 6) valodas «satīstība» (at-
pakaļrāpulīga attīstība); 7) valodas pielāgošana 
konkrētam mērķim. Pats Orvels romāna pieliku-
mā skaidro: «Katrs īsinājums bija ieguvums — jo 
mazāka kļuva izvēles iespēja, jo mazāks kārdinā-
jums domāt. Beidzot cerēja panākt stāvokli, kad 
runātu tikai ar mēli, nemaz nenodarbinot aug-
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albāņu 
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stākos smadzeņu centrus.»3

Vācu ebreju rakstnieks Viktors Klemperers 
pētījumā, kas veltīts Trešā Reiha valodai, atzīmē, 
ka arī vācu valoda nacisma periodā kļuva trūcī-
gāka. «LTI ir nožēlojami nabadzīga,» viņš raksta. 
«Tās nabadzība ir principiāla: šķiet, ka tā svinīgi 
zvērējusi dzīvot trūkumā.»4

Totalitārās albāņu valodas (TAV) noplicināša-
nai bija unikālas iezīmes, lai arī tā nebija tik uni-
kāla kā pats albāņu totalitārisms — attiecībās ar 
pārējiem totalitārismiem, piemēram, padomju, 
nacistu, austrumeiropiešu, ķīniešu, kubiešu utt. 
Valodās, kuru rakstības tradīcija aizsākusies salī-
dzinoši vēlu, kā albāņu valodas gadījumā, tā nav 
pārāk nostiprinājusies un ir vienkāršāk noplici-
nāma, vai nu izmetot zināmus elementus no lie-
tojuma, vai arī neatļaujot valodai dabiski bagāti-
nāties ar jauniem elementiem. (..)

Publiskais diskurss tādā totalitāri komunis-
tiskā valstī kā Albānija balstījās uz marksisma-
ļeņinisma ideoloģiju, kas pretendēja uz zināt-
nisku realitātes «nolasījumu» jeb interpretāciju, 
izmantojot dialektiskā un vēsturiskā materiālis-
ma metodes un principus. Praksē tas izpaudās 
dažādu pseidozinātnisku filozofijas un polit-
ekonomijas terminu lietošanā, piemēram, «šķiru 
cīņa», «nesamierināmas pretrunas», «zinātnis-
kais sociālisms», «vispārējā kapitālisma krīze», 
«rantjē kapitālisms», «virsvērtība», «ražošanas 
līdzekļi», «neokoloniālisms», «valsts mašīna», 
«demokrātiska centralizācija» utt., kas saturiski 
neko daudz neizsaka, drīzāk netieši apliecina to, 
ka marksistu ideoloģija ir cēlusies no totalitāra 
diskursa. Šo vārdu nozīme ir stingri definēta, to 
pat aizsargā valsts. (..) 

Totalitārā diskursa monosēmija ir arī inter-
pretējama kā valodas semantikas monistiskās 
ideoloģijas izpausme, neraugoties uz allaž esošo 
dabisko mijiedarbi un paralēlismu starp polisē-
miju kā valodisku parādību un viedokļu daudz-
veidību.5 (..)

Ideoloģisku apsvērumu dēļ TAV ir spiesta iz-
nīcināt līdzsvarotos intertekstuālo atsauču me-
hānismus, jo diskurss neļāva atsaukties uz 
daudziem pirms 1944. gada radītiem tekstiem, 
uzliekot par obligātu pienākumu atsaukties uz 
citiem, vēlākiem. Bet tādā ceļā ārpus publiskā 
diskursa palika visa 20.—30.  gados publicistikā 
uzkrātā bagātība, nemaz neminot veselas tradi-
cionālās kultūras jomas, kas gluži vienkārši tika 
izslēgtas, piemēram, reliģiskā albāņu valoda — 
tieši tas albāņu diskursa atzars, kas valodiski līdz 
tam laikam bija vislabāk attīstītais.

Gandrīz pārtrauca eksistēt, piemēram, (..) ju-
ridiskās interpretācijas debašu brīvība, kad tika 
likvidēta aizstāvības advokāta figūra un vairs 
nenotika neatkarīgas, pašiniciētas publiskās re-
torikas debates, reliģiskais diskurss, resp., va-
lodas pieeja [reliģiskās] metafizikas un ētikas 
problēmām, kā arī reklāma vai visas tās diskur-
sīvās prakses, kas saistītas ar tirgus darbību un, 

plašāk, pirkšanas un pārdošanas norisēm. Liela-
jās Rietumu valodās šīm trim jomām bija un ir 
primāra nozīme valodas bagātināšanā (..).6

Tajā pašā laikā arī kolektivizācijas un indus-
trializācijas izraisītās pārmaiņas tradicionālajā 
ciemu laukkopībā un pilsētu amatniecībā, iz-
teiktā cīņa pret patriarhātu un paražu tiesību 
atpalicību deva nāvējošu triecienu mazajiem 
amatniekiem, audējiem, ēdienu gatavotājiem un 
citām nodarbēm, kas bija albāņu materiālās kul-
tūras kodols. No valodas lietojuma izzuda leksi-
ka, kas bija saistīta ar šīm jomām, — paņēmienu, 
priekšmetu un to sastāvdaļu, instrumentu, ma-
teriālu nosaukumi, ēdienu, augu, dzīvnieku utt. 
nosaukumi, viss, kas attiecās uz novecojušo dzī-
ves un sadzīves satvaru. Nevarēja cerēt, ka šī va-
lodas bagātība saglabāsies neskarta varmācīgās 
modernizācijas apstākļos, kad nevienam vairs 
nebija šaubu, ka vecās pasaules leksiskajiem re-
liktiem modernajā publiskajā diskursā vairs nav 
vietas (..). 

Arī leksikā bija vērojama tendence stiprināt 
viennozīmību, kas, kā jau tika minēts, savā ziņā 
atspoguļoja arī albāņu sabiedrības ideoloģisko 
monismu. (..) Neoloģismi tika kontrolēti, lai ne-
pieļautu naidīgu elementu īstenotu diversiju vai 
sabotāžu, tie bija iepriekšparedzami, piemēram, 
«kustīgs», «kustīgums», «atbilstīgs», «atbilstī-
gums», «partejisks», «partejiskums» utt., darināti 
ar atvasināšanas mehānismu, kas ļāva iegūt gan-
drīz bezgalīgu daudzumu vajadzīgās leksikas, lai 
gan tā bieži vien palika vārdu krājuma virskār-
tā un izzuda kā okazionālismi, kurpretim citās 
valodās leksiskās jaunrades avoti nebija tik me-
hāniski, tie sakņojās literatūrā vai kultūras atmi-
ņā, varbūt pat nāca no tautas mutes, dažādiem 
dialektiem un izloksnēm. Albāņu valodā šādi 
vārdi tika pakļauti sākotnējam cenzūras filtram, 
kam bija jāpārbauda to izcelsme un jālemj par 
to likteni publiskajā telpā atbilstoši attiecīgiem 
priekšrakstiem. Kāds problemātisks orientā-
lisms reiz pat nonāca Envera Hodžas7 mutē, to 
bija lietojis [Fans] Noļi vai [Faiks] Konica, vispār 
oficiāli populāro (tautas) valodu pieļāva tikai ne-
daudzos gadījumos, piemēram, sakāmvārdos un 
frazeoloģijā. 

Pragmatiski analizējot TAV raksturu, kā es to 
darīšu turpmāk, nevar nepamanīt masveidīgo 
klišeju lietojumu, proti, operēšanu ar gataviem 
izteicieniem un mirušām metaforām, un citiem 
iepriekšējo tekstu fragmentiem, kas iezīmē TAV 
«garu un īpašo nokrāsu». (..) Savā ziņā totalitāro 
tekstu klišejas atspoguļo dogmu, kas valda tota-
litārajā domāšanā, proti, ideju totālo kristalizē-
šanos ap ideoloģisku principu saujiņu. (..) Pub-
liskais diskurss bija ritualizēts; saziņas saturam 
jeb pateiktajam nebija īpašas nozīmes, svarīgā-
kais bija hierarhiju reproducēšana, totalitārās 
varas iemūžināšana ar intertekstualitātes starp-
niecību, agrāko tekstu aktualizēšana un vienlai-
cīga «pārvarēšana», pilnīga pazemošanās totali-
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tārā diskursa neapstrīdamās, galīgās autoritātes 
— Envera Hodžas — priekšā. (..) Pati sabiedrība 
piedalījās šajā apzinātajā saziņas procesā, uzņe-
moties attiecīgu lomu, pakļaujoties šim rituālam, 
kas ļāva tai izdzīvot un pēcāk atgriezties pie ci-
tām valodiskām un ārpusvalodiskām darbībām, 
kuras attīstījās ārpus totalitārisma sfēras.8

Totalitārais žargons
Albāņu totalitārisms pa pilienam vien izplatī-

jās sociālās telpas kapilāros, neatstājot neskartu 
un nepārveidotu nevienu aspektu un līmeni — 
sākot no valsts un administratīvajām lietām līdz 
pat ikdienas dzīvei. Valodas aspektā šī visaptve-
ramība atspoguļojās ne tikai Albānijā lietotās va-
lodas standartizēšanā. Publiskā diskursa leksika 
— daudzi ieviesti izteicieni un termini, kuri skāra 
jaunās sociālās prakses, institūcijas un kategori-
jas — masveidā caurvija arī komunistiskā režīma 
eksistences formas.

Šī leksika bija specializēta un specifiska, proti, 
tehnisks, stīvs žargons, ko, no vienas puses, bija 
iedvesmojis sovjetu (padomiskais) birokrātiskais 
diskurss, bet, no otras, — Albānijas totalitārās 
valsts radīšanas un nostiprināšanas pieredze. Jā-
piebilst, ka ilgu laiku pats totalitārisms atradās 
jaunu standartizācijas formu un iespēju, kā arī 
sociālo pārmaiņu meklējumos. Tās bija nepie-
ciešams apzīmēt ar pienācīgiem, nesen radītiem 
vārdiem vai svešvārdiem, vai semantiski pielā-
gotiem pamatleksikas elementiem. Piemēram, 
rezervistu militārās mācības sākumā sauca par 
zbor9, proti, apzīmēja ar svešvārdu, kas pārņemts 
no slāvu valodām, bet pēc tam pārdēvēja par mb-
ledje mësimore — ‘mācību pulcēšanās’ (..) .

Specializētas leksikas parādīšanās nozīmēja 
arī to, ka uzradās vesela ekspertu kasta, kas spē-
ja brīvi lietot attiecīgos terminus un ar ko atšķī-
rās no parastajiem mirstīgajiem, kuri nemaz ne-
jutās droši spriest, kad jālieto termins «sovjetu 
revizionisms» un kad, gluži pretēji, ir jāizman-
to «sovjetu sociālimperiālisms», vai arī nespēja 
nošķirt jēdzienus «starptautiskais imperiālisms», 
«neokolonizatori» un «starptautiskā buržuāzi-
ja». Šīs leksikas aktīva pārvaldīšana bija viens no 
nosacījumiem, kas bija jāizpilda, lai varētu ie-
kļauties tās ekskluzīvās kastas rindās, kas šo TAV 
žargonu reproducēja, proti, nepagurusi to sēja 
un kultivēja publiskajā diskursā. (..) Šī vēlme no-
dedzināt tiltus, kas mūs vieno ar tradīciju un pa-
gātni, piemēram, PSRS iedvesmoja termina «mi-
nistrs» aizstāšanu ar «komisārs» («ministrs» gan 
vēlāk tika atkal atjaunots), «dome» — ar «izpild-
komiteja», «parlaments» — ar «Tautas priekšstāv-
ju sapulce», «inženiera darbs» ar «komunālais 
darbs», «žandarms» ar «policistu»10 utt. Atšķirībā 
no patiesām institucionālām reformām pārdēvē-
šana izmaksā mazāk, bet iespaids uz sabiedrību 

ir gandrīz tāds pats. 
Tomēr totalitāras valsts institūcijas daudzos 

aspektos ir fundamentāli atšķirīgas no demokrā-
tisku valstu (republiku, monarhiju) institucionā-
lās pieredzes, kādu Albānija (un albāņu valoda) 
bija guvusi līdz 1939. gadam. Tāpēc terminolo-
ģisko revolūciju noteica ne jau tikai vēlme pēc 
jaunas «makijāžas», bet arī nepieciešamība no-
saukt formas un metodes sovjetiem ierastos 
svešvārdos. Tādi termini kā «plēnums», «aktīvs», 
«birojs», «prezidijs», «aparāts», «Partijas komi-
teja», «centrālkomiteja (CK)», «kultūras nams», 
«nodaļa», «organizācija (bāze)», «marksisms-ļe-
ņinisms», «Tautas griba», «kolektivizācija», «brīv-
prātīgo vienība», «strādājošo kolektīvs», «(demo-
krātiskā) fronte», «sekretariāts», «profesionālā 
savienība»11, «centrālā revīzijas komisija», «(ko-
operatīvā) brigāde», «valsts bagātība», «izmek-
lēšanas komisija», «darba kontrole», «atpūtas 
nams», «dzemdību nams», «pionieru nams», «cie-
ma padome», «rajona centrs», «dienas nomet-
ne», «partizānu štābs», «patērētāju kooperatīvs», 
«diktatūras orgāni», «jaunatnes komiteja», «revo-
lucionārais trijstūris (mācības, produktīvs darbs, 
fizisks/militārs rūdījums)» utt. atbilda jaunajām 
politiskās dzīves struktūrām un varas kastu sa-
dalījumam, ko cītīgi veica pati partija, kuras uz-
būve un funkcijas visnotaļ atgādināja bruņinie-
ku ordeņus vai reliģiskas organizācijas. (..) Daži 
jēdzieni saistījās ar darba metodēm («discipli-
nēšana», «pārliecināšanas metodes», «ideoloģis-
kais saturs», «revolūcijas stafete», «masu rado-
šais prāts», «pašizglītošanās», «pašaizsardzība», 
«brīvprātīgais darbs»), citi — ar publiskās dzīves 
birokratizēšanu un reglamentēšanu («progresīvo 
masu piemērs», «atskaitīšanās», «Partijas mācī-
ba», «Partijas un Tautas vienotība», «Partijas uz-
devumi», «pieraksts un atļauja dzīvot konkrētā 
vietā»). Daļa terminoloģijas atspoguļo sava lai-
ka dokumentus, piemēram, «frontes dalībnieka 
karte», «partijas karte», «ierašanās un aizbrauk-
šanas biļete» (ceļošanas dokuments). Cita — pri-
vātās dzīves uzraudzības praksi, piemēram, pil-
soņu «nostāja» (par viņiem vajadzības gadījumā 
tika izveidots «dosjē» drošības orgānos12). Bija 
«kadru nodaļas raksturojums», kurā tika anali-
zēta «sabiedriskā izcelsme un nostāja», tika veik-
ti «novērojumi» un izdarītas «atzīmes personas 
lietā». (..)

Totalitāras valsts politiskā dzīve it visā pār-
klājās ar sabiedrisko dzīvi, bet šīs valstiskās ak-
tivitātes darbā, skolā, mājās nebūtu iespējams 
īstenot, ja neatrastos fanātiski profesionāļi vai 
brīvprātīgie, kas tās vadīja un uzraudzīja. Tika 
runāts par «dedzīgiem strādniekiem», «staha-
noviešiem», «racionalizētājiem», «pirmrindnie-
kiem», «sociālistiskā darba varoņiem», «parti-
jas biedra kandidātiem», «nopelniem bagātiem 
māksliniekiem», «izciliem šāvējiem», «akciju vei-
cējiem», «masovikiem»13, «rajona operatīviem»14, 
«aģitatoriem», «propagandistiem», «celtniekiem 
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(piecgades plānu izpildītājiem)», «kadru noda-
ļas vadītājiem», «vadošiem (ceļrādošiem) kolek-
tīviem», «komisāriem», «Sieviešu līderi», «Jau-
natnes sekretāru», «aktīvistiem», «brīvprātīgiem 
korespondentiem», «Frontes līderiem», «rajona 
līderiem», «pirmajiem sekretāriem», «komitejas 
delegātiem», «kooperatīvu brigadieriem», «īpa-
šo sūtni (delegātu)» utt. Šādos gadījumos attie-
cīgi nosauktās personas parasti tiek identificētas 
ar viņu lomu, tā viņi parādās publiskajā diskursā 
un paši notic šai identifikācijai, jo tieši šī loma 
ir galvenais faktors, kas nosaka indivīda dalību 
vēsturiskajā sociālisma celtniecības un «darba-
ļaužu masu» apzinātības veidošanas procesā; 
resp., tā noris indivīda saskarne (interface)15 ar 
varu, kuras centieni vērsti globālas revolūcijas 
un šķiru cīņas virzienā.

 Īpašos vārdos tiek sauktas pēc marksisma vī-
zijas veidotas sabiedrības klases un kategorijas: 
«strādājoši lauku ļaudis (kooperatīvisti)», «ap-
spiestās šķiras», «antifašistiskā jaunatne», «jau-
nā paaudze», «inteliģence», «bagātie laucinieki», 
«krietnie nacionālisti», «maznodrošinātie», «ku-
laki (budži)», «šķiras ienaidnieki», «buržuāzija», 
«kundziņi»16, «sīktirgotāji», «spekulanti»17, «kola-
boracionisti». Ja kāds oficiālos dokumentos tika 
nodēvēts par «kulaku», viņa liktenis sabiedrībā 
bija jau vairāk vai mazāk izlemts, viņam (un viņa 
bērniem) nācās palikt ēnā. Nominācijai (vārda 
došanai) tādējādi bija arī sprieduma funk-
cijas. (..)

Tādi kā galavārdi
Totalitārā albāņu valoda, TAV, būtībā bija ins-

truments, ar kura palīdzību Albānijas totālais 
režīms, radot miljoniem saziņas aktu, realizēja 
varu pār pilsoņiem, viņu publiskajām darbībām, 
savstarpējiem pakalpojumiem, publiski pausta-
jiem viedokļiem.

Šādus režīmus atbalsta diktatūras, kurās ne-
liela valdošā kliķe uzurpē privilēģijas vilkt vārdu 
nozīmju robežas, gatavot tekstu «pusfabrikātus» 
un publiskās valodas lietojuma noteikumus. Tās 
var saukt par vārdspēka (logokrātiskām18) dikta-
tūrām. 

Divdesmit gadu19 ir pagājuši, kopš TAV vairs 
nav bruņota un varmācīga «pleca», kas līdz tam 
garantēja šīs publiskās valodas masīvu un obli-
gātu lietojumu. Par spīti laika ritējumam, valodas 
formas, «pusfabrikāti», nozīmes, dialoga veido-
šanas paņēmieni un citi valodas refleksi aizvien 
ir dzīvi un atrodas apritē, kā parazīti tie barojas 
no mūsdienu elites varaskāres, no muldoņu nie-
cības, medijos tiek publicēta demagoģija un po-
pulistiski izteikumi, kuros fosilizējušies publiskā 
diskursa fragmenti ir atrodami ik uz soļa, bet to 
lietotāji īpaši neaizdomājas par to, no kurienes 
tie nāk. (..) Publiskā runa albāņu valodā atbrīvo-

sies no totalitārisma mantojuma, ne jau atmetot 
[TAV] formas, noteikumus un kodus, bet gan re-
formējot valodas funkcijas, pielāgojot tās jaunās 
publiskās saziņas apstākļiem un paņēmieniem.

Tā vai citādi, divdesmit gadu, šķiet, ir pietie-
kams laiks, lai sāktu reflektēt par Envera Hodžas 
totalitārā režīma titāniskajām pūlēm panākt, lai 
pilsoņu lietotā publiskā valoda kalpotu tā varas 
stiprināšanai. Cerams, ka šī refleksija iekļausies 
vēl aizvien trūkstošajā procesā, kurā albāņu sa-
biedrībai vajadzētu noslēgt rēķinus ar komunis-
tisko režīmu visos tā publiskajos aspektos. 

TAV (..) renesanses laika20 albāņu valodu aiz-
stāja ar dīvainu pārvalodīgu kodu, atverot slūžas 
tādam totalitārās valodas un ideoloģijas paņē-
mienu lietojumam, kas ietekmēja pilsoņu do-
māšanu un prātus viņu dienišķajās gaitās, viņu 
lēmumus, reakciju un uzvedību gan publiskajā, 
gan privātajā telpā. Tā bija, citējot slavenā franču 
valodnieka [Pjēra] Martinē vārdus saistībā ar pa-
domju totalitārismu, «tikpat monstroza kā latīņu 
valoda un baznīca».21

Kā laicīgās «baznīcas» liturģiskā valoda arī 
TAV pilnībā neaprobežojās ar vārda attiecībām 
ar realitāti vai ar patiesības komunicēšanu, bet 
par katru cenu tiecās paplašināties un ietvert arī 
iedomātas realitātes dimensiju — iedvesmojošas 
vai mierinošas —, kam saziņā bija visai pastarpi-
nāts, miglains sakars ar realitāti.

Daži padomju politiskā diskursa pētnieki atzī-
mē melus, kas dominē publiskajā diskursā, proti, 
dramatisko šķirtni starp publiskajā diskursā pie-
saukto aplamo realitāti un realitāti, kas klausītā-
jiem pavērās nepastarpinātā pieredzē.

Arī Albānijā nevajadzēja būt ģēnijam, lai pa-
manītu pretrunas starp ziņām par kārtējā perio-
da lauksaimniecības produkcijas plāna pārpil-
dīšanu visā valstī un tukšajiem pārtikas veikalu 
plauktiem (..). Lai gan tirgū trūka gaļas, zivju, 
siera, piena, eļļas, miltu, rīsu, makaronu, kartu-
peļu un citas elementārās pārtikas, partijas ru-
poros tika izbazūnēta ziņa, ka Albānijai piešķirta 
starptautiskā prēmija par pārtikas kvalitāti.

Vērojot, cik masīvs bija šis [patiesības] šķitums 
Padomju Savienībā, daži autori runā pat par sava 
veida divvalodību: krievu valodu un sovjetu va-
lodu, kuras pastāvēja līdzās viena otrai, — pirmās 
lauks bija privātā, intīmā sfēra, bet otrā darbojās 
publiskā un it īpaši politiskā kontekstā (..). Šāda 
«divvalodība» pastāvēja arī Albānijā, turklāt 
viens no skolas politiskajiem pamatpienāku-
miem bija ieborēt bērniem TAV lietojuma notei-
kumus attiecīgajā sociālajā kontekstā. Publiskais 
diskurss allaž bija didaktisks, katra mācību stun-
da tika izmantota jaunu izteicienu, klišeju un 
nesen oficializētu formulējumu apguvei. Šādā 
griezumā var teikt, ka privātā albāņu valoda pie 
pusdienu galda vai draudzīgas sadzeršanas tie-
cās paust patiesību, kurpretim publiskā albāņu 
valoda skanēja melīgi, respektīvi, reproducēja 
greizu realitātes attēlu. (..) Citā skatījumā aiza 
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Klusēšana 
ir vienīgais 
veids, kā 
publiski 
izrādīt reālu 
pretestību un 
distancēties 
no varas

starp oficiālo diskursu un realitāti tiek skaidrota 
ar valodas patoloģiju (..). Tā kvalificēta kā «va-
lodiskie murgi», kas pakāpeniski vājina valodas 
saikni ar realitāti.22

Katrā ziņā totalitārā diskursa rašanās un turp-
mākās pastāvēšanas mehānismus nevar izskaid-
rot tikai ar tā attiecībām ar realitāti. [Aleksejs] 
Jurčaks (..) pamatoti uzsver publiskās runas per-
formativitātes nozīmi totalitārās politikas kon-
tekstā. Filozofs atsaucas uz [Pētera] Sloterdeika 
Ciniskā prāta kritiku23, kuras pamatā ir marksistu 
jēdziens «aplama apziņa»24, kas izskaidro dis-
tanci starp uzvedību vai darbiem, no vienas pu-
ses, un ticību vai pārliecību, no otras.25 Jurčaks 
norāda, ka liela daļa sovjetu totalitārā diskursa 
pēcstaļinisma laikā (1956—1990) bijusi perfor-
matīvas dabas; pats diskurss ļāvis rituāli pieda-
līties publiskajā liturģijā, bet privātām un pus- 
privātām norisēm bijusi vieta ārpus totalitāra-
jiem priekšrakstiem. 

Tādējādi Albānijas pilsoņi, kas izglītojās, «dis-
kutējot» par to vai citu Envera Hodžas teicienu, 
vai cēlās kājās kolektīvu sapulcēs, «solidarizējo-
ties» ar kongresa, plēnuma vai konferences lē-
mumiem, nekonfrontēja savus vārdus ne ar kādu 
īstenību vai realitāti, bet drīzāk uzskatīja tos par 
obligātu rituālu vai diskursīvām nodevām, kas 
maksājamas valsts varai, pretim saņemot mazu-
miņu privātās vai intīmās dzīves ārpus publiskās 
sfēras starmešu kūļiem.

Tas tomēr nenozīmēja, ka TAV kodiem neiz-
devās iespiesties valodas lietotāju apziņas dzi-
ļumos un kļūt par individuālās domāšanas pro-
duktīvo mehānismu sastāvdaļu; turklāt valodas 
formas un retorikas «produkti» izplatījās, to 
nesējiem šo norisi nemaz neapzinoties un ne-
izprotot — kā gripas vīruss, kas ielaužas drošā 
cietoksnī, kā masalas, kas plosās gigantiskā ne-
vakcinētu bērnu namā (..).

Lielais jautājums, uz ko es gribētu šī apcerē-
juma nobeigumā atbildēt, ir saistīts ar TAV ga-
līgo mērķi — pret kādu spēku, pret kādām ten-
dencēm, parādībām vai darbībām tika vērsta šī 
nacionālā komunisma perversija? Pret kādu ie-
naidnieku tā iestājās, kādiem draudiem tā drau-
dēja pretim, uz kādu provokāciju atbildēja ar 
pretprovokāciju? Nelielā valstī, kur visi visus 
pazīst, trūka īsta graujoša diskursa, kas nebūtu 
oficiālā diskursa izperēts bubulis; apstākļos, kad 
Rietumu liberālismam bija liegts iekļūt albāņu 
publiskajā telpā, pret to pat īsti nevarēja vērsties 
(..) Tagad, kad tiek pārrakstīta un pārkoncep-
tualizēta Albānijas totalitārisma laika vēsture, 
es sliecos secināt, ka TAV megaprojekts kā tota-
litārās varas masīva iespiešanās publiskajā telpā 
vairāk par visu bija vērsts pret klusēšanu. Klu-
sēšana ir vienīgais veids, kā publiski izrādīt reālu 
pretestību un distancēties no varas, kā apstipri-
nāt un apliecināt iespēju palikt privātajā dimen-
sijā — domās pasargātam no iestāžu policejis-
kajiem spriedumiem un, vēl svarīgāk, atteikties 

kļūt līdzvainīgam diktatūras noziegumos.
Šī grāmata ir uzrakstīta, pieminot arī visus tos, 

kuri prata un varēja klusēt, spītējot totalitārā 
pandemonija26 ielenkumam. Ê

No albāņu valodas tulkojis Dens Dimiņš

1 Partijisma valoda, fragm. no Afanasija Seļiščeva grāmatas 
Язык революционной эпохи (no krievu val. tulk. Aivars 
Ozoliņš) publicēts žurnālā Jaunās Grāmatas (1989, 11). 
30.—32. lpp.
2 Ir pieejami vairāki albāņu literatūras paraugi latviski — jau 
padomju laikā tulkots Miģeni (1958), Mičo (1980); brīvvalsts 
laikā albāņu pasakas Sprīdīša sērijā (1994), Kadare (2006), 
bet ne no oriģināla.
3 Džordžs Orvels. 1984. (No angļu val. tulk. Valdemārs 
Kārkliņš.) Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 167. lpp.
4 Viktors Klemperers. LTI. (No vācu val. tulk. Helēna 
Demakova.) Rīga: Izdevniecība AGB, 2004. 27. lpp.
5 Aleksey Yurchak. Everything Was Forever, Until It Was No 
More: The Last Soviet Generation. Princeton University Press, 
2006. 50. lpp.
6 Šeit un tālāk — autora izcēlumi.
7 Enver Halil Hoxha (Envers Haļiļs Hodža, 1908—1985), 
albāņu politiķis, Albānijas Komunistiskās (vēlāk Darba) 
partijas vadonis, diktators.
8 Yurchak, 2006, op. cit., 74.—76. lpp.
9 Cбор — sapulcēšanās (krievu val.).
10 PSRS un Krievijā (līdz 2011. gadam) gan bija lietots 
apzīmējums «milicis».
11 Просоюз — arodbiedrība (krievu val.).
12 Sociālisma laikos šo iestādi sauca Drejtoria e Sigurimit 
të Shtetit  — Valsts drošības direkcija, dibināta 1944. gada 
oktobrī ar nosaukumu Drejtoria e Mbrojtjes Popullore  — 
Tautas aizsardzības direkcija (pēc dienvidslāvu Odsjek za 
zaštitu naroda parauga), represīva institūcija, kas izspiegoja 
līdzcilvēkus un izrēķinājās ar režīma pretiniekiem. Likvidēta 
1991. gada vasarā.
13 Массовик  — masu aktivitāšu organizētājs, masu 
iekustinātājs (krievu val.).
14 Oператив — atbildīgā persona (krievu val.).
15 Angliski oriģinālā.
16 Oriģ. afendiko — bagāts pareizticīgais (no turku efendi — 
kungs).
17 Oriģ. çifligarët — izmantotājs (no turku çiflik — 
saimniecība).
18 No grieķu λογοκρατία — pareizdomība, racionālisms 
(vārds etimoloģizējams no λόγος — vārds; κράτος — 
spēks).
19 Nu jau ap trīsdesmit, jo esejas tapušas 2007. gadā.
20 Albānijas gadījumā — laiks no 19. gadsimta sākuma 
līdz 1912. gada 28. novembrim, Albānijas neatkarības 
pasludināšanas dienai.
21 Seriot, 1976, op. cit., 45. lpp.
22 Seriot, 1976, op. cit., 35.—36. lpp.
23 Peter Sloterdijk (dz. 1947), vācu filozofs. Darba nosaukums 
oriģinālā Kritik der zynischen Vernunft. 

25 Yurchak, 2006, op. cit., 16. lpp.
26 Miltona darbā Zaudētā paradīze pirmoreiz lietots 
jēdziens, kas nozīmē ‘vieta, kur mīt visi dēmoni’, arī ‘haoss’ 
(grieķu π ~αν — viss; δαίμων — dēmons, velns).
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dzeja

///
tur kur nav nekā patiesībā kāds vienmēr dzīvo
pēta zvaigznes un slauka putekļus
nes nodot tukšās piena pudeles
un es viņu vienmēr sveicinu
lai arī tas ir tikai atspulgs automašīnas lukturī

///
iemīlies manī brāl
pievil un noslīcini ikkatru kurš man skāries
iemīlies manī brāl 
iemīli un paverdzini šo tukšo miesu kas līķa 

bālumā sirgst bez tava tuvuma
iemīlies manī brāl
lai izgulētais un kļautais kā neizraujams dzelonis 

skaustā neļauj aizmirst un atgrūsties
iemīlies manī brāl 
lai salkana laime baložu rīklēs guldzot ietin un 

nosmacē

///
tobrīd laikā blakus kontinentā 
sonic youth ieraksta confusion is sex 
22 gadus vēlāk šis ieraksts skan veroties tavās acīs
bet pirmīt vēl ziema 
sērkociņi dārgāki par pienu
rindas pilnas ar sugu kas vienlīdzību nomaina ar 

vienaldzību
kādā nojumē
viens no spermatozoīdiem ceļo lai aizsāktu 

manu dzīvību

///
mūsu iedomas aprij mūs
marionetes bābeles torņos sakāpušas
mēģina lidot 
vien atbrīvojot ceļu nākamajām
tā tam jābūt 
tu saki

un homo scribens ieskrāpē to savā delma kaulā
laiks izdzēš apmāto vaibstus un noslauka 

putekļus

///
rīta saules pārplūdušā virtuvē pār kukurūzas 

pārslām lejot pienu
vai fabrikā ķidājot siļķes
šī doma
ar rimi iepirkumu maisiņiem ejot pa merķeļa ielu
nē trolejbusā braucot garām cirkam
šī doma
augu dienu siļķēm vēderā
katrai no tām
vienā rokā miesa otrā asmens
šī doma
brīdī kad rokas saplūst vienotā darbībā un 

atbrīvo asins plūdus
šīs šaubas
šī gurdenā nomāktības plēve kas jāuzplēš tūdaļ 

tepat
nē kāpņu telpā kāpjot augšup vai lejup vai 

stāvam
šī doma
aiz dzīvokļa durvīm
vannā
nekustīgi atvērtām acīm guļot ūdens piesmeltām 

plaušām
braucot liftā klusi atbīda blakus izplatījumus 

šķirošās sienas
un zivis stingām acīm rauga ka mokas ir galā

///
nojauciet mājas 
dedziniet pilsētas 
vediet atlikušos vergus uz ostām
līdz kuģiem 
līdz mēness blāvajiem vēmekļiem
okeānu rīkles tumsai
kāpiet pāri pār galvām
pāri viļņiem 
pāri mastiem
dzemdes plēves laivās
 lec safo saplēstu tuniku bangu ķetnās
  (nereīdu flotiles viņu apvij un ieaijā un  

 dzīvības klēpī atpakaļ ieviļņo)
krīt diloņa piliens dzejnieka krūtīs
  (skumju nokauta nāve pieplok skūpstā  

 un izsūc to)
migla un aklums
kuģu vraku armādas ieaug dzelmē
 (kurš atvērs lūkas
 atgrūdīs akmeņus
 cilās tukšos līķautus)
kamēr laivas 
kā nozaudētas jūras dievu pleznas
ūdens mēļu trenkātas
baložu kustību algoritmā
pretī bezgala reižu izdzīvota laika nelabumam

iemīlies manī brāl

Andis 
Surgunts
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Andis Surguntsdzeja iemīlies manī brāl

tuvojas vai zūd vai

(kāpiet vien)

///
kurš gan tā nolādējis laika izsmietās mūmijas 
kuras gadsimtiem ilgi bezpalīdzīgi vīstījušās gaidās 
pēc dzīvības sulām atkal plūstam to dzīslās
medusmaizes baudījušo kaķu un faraonu 
neaizskaramos miesiskos ietērpus kuru orgāni 
kapeņu izlaupītāju nagiem alkatīgi drebot tapuši 
izmesti no greznajām urnām kā nevajadzīgi 
nieki un samīti pīšļos 
anubisa pieviltos irstošās žēluma kūniņās 
savilkušos dievu un cilvēku starpnieku 
ķermeniskos atspulgus kuru tramīgās ilgas kā 
instinktu maldināti kukaiņi kārē pēc siltuma 
naktīs cirkulē ap lidostu skrejceļu ugunīm vijas 
ap vientuļām laternām un izmisīgi sitas pret 
mūsu logiem 
pat ozīriss tos nepaglābs no pagājības rokas 
tapis sacirsts gabalos un aizmirsts
 

///
ir jau labi šad tad izbraukt ar prāmi uz 
stokholmu satikt kādu trulu silikona 
pārpumpētu kuci romantisku jūras slimību 
inscenējot piestumt kuņģi ar pagrīdes ķīmiķu 
atklājumiem novemt savas samta kurpītes 
pārvelties pār bortu un peldēt līdz ar zivīm no 
slāpstošo astmatiķu plaušām izsūktās skābekļa 
paliekas burbuļos laižot

///
ar atstarotājiem apkāries izeju pēc cigaretēm 
un mani notriec vienīgā automašīna četru 
kvartālu apkārtnē un es iemīlos ātrās palīdzības 
feldšerītes sviedru smaržā viņas acu zīlīšu 
melnumā un es iemīlējies viņai dzeju rakstu mīla 
rudens peža ūdens man nesalst vari paturēt sevi sev 
pati un pavairoju savu garadarbu neskaitāmās 
samizdata kopijās piešķiru sev literāras godalgas 
un prēmijas un ēdu saražotās makulatūras 
kaudzes un pārēdies ieskrāpēju sev pierē nīče 
miris jauns ir dzimis dievs   
 

///
rezerves exemplāra
ciešanas
nāve 
un augšāmcelšanās
3 cēlienos
ziemassvētku ludziņa 

darbojošās personas:  rezerves exemplārs
  pilāc 
  gludeklis 

I cēliens
N E K A S   N E N O T I E K

II cēliens
pilāc: kāpēc nekas nenotiek?
rezerves exemplārs: vakar braucu ar jēzu vienā 

tramvajā
pilāc: kas tur notika?
rezerves exemplārs: nekas

III cēliens
gludeklis aizdomīgi klusē
skatītāji liek personāžiem vilkt salmiņus, 
gludeklis tiek piesists lustrā 

txt tapis ar KKF finansiālu adbalstu
pirmuzvedums notika šā gada 25. decembrī, 
PALDIES valkas agronomu biedrībai par 
piešķirtajām telpām

///
bez uzraudzības atstātas 
drēbes savairojušās skapī ka biezs
nez vai meli ir dramatiskāki 
par mēteli kas sarāvies vairs nelien mugurā
uz grīdas nomests tas vēl silts
ar krītu pozu fiksējot neapvilkts
blakus ķermenim a
kurā atpazīstot ķermeni b 
es iemīlos savā kārtējā alter ego
ar dzimšanas dienu tai pat novembrī
kurā toreiz ar vaļējām pogām
tu bridi pa aizlauztām sprandām
krēsla no aiznaglotās verandas 
pārņēma pagalmu
aizpogāja tavu kailo miesu ciet
zem kokvilnas
vīdēja meli vairs tikvien
kā aeroplānu ēnas lodāja 
gar nozaudēto jostu

///
tā mēs nodzīvojam dienas
jebšu dienas nodzīvo mūs
sen jau neatpazīstam savus ķermeņus pūlī
nedz pūlis atmasko mūs
spļāviens aklajam sejā
lai piedotu kaut kam kaut ko 
riebums kā pretinde pret eksistenci
bezgaršas nav pat jāsaviebjas
tikai pūlī mīmika nodevīgi atriebjas
domas saglabājas
bet neatšifrējamas kā bojātas rūnas
es atceros
bet neatceros kur un kāpēc tevī vēl turos
tā mēs atdarinām dzīvi
it kā pasmieties ar nazi rokā būtu daudz



Agnese Līcīte (1987) 
ir vidzemniece, 
bet jau vairākus 
gadus dzīvo Balvos. 
Publicējusies kultūras 
medijos, 2015. gadā 
piedalījusies Literārajā 
akadēmijā.
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*** 
Naktīs viņa dzīvo vizbuļos, pelēkos tīklos 

pagaldē, 
ezeru garaiņos un palieņu trīsuļojošās vēnās, 
kad bezmiegs plosa, gaiss pārtrūkst katrā ieelpā 
un apvijas kaklam, 
līdz laternas skrejceļš caur logu sāk asarot siltajā 

stiklā 

Viņa piesauc sauli, domās balsina griestus senās 
mājās 

un štovē kāpostus, 
bet rokas atceras rūsas uzartos ceļus 
un rūgtu papeļu pumpuru smaržu 

Viņa nepieder un nekad nav piederējusi, 
tikai salauztām šūpolēm rotaļu laukumā 
un vēl asnot nesākušiem rudziem 

Gaisma aust lēni, 
kā gaidot apžēlošanu čirkst sejā smalkiem, 

nesteidzīgiem pavedieniem, 
nekādu zīmju vai priekšnojautu, 
tikai laika pogcaurumi 
apvāršņu plaisās 

*** 
Kādudien satumsīs, 
iesim pa lietus noklātām ielām, 
 
gandrīz piedzimušie spēlēsies smiltīs, 
rotaļu laukumu tālajos stūros, 

Neviens tā arī neuzzinās, 
kādēļ apmācās, 
 
debesu acu plaksti 
mūs vēros kā ledus iešanu, 

ar skatienu pārkāpjot vižņiem, 
bet joprojām nezināšu, 
kurā pusē mirkst tava sirds 
un kurā upē to velē 

*** 
Vienu pilnīgu dienu, 
apaļu, sulīgi briestošu laiku, 
kad notiek un nenotiek viss vienlaikus —

es izbēru sevi pār kaistošām ābeļu mizām 
un pāršķirstu katru dzīslu, kas silta 

*** 
Augusta bezdelīgas kā pieturzīmes 
piekrusto tukšās mākoņu kabatas, 
šodien nelīs, 
kāršrozes snaikstās gar sētu 
kā lētas jaunkundzes tvīda svārkos 

Esmu atnākusi, ruden, 
vai gaidi, 
saņem manu piedošanu, 
manu mellenēm notraipīto mēli 
un pelēko vissezonas mēteli, 
necērt man sejā smārdu no pūstošiem ievājiem, 
un es apsolu nesmaržot 
pēc vakar nokautas zāles 

Bālums, iemeties rokās, 
joko ar pirkstu galiem, 
šķinu zirņus, 
rīts nobrāztu celi skatās man acīs 
un klusē 

*** 
Viss, ko nevar panest, 
pēkšņi sastājies melnbaltā nogāzē 
kā uzzīmēts, rotaļu zirdziņiem līdzīgs pulks 
augusta izdzerta ezera sānā 

Saplaisājuši saules pulksteņi 
uzrotītām piedurknēm sargā lapu plāksteriem 

noklātās saknes 

Stundas mūs lok tik negausīgi, 
ka šķiet — tūlīt zaudēsim visu, 
bet atkal nāk gārņi, zvaigznes un ābeļu alejas 

Tikai nepieradināms vakars pierāda pastāvību, 
smalks lietus un logi, 
aiz kuriem mājas 

Agnese 
Līcīte
Pirmssajūta
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Agnese Līcītedzeja Pirmssajūta

*** 
Ilgi skatoties naktī, 
tā atdzīvojas, 
triec krūtīs vīgriežu smaržu 
un tevi pašu 
ved staigāt lietū 

Ēnu perēkļi aizmiglo acis, 
un viss, ko klusē, pēkšņā negaisā spēlē dzelmi, 
tikai šūpoles tevī, 
tikai smilšu kaste, 
un ezers tām pāri 
kā bērnībā pusvērtās durvīs ausās 

Ledus plēksnes krīt trauslas no pirkstiem un 
sejas, 

un nakts kaut kur klusiņām niedrēs 
raksta dzeju 
un smejas par bezgalību, 
kas notiek ar tevi 

Zaļgana tumsa irst mākoņu lūpās 
un runā caur tevi 
dzīve 

***
šajā ielā dzīvo tikai vecas un vārgas sievas
aiznaglots supermārkets un vērmeļu dievi

aiz skābaržiem gāršu zaļajās saujās
slēpjas stiegraini krūmi un pieputējušas kraujas

neviens nepārnāk tikai reizumis klusums staigā
un pats savā nodabā cauru skursteņu rīklēs 

klaigā

nekad neesmu satikusi tik tukšu un aizmirstu 
ielu

kur gribētos atkal un atkal nepamostoties 
pārlaist ziemu

*** 
Viņa klusē, piespiedusies apses stumbram,
pēdas aplipušas ugunspuķēm, 
basas rokas aizsegušas vēl basākas acis, 
un pelēkā kleita vējo gar kailajiem gurniem, 
viņas dzīve ir čokurā sarāvies suns 
uz kunkstošas, aukstas zemes —
noglāsti — paceļ galvu

un mēness noplucis raugās lejup, 
kā sargājot telpu zem sevis, 
un nav neviena, kas, pamanot gaismu, 
nepaskatītos augšup 
dzīvs 

***
Šorīt nejauši pieskāros pļavai,
jutu, kā lava verd pirkstos,
kā tauvojas kuģi, kā skuķēni matos pin pieneņu 

vaidus,
kā līst un kā celmi trūd augšup un smejas,
tās dažādās sejas redzēju,
kas, garām slīdot, manu radzeņu ledū,
upes paloja biezas un sulīgas, itin kā medus no 

kārēm,
kad atrāvu rokas no pļavas, tā notrīsēja
un iesitās atpakaļ manī,
eju rudeni ziemot
uz kuru pusi
tu esi

***
Smalks negaisa tīkls,
debesis plānas un saburzītas,
un joprojām nav veldzes,
saknes sausas vīst čurkstošā zemē,
un viss, ko es vēlos, ir ozolā skumjas pakārt, lai 

mirst kā viendienītes,
bet tās raso un raso krūtīs bez mitas
Piesieti svētki un atlaistas ikdienas,
pelēkas pieturas, putekļiem pilnas,
un pasaule pilna ar sevi
gar kājām pinas

***
Gaiss sakrokojies, vibrē tukšas pieneņu lapas
un izziedējuši vējrādītāji,
nav nekā, kas spētu veldzēt vai iebērt lūpās 

drusciņu palu,
vien smaga gaisma, izkurtējušu akmeņu pieres
un vakars, kas nemierina
Laiks kā aušīga veļas aukla,
kur sāpes pakārt, lai smilkst,
un neviens nepateiks, kur ligzdas deg 
un kur smilts



Krišjānis Zeļģis (1985) 
ir dzejnieks, kurš 
reizēm raksta prozu. 
Četru dzejas grāmatu 
autors. Pēdējais 
krājums zvēri izdots 
angļu un katalāņu 
valodā. Turpina darīt 
alu, ceļot un rakstīt 
dzeju. Norit darbs pie 
nākamās grāmatas.
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xxx
kad atgriezāmies no salām
ūdens saneses kā gara asara
tecēja lejup pa nogāzi
mutuļojošā ostā meklējām ieeju
vietu kur iespraukties starp
zaglīgām viļņu galvām

kad atgriezāmies no kalna
salas bija pakritušas jūlija saulē
un lēni mira
pat bites ēnā nogaidīja labāku brīdi
varbūt tomēr kamenes
resnas dienvidu bites

kad mēs atgriezāmies
osta bija sasista
tās ceļi pierauti krūtīm
tās klupiens ir sāpes
ko izkliedz jūra

xxx
Skandināvijas debesu
saltais maigums 
ūdens teciņiem atkāpjas 
dziļāk fjorda stūrī  
kur iesalis korķis
ko nevar vairs izraut
žūst zivis caurvēja nāsīs
kā skaists ciets koks
kas audzis ilgi un atceras
visa ainava kā kondensāts
uz telts sienām
kaut kas no stāstiem 
aizej tur 
nezin nezin

xxx
gaiss tik izslāpis 
ka tramda mūs laukā no upes
no visas ielejas 
kas saukta par nolādēto
kā medījums kas pats sevi sagatavo
mēs izklājamies izcirtumā
ķermenis žūst slinki
kā iepuvis deķis

xxx
trokšņaina saule bez mākoņiem 
ar 5 miljoniem litru
saldējuma pārraksta vēsturi
tas ir pārsteidzoši
visi grib iegūt ledu savā īpašumā
lai arī tu nekad nevari paturēt ūdeni sev

xxx
atejot no ostas
prāmis sakūlis zvaigznāju karti
kaut kas ir gaisā
un ūdenī tīšuprāt noticis
nav noticis
ir
trešā daļa lietu kurām ticam nav patiesas
sakuļas putas un burbuļi
kaijas nosmeļ mazās zivtiņas
atbildes neraisās
guļ uz krūtīm kā glums olis
varbūt pat kā neliels kaps
attā krasti un piejūras klimat

xxx
pusaudži spēlē ielas futbolu
viņu saucieni vedina domāt 
par atvērtām stadiona durvīm
kurām nav eņģu
tās viegli šūpojas
bezgaisa telpā
sirma kundze 
ieraugot piecgadīgu meiteni pasmaida
jo viņu atpazīst bet neatceras vārdu
uz pieres žūst sviedri
slāpes kūtri kāpj mutē
kādam tas viss jāpatur rokās
lai varētu atlaist

xxx
pat ņenci neļautu tik ilgi palikt
tu paliki
sākumā tikai vasaru 
lai atpūstos no visa
tad lai pārlaistu aukstumu
no dīvāna pārcēlies uz manu gultu
pamazām iegūstot savu plauktu
savu krūzīti un balsstiesības
pat ņenci neļautu tik ilgi palikt
es atļāvu

Slāpes

Krišjānis 
Zeļģis

Foto — Ģirts Raģelis
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Krišjānis Zeļģisdzeja Slāpes

xxx
putekļains saldējums 
pil uz sēklu maisa šķūnī 
ilgi neviens nav bijis
šogad pa mierīgo
neko baigi nealkst sirds
gribējās ienākt un pastāvēt

veca cilvēka dzejolis
vismaz fiziski viss ir slikti
nekas nesniedz baudu
ēdiens ar grūtībām rod ceļu lejup
alkohols kļuvis svešs
sāpes deniņos 
pakausī 
krustos
visādi citādi aizdomīgi labi strādā galva
jūtos pacilāts 
pat priecīgs

xxx
labdien
man ir karsti
skatoties uz zemāko stāvu vēsajām kabatām
kur patvēries naktsmiers

tas ir ne tikai saprotams
bet arī labi saskatāms
gaisā var pakārt kreklu bez piedurknēm
īsus lina šortus 
sandales koka krāsā
nekam citam nav vietas
šeit nekur nav tukšuma

xxx
kaut kas ēda viņas domas
domas un atmiņas
atsūtīja pastkarti no brūkošas impērijas
svešu marku ielenktu ziņu
kas pa pasta artērijām
atplūdusi šurp

juceklīgā rokrakstā
kas liecina 
par nedrošību
satraukumu un garām palaistu iespēju
mācību iestādē
bija rakstīts

nāc mīļais
mīļais nāc
nāc 
nāc mīļais

pusdienas
jūs sēdieties pie galda 
izsalkuši un nikni 
duļķainām aizdomu acīm
ar klusumu ko atnesāt 
pietiek visam dzīvoklim

bada un izsalkuma tukšums 
no jūsu ķermeņiem 
pil uz viesistabas grīdas

karstās zupas tvaikos 
iesilst grimases 
apveidi maigāki kļūst 
rodot vietu smaidam
vēlīgam jokam

no virtuves redzams kā zupas dīķi
izzūd jūsu plāno lūpu vārtos
pie ieejas apšļakstot ilkņus
divas vientuļas pelēkas klintis

kādā brīdī atļaujos ienākt
un nekļūdos
jūsu laipnība ir iekļaujoša
saņemu uzsaukumu un laba vēlējumus 
ar kuriem viegli katlus berzt

Saūda Arābijā nav nevienas upes
stāv ar muguru pret
fēnam līdzīgo vēju
džips nogrimis smilšēdāja mutē
tehniski sarežģītā slazdā kurā novedusi
vīrišķīga pārgalvība un tuvredzīga
plānošana kas ir vēl viens iemesls paklusēt
ūdens rezerves un mobilie sakari
gandrīz ironiski neiespējami
ierasto lietu iztrūkums nepatīkami klātesošs
idiots pie sevis nosaka sāls virsnieks
un uzņem ZA virzienu

siera cipari
iestrēgušas maizes kastes redeles
60. elegance un posts
drupaču šņirkstoņa ieliekot
izņemot
ķieģelīti
saldskābo
rudzu
balto
sakaltuši galiņi
lūstoši piena zobi
niezošas smaganas



Andris Ogriņš (1975) ir 
piecu dzejas grāmatu 
autors un atdzejotājs. 
Krājumi Zem pulksteņa 
pulkstenis un Plaukstu 
šķērsielas tikuši 
nominēti Latvijas 
Literatūras gada balvai.
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===
divkājains sumatras tīģeris ar mēli pieskaras 

ausij un es
sadzirdu cilvēkmīlestības izlādes
dziļi viņa kažoka attālākajos svītrojuma 

nostūros kā manā rīta
lapā ar trotuāra bruģi rūtiņu vietā
pierakstiem kuri seko pēc pamošanās un līdzi 

vilkuši lokus visu
cauru bet viegli salāpāmu nakti 
no pēdām izspraukušās zāles ķeramos tīklus 

metušu neko ēdamu
nenotvērušu iegrozāmies atpakaļ papīra gultā
no kuras tas nācis lai pie tās vienmēr atgrieztos 

no jauna vaktējot
tumsas neaizskaramos

violetā mēle ir āķīga
ieķeras manā karpas lūpā spēlē akordeonu 

vienlaicīgi vibrēdama 
čuksta fonu
… nomierinies izmesta krastā līdz galam 

neizžūsi…
gruzdot kā pergamenta lidmašīna uz vienmuļas 

atziņas skrejceļa 
strinkšķināsi starta līniju
meditēdama par vienu no manām 

neskaitāmajām svītrām
ēdīsi vēršus kā es šobrīd saulē izmērcētus 

stiebrus 
bez sāta un tavas kājas (pie kājas) aiz salmu 

arhipelāga aizsperta 
sālstrauka

===
pilnīgs tukšums zem nulles viņas sejā 
savā nodabā atstātās rievas
pārrauj kontūru aplokus
un panti ik pa laikam izplūst
kā izlaidies akvarelis
vēsajā dienas lapā
un istabas biedra monotonie saucieni
pēc palīdzības

divas dienas mēness neguļ diendusas
viņa izšuj brokastis
pusdienas
un vakariņas
izārda
sāk no sākuma
samērcē dvieli un apklāj nepaciešami
skaļos čukstus
tā labi
tā blakus tukšumam nostājas absolūts
klusums

viņa raugās 
uz savām           balti berztajām rokām

===
es iegremdēju skatiena cirvi nakts neaizvērtā 

grāmatā
stirnas mērc purnus pelnu sudrabā
paredzot manas turpmākās dzīves pozitīvu virs 

nulles
kurā dienas būs neorganizēts kukaiņu pūlis
aiz loga gan ziemā gan vasarā sildītas 

automašīnas
vairākas kāpēc šāvienu rindas ar ieelpas 

starpbrīžiem
un tāpēc bezrūpīgā vēja stumdītas šaha figūras
debesis ir žāvēties izkārts ugunskurs
tie pelni nopil uz zemes un tās stirnas gurdi 

pārvēršas
par maksātnespējīgām monētām
būdams ēna es jūtu kā melnzeme top pelēkāka
aši iestūrēju rokas garāžā
un saskaldu epiloga pēdējo lappusi viņas asinis 

kvēlo
iztiek bez liesmas

===
drudžaina pastaiga pa istabu loga otrā pusē
krīt sniegs
dzirde izbauda soļu gurkstēšanu
jo drīz tā visa vairs nebūs
iestāsies tavs (bet putnu vispār) negaidītais 

pavasaris
cilvēku nagi iegailēsies gaiši zaļi
viss
kam tie pieskarsies 
izkūpēs siltuma pārsātinātajā gaismā 
kamēr pārējais paliks
kā statiskā strāva 
un krāsies līdz tik tikko saklausāmam sprakšķim
kurš izmainīs visuma vēstures gaitu
no mirkļa uz mirkli
nobrāztiem pirkstu kauliņiem
kā gaisu sitot bet precīzi trāpot mērķiem
savu šķidro dzīvi izpil neona asinis

par cilvēkiem un lielajiem 
kaķiem

Andris Ogriņš
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un vēnu simtu piektais kilometrs 
netīšām izvēlēts skaitlis ilgākai pieturai sniega 

skābē
iemetis sirdi
tu stāvi
sala satricinātajos traipos smejot par gaidāmo 

nākotni

===
dzīve atritina valšķīgo gaitu
aiz sevis atstājot asins sliedes lai atpakaļceļā 

neapmaldītos

mierīgo dienu 
precīzi pēc katras stundas klauvējiena pie galvas
pārtrauc romas arēnās ar sirdstrieku mirušu 

klaunu smiekli

sniegs ir zemes uzbudinājumu apslēpusi sega
un diegos iekārtās lāstekas
teju teju kritīs
sašķaidot pie katra soļa nepiedomājošo ļaužu 

galvaskausus
un es nedaudz baidos
jo arī pats piederu pie šīs sugas

krāmu tirdziņā pārdod melnas pērles
pa kilogramam pēc reņģēm smakojošos papīros 

iesaiņotas
būtu aplami sacīt
ka apslēptus dārgumus (cūkām)

vienu nopērku un uz iepakojuma uzrakstu 
ikstundas dzejoli 

bet pērli iemetu atkritumu gliemežvākā 
lai turpina augt
lai kļūst par kalnu
kura virsotni neviens alpīnists nekad nesasniegs

tur plīvos tikai mans sniega leoparda karogs
ar putna no olīvkoka lapām savītu ligzdiņu 

kosmosa viducī
apliecinājums
ka pavasaris manu mīļoto pilsētu neaizskalos 

debesu plūdos

===
salūtā sprāgušo raķešu veiksmes ilūzija
būs arī zivju zvīņu bēdas makos
dzīve ir daudzveidīga krāsaina matērija
no kosmiski tukšās tumsas
ar sen mirušu zvaigžņu laternām
un ikdienas varavīkšņu prizmu spektru
ar asaru gāzes lietu
ar mēness spuldzes atstarotām
verdošām krūzītēm bez osām plaukstas
apdedzinošām
un kaklu saldējošiem ledus taisnstūriem
platīna kristāliskiem režģiem

melnbaltām konstrukcijām
un vilcienu sastāvu kokteiļiem ar
vēstures tvaika lokomotīvēm abos galos
kuras velk katra savā virzienā
līdz pārtrūkst dzīves pavediens lai kā
mēs arī censtos
ar stiklu izpušķotās egles kā vadi pārdeg
un izbārsta adāmadatas pa skujiņā
likto kaulu parketu
kā asas grāmatas lasot mēs saduram
prātus un pirkstu galapunktus
salaveči izplūkātām sintētiskām bārdām
atnes nevajadzīgas dāvanas
bērni priecājas bet pieaugušie nesagaida
īstās 
sevī ieslēgtu mīļoto atbraukšanu kad
nokavēti pēdējie autobusi
kad putnam piešūts tik viens spārns kad
fēniksi sadeg
bet pelni (apātiski) neatdzimst
kad skan analfabētiska svētku mūzika un
meldijas uzvelk cimdus cepuri šalli
aizviļņojoties projām
ziemas automašīnu neremontētajos ceļos
norvēģu grupa atkal dzied
ka viņas āda ir līdzīga velvetam
bet seja izcirsta rītdienas pelēkajā akmenī
dubļos noslīkst atgriešanās mājās
pie sarūguša rasola šķīvjiem pie tukšām
pudelēm
tāda ir dzīve un neko nevar mainīt
ja nu vienīgi meklēt no caurajām kabatām 
uz ielas izkritušos dievus

===
noklīdis saulstars graiza melnās debess miesas
atstādams gaišzilas brūces
arī viņa 
no miega izravētajā prātā

savīst nezāles
pie kāda vārdā nenosaucamā kājām

iekrācas jūras nemirstība
un asinis termometra stabiņā noslīd līdz nullei

jo nekur nav jāsteidzas
nekas nav jāpanāk

pirksts 
paralēli tā pēdai lēni virzās pie augšlūpas

klusu

pietiek

vairāk ne domas

ne vārdiņa



Serhijs Žadans (Сергій 
Жадан, 1974) — rakst-
nieks, dzejnieks, 
tulkotājs un mūziķis. 
Šķiet, šobrīd visvairāk 
tulkotais ukraiņu rakst-
nieks un vairāku starp-
tautisku literāru balvu 
ieguvējs. 2016. gadā 
latviski iznāca Serhija 
Žadana romāns Džezs 
pār Donbasu. Pašlaik 
izdošanai tiek gatavota 
grāmata Mezopotā-
mija (Месопотамія, 
2014) Māras Poļakovas 
tulkojumā. Ar Jāņa 
Rozes apgāda atļauju 
piedāvājam ieskatu 
grāmatas dzejas daļā.
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***
Viņai tīk staigāt basām un uz vēdera gulēt,
lai labāk justu, kā nafta kustas zem zemes,
kā tukšajā tumsā dzimst koku pūļi
un ūdens kāpdams plūst zem viņas ēnas.

Viņa šeit zina adreses visiem caurstaigājamiem 
pagalmiem

un dzīvokļu zagļu gaitas starp jumtiem un 
pagrabiem, 

viņa prot ķert gaisa pūķus un dirižabļus bez 
enkuriem

ar gaisa ganiem un apsardzes darbiniekiem.

Un viņu notvert aiz pleca ik pusaudzis gribētu,
zinot, ka viņa tik un tā aizbēgtu,
notverdams vienīgi viņas siltuma pēdas,
un tam, ka viņa te tiešām bijusi, neticēdams.

Ik slepkava viņai līdzi caur tumsu ies,
cerot, ka viņa sapnī tam parādīsies,
būdams drošs, ka viņa aizmirsīs viņa vārda 

dvesmu,
un nenojauzdams,
kas es viņai
patiesībā esmu.

Jo viņai patīk svešu kabatu siltajās slēptuvēs 
plaukstas ieslidināt,

un viņa pazīst katru nakts tramvaju kontrolieri
un ar tiem ikreiz tikai tādēļ sasveicinās, 
Lai iztraucētu viņu vientuļo rītausmas mieru.

Jo katrs kontrolieris, juzdamies pazudis, 
piekalts pie savām bailēm kā galerām gūsteknis,
nolemti izdala biļetes un logā lūkojas —
kurā redzama viņa, šī pasažiere, kurai vienalga 

ir tas,

kādā pieturā naktsvidū ārā kāpt, 
kādu neatbildētu mīlu apraudāt,
par kādām bēdām gausties šodien, par kādām 

— rīt
un kādiem vārdiem man to visu izstāstīt.

***
Ko iesākt ar priesteriem?
Viņi, gluži kā lopus, gana savas baznīcas,
palaiž tās smaragda zālē, skatās,
kā baznīcas smagi atgulstas upes dūņās,
patverdamies no jūnija saules.
Viņi staigā pakaļ baznīcām un dzen tās laukā no 

svešas 
labības, dzen mājup, turp, kur iedegas vakara 

sētu ugunis.
Guļ uz maisiem un grāmatām, ieklausoties 

aizmigušo dzīvnieku dvašā,
sapnī atminoties sievu sejas, kad tās nāca un
atklāja savus visslēptākos grēkus,
lūdza padomu, gaidīja piedošanu.

Kādu padomu viņš tev var dot?
Visa viņa dzīve — atbalss ganīšana,
ganību meklēšana un zem melnām debesīm 

nakšņošana.
Vari viņam dziedāt līdz, vari gulēt līdzās, armijas 

apmetni apsegusies,
vari žāvēt pie ugunskura slapjās drēbes,
mazgāt upē savus kreklus, 
kurus viņš gatavs izkārt baznīcā kā līķautus.

Ko iesākt ar ateistiem?
Viņi saka — patiesi es ticu, visam ticu, kas 
sacīts bija, taču nekad un neparko, nekādos 

apstākļos, 
nekādā gadījumā neatzīšos,
tādēļ, ka tā ir mana darīšana,
un tas attiecas tikai uz mani.
Un lai viņš kaut simtreiz
apvainojas un draud, dusmojas un piesauc
savu krustā sišanu,
viss viens — kur viņš bez manis? Ko viņš viens 

darīs?
Viņam jācīnās par manu klātesmi,
viņš ir nolemts kauties par manu glābšanu,
viņš nevar nerēķināties ar manām šaubām, 

manu svaidīgumu, manu tiešumu.

Ko iesākt ar tevi? Vari dziedāt mums līdzi,
nostāties aplī mums līdzās, uzlikt mums rokas 

uz pleciem:
mēs esam vienoti savā dziesmā,
vienoti savā mīlestībā,
savā vientulībā,
savā pieviltībā.

Ko iesākt ar mums visiem?
Ja viņam nenāktos sargāt savu mājbaznīcu,

kādiem vārdiem 
man to visu izstāstīt

Serhijs 
Žadans
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Serhijs Žadansdzeja

Ja viņam nenāktos staigāt tai līdz, dzenot laukā 
no dzelteniem laukiem,

viņam būtu krietni vairāk laika mūsu 
bēdām un vīzijām.

Mīlestība iznīcina
visus mūsu priekšstatus par līdzsvaru.
Mēs varam aizmirsties un paspert soli sāņus,
varam atteikties no tā, ko bijām teikuši,
varam skūpstīt nakts melnās lūpas —
mēs vienīgie, kurus aizskārusi nakts uguns,
mēs vienīgie, kas tic,
mēs vienīgie, kas nekad 
to neatzīs.

Vari runāt par visu, kas tev rādīsies sapnī,
vari runāt, vari nebīties tumsas:
visviens, kāds tevi sajutīs,
visviens, neviens tev nenoticēs.

*** 
Pilsēta, kurā viņa patvērusies,
liesmo karogos, guļ zem
aizputinātām pārejām.

Mednieki izdzen medījumu no protestantu 
katedrālēm,

zilgas zvaigznes krīt ezerā,
nogalinot tūļīgas zivis. 
Ak, šīs ielas, virs kurām šūpojas virves dejotāji,
Ai, kā viņi balansē aiz skolas 
logiem, izraisīdami sajūsmu,
kā izvairās no ezera kaijām,
kuras viņai no rokas izķer
zeltainus bezsvara čipsus.

Tur, kur mēs agrāk ar viņu dzīvojām,
mums nebija laika ne mieram, ne vērošanai.
Mēs triecāmies pret asajiem nakts meldriem,
nometām drēbes kā balastu melnajā lifta šahtā,
lai noturētos gaisā vēl vienu nakti
neieredzot un nepiedodot,
nepieņemot un neticot,
niknumā vadot savas dzīves visskaistākās 

dienas. 

Bet šī pilsēta, kurā viņa beidzot patvērās,
viņu maigi ņem pie rokas
un atver viņas priekšā savas noliktavas un 

krātuves.
Ak, šīs ostas, kurās izkāpj 
kuģu tilpnēs izvestie senegālieši,
melno siržu gaļa,
acu ziloņkauls,
ak, šie siera piekrautie pagrabi,
viesmīlīgās protestantu pilsētas,
kurās var pārlaist Pastaro Tiesu,
tik mācīti šeit advokāti,
tik nepieejami mūri.

Jo tur, kur mēs ar viņu
reiz virtuvēs sildījāmies
pie ziliem uguns avotiem, aiz mums nav palicis
nekādu pēdu. Laiks, vecais virves dejotājs,
simt reizes kritis, simt reizes cēlies,
lauztu atslēgas kaulu un dzelzs zobiem,
viņam vienalga,
kādā virzienā doties —
aplaiza rētas un atkal dejo starp kaijām.

Taču pilsēta, kurā viņa varēja patverties —
kādas šeit košas kleitas un krekli,
cik samtaina pilotiem un 
ķīniešu studentēm āda.
Ak, šis svaigais kalnu gaiss,
šī asins piegarša pēc
nogurdinošiem skūpstiem.

Viņa tur neaizmirsa nevienu, no kurienes bija 
aizbraukusi.

Nevienu balsi, nevienu lāstu.
Dzīve — tā ir jautra virves vilkšana.
Aiz viena gala velk eņģeļi.
Aiz otra — advokāti.
Advokātu vairāk.
Taču viņu pakalpojumi maksā dārgāk.

***
Vienmēr atgriezties pie šīm upēm un lejām,
kur muitnieki un sargkareivji stāv pie vārtiem.
Evaņģēlistiem baznīcās te ir tik tumšas sejas,
it kā caurām dienām tie saulē būtu vākuši 

vīnogas sārtas.

Vīrieši te apkārušies ar tādu daudzumu zelta,
ka nāvei būtu neparocīgi sev līdzi paņemt viņus.
Bet sievietēm naktīs melnas skumjas žņaudz 

elpu,
un viņas acu plakstiņus iekrāso zilus.

Bērni no mazotnes iemācās tādus bīstamus 
arodus,

ka izauguši tā arī paliek par bezdarbniekiem.
Ik karš viņiem par debesu mannu kļūst,
un kritušie varoņi allaž rotāti ziediem.

Pilsētā sērgu ieved fūres no Dienvidiem.
Ubagi gūtos zaudējumus pusnaktī skaita.
Un viss, kas man allaž atliek arvien,
visus atcerēties un atgriezties laikā.

Un sacīt sev:
Lūk, vakara koki, kā pulka karogi.
Lūk, rudens — tik nepamanāmi.
Lūk, viņas tumšās mājas, lūk, viņas logi.
Iespējams, viņa gaida.
Iespējams, tieši mani.

No ukraiņu valodas 
atdzejojis Māris Salējs
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 dzeja

3 dzejoļi tuvākajiem 100
Ar šo 20. gadsimta dzejnieku trijotni Domuzīme piedāvā cita laikmeta 
jaunās balsis, sākot ar dažiem, kas šobrīd rakstošajiem varētu būt 
aizbildņu vietā — tomēr nē, ar viņiem savā ziņā nekad nebūs tās 
astoņpadsmit gadu starpības poētikas svaigumā, lai tie drīkstētu 
ieņemt aizbildņu statusu. Viņus neierindot granītpieminekļu 
kandidātos, kamēr paši turpinām deldēt taustiņus un pārbaudīt 
piezīmjbloku viegli nodilstošās muguras.  

Vislava Šimborska

Divi 
Brēgela 
pērtiķēni
Tāds, lūk, mans lielais sapnis par eksāmenu:
sēž pie loga divi pērtiķēni, sakalti ķēdēs,
aiz loga laižas debesjums,
plunkšķinās jūra. 

Lieku eksāmenu cilvēces vēsturē. 
Stostos un lavierēju. 

Pērtiķēns, skatu man pievērsis, ironiski 
noklausās,

otrs it kā snauž —,
bet, kad pēc jautājuma iestājas klusums,
saka man priekšā,
klusītēm žvadzinot ķēdi. 

No poļu valodas atdzejojusi Ingmāra Balode

pieejami latviešu valodā. Atrodot šo nelielo vēs-
tījumu un uzlūkojot gleznu, kas minēta darba 
nosaukumā, sapratu, ka šie spožie «cilvēces vēs-
tures» eksāmena pieraksti ir jāsniedz Domuzīmes 
lasītājiem, kuri, ar dzeju kopā sagaidījuši Latvijas 
simtgadi, domājams, vēlēsies ieiet arī nākamajā 
simtniekā ar kādu vērīga, dzīva skatiena lukturīti; 
mēs taču aizvien sākam «no jauna». «Iedvesma, 
lai kas tā arī būtu, dzimst no nemitīga «nezinu»,» 
autore sacīja savā Nobela lekcijā. Ê

Ingmāra Balode

Vislava Šimborska (Wysława Szymborska, 
1923—2012), saukta par poļu dzejas karalieni, pa-
tiesībā ir daudz laikmetīgāka, nekā jebkāda iztē-
lojamas vai poētiskas monarhijas pārstāve varē-
tu būt. Viņas caururbjošais skatiens ir ticis galā 
ar t. s. «viņas laiku» un ironisks, pētošs, sirsnīgs 
lūkojas tajā, ko cenšamies apdzīvot mēs. Dzejoļi 
kā skatiena forma. Kāds draugs jautāja, vai Šim-
borska ir gana tulkota latviešu valodā — salīdzi-
not ar tādiem savas tautas milžiem kā Zbigņevs 
Herberts vai Tadeušs Ruževičs, Vislava Šimbor-
ska uzmirdz ne tikai publikācijās, bet pat vairā-
kos dzejas krājumos Ulža Bērziņa atdzejojumā — 
Apsveiksim skudras (1979) un 1998. gadā izdotajā 
izlasē ar lakonisko titulu Dzeja, kas deva iespēju 
iepazīt šo autori arī tiem, kas līdz Nobela prē-
mijas saņemšanai (1996) viņu nebija pamanījuši. 
Daudzi lielie, desmitos valodu zināmie opusi — 
par jetiju vai par kaķi tukšā dzīvoklī, vai atom-
bumbu, vai teroristu — ir vairākus desmitus gadu 
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Roberts Kellijs

Logi
Uzmanies no logu vienkāršības
tie rāda ainavu kurā tev nekad
dabiski 
netaps atļauts iekļūt.

Ainava atrodas tur
un tu
(lai kas un lai kur tu būtu)
esi še. 
Valoda notur tevi uz vietas.
Kalni iztur tavu atbūtni mūžam. 

No angļu valodas atdzejojis Jānis Elsbergs

 dzeja

Roberts Kellijs (Robert Kelly, 1935) latviešu 
lasītājus sastop Jāņa Elsberga atdzejojumos. 

Es ar šo ievērojamo autoru savulaik iepazi-
nos jauno amerikāņu dzejnieku antoloģijā, kurā 
viņš tiek dēvēts par cilvēku bez sava laika. Kel-
lijs ir klasiski ārkārtīgi izglītots, tobrīd pasniedz 
vācu valodu mazā, elitārā augstskolā un iznirst 
no Ņujorkas uz dzīvi laukos. 

Varētu teikt, ka šī strāva nāk no Ezra Paunda; 
pirmais jautājums jekuram lasītājam būtu — kā 
cilvēks var tik daudz sarakstīt? Viņa credo un gal-
venais likums «rakstīt visu» ir gandrīz pretstats 
pieejai, kas liek «rakstīt jebko», absolūti izsmal-
cināta formas izjūta. Uldis Bērziņš, piemēram, 
novērtēja Kellija spēju caur skaņu novest dzejoli 
pie tā saknes. Karjeras sākumā viņš saistījās ar 
«dziļo tēlu (deep image) skolu» un tad ļoti strauji 
to pameta. 

Varbūt par viņa darbiem var teikt: lasi un ļoti 
krasi saproti, ka valoda nav domāta saziņai, tā 
ir buramvārdi, Dieva pēcpuse. Ir tāda dzeja, kas 
pilnīgi var izmainīt cilvēka uztveri, un, kā jau 
kāds ir teicis, Kellijā pastāv dziļas šaubas par to, 
vai apziņa vispār ir derīgs jēdziens (20. gadsimta 
60. gados viņš ir cieši saistīts ar okultismu, vēlāk 
pāriet tibetiešu budismā). Kellijs sarakstījis kā-

das 80 grāmatas, un tā ir tikai aisberga redzamā 
daļa. Viņa dzeja sastāv no prāta pārmaiņām un 
iespējām tās rosināt — gan lakoniskā, gan izvēr-
stā formā. Paunds rakstīja, ka viņš ir ieradies par 
vēlu šaubām, savukārt šaubas pilnībā raksturo 
Kellija dzeju: Dzejnieks ir tas, kam nav, ko teikt, 
bet kurš pasaka TO. 

Viņa tehniskās spējas ir gandrīz nepārspēja-
mas, strādāts gandrīz visās formās, izmežģījis 
sonetu un nekad nav pārdevies. Viņš ir saistošs, 
vienalga, ko raksta, tas ievelk; ja uzskatām, ka 
dzeja ir par izdomu, viņam tā ir nenormāli aug-
līga. Reiz gāju pa ceļu un ieskatījos Roberta Kel-
lija mājas logos, un redzēju baigu tukšumu acīs, 
bet tas bija kristāldzidrs! Var ņemt tādu dzejoli 
Mākoņu gans, atzvēlies autors skatās debesīs un 
mēģina pārveidot citus skatījumus uz šo sajūtu 
— ieskatīties nāvei acīs un tomēr paturēt pieeju 
mīlestībai, RAXTI VISU!

Tie dzejnieki, kurus mīl viņu auglības dēļ, aiz 
vārtiem atstāj laukus jaunām paaudzēm. Ê

Pēteris Cedriņš



Ingeborgai Bahmanei (Ingeborg Bachmann, 
1926—1973) manā skatījumā ir īpaša vieta — tā ir 
sanācis, ka vairāk par visu mani saista trimdinieku 
rakstītais. Austrijā dzimušās dzejnieces, rakstnie-
ces un dramaturģes dzīvi un daiļradi, saprotams, 
ietekmēja 20. gadsimta Eiropas traģēdija. Kādā in-
tervijā Bahmane teikusi, ka 1938. gadā, kad Hitlera 
spēki iesoļoja Klāgenfurtē, beidzās viņas bērnība 
— pēc šī notikuma pasaule bija zaudējusi savu ne-
vainību. 1953. gadā iznāk debijas krājums Atliktais 
laiks, par ko Bahmane saņem prestižo 47. gada gru-
pas balvu. Tajā pašā gadā viņa pārceļas uz Romu. 
1956. gadā klajā nāk otrais un pēdējais dzejoļu 
krājums Lielā Lāča modināšana. Bahmanes dzejā 
valdošā spriedze apstiprina cita trimdinieka, viņas 
studiju laika autoritātes Ludviga Vitgenšteina at-
ziņu: «Ko nevar izteikt, par to jāklusē.» Lai arī vi-
ņas valoda var šķist vienkārša un pat tradicionāla, 
tāda nav tās nestā nozīme. Bahmane ir asredzīga, 
nesaudzīga un mūsdienīga. Bet vispār — man nav 
jāizdomā, kā aprakstīt viņas dzejas spēku. Pietiks 
ar atsauci uz vienu no Bahmanes lekcijām: «Tau-
tai vajadzīga dzeja tāpat kā maize… Šai maizei 
jāšņirkst starp zobiem un jāatsauc atmiņā bads, 
pirms tas remdināts. Šai dzejai jābūt asai no at-
ziņām un rūgtai aiz ilgām, lai tā spētu cilvēci no 
miega modināt. Jo mēs taču guļam, guļavas esam 
— aiz bailēm ieraudzīt mūs pašus un pasauli ap 
mums.» Bahmanes dzejā šādas bailes neatrodu. Ê

Artis Ostups46

 dzeja

Ingeborga 
Bahmane

Trimda
Es mironis esmu kurš klīst
nekur vairs nepierakstīts
nezināms prefekta valdījumiem
neuzskaitīts zelta pilsētās
vai zaļojošā zemē
jau sen kā izraidīts
atstāts bez nekā
Tikai ar vēju ar laiku un ar skaņu
es kas nespēju dzīvot starp cilvēkiem
Es un vācu valoda
šis mākonis man apkārt
ko es paturu kā savu namu
slīd caur visām valodām
Ak kā tas satumst pats no sevis
un drēgnie un lietus toņi
tikai daži vēl sasniedz zemi
Tad gaišākās vietās tie ceļ augšup mirušos

No vācu valodas atdzejojis Artis Ostups
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Raimonds 
Briedis (1965) ir 
literatūrzinātnieks, 
Dr. philol., Latvijas 
Kultūras akadēmijas 
profesors, Kultūras 
teorijas un vēstures 
katedras vadītājs. 
Pētnieciskās 
intereses — literatūras 
un kultūras 
vēsture, cenzūra, 
grāmatniecības 
vēsture.

Ingmāra Balode (1981) 
ir dzejniece, tulkotāja, 
redaktore. Atdzejo, 
tulko arī prozu un 
publicistiku no angļu, 
krievu, retāk slovēņu, 
maķedoniešu, čehu
valodas, ikdienā strādā 
ar poļu tekstiem 
pieaugušajiem, 
bērniem un 
vientuļniekiem.

 intervija  

«Raimondu Briedi pazīstu jau sen,» gribas rak-
stīt, bet iedomājos, ka laika nogrieznis, kurā šī ie-
pazīšanās turpinās, aizņemtu varbūt vien pāris 
rindiņu viņa veidotajā grāmatā Cilvēki un notikumi 
latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij, 
kas nāca klajā 2018. gada izskaņā divdaļīgā, pama-
nāmā izdevumā apgādā Neputns. Raimonds Brie-
dis allaž un, šķiet, visiem ir saistījies ar grāmatām — 
vienmēr somā pa retam vai senam izdevumam, ko 
parādīt vai, ja gadās svētki, sakritības vai grāmatu 
likteņi tā paģēr, uzdāvināt kolēģiem, draugiem vai 
studentiem… Allaž stāsti par sējumiem un auto-
riem, lai kādā kontekstā tie (grāmatas, ēkas, vietas, 
cilvēki) iezibētos kādā sarunā, lekcijā. Es redzu šo 
iespaidīgo grāmatu Raimonda Brieža un kolēģu 
veikumā (līdz ar redaktoru un sastādītāju tekstus 
atlasījuši un sagatavojuši Zane Gailīte, Juris Gold-
manis, Zane Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ul-
berte, grāmatu dizaina autore Anta Pence) kā li-
kumsakarīgu turpinājumu profesora aizrautībai 
ieraudzīt mūs pašus kā turpinājumus. Lielās hro-
nikas iznākšana ir iemesls aicināt Raimondu Brie-
di uz sarunu, kā arī ielasīties notikumu pierakstā, 
viņa paša aizraujošo piebilžu un domu kūleņu pa-
vadītai. Ir divi sarunas ceļi, kas var kaut kur vest, 
un es nevaru, zināms, iet pa abiem, tāpēc sākšu ar 
grāmatu, nevis ar laiku. 

Šis darbs izskatās pēc bērnības sapņa pie-
pildījuma (kur puiši sākumā būvē laiviņas no 
mizām, tad plostus no dēlīšiem un beigās aiz-
darvo īstu laivu, ko atspērušies iestumj ūde-
nī) un reizē pēc projekta, kas var simtgades 
vērienīgumam iedot citu fonu, kontekstu. Cik 
mazi izskatās simt gadi, ja mēģina pārlūkot 
laiku «kopš ledus aiziešanas»?

Grāmata nebija domāta kā simtgades grāma-
ta, tai tikai bija lemts pēc ilga ceļa trāpīt simtgadē. 

Gribējām to izdot agrāk, grāmatai bija jābūt gata-
vai pirms diviem gadiem, pirms desmit gadiem… 
Ja būtu labvēlīgi apstākļi, apmēram 2009. gadā tā 
jau nonāktu pie lasītāja. Sākuma iecere bija kriet-
ni mazāka, domājām apkopot standarta faktus at-
raktīvā veidā, lai tas varētu kalpot kā mācību ma-
teriāls. Tad nāca 2008. gada rudens, piepeši nebija 
nekādu iespēju to izdot… Līdz vienā brīdī grāma-
ta sāka pati sevi audzēt. 

Būtībā pamata manuskripts sāka aizpildīt tuk-
šās vietas, teikt priekšā tēmas un motīvus, kas at-
rodas blakus jau noteiktajam, nosauktajam. Sā-
kotnējā iecere bija saglabāt cilvēkus, notikumus, 
saglabāt zināmu cilvēciskuma klātbūtni. Atraktivi-
tāti piešķīra sinoptisko tabulu variants, kur līdzās 
atrodas dažādi notikumi, ļaujot cilvēkam klejot pa 
tiem, sastatot sev interesantās jomas vai aspektus. 
Atklājās lietas, kas nav pētītas vai ko neviens nav 
apkopojis, un tad, kā, šķiet, teikts kādā filmā, Laiks 
deva iespēju darbam pašam tapt. 

Protams, izrādījās, ka visi sīkumi paņem ārkār-
tīgi daudz laika. Topot rādītājiem, atklājās nekon-
sekvences. Piemēram, ja vienam ir vārds, kāpēc ot-
ram nav; ja ir trīs personvārdi, tad kādā secībā tie 
ir; ja vienam ir dzimšanas laiks, kas cilvēku uzreiz 
cilvēcisko, tad — kur ir pārējiem? Bija jātiek galā 
ar to, ka nekonsekvences ir vārdu rakstībā, jo pa-
rādījās vietas, kas sauktas dažādos vārdos, un tas 
viss iespēju robežās bija jāskaidro. Ja cilvēkam ir 
iniciāļi un pat gadi, viņa tēls iegūst kaut kādas cil-
vēciskas kvalitātes; kopā ar fona notikumiem tas 
jau kļūst par mūžu. It kā neko nemaina fakts, vai 
kādam bīskapam ir 25 vai 50 gadu, taču šīs papil-
du ziņas ļauj paplašināt stāstu ar «stariem» uz da-
žādām pusēm. 

Runājot par stāstu paplašināšanu, jādo-
mā par 20. gadsimta vēstures romānu sēri-
ju — varu iedomāties, kā vairākiem vēstures 
romānu sērijas grāmatu autoriem nāktu par 
labu šī hronika ar visiem tās «niekiem un iz-
priecām» jeb sīkajiem faktiem uz lielo norišu 
fona. No otras puses, hronikā šis gadsimts sa-
līdzinājumā ar iepriekšējiem tikai iezibas.

Mēģinot par grāmatu domāt distancēti, jāteic, 
ka tajā tiešām ir ieliktas daudzas iespējas. No vie-
nas puses, tā ir pilnīga bezjēdzība. Kopā salikts tik 
ļoti daudz faktu, lērums, un vairums no tā jau bi-
jis visiem pieejams, taču šis kopums neko neiz-
skaidro. Savukārt faktu sastatījumi pieļauj jaunus 
skaidrojumus dažādām lietām, parāda, ka jebkurš 
skaidrojums būs neizbēgami vienpusīgs. 

Otrs aspekts: hronikā var atrast, manuprāt, ār-
kārtīgi daudz reālu — dokumentētu — vai poten-
ciālu leģendu. Šos impulsus izmantojot, var le-
ģendu šeit pat radīt. Pēc manām domām, viena no 
latviešu rakstniecības nelaimēm — tā nav radīju-
si īpaši daudz leģendu. Ir būtiski laiku pa laikam 
mākslās vai cita veida darbos parādīt, ka leģendas 
ir iespējamas, ka laiki ap personībām, uz ko var 
neapšaubāmi atsaukties, ir piepildīti. Atliek tos iz-
celt no fona, uzspodrināt, iedzīvināt. 

Pēc ledus 
aiziešanas
Ar literatūrzinātnieku 
Raimondu Briedi sarunājas 
Ingmāra Balode
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Un lai taču beidzot norimst tie, kas domā, ka te 
ir bijis kaut kāds tukšums, «septiņsimt verdzības 
gadi», zemnieku tauta bez vai ar teiksmaino pa-
gātni, kā tad! 

Šis lieldarbs atgādina arī mākslīgā intelek-
ta veikumu, un vienlaikus ir skaidrs, ka da-
torprogramma tādu tomēr neizdarītu. It kā 
jebkurš mirstīgais tās oranžajos vākos ielik-
tās ziņas var atrast, un tomēr — nē, nedabūs, 
neatradīs.

Bez digitālajiem rīkiem šī grāmata nemaz neva-
rētu tapt, bez tiem to arī nevarētu sakārtot. Digi-
tālās avīzes un žurnāli Latvijas Nacionālajā biblio-
tēkā, digitalizētās grāmatas pasaules bibliotēkās, 
iespēja tajās meklēt arī ir ļoti daudz devusi. Tur-
klāt rezultāts, iespējams, ir garlaicīgāks nekā pro-
cess. Interesantākais ir nejauši uzietajā, pārsteigu-
mos. Tagad žēl, ka es pat sev nekur neatzīmēju tās 
sīkās lietas, kas arī man bija pilnīgs jaunums un 
nav iekļuvušas pētnieku uzmanības laukā. Piemē-
ram, latviešu 19. gadsimta tirgotāji, kuri šķiet peri-
fēri lielajām takām, bet par kuriem tagad ir fiksētas 
ziņas, ko ar laiku kāds var sagribēt izvērst un kas 
tieši attiecas uz vidi, kuru mēs turpinām apdzīvot 
un attīstīt. Tu piepeši iepazīsti cilvēkus, kas līdz 
tam eksistē kā iniciālis vai uzvārds, un ap viņiem 
atveras stāsti par telpu, laiku un cilvēku likteņiem. 

Piemēram, stāsts par Ezīša savrupmāju: iedo-
mājies to ēku Rīgā, kas ir blakus Splendid Palace un 
kur ir Francijas Kultūras centrs (Elizabetes ielā 59). 
Pie tās ir plāksne, ka tur dzīvojis Kārlis Kaspar-
sons. Mani jau sen mulsināja tas, kā tādā patricie-
šu mājā nonācis Kasparsons laikā, kad arī ārstiem, 
publicistiem neviens tādas mājas ikdienas dzīvei 
nepiedāvāja. Sāku skatīties, kam tā māja piederē-
jusi. Izrādās, tā ir brāļu Essiedt privātmāja. Un tas 
Essiedt galīgi neatgādina vāciešus. Lūk, bijuši divi 
brāļi, ienākuši Rīgā, uzcēluši bodi, bodei veicies, 
un puiši uzceļ māju — bulvāru lokā! Pie Vērma-
nes dārza, iepretī Pfābu namam. Viens no brāļiem 
apprec jaunu meiteni, tad nomirst; otram brālim 
nav mantinieku. Un šo meiteni, atraitni, apprec fi-
lologs un terapeits Kārlis Kasparsons, tādējādi no-
nākdams patriciešu namā pie Vērmanes dārza. Bet 
Essiedt (kurš, manuprāt, sēdēja pie galda un domā-
ja, cik sarežģīti var uzrakstīt vārdu «ezītis») māte, 
Katharina, ir no Vijciema. Dzīves beigās māte no-
nāk atpakaļ dzimtās vietas kapiņos un atkal kļūst 
par Katrīnu Ezīti. 

Lūk, šādi cilvēki piepilda Rīgu ar dažādiem stās-
tiem, likteņiem. Tu to lasi un saproti, ka arī tavs 
liktenis, ko tu šobrīd piedzīvo, pēc kāda laika ne-
būs reāls. Arī 13. gadsimta cilvēkus var nesaprast — 
bet viņi ir dzīvojuši, domājuši un darbojušies. 17. 
gadsimta ļaudis jau pavisam reāli staigājuši pa tām 
pašām ielām, pa kurām ikdienā staigājam mēs!

Šajā ziņu vākšanas procesā cilvēks ar dzīvu 
iztēli pamanās padzīvot daudzos laikmetos. 
Ar kura gadsimta ļaudīm sākot, cilvēki sāk 
šķist «savējie»? 

No tā, kuru tajā brīdī apstrādā.

Grāmatu veidojot, it kā ir ļoti ilgs laiks nozagts 
no dzīves, bet jāteic arī, ka man nevienu brīdi tas 
nav apnicis — ne sīkumus salīdzināt, ne komatus 
labot vai pēdiņas vienādot. Patika tas mirklis, kad 
jutu — grāmata ir piespiedusi sevi pabeigt, un tā 
ir gatava. Var noņemt vai pielikt klāt pat vairākas 
būtiskas lietas, bet tās iekšējā konstrukcija ir no-
turīga. Katrai lietai ir jārealizējas no tā, kas tajā ir 
iepriekšdots; atliek tikai palīdzēt attīstīties. Ja dara 
šī iekšējā nolūka vārdā, tad viss ir pieļaujams. Ja 
darīsi pret to, nekas tur nesanāks. To sapratu lai-
kā, kad taisīju cenzūras grāmatiņu Teksta cenzūras 
īsais kurss.

Tad, izskatās, jātic vien saviem nolūkiem…
Nolūkiem visiem jābūt kaut cik godīgiem. 
Godīgiem pret ko? Skatoties lielā laika no-

grieznī — pret sevi, pret cilvēkiem?
Pret darba ideju. Ir divi nolūki — teksta un vei-

dotāja. Veidotājam jābūt godīgam pret teksta no-
lūku, kuru viņš pats sākotnēji radījis.

Domāju, ka ikvienam, kurš rada, var iznākt kas 
pilnīgi nejaušs, vairākas lietas salikties tādās attie-
cībās, kas pārsteidz pašu. Tas it kā ar tevi ir saistīts, 
un reizē tu esi vienkārši palīdzējis tam tapt. Uzmi-
nēt to, nosaukt vārdā ideju; reizēm liekas, ka tieši 
tā tas notiek — kā Gaismas pilī.

Kas mainījās skatījumā uz latviešu un lat-
viešu literatūras pagātni, redzot to vienā 
satvarā?

Drīzāk satvars ļauj spēlēties un ieraudzīt dažā-
dus veidus, kā uzlūkot literatūru. Iedomāties, ka 
ir laiks, kurā tā, kas vēl tikai būs un liksies pārlai-
cīgs, nav. Stenders nekādi nevar zināt Dinsberģi 
vai Ojāru Vācieti. Mēs nevaram iedomāties laiku, 
kurā nav Stendera. Vai nav Vācieša. Nav Ziedoņa 
Epifāniju. Bet tāds ir.

Kuri autori būtu tie, par ko pašam šķiet — 
bez šī nudien nevarētu? Ja nu pēkšņi nāk vie-
sulis un izpurina visu…

To ir ļoti sarežģīti pateikt. Trūkstot vienam, mai-
nās visi pārējie. Ja norauj pusi hronikas nost un 
mēģina saprast laiku, kad tās norautās puses nav, 
saņemam pavisam citu turpinājumu.

Šī hronika jau arī nav ne piemineklis, ne kaut 
kāds noslēgums. Bija tāds joks darba procesā — 
uzlikt uz aizmugurējā vāka hieroglifiem rakstītu 
ziņu: «Ķīniešu puisīt, ja tu šo lasi ———.»

To nevar, šo joku ar savām vizītkartēm jau 
izspēlējis Guntars Godiņš.

Godiņš, protams, — vajadzēja man vairāk dzej-
niekus iesaistīt, viņiem ir labāka iztēle. Godiņš arī 
ir grāmatā iekšā. Pat vairāki Godiņi no Gatartas.

Viena no tēmām žurnāla numurā, kurā 
publicēta šī saruna, ir tā pati, ar ko noslēdzās 
2018. gads, — tā dēvēto čekas maisu atvērša-
na, dzīve pēc tās. Vai, uzlūkojot laiku un ļau-
dis tik plašā nogrieznī, mainās skatījums uz 
šo sarežģīto lietu?

Šis darbs drīzāk parāda to, ka pēc ilgāka laika 
jebkas var tikt pārvērsts par leģendu vai stāstu. Vai 
palikt neizskaidrojams fakts, ja ticis fiksēts. Cilvē-

Raimonda Brieža 
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Teksta cenzūras īsais 
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Literatūrzinātnieks 
Raimonds Briedis: 
«Grāmatu veidojot, 
it kā ir ļoti ilgs laiks 
nozagts no dzīves, 
bet jāteic arī, ka man 
nevienu brīdi tas nav 
apnicis.»  
Foto — Kristaps Kalns

intervija Pēc ledus aiziešanas

kiem ir dots laiks pieņemt kādus lēmumus, cits 
laiks — tos saprast, novērtēt, nožēlot, mēģināt la-
bot, bet ir viens brīdis, kad šie lēmumi kļūst par 
vēsturi un saņem vērtējumu no kārtējās tagadnes 
viedokļa. Kādam tie kļūst tikai par pārdomu ob-
jektiem, kurus var vērtēt no cita vēsturiska skat-
punkta. No vēlāka, ne vairs mūsu laika, čekas zi-
ņotājus var uzlūkot kā sliktos varoņus literatūrā 
— jau citā kontekstā, zinot to, ko mēs vēl nezinām, 
un tad var izrādīties, ka tie ietekmējuši vairāk, 
nekā stāsta sākumā šķitis. Jo katrs labākajā gadī-
jumā zina tikai savu stāstu. 

Atceros šos laikus, kad studentiem bija jādomā, 
kā viņi izturēsies situācijā, ko noteikti nevēlas pie-
dzīvot. Situācijās, kurās var iekrist pašu darbību 
dēļ vai citi viņus var «iekritināt». Ir tik daudz da-
žādu skaidrojumu, kādēļ kāds līdz tam nonācis. Ja 
ar tevi kāds strādā, reizēm šķiet, ka izvēles ir dotas, 
bet tiek darīts viss, lai tu izvēlētos sev ilgtermiņā 
sliktāko variantu. Un tik daudzi gluži vienkārši ne-
tika galā ar šiem soļiem un izvēlēm. Neētiskums ir 
tajā, ka šādos gadījumos izvēles nav. Jo abu izvēļu 
gadījumos visas iepriekšējās izvēles visbiežāk zūd. 

Arī hronikā — ir brīži, kad cilvēki it kā izvēlas, 
kam ļauties, taču sekas paredzēt nevar, pat ja izvē-
le (ļauties vai ne) ir dota. 

Uz čekas ziņotājiem mēs varam lūkoties arī tā, 
ka tie ir cilvēki, kuri — aiz laba vai aiz ļauna — ie-
krita vēsturē, un tad ar to vismaz tagad jātiek galā. 
Neapskaužu tos, kas iekrituši. Un pašlaik mēs ru-

nājam par dzīvajiem tajos sarakstos. Tos, kas no-
mira agrāk, bet pamatīgi darbojās, teiksim, 60.—70. 
gados, neviens netincinās. Un nebūs paskaidroju-
mu vai pamatojuma, tāpat kā tiem, kas dzīvoja 14. 
vai 18. gadsimtā.

Manuprāt, ārkārtīgi nozīmīgs ir jebkura ranga, 
arī visparastākā ziņotāja, stāsts par to, kā viņš tur 
ir nokļuvis, ko ir darījis. Protams, to visu vajadzēja 
publicēt pirms 20—30 gadiem, arī tāpēc, lai cilvē-
kiem nevajadzētu mocīties neziņā. Neticu, ka jel-
kāds no viņiem jutās šausmīgi labi arī līdz 90. ga-
diem… Nezinu, kā ir ar segvārdu «Verdi» aiziet uz 
Traviatu, kur skan Verdi vārds. Pacilājoši? Neticu. 

Bet šim pašam «Verdi» klausīja bērni ve-
seliem bariem, teiksim, deviņdesmitajos, un 
viņš tiem iedeva vairāk pacilātības, pašapzi-
ņas, arī patriotisma nekā jebkurš cits noteik-
tos ietvaros, piemēram, skolā. 

Kartīte taču nav cilvēks. Domāju, ka, no vienas 
puses, cilvēks, darot kaut ko sliktu, vienā laika no-
grieznī dara arī labas lietas, varbūt secīgi laikā tas 
ir vienkāršāk iespējams — laukā, kas ir cilvēka paša 
izvēlēts. Ir būtiski katram izstāstīt savu versiju, ne-
velkot garumā vēl ilgāk. 

Bet pēc versijas izstāstīšanas — kādas ir paša 
sajūtas, turpinot lasīt, strādāt, būt vienā, pla-
ši izsakoties, radošā telpā ar šiem cilvēkiem?

Nedomāju, ka tas ir vienkārši. Taču tas nav sa-
režģītāk kā būt telpā ar cilvēkiem, kas to nezina. 

Vai ir bijušas kādas personiskas vilšanās 
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kopš tām pirmsziemassvētku dienām, kas 
mainījušas šī brīža skatu uz cilvēku?

Vilšanās ne, drīzāk pārsteigums. Tur nemaz 
nav tik daudz kultūras darbinieku. Vismaz ne tik 
daudz, lai kaut ko izskaidrotu. Šā vai tā, pārskatot 
to, man ir tikai viens jautājums: kāpēc? 

Un ir tik daudz visādu tukšumu un starpu, kur ir 
vēl citi, par kuriem neuzzinām, neuzzināsim. Ru-
nājot par čekas maisos esošajiem — domāju, ka, 
iespējams, viss šobrīd nezināmais un spraugas in-
formācijā parādīs saistības vairāk nekā atsevišķi 
ņemti vārdi, uzvārdi, segvārdi. 

Protams, katram gribētos būt hronistam (kā 
Briedim vai kādam citam), nevis tam, kas ti-
kai funkcionē notikumu mutulī, šā tā sasvēr-
damies te vienā, te citā virzienā, un kuram jā-
izvēlas.

Briedis nav hronikai būtisks. Bet Briedim bija 
svarīgi ielikt hronikai epigrāfu. Tas arī parādījās 
pašās beigās. Atceries, kas tas par dzejoli?

Neatceros gan. Man to grāmatu ļoti ātri at-
ņēma kādi, kas gribēja izlasīt uzreiz. Gaidu 
atpakaļ.

Labi, kurš no latviešu dzejniekiem derētu tādai 
grāmatai par epigrāfa autoru?

Rainis, varbūt Veidenbaums, nē… Viens 
būtu kā akmens, kas nosaka visu tālāko grā-
matas pamatu. Vācietis arī nederētu. Pujāts 
būtu par traku. 

Kaut gan derēt derētu, bet viņā nav nekādu saik-
ņu ar to. Viņš, metaforiski izsakoties, ir jau šīs hro-
nikas sekas.

Laicens arī nebūs.
Nē, nē, tad jau būtu: «Redziet, šī gružu čupa ir 

pilna ar kauliem un sapņiem…»
Poruks pāragrs, Čaks parādās jau grāmatas 

kontekstā pārāk vēlu. 
Uz Čaku, uz viņa laiku grāmatā attiecas pēdējās 

divsimt lapaspuses. Bet kurš varētu būt lauki un 
pilsēta reizē un nebūt neviens?

Hmm... Sudrabkalns taču ne. Es tūdaļ pa-
došos. Blaumanis nav. Noteikti būs kāds, par 
ko paspēju nodomāt un nospriedu, ka viņš nu 
gan nekādi.

Kurš no 20. gadsimta autoriem ir apcerējis lai-
ku? Saprotams, Kronbergs un Bērziņš, bet es viņus 
tagad te nedomāju.

Skalbe?
Par maigu. Par noslēpumainu.
…!!!
Vienlaikus jābūt tādam, kurš redz laika pāreja-

mību un nepārejamību un kuram pat nav tik bū-
tiski — lai jau pāriet! Tas dzejolis ir mežonīgi garš. 
20 pantu. Episks darbs. 

Jūtos kā iesprūdusi eksāmenā. 
(Smejas.) Tas nav tā domāts. «Tā paiet gadusim-

teņi un atkal jauni nāk…» Es necitēju tieši. Kurš 
no latviešu autoriem vismazāk piestāvētu vēstur-
nieku sacerējumiem, bet par vēsturi būtu rakstījis?

Eriks Ādamsons?
Protams. 

Tas ir ļoti precīzs Ādamsona raksturojums.
Ir bijuši mēģinājumi šo oranžo grāmatu, piec-

daļīgo darbu, piemērot normālam vidējam izglīto-
tam lasītājam, taču vislabāk ir izdevušies mēģinā-
jumi kaitināt. Grāmata kaitinās jebkurā gadījumā. 
Iespējas meklēt klāt un klāt, un uzzināt, cik mak-
sāja maize pirms pusotra simta gadu vai ko kalps 
darīja vecumdienās, — neviens to neies meklēt, ka-
mēr par to neiedomāsies un kamēr meklētāju kaut 
kas nenokaitinās. 

Kas tevi nokaitināja darba gaitā, un kas kai-
tina grāmatas uztverē, cik tāda jau pamanīta?

Tie, kas savulaik fiksējuši notikumus, nav pie-
rakstījuši to, kas pašiem šķitis pašsaprotams, savu-
kārt mūsdienās tas ir nesaprotams vai nezināms. 
Nenoskaidrotas lietas, kas vairs nav restaurēja-
mas. Tajā skaitā iniciāļi, dzīves dati, norises. Arī 
tagad mēs nerūpējamies, lai viss, ko izdzīvojam, 
tiktu pierakstīts, fiksēts. Turklāt mēs nezinām, ko 
īsti vajadzētu fiksēt, lai atvieglinātu kādam šī lai-
ka izpratni.

Vai mēs dzīvojam labākajā no iespējama-
jiem laikiem kopš ledus aiziešanas?

Mēs dzīvojam vienā no laikiem. Mums labākajā.
Ja vajadzētu paņemt vienu posmu vēsturē 

vai cilvēku, vai dzimtu un uzrakstīt romānu, 
vēl vienu vēsturisku romānu, jo izskatās, ka 
lasītājiem to vēl nav par daudz, — par ko tas 
varētu būt?

Lasītājam, vismaz mēs varam tā iedomāties vai 
cerēt, visu laiku vajag jaunu lasāmvielu. Dažādu. 
Lai savas dzīves atspulgu varētu meklēt dažādu 
laikmetu spoguļos. Par vēsturi bieži domājam ar 
rakstnieku, mākslinieku vai kino palīdzību. Rutku 
Tēva, Jāna Krosa, Jāņa Lejiņa vai Kristinas Saba-
ļauskaites acīm redzam atšķirīgus laikus. Mūsu 
priekšstati veidojas no gleznām, romāniem un fil-
mām. Un katrs jauns darbs dod iespēju iemantot 
jaunu skatījumu gan uz atveidoto laiku, gan auto-
ra redzējumu. 

Nereti tiek runāts par cilvēkiem, kas iede-
ras savā laikmetā, it kā saplūst ar to, arī ar va-
ras prasījumiem salāgojas vai spēj tos neuz-
krītoši ignorēt, un tiem, kas neiekļaujas un 
nepakļaujas nekādos veidos. 

Vēsturi jau neveido. Tā veidojas, saplūstot dažā-
du veidu norisēm, un to par vēsturi padara tie, kas 
saskata likumsakarības vai izstāsta «stāstu». Un 
kādu laiku šo stāstu, sastatot ar citiem stāstiem, 
patur atmiņā. Hronika it kā ļauj izjaukt linearitāti, 
saglabājot fiksēto norišu secīgumu. Līdzās ir noti-
kumi, kas mainījuši cilvēku dzīves, un notikumi, 
kas sekmīgi aizmirsti. Tāpat kā ciltskokā — katra 
nākamā paaudze to sazaro un dažādo, aizmirstībai 
pakļaujot senākās paaudzes. Bet tāpēc jau tās nav 
neesošas. Savukārt dzimtas vēsture ir tas, kas tiek 
stāstīts un ir dzīvs atmiņās. Vai retumis pārcilāja-
mos papīros. Un iederēšanās laikmetā vai tā igno-
rance var būt dažāda — attiecībā pret laiku, kurā 
cilvēki dzīvo, vai skatā uz to laiku, par kuru ir zi-
nāmi stāsti. Ê

intervija Pēc ledus aiziešanas
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Anna Auziņa (1975) — 
dzejniece, gleznotāja.  
Četru dzejoļu krājumu 
autore. Par 2017. gadā 
iznākušo grāmatu 
Annas pūra govs 
saņēmusi Ojāra Vācieša 
prēmiju, laikraksta 
Diena gada balvu 
kultūrā un AKKA/LAA 
Autora balvu.

Ar Guntu Šnipki un viņas dzeju iepazinos 
Liepājā 2014. gada vasarā Satori autoru nomet-
nē. Šo privāto faktu pieminu tālab, ka nomet-
nes tēma togad bija Ceļš, bet Kārļa Vērdiņa vadītā 
dzejas darbnīca — veltīta topogrāfiskajai dzejai, 
un Gunta Šnipke, kurai tobrīd bija iznākuši jau 
divi krājumi, vairumam Rīgas autoru un dzejas 
lasītāju nebija zināma, taču nometnē cēla priek-
šā oriģinālus un svaigus tekstus. Savukārt Gun-
tas Šnipkes dzejoļu krājums Ceļi, kam 2018. gada 
rudenī piešķirta Dzejas dienu balva un ko Artis 
Ostups ir nodēvējis par pērnā gada pārsteigu-
mu1, mani pārsteidza vēl jo vairāk arī tāpēc, ka 
tas sastāv lielākoties no topogrāfiskiem jeb ģeo-
grāfiskām vietām piesaistītiem dzejoļiem, vien-
laikus būdams ne tikai konceptuāli izturēts, bet 
arī kvalitatīvi viendabīgs krājums bez pašmēr-
ķīguma un samākslotības, kas nereti ir klātesoši 
pēc tik noteiktas sistēmas radītos darbos. 

Dažādu konkrētu vietu izmantojums kā tek-
sta radīšanas princips ietver īpaši augstu risku 
zaudēt dziļumu un pirmreizību. Pat Vizmas Bel-
ševicas grodajā poētiskajā mantojumā tie dzejo-
ļi, kuros apdziedāti Latvijas novadi un pilsētas, 
lielākoties ir mazāk spēcīgi par pārējiem. Taču 
Šnipkes Ceļos vietu nosaukumi drīzāk izmanto-
ti kā rāmis, kas strukturē gan personiskās, gan 
kolektīvās atmiņās sakņotu asociāciju plūsmu. 
20. gs. Latvijas vēstures refleksijas no sievietes 
skatpunkta vieno Guntu Šnipki ar viņas vienau-
dzi, līdzīgi ārpus savas paaudzes atzinību guvu-
šo Dainu Sirmo, taču Šnipkes atšķirība ir cietajā 
tvērienā, kuru kārdinājums saskaņā ar dzimtes 
stereotipiem nodēvēt par vīrišķu vai vismaz sa-
saistīt ar Šnipkes arhitektes profesiju. Arī grā-
matas redaktore Inese Zandere raksta par rūpīgi 
izstrādātu domas konstrukciju: «Detaļa pie de-
taļas, vārds pie vārda sastiprinās cieši, vienīgajā 
autorei iespējamajā veidā, pie kura viņa nonāk, 
spontāno iestrādādama noturīgajā.» Tāpat vēstī-
jumā privātais montēts ar vispārināto, bet for-

māli teksts organizēts tikpat kā bez atkārtošanās, 
turpinot modernisma tradīciju, bet ne kopējot 
kādu autoru vai kustību. Dažādās variācijās iz-
kārtotas verlibra rindas, bieži ar interesantiem 
pārnesumiem, retāk dzejproza, arī daži grafiski 
paņēmieni kā 52. lpp., vizuāli imitējot augšup—
lejup kustību, ucinot bērnu, kamēr vārdu frag-
menti semantiski atsauc pagātnē palikušus vār-
du slāņus. 

Dažos no dzejoļiem teksta saistība ar ģeo-
grāfisko vietu ir tieša un vienkārši nolasāma, 
piemēram, ievaddzejolī par Jeruzalemes mūri 
apcerētas cilvēku emocijas, kas virmo mūrī sa-
liktajās zīmītēs izteiktajās lūgšanās. Citos dze-
joļos vietas izvēle ir drīzāk nejauša, ja par ne-
jaušību var dēvēt biogrāfiskajai autorei būtisku 
punktu pasaules kartē, piemēram, Jelgavas sais-
tība ar mammas cepurīti 33. lpp. ir personis-
ka, un precīzās detaļās iezīmētais 20. gadsimta 
latviešu skolotājas, leģionāra sievas mūžs tāds 
varētu būt arī bez tik precīzas ģeogrāfiskas pie-
saistes. Arī vairākos dzejoļos par autores dzim-
to pilsētu Liepāju — kurā pavadīts gandrīz viss 
mūžs un ar kuras nosaukumu saistās propor-
cionāli liels skaits grāmatas dzejoļu, un kas 
pēc pazīmēm varētu būt arī cita, līdzīga, pilsē-
ta, veidojot citu, līdzīgu dzejoli — ar konkrēto 
vietu saista indivīda atmiņas vai zināšanas (9., 
13., 37. lpp.). Vienlaikus dzejolis Liepāja. Nospie-
dumi daudz vairāk skar kolektīvu pieredzi, vietas 
izvēle tajā ir pamatota vēsturiski un ģeogrāfis-
ki, netrūkstot ne krāšņām detaļām, ne dažādu 
valodas slāņu bagātīgumam. Izkārtots pēc slejas 
principa, šķietamā pašplūsmā uzskaitot vizuālas 
ainas un leksiskas vienības, šis dzejprozas teksts 
atgādina Uldi Bērziņu, bet reizē šķiet arī veidots 
tādai formai negaidīti racionāli. 

Iespējams, visvairāk vietas nosaukums attais-
nojas tajos dzejoļos, kuros tas patiesībā pār-
stāv kādu notikumu, parādību vai novērojumu, 
it īpaši tad, ja saistība nav tieša. Dzejolī Lestene. 
Smuidris, kas pats par sevi ir spēcīgs darbs, kurā 
saikļu pārnesumi rada sevišķi skaudru iespai-
du, vietas metonīmija ir iepriekšparedzama, taču 
īpaši interesanta tā izrādās dzejolī Bulgārija. For-
ever: runātājas mamma reiz ir pabijusi Bulgārijā 
un stāsta par to visu atlikušo mūžu, līdz tas skan 
meitas galvā, kur vārds «Bulgārija» apzīmē cit-
starp arī telpā ierobežotā padomju cilvēka tra-
ģismu — brauciens uz Bulgāriju daudziem tā arī 
palicis viņu vienīgais ārzemju ceļojums. 

Grāmatas pēdējo dzejoli iespējams nosaukt 
par eksperimentālu – burti «x», «y» un «z» aizstāj 
katrs savu frāzi, kas atkārtojas katrā no dzejoļa 
trim daļām, matemātiski strukturējot runātus un 
domātus monologus, burtu atšifrējumam parā-
doties tikai dzejoļa — un visas grāmatas — no-
slēgumā. Pēc izlasīšanas nepamet doma par aso 
kontrastu starp stingro konstrukciju un tās ie-
tverto plūsmu, un par uzdrīkstēšanos, kas atbrī-
vojas spriedzē starp abiem šiem spēkiem. Ê

Anna Auziņa

Konstrukcija 
un plūsma

Gunta Šnipke. Ceļi. Rīga: 
Mansards, 2018.

1 Artis Ostups. 2018. 
gada grāmatu piecnieks. 
Punctummagazine, 
9.01.2019. Pieejams http://
www.punctummagazine.
lv/2019/01/09/2018-gada-
gramatu-piecinieks-dzeja/ 
(skatīts 10.01.19.)
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Māris Salējs. 
Tuvošanās. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2018.

recenzija

Tieši ar šiem trijiem virsrakstā pieteikta-
jiem apstākļa vārdiem — tuvāk, dziļāk, klusāk 
— var raksturot sajūtu kopumu, kas rodas, iz-
lasot Māra Salēja jauno dzejas krājumu Tuvo-
šanās. Dzejnieka savdabīgais rokraksts, šķiet, 
šajā krājumā ir sasniedzis izteiksmes pilnīgu-
mu, grāmatas garumā intonatīvi ieturot vie-
nas garas dzejas kopas raksturu, atklājot nevis 
autora daudzpusīgumu (kā apjomā ļoti plašajā 
grāmatā Kā pirms pērkona 2016. gadā), bet tieši 
lakoniskumu, valodas spilgtumu un spēju dra-
matisko atklāt caur tikko tveramu kustību, ai-
navas refleksiju, detaļu izteiksmīgumu.

Grāmata mudina jautāt, kas ir nozīmīgāks: 
lasītāja prāta gandarījums, baudot formas vir-
tuozitāti un asociāciju dziļumu, vai arī emo-
cijas, ar ko katrs var viegli identificēt arī savu 
nemieru, mirkļa apzinātības trauslumu un no-
lemtību? Šoreiz tiek uzrunāti abi — gan prāts, 
gan jūtīgums situācijās, kad «uz mazu brīdi 
tīra nebūtība ienāk patrīties gar esmi». Lai gan 
viegli sirreālais absurdums, īpaši vides portre-
tējumos, liek cerēt, ka krājumu lasītāji neplosīs 
no konteksta izrautās citātu virtenēs, daudzu 
dzejoļu saturs kārdina arī ierobežota apjoma 
tekstā nebeidzami citēt, jo «izcirstais laiks bei-
dzot aizaudzis un / visa tava milzīgā tukšība / 
ir dadžu raibeņa liela».

Salēja dzejoļu krājumus vienmēr ir rakstu-
rojusi savpatīga distance no tā, kas ir modē 
kādā noteikta laika sprīdī, tāpat arī vēlme neat-
kāpties tālu no sava individuālā pārdzīvojuma 
vai slēpties aiz ērtas ironijas vai konceptuālis-
ma maskas. Šoreiz distance šķiet izzudusi pa-
visam; lai gan nav identificējami notikumi, kas 
rosinājuši tekstus, to privātums un personiskā 
nozīmība ir atkailinoša, graudaina, izjūtama 
īpaši nāves tuvumu atklājošos tekstos.

Dzejoļu krājums tēlainībā un valodas ziņā 
meistarīgi balansē uz lingvistiska atraduma 
un asociatīva paradoksa robežas ar «tumšu 

skripstošu sauli / debesu zilo papīru plēšot», 
«rudens dziesmām un gulgotavām / dzērvju 
krūcinātajām galgām», kur saule «klusi verve-
lē un negrib svilpot», tomēr grāmata nepārvēr-
šas ekstravagantu vārdu spēļu virknēs. Tieši 
pretēji. Salīdzinot ar iepriekšējo krājumu, vē-
rojama daudz lakoniskāka izteiksme. Grāma-
ta, nebaidīšos no salīdzinājuma, ir tāds krietni 
patumšs, rūgts un sāpīgs Salēja ave sol esamībai 
visā tās trauslumā un sāpīgumā. Caur it kā ne-
nozīmīgo «tārps neēd ābolu / zvaigzne nekrīt» 
tiek pateikts mirkļa nolemtības pilnais traus-
lums, kad «dvēsele nav tik blīva kā agrāk». Kā 
vienu no atslēgas tekstiem gribas uzlūkot dze-
joli neizplūsti, kas ar tiešu aicinājumu «šķiedro-
jies / stumbrojies / spraucies / stīdzi» ir nevis 
didaktiska padomu virkne, bet gan tiešs atgā-
dinājums saglabāt savu būtību.

Tā ir arī apliecinājums un himna dzīvībai, 
kas vislabāk nolasāma nolemtības atklāsmē un 
dzīvības trausluma apjautā. Līdzīgi kā iepriek-
šējos krājumos, ļoti būtiska autoram ir saikne 
ar transcendentālo vertikāli, kas ne vienmēr ir 
tieši identificējama kā kristietības atziņu vai re-
liģiska teksta paraugs. Dievišķais ir klātesošs arī 
tajos tekstos, kuros neparādās jēdziens «Dievs»: 
«ak cik skaisti — nevienam / nepiederoša skatās 
elpa. mirgo / tas kas palicis pāri / saule». Tek-
stā nereti «viss notiek pats, (..) neviens neko. sāk 
plaisāt gaisma», un attieksmē ir nolasāma kāda 
lielāka spēka vienmēr klātesošā loģika, nevis 
reliģiska dogmatika.

Autors raksta, ka «vējš man nocels valodu / 
un notikumi aizvelsies / kā vēlas stundas iz-
biedēti / pūčulēni». Var šķietami viegli atpazīt, 
ka tas, kas ir būtiski, nav tikai mīlestība starp 
diviem cilvēkiem (grāmatā gan nolasāma vai-
rāk mājienos, žestos). Tā ir arī mīlestība starp 
cilvēku un Visumu, rakstnieku un valodu, 
pieaugušu un ikdienišķās rutīnas nenogalinā-
tu skaistā redzējumu un spēju to paust neiz-
tulkojami smalkā un trauslā formā, nekļūstot 
par mūslaikos tik ļoti tipisko pļāpāšanu proza-
iskā valodā vai čīkstēšanu par savām kaitēm. 
Tā vietā ir nolasāma nolemtības apziņas pilna 
vertikāle, kas vispārējā pasaules plakanumā ir 
tik pieauguša, jo «saku — / esmu šai tēmai par 
lielu / iedod man vienu lapu / viņas dzīsla būs 
iela / kuru man mūžu staigāt / maldīties. tevi 
klaigāt».

Nelielās recenzijas nobeigumā gribu pasla-
vēt grāmatu par tās kompozicionālo veido-
jumu (atzīšos, bijos, vai autora sievas Zanes 
Daugules kā redaktores darbs nebūs kļūdaina 
izvēle, jo uzskatu, ka grāmatas redaktors, tāpat 
kā ķirurgs, nedrīkst būt «pacientam» par tuvu; 
alojos, tekstu atlase ir ļoti veiksmīga), kā arī sa-
turu papildinošo Zanes Ernštreites mākslinie-
cisko risinājumu, kurā nesaprotu tikai grāma-
tas atturīgo eleganci nedaudz deformējošos, 
pārāk dzīvespriecīgi zaļos iekšvākus. Ê

Iveta Ratinīka

Tuvāk, dziļāk, 
klusāk

Iveta Ratinīka (1978) ir 
dzejniece, literatūras 
pētniece, latviešu 
valodas skolotāja 
Āgenskalna Valsts 
ģimnāzijā. Dzejoļu 
krājumu Rūgts (2011) 
un tikko & tikai 
(2018) autore. Raksta 
doktordarbu par Jāņa 
Rokpeļņa dzeju. 
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Toms Treibergs (1985) 
— dzejnieks, literatūras 
kritiķis un publicists. 
Dzejoļu krājumi 
Gaismas apstākļi (2012) 
un Drudzis (2015). 
Darbojas etīžu teātrī 
Nerten un Latvijas 
Radio raidījumā 
Cienījamie lasītāji.

Ināras Kaijas Eglītes debijas dzejas krājums 
Kliedziens starp āboliem iznāk 50 gadus pēc dzejoļu 
tapšanas. Bet ne jau šis apstāklis grāmatu padara 
ievērojamu.

Kompānijās, kurās sapulcējas radoši un brīv-
domājoši cilvēki, izveidojas noteikts tēlu an-
samblis ar zināmu hierarhiju. Ināra Kaija Eglīte 
(turpmāk tekstā — Toms, ievērojot autores ilgga-
dīgo ieskatu par savu vārdu), manuprāt, savu jau-
nības domubiedru ansamblī ir diezgan attālu no 
centra, taču tagad, kad par šo periodu tiek dalītas 
atmiņas, Toma klātbūtne nav nepamanīta. 

Līdzīgi ir ar Toma dzeju, kuru varam lasīt izde-
vumā Kliedziens starp āboliem (Neputns, 2018). Stās-
tus, novērojumus un atzīšanās ar dzejas starpnie-
cību lasītājam sūta nomaļa un skumja balss. Taču 
ne nevarīga un patētiskā bezpalīdzībā aizsma-
kusi. Īpaši tas jūtams agrīnākajos Toma dzejoļos, 
kuri saistāmi ar 20. gadsimta 60. un 70. gadiem. 
Ne manifestējoša un pilnu uzmanības nodevu 
pieprasoša lirika, bet slepens, tikai tuvākajiem 
domubiedriem dots signāls vai žests. Tāpēc arī 
grāmatas nosaukums nedaudz disonē ar tajā la-
sāmajiem darbiem. Kliedziens liekas pārāk skaļš 
un dinamisks apzīmējums lielākoties kontempla-
tīvajai dzejas noskaņai, kura rāmi un ar noteiktu 
dramatisma pulsāciju plūst pa sentimenta gultni. 
Tikpat savāda man likās grāmatas sastādītājas Ie-
vas Kalniņas vēlme «uzstāt»1 uz noteiktu dzejoļu 
iekļaušanu grāmatā, par kuriem gan pats Toms ir 
vēlējies, lai tie paliktu ārpus drukātajām lappu-
sēm. Var jau būt, ka redaktoram autoru nevajag 
turēt sazin kādā Ziloņkaula tronī un viņu vajag 
arī patirpināt, sak, «tagad tev tā neliekas, bet pēc 
tam tu redzēsi, ka būs labi». Cerēsim, ka šie ar pe-
lēko krāsu nodrukātie teksti pašai to autorei ko-
pējā izdevuma kompozīcijā šobrīd patiešām lie-
kas iederīgi un bagātinoši. 

Interesanti, ka Toms pielieto motīvus, kuri 
citos gadījumos radītu sērīgu vai pat traģis-
ku noskaņu. Piemēram, «Miglainās un smagās 

/ Novakarēs pelēkās / Vecām māmuļām / Kai-
te veca, / Kaulus kad lauž, / Vecajam šķūnim / 
Pa debesu acīm / Asaras rit un rit, / Siena ma-
tos — / Dzeltenzaļos krīt»2. Šajā krājumā tā ne-
notiek. Tāpēc, ka aprakstītās ainas sastāvdaļas 
ir savstarpēji papildinošas, neviena no tām nav 
primārā; tās nemanāmi, bet stingri ievij sevis 
izveidotā attēla iekšienē vispirms pašu autori, 
tad arī lasītāju. Toma rakstīto dzejoļu vēstīju-
mā guldz sāpes un vientulība, kuru savā ziņā 
vizualizē kaut vai minētās «novakares pelēkās» 
un «asaras», kas «rit un rit». Un tomēr — dalīša-
nās ar emociju gammas pelēkāko nogriezni no-
rit klusināti. Izmisuma jundītu apsūdzību nav, 
lai arī tām būtu it cilvēciski likumsakarīgs ie-
gansts izskanēt tieši lasītājam sejā. Iespējams, 
tas ir savas ārpusniecības apzināšanās rezultāts, 
savas vietas labprātīga pieņemšana domubied-
ru ansambļa kopbildē. 

Dzejoļos, kuri tapuši otrās tūkstošgades sāku-
mā un laika joņus pēc tā, risinātas dažādas va-
lodas spēles, akcentējot gan to skanisko, gan sa-
turisko izteiksmi. Ir arī īsi atziņu noapaļojumi, 
piemēram, «tā klusi — / bez pretenzijām jelkā-
dām / esmu rītausmu sagaidījusi — / vai es zinu 
— / Dievs vien to zina, / kālab — / varbūt pēdē-
jo, / varbūt pirmo tādu»3. Īsie dzejoļi ir dzidri un 
caurspīdīgi. Liekvārdību Toma dzejai vispār ne-
var pārmest, bet nodaļā, kura nosaukta tāpat kā 
pati grāmata, lasāmie vēlīnā perioda darbi ir vēl 
vairāk konturēti ar askēzes un pašrefleksijas as-
meņiem. To asums un precizitāte acīmredzot ir 
piedzīvotā un izdzīvotā uzkrājumu nopelns. 

Aktiermākslas pamatos tiek runāts par «izie-
šanu no lomas»: atveidojamā varoņa atstāšanu 
teātra ēkā, nevis tā «ņemšanu sev līdzi» ikdienas 
gaitās. Ir sajūta, ka arī Toms savu patību dzejas 
izteiksmē atstāj lasītāja izpratnei un pats dodas 
tālāk. Nevis paliek, stāvot aiz muguras un, pār 
plecu skatoties, gaidot kādu noteiktu reakciju vai 
vērtējumu. 

Cieņas un atturības caurstrāvotā garīgā klāt-
būtne, kura jūtama šajā izdevumā, ir tās lielā-
kā vērtība. Lai precīzāk ieraudzītu Ināras Kaijas 
Eglītes dzejas tapšanas lokālo kartējumu, palīdz 
grāmatā ievietotās fotogrāfijas, kurās skatāmi 
notikumi no 60. un 70. gadu radošās, neformā-
lās sabiedrības gaitām. Portreti, vidējie plāni un 
tuvplāni. Tāpat kā Toma dzejā: melnbaltā, toties 
pašam lasītājam pēc saviem ieskatiem un sajūtām 
izkrāsojamā. Ê

1 «Visbeidzot ir arī slepena piektā daļa, kas nav izdalīta 
ar atsevišķu apakšvirsrakstu, bet gan teksta krāsu. Tie ir 
dzejoļi, ko dzejniece pati nebūtu savā krājumā iekļāvusi, 
bet uz to tiesībām tikt publicētiem uzstāja krājuma 
sastādītāja.» Ināra Kaija Eglīte. 
2 107. lpp.
3 142. lpp.

Toms Treibergs

Neuzbāzīgā, 
pelēkā novakare 

Ināra Kaija Eglīte. 
Kliedziens starp 
āboliem. Rīga: Neputns, 
2018.
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2009. gada beigās Luvrā bija aplūkojama iz-
stāde, kuras nosaukumu varētu aptuveni tulkot 
kā «1003: sarakstu labirinti». Skaitlis 1003 (Mil-
le e tre) bija atsauce uz Leporello āriju Mocarta 
operā Dons Žuans, tajā dona Žuana kalps stās-
ta par katalogu, kurā iegrāmatojis sievietes, ko 
viņa kungs ir mīlējis, — Spānijā tādas ir «tūkstoš 
un trīs, tūkstoš un trīs, tūkstoš un trīs». Izstādes 
kurators bija Umberto Eko, intervijā laikrak- 
stam Spiegel (11.11.2009.) viņš izteicās: «Saraksts 
ir kultūras avots. Tas ir daļa no mākslas un li-
teratūras vēstures. Ko kultūra cenšas sasniegt? 
Padarīt bezgalību saprotamu. Tā arī vēlas radīt 
kārtību — ne vienmēr, bet bieži. Un kā mēs, cil-
vēciskas būtnes, sastopamies ar bezgalību? Kā 
mēs mēģinām aptvert neaptveramo? Ar sarak-
stu palīdzību, ar muzeju kolekciju palīdzību, en-
ciklopēdiju un vārdnīcu palīdzību.» 

Var jau būt, ka saraksti ir mēģinājums sakār-
tot pasauli, bet tajos ir arī kaut kas dīvains. Mēs 
visi zinām, ka enciklopēdijas un datubāzes ir 
svarīgas, bet vismaz Rietumu kultūrā plaši iz-
platīta ir skepse par faktu virknēšanu kā ceļu uz 
patiesību vai pasaules izpratni. Nāk prātā kaut 
vai tikko televīzijā redzētā filma Dr. No, kurā 
filmas varone Hanija Raidere stāsta Džeimsam 
Bondam, ka viņa skolā nav gājusi, bet kopš as-
toņu gadu vecuma pamazām lasa enciklopēdi-
ju, sākusi ar «A» un pašlaik tikusi līdz burtam 

«T», tā ka zinot vairāk nekā Bonds. Intelektuā-
ļiem domāts analoģisks piemērs būtu Autodi-
dakts Sartra romānā Nelabums, viņš alfabētiskā 
secībā lasa visas grāmatas vietējā bibliotēkā. Un 
šie tēli izraisa nevis nievas, bet labvēlīgu līdz-
jūtību un vienlaicīgi aizdomas par slimīgu ap-
sēstību. Dona Žuana aizraušanās ar sievietēm ir 
fascinējoša, bet tāda ir arī Leporello vēlme cītīgi 
pierakstīt tūkstošiem sieviešu vārdu, tikai citā 
veidā. Eko pētnieciskā nopietnībā atklāj sarak-
stu visuresamību, bet viņa komentāros ieskanas 
klīniskas intonācijas, piemēram, viņš saka, ka 
nenobriedušam prātam saraksti var būt bīsta-
mi. Tos nedrīkst uztvert pārāk nopietni, un tie 
var pārņemt tādā mērā, ka cilvēks vairs nevar 
rimties.

Visbeidzot, sarakstos ir ietverta vēl kāda am-
bivalence. Eko raksta, ka vēlme uzskaitīt lietas, 
kuras ir bezgalīgas, ir mēģinājums pārvarēt cil-
vēka ierobežotību un, galu galā, nāvi. Bet nevar 
nepamanīt arī to, ka šajā procesā jau ir iekodēta 
neizdošanās. Šis uzskaitījums pēc definīcijas nav 
pabeidzams, tas vienmēr ir tikai mēģinājums, 
pasauli neizdodas sakārtot. Šajā mēģinājumā ir 
arī kaut kas cēls un optimistisks. Cilvēki, kuri 
mēģina uzskaitīt neuzskaitāmo un sakārtot ne-
sakārtojamo, lielākoties apzinās, ka nekādu bei-
gu šim procesam nav un nevar būt. Tomēr viņi 
atkal un atkal mēģina izveidot sarakstus. Varbūt 
to var saukt par dumpi pret bezgalību vai savu 
ierobežotību. Tādā ziņā, atgriežoties pie Eko 
teiktā, kultūra ir arī dumpis pret nolemtību. 

Latvijas hronoloģija
Nupat izdevniecība Neputns ir laidusi kla-

jā grandiozu sarakstu. Izdevuma nosaukums ir 
Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aizieša-
nas līdz Latvijas valstij. Tā ir Latvijas vēstures no-
tikumu hronoloģija no 13 200. gada p. m. ē. līdz 
1918. gada 31. decembrim. Izdevumu sagatavo-
jusi pētnieku komanda Raimonda Brieža vadī-
bā. Radio raidījumā Kultūras rondo (04.12.2018.) 
viņi stāstīja, ka strādājuši vienpadsmit gadu. 
Pirmajā sējumā ir pati hronoloģija, kas aizņem 
apmēram 1050 lappušu blīva teksta. Otrajā ir 
personu un vietu rādītājs, ar kura palīdzību var 
orientēties pamattekstā, proti, atrast visus noti-
kumus, kas attiecas uz konkrēto cilvēku vai vie-
tu, teiksim, Aspaziju un Alsungu. 

Notikumi ir uzskaitīti secīgi, atbilstoši gadam. 
Gadam veltītā sadaļa sastāv no īsiem notikumu 
raksturojumiem, piemēram, 1670. gadā «Limba-
žos darbojas skola, tur mācās 13 zēni un sešas 
meitenes», un «Alojā vecais stārasts dzērumā 
uzbrucis mācītājam ar mietu un visas draudzes 
priekšā nosaucis to par veco suni». Notikumi ir 
sadalīti kategorijās: «notikumi», «telpa», «vide», 
«lietas», «raksti» un «spēles». «Notikumos» ir ie-
kļauti vēsturiski, politiski un arī ikdienišķi noti-
kumi. Pie «telpas» atrodams viss, kas saistīts ar 
būvniecību un arhitektūru. «Vides» kategoriju, 

Latvijas 
laiks

Artis Svece 
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man jāatzīstas, es īsti nesapratu, bet autori to 
raksturo kā notikumus, kas saistīti ar «sabied-
rības emancipāciju». Piemēram, 1864. gadā pie 
vides minēts, ka «21. IX Rīgas Dabaspētnieku 
biedrības sēdē aptiekārs Vilhelms Deringers ie-
pazīstina ar vēžveidīgo un jūras zvaigžņu kolek-
ciju, ko no Stokholmas atsūtījis Lovens». Varbūt 
kategorija domāta kā intelektuālā vide vai garī-
gie strāvojumi, kaut kas tāds? Pie «lietām» ierin-
doti fakti, kas saistīti ar mākslu, pie «rakstiem» 
— literatūra un teksti, pie «spēlēm» — teātris, 
mūzika, cirks, kino. 

Piebildīšu arī, ka grāmatas iesējums un make-
tējums, manuprāt, ir ērts un pārskatāms. Vispār 
grāmata atstāj kvalitatīva izdevuma iespaidu. 
Latvijā regulāri nākas saskarties ar to, ka nav bi-
jis laika, naudas, spēka, tāpēc neko vairāk nebi-
ja iespējams izdarīt. Tad šajā gadījumā patiešām 
var redzēt, ka ir bijis spēks radīt saturu un to 
atbilstoši pasniegt, un izdevums ir tādā līmenī, 
par kādu nebūtu iemesla kaunēties nevienai pa-
saules izdevniecībai. 

Ambivalence
Tomēr, turpinot par iespaidiem... Jāatzīstas, 

ka, pirmo reizi aplūkojot grāmatu, mana reak-
cija nebija viennozīmīga. Neesmu vienīgais, ku-
ram diezgan drīz ienāk prātā jautājums: «Bet 
kam īsti šī grāmata ir domāta?» Te, manuprāt, ir 
vairākas problēmas un viens risinājums. 

Pirmkārt, man radās iespaids, ka šī grāmata 
patiesībā nav kādas dziļas stratēģijas rezultāts, 
lai gan autori piedāvā dažādas versijas par tās 
funkciju. Man ir aizdomas, ka autori ir ļāvušies 
sarakstu valdzinājumam un zināmai apsēstībai. 
Tā nav nekontrolējama apsēstība kā «vācēju» 
gadījumā, bet bauda, ko sniedz sarakstu veido-
šana, ir apslāpējusi tekstu radīšanā tik būtisko 
jautājumu par mērķi. Intervijā Kultūras rondo 
Raimonds Briedis stāsta, ka sākumā projekts bi-
jis daudz pieticīgāks, domāts Latvijas Kultūras 
akadēmijas studentiem. Kā zināms, 2006. gadā 
iznāca viņa veidotā Latviešu literatūras hronika sa-
statījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā (1888—
1944). Un saprotams — var taču vēl un vēl, un 
ir arī teātris, un kino, un vēsturiskais konteksts 
ir svarīgs, un kā gan ļaut aiziet zudībā aizraujo-
šam pastāstam par piedzērušos stārastu vai jū-
ras zvaigžņu kolekcionāru. Autori mēģina sevi 
apturēt, bet nevar — kur lai novelk robežu, kā 
lai aptver neaptveramo — nekur nav iespējams 
atrast sākumpunktu…, lai būtu brīdis, kad «aiz-
iet ledus», un tas nekas, ka šis «notikums» prasī-
jis vairāk laika nekā viss pārējais, kas aprakstīts 
grāmatā. 

Autori racionalizē savu baudkāri — tā būs 
grāmata ne tikai pētniekiem, bet jebkuram, kurš 
gribēs iejusties laikmeta noskaņā. Bet tas, manu-
prāt, ir pašapmāns. Izlasi sadaļu par vienu gadu 
— aizraujoši, vēl vienu, tad vēl vienu, pasmejies 
par piedzērušo stārastu, bet ātri vien saproti, ka 

turpināt lasīt šos faktus vienkārši lasīšanas dēļ 
nav jēgas. Turklāt, jo tuvāk mūsdienām, jo infor-
mācija kļūst tehniskāka un nejaušam lasītājam 
neinteresanta. 

Komplektā vēl paradokss. Šādu grāmatu ie-
spējamu padara digitālā revolūcija. Ne jau tā, ka 
pirms informācijas digitalizācijas kāds nevarētu 
visus šos faktus savākt vienkopus un izdot, bet 
tas būtu tik darbietilpīgi un dārgi, ka praktiski 
neatmaksātos. Digitalizācija ļauj uzkrāt un ap-
strādāt milzīgu informācijas daudzumu, bet tie-
ši informācijas pieejamība un pārsātinātība pa-
dara šādas hronoloģijas nelasāmas.

Tā ka atbilde uz jautājumu, kuriem šī grāma-
ta pašreizējā versijā būs visvairāk noderīga, ir 
vienkārša: tiem, kuriem der rīki, ko šī grāmata 
piedāvā informācijas sakārtošanai, — gadskaitļi, 
atsevišķas kategorijas, personu un vietu rādītā-
ji. Proti, ja jūs pētāt Latvijas teātra vēsturi 18. 
gadsimtā, šī grāmata būs ļoti noderīga, jo tajā 
vienuviet ir savākts tas, ko tikai ar milzu grū-
tībām varētu salasīt pa simtiem izdevumu. Cita 
lieta, ka būs arī daudz kā lieka, un, jo tālāk no 
mūsdienām, jo informācija kļūst vispārīgāka un 
profesionāļiem mazāk būtiska. 

Bet skaidrs, ka te ir, ko atrast. Piemēram, ja 
vēlaties uzrakstīt romānu, kurā zviedri un poļi 
cīnās par Rīgu, te būs materiāls daudziem si-
žetiskiem pavedieniem, ko izvērst un attīstīt. Ja 
gribat uzfilmēt raidījumu ciklu par novadiem, 
informācija kā uz delnas. Bet mani, piemēram, 
interesē dzīvnieku vēsture, un, jā, es uzšķīru 
vietu par čūsku un krokodilu izrādīšanu Vērma-
nes dārzā 1831. gadā, tomēr, tā kā dzīvnieki var 
būt minēti dažādās kategorijās un rādītājā ne-
parādās, man atliek vienīgi lasīt cauri visu grā-
matu. Tas būtībā attiecas uz visām tēmām, kur 
vēsture un mākslas vēsture pārklājas ar sociālo 
vēsturi. Tāpēc, manuprāt, šis materiāls spēs rea-
lizēt savu potenciālu tikai tad, kad būs pieejams 
digitālā formā ar universālu vārdu meklētāju, ja 
ne izvērstu tematisko rādītāju.

Vārdu sakot, es domāju, ka grāmata nav pa-
beigta un ir mazliet mežonīga, bet tas neizslēdz 
to, ka izdevums ir ļoti nozīmīgs. Grāmatas au-
tori izdevuma ievadā likuši Erika Ādamsona 
pļāpīgo dzejoli par gadsimtiem, kas nāk un iet. 
Es to neizmantotu kā atslēgu. Manuprāt, grā-
mata nav melanholiska vai elēģiska, tā ir komē-
dija ar laimīgām beigām. Esmu pārliecināts, ka 
līdz ar to mūsu kultūras apziņā atkal ir ienākuši 
daudzi piemirsti vārdi un notikumi. Šī klātbūt-
ne pirmajā mirklī nebūs uzkrītoša, bet pama-
zām tie pieteiks sevi. Turklāt man ir aizdomas, 
ka latviešiem dažkārt par sevi ir priekšstats, ka 
mēs daudzus gadsimtus esam pavadījuši lauku 
ikdienas vienmuļajā cikliskumā un mūsu vēstu-
re sākusies labi ja 19. gadsimtā. Šī grāmata ļauj 
ieskatīties pasaulē, kas nav īpaši sakarīga, bet 
ir notikumiem bagāta, darbīga, viss te čum un 
mudž. Kā jau pēc ledus aiziešanas. Ê
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reportāža

Mans ceļš 2018. gada oktobra sākumā ved uz 
senāko somu pilsētu Turku. Somijas apceļošana 
man vienmēr šķitusi īpaša. Varbūt tāpēc, ka ie-
gumzīto klintsakmeņu ceļmalas, mijoties ar eze-
riem un ezeriņiem, dod to īpašo dabas pietuvinā-
tības sajūtu, ko nesniedz ne Ansīša un Grietiņas 
piparkūku namiņi Vācijā vai Šveicē, ne varenas, 
sniegiem klātas kalnu virsotnes, kuru priekšā jū-
ties mazs un nepasargāts. Ainava šeit ir skarbāka 
nekā Latvijā, bet ļoti saprotama, tuva. Šķiet, arī 
tāpēc daža latviešu literāta, gleznotāja un mūzi-
ķa biogrāfijā varam rast atsauces uz šo ziemeļu 
zemi, kur Janis Rozentāls atrada savu lielo mīles-
tību, bet Rūdolfs Blaumanis devās uz mūža mā-
jām. 

Atkal kāds sevišķi augsts, dabas veidots ak-
mens ermoņiku veidojums, un iznirst nākamais 
ezeriņš — aizkustinoši mistisks, auklēdams vienī-
go koku uz savas vienīgās mazās saliņas mierīgā 
ūdens klaja vidū. Gandrīz 80 gadu pēc Blauma-
ņa šajā tūkstoš ezeru zemē (visiem taču zināms, 
ka gandrīz katram somam ir savs ezers) viesoties 
regulāri ieradās pēc Otrā pasaules kara Amerikā 
un pēcāk Īrijā mītošais latviešu un igauņu litera-
tūras grandpāris Astrīde un Ivars Ivaski. Gados, 
kad Latvija un Igaunija aiz dzelzs priekškara vi-
ņiem bija nesasniedzamas, tieši Somija dzejnie-
kiem deva māju sajūtu. To sajūtu, kas lasāma Iva- 
ra Ivaska Baltijas elēģijās, Astrīdes Ivaskas Līču lo-

kos un vārsmās. 
Skatos pa autobusa logu un ieraugu bekas, 

kaut ziema jau gana tuvu. Somi arī lasa sēnes — 
tas mums ir kopīgs. Kļūst pavisam mājīgi. Mēs 
nebraucam pa lielo autostrādi, mežus, ezerus 
un klintis pagaidām netraucē neviena apdzīvota 
vieta. Ik pēc brīža zīmes liek uzmanīties no meža 
zvēriem. Īsta Alekša Kivi zeme. Zeme, kurā vis-
pazīstamākais ražīgā somu rakstnieka Arto Pāsi-
linnas varonis žurnālists Vatanens aizmūk no pil-
sētas apceļot Somiju tikai ar savainotu zaķi azotē.  

Savulaik kopā ar Juri Zvirgzdiņu rakstījām 
grāmatu bērniem — par latviešu lāci un japāņu 
kaķi, kas apceļo Eiropas bibliotēkas. Abiem bija 
skaidrs, ka stāsts sāksies Rīgā, bet sākumu bijām 
tikai mazliet ieskicējuši. Nekas nekur nevirzījās. 
Un tad, pirmajā jaunā gada vakarā, atceroties 
kādu tikai dažas stundas garu Somijas apmek-
lējumu, es vienā paņēmienā uzrakstīju nodaļu 
par lāča un datorapmācīta kaķa piedzīvojumiem 
Helsinkos, kuri jau ostā satiek Muminu ģimeni, 
bet vēlāk arī citus grāmatu varoņus un rakstnieka 
Alekša Kivi runājošo pieminekli. Pēcāk latviešu 
lācis kopā ar Zirgu, Snorkes jaunkundzi un trol-
līti Muminu lasīja lācenes. Patiesībā grāmata tika 
sākta ar Somijas nodaļu, kaut arī tā pēc iecerētās 
secības un Baltijas jūras kartes bija tikai ceturtā. 
Arī tā mēdz gadīties. Varbūt jāsecina, ka stāsta ie-
dvesmotāja bija Somija un tās literatūra. 

Mierpilnajai ainai, šķiet, drīz jābeidzas — pa-
rādoties karogiem, kas reklamē Turku grāmatu 
gadatirgu, saprotu, ka pilsēta ir klāt. Senā Somi-
jas galvaspilsēta ar skaisto arhitektūru, vienīgo 
Sibēliusa muzeju, lielisku bibliotēku, teātri un 
daudz ko citu. Grāmatu tirgus tiks atvērts tikai 
rīt, tajā paredzēta arī mana uzstāšanās, bet šo-
dien grāmatas somiskotāja vēlas tikties pilsētā. 
No autoostas metu mazu cilpu — lielajā muze-
jā šobrīd aplūkojama somu māksla — tieši Turku 
mākslinieku izstāde. Plāksnītē pie ieejas lasāms, 
ka Turku Mākslas asociācijas ierobežoto līdzekļu 
dēļ no daudziem nozīmīgiem kolekcijas darbiem 
diemžēl nācies šķirties. Turpat līdzās mākslinie-
ka Akseli Gallen—Kallelas pašportrets ar skaidro-
jumu, ka šis darbs gleznots pēc Florences Ufici 
(Ufizzi) galerijas pasūtinājuma, bet nekad nav at-
stājis Somiju, jo sācies Pirmais pasaules karš. Iz-
stāde ir iespaidīga, no dažiem darbiem, šķiet, at-
mirdz Valtera vai Rozentāla gaismas. 

Latvijas un Somijas likteņu līdzības un atšķirī-
bas arī pie muzeja — tur skatu pret pilsētas māk-
slas citadeli pavērsis granīta Ļeņins, kā lasāms 
uz augstā postamenta, Ļeņingradas dāvinājums 
Turku pilsētai 1977. gadā. 

Pāris kvartālu, un esmu pie visai dīvainām ie-
ejas durvīm, kas ved it kā metro stacijā, it kā ki-
noteātrī. Tā tomēr nav mana mītne. Ieeja tajā, 
izrādās, ir vēl īpašāka, jūtos gluži kā fantāzijas ro-
mānā, kur durvis vai vilciena platformas vienu-
brīd ir, bet otrā mirklī jau pazudušas. Nepazīs-
tama, tomēr visai atsaucīga meitene, ko uz ielas 
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Piezīmes par viena romāna 
ceļojumu uz Somiju un Krieviju



uzrunāju, pēc trim telefona zvaniem ir visu no-
skaidrojusi, naktsmītne atrasta, un satikt sava ro-
māna tulkotāju Mirju Hovilu dodos jau bez ce-
ļasomas. 

— Vai tu gribi redzēt somu Ulsiku? — viņa taujā. 
— Man jau šodien ir līdzi daži eksemplāri. 

Protams, gribu! Kurš autors nevēlas gan apska-
tīt, gan arī aptaustīt sava darba tulkojumu! Pirmo 
eksemplāru apskate notiek īpaši svinīgos apstāk-
ļos — Turku senā tirgus laukuma pazemes auto-
stāvvietā, jo grāmatas, protams, atrodas tulkotā-
jas mašīnā. Vāks ir tik dzeltens kā saule, Ulsika 
mīļākā krāsa, košās krāsas tajā daudz vairāk nekā 
latviešu oriģinālam. Vainīgs saules deficīts — So-
mijā tas ir vēl izteiktāks nekā Latvijā, jākompensē 
grāmatu vākos, abas nosmejamies.

Esmu pārsteigta, ka grāmatā ievietotas arī da-
žas manas bērnības laiku fotogrāfijas, kurās re-
dzama gan meitenīte marles kleitiņā bērnudārzā 
pie Jaungada egles, mans nekad nesatiktais Ame-
rikas vectēvs, mamma, oma, arī kori — skolas ko-
ris un vecāku koris starptautiskā konkursā. Mirja 
skaidro — tas esot nepieciešams, jo somi ļoti maz 
zinot par Latviju, latviešu literatūra viņiem vis-
pār ir nepazīstama. Grāmatas Ulsiks jeb Ulsiks. Pa-
domju Latvijas bērns (Ulsiks, Nouvosto-Latvian lapsi) 
izdevumu piedāvā izdevniecība Paperiporo (tul-
kojumā — papīra ziemeļbriedis), un tā ir tāda kā 
pirmā bezdelīga. 

Zinu, ka drīz izdevniecība ar jocīgo nosauku-
mu Arktiskais banāns laidīs klajā arī Māras Zālītes 
grāmatu Pieci pirksti. 

Man rokās ir grāmata ar meitenīti dzeltenas 
gaismas ietvarā, braucam līdz vecajam 13. gad-
simta cietoksnim, kuru izstaigāt, protams, nav 
laika, un dodamies ostā apskatīt kuģus. Ar vie-

nu no tiem Mirja pirms daudziem gadiem pirmo 
reizi devusies uz Rīgu. Tāds nereāls stāsts, kaut 
kuģis ir pārbūvēts un vairs neveic kādreizējos 
reisus. Turku ir viena no svarīgākajām ostām un 
Somijas vārti uz Rietumiem. 

Braucam atpakaļ pa Auras krastu, kas, pēc 
manām sajūtām, ir tieši pareizajā platumā. Gar 
skaisto promenādi laiku pa laikam redzamas 
grāmatu tirgus reklāmas. Turku nav tikai Somi-
jas vecākā pilsēta, tā ir pilsēta ar senāko grāmatu 
tirgu. Šogad rakstnieki, dzejnieki, izdevēji, aka-
dēmisko aprindu pārstāvji un daudzi citi izstāžu 
centrā pulcējas jau 27. gadu. Turku ar to lepojas, 
jo Helsinku grāmatu tirgus vēsture sākusies tikai 
21. gadsimtā.

Izstādes atklāšanas rītā 5. oktobrī man pretī ie-
radusies Jenni Kalionsivu no Rozentāla biedrības. 
Pēc gara brauciena beidzot izkāpjam no autobu-
sa pie milzīgā izstāžu centra, un Jenni man rāda 
valstu karogus augstos mastos. Ieraugu Latvijas 
karogu, un Jenni saka, ka karogs uzvilkts man un 
manai grāmatai par godu, jo 500 pasākumu vidū 
Latvia, laulun maa (Latvija, dziesmu zeme) ar ro-
māna Ulsiks. Padomju Latvijas bērns atvēršanu, la-
sījumiem un diskusiju ir vienīgā publiskā latviešu 
literatūrai veltītā norise visā grāmatu tirgū. Tas, 
protams, ir ļoti pagodinoši, bet arī skumji. Valsts 
simtgadei par godu, grāmatu tirgus viesu valsts ir 
Igaunija. Esmu pārliecināta, ka tas mainīsies. Mēs 
Latvijā somu literatūru esam tulkojuši gandrīz 
tikpat daudz kā igauņi. Un Latvijas dalība Turku 
grāmatu tirgū ir viena no Latvijas valsts simtga-
des Latvijas Ārlietu ministrijas koordinētās Pub-
liskās diplomātijas programmas norisēm. 

Turku grāmatu tirgū piedalās visas lielākās 
somu izdevniecības, arī nozīmīgākās literārās or-57

2018. gada Turku 
grāmatu gadatirgū 
pie latviešu grāmatu 
stenda. Priekšplānā 
no kreisās — Latvijas 
vēstniece Somijā 
Kristīne Našeniece, 
romāna Ulsiks autore 
Inguna Ula Cepīte, 
tulkotāja Mirja Hovila. 
Foto no personīgā arhīva
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ganizācijas. Šeit redz gan lielizdevējus, gan ma-
zus nišas cīnītājus, pavisam nelielas, drosmīgas 
izdevniecības. Dodos pie Rozentāla biedrības un 
Paperiporo stenda, kurā atkal ieraugu — nu jau pa-
lielinātas — savas bērnības laiku fotogrāfijas. Un 
lielu Latvijas karogu. Šeit arī Rozentāla biedrības 
gadagrāmatas un divas Mirjas Hovilas tulkotās 
Jura Zvirgzdiņa bērnu grāmatas — Lauvas rūciens 
un Pirmā Ziemassvētku eglīte Rīgā, kas izpelnās lielu 
apmeklētāju ievērību. Dīvaini, jo, galu galā, tūris-
ma industrijā tieši Turku ik gadu tiek popularizē-
ta kā Ziemassvētku pilsēta.

Lielais igauņu stends atrodas iepretim — zili-
melnibaltās krāsas ieadītas rupja adījuma, mez-
glā savītā šallē, kas īsta sētas mieta galā pacel-
ta virs stenda. Ieejot blakus hallē, neticu savām 
acīm — centrā milzīgs stends ar Latvijas simtga-
des logotipu, jau no attāluma redz gadskaitļus pie 
vēsturiskām fotogrāfijām. Pieejot tuvāk, piedzī-
voju mazu vilšanos — tas ir vietējās universitā-
tes stends un augstskolas logo, patiesi ļoti līdzīgs 
Latvijas simtgades zīmei. Nē, mūsējā man tomēr 
patīk labāk.

Auditorijas un skatuves, kur norisinās lasījumi 
un dažādi citi literāri un starpdisciplināri pasā-
kumi, sākot no filozofu lekcijām līdz pat igauņu 
un somu karaokei, ir nosauktas dažādu ievēroja-
mu personību vārdos. Piemēram, Latvijas pasā-
kums norit Eino auditorijā, kas tā nodēvēta par 
godu slavenajam somu dzejniekam Eino Leino. 
Uzrunu saka Latvijas vēstniece Somijā Kristīne 
Našeniece, kurai nav svešas arī tulkošanas pras-
mes. Viņa min, ka 20. gadsimta 60. un 70. gadi, 
bērna skatījums uz laiku, kad sākās visdziļākā 
stagnācija, ir somu auditorijai nezināms, patie-
sībā nezināms arī latviešu un somu jaunākajai 
paaudzei. Lasījumi latviešu un somu valodā, jau-
tājumi, atbildes, atkal jautājumi, atkal atbildes. 
Auditorija šķiet ieinteresēta, Mirja pasākuma 
beigās izskatās mazliet nogurusi.

Mēs vienlaikus konkurējam tieši ar 18 citiem 
pasākumiem. Lielajā zālē sākas arī atklāšanas 
pasākums. Mani ieved pa sānu durvīm. Arī lie-
lā zāle ir pārpildīta. Tiek teiktas svinīgās uzrunas. 
No Igaunijas ieradušies autori, kuru darbi tulkoti 
somu valodā — te ir Kai Āreleida, Pāvo Matsins, 
Valdurs Mikita, Andrejs Ivanovs.

Nākamo trīs dienu laikā igauņi cenšas iepa-
zīstināt ar saviem tulkotājiem. Somijas tulkotāji 
igauņiem kā dāvanu valsts simtgadē pasniedz Li-
dijas Koidulas dzejas izlasi. Turku grāmatu tirgus 
piedāvā arī brīnišķīgu iespēju izbaudīt vērienīgu 
somu un igauņu dzejas programmu, ko veidoju-
si dzejniece, Somijas pirmā lēdija Jenni Haukio. 
Viņa ir pastāvīga Turku grāmatu pasākuma pat-
ronese.

Bet galvenais šajā gadatirgū ir paši somu au-
tori, izdevēji un, protams, apmeklētāji, kuri ne-
kurnēdami par 16 eiro pērk dienas biļeti, par 34 
eiro — ģimenes biļeti un tad apstaigā stendus. 
Iegādājas grāmatas. Arī šogad rīkotāji prognozē 

vairāk nekā 20 000 apmeklētāju. Savu fotogrā-
fiju un pasākuma aprakstu ieraugu programmā 
starp daudziem man zināmiem somu, zviedru, 
norvēģu un igauņu vārdiem. Tur ar trīs pasāku-
mu programmu ieraugu apgādā Pētergailis vēl ne-
sen izdotās grāmatas Saules kodols autori Johannu 
Sinisalo. Te arī zviedriski rakstošā godalgotā sē-
rijas Sarkanā klostera hronikas darbu Marēsi un Ku-
ģis NAONDEL autore Maria Turtšaninova. Nāka-
majā dienā Rika Pulkinena un bērnu literatūras 
zvaigznes — māsas Sinnika un Tīna Nopolas. Lat-
viešiem jau pazīstamie Heli Lāksonena, Andruss 
Kivirehks, Kairi Loka un daudzi citi.

Kopā ar tulkotāju iegriežamies vīna un pārti-
kas tirgū, kas gadatirgū allaž mitinās līdzās grā-
matniekiem. Šeit pārstāvēto ražotājvalstu skaits 
ir daudz plašāks. Jo ne grieķu olīvām, ne itāļu pi-
cām, ne franču vīniem tulkotājs vai atdzejotājs 
nav vajadzīgs. Un saskandinām vīna glāzes par to, 
lai sarkanbaltsarkanais karogs pie Turku izstāžu 
centra plīvotu arī citgad. 

Maskavas iespaidi
Ulsiks gan latviešu oriģinālizdevumā, gan somu 

valodā tālāk aizceļo uz Frankfurti, bet 27. novem-
brī, sākoties īstai krievu ziemai, — uz lasījumiem 
Baltijas valstu dienā Maskavas grāmatu tirgū non/
fictio№ 20. Daži grāmatu tirgus apmeklētāji jau 
agrāk pavasarī Maskavas ārzemju literatūras bib-
liotēkā dzirdējuši manas grāmatas lasījumus, bija 
atbraukuši pat no Tulas – cerot iegūt Ulsika krie-
vu izdevumu. Pagaidām gan pieejami tikai romā-
na fragmenti, kas nodrukāti žurnālā Inostrannaja 
Literatura,  un Latvijai veltītajā numurā patiesi ba-
gāts pārskats — gan Rainis un Aspazija, gan Čaks, 
gan redzamākie mūsdienu dzejnieki, arī Andra 
Kolberga detektīvromāni.

Maskavas grāmatu tirgū, redzot ļaužu piepildī-
tās klausītāju rindas Latvijas pasākumā un drūz-
mu pie mūsu stenda, nevar nejust lasītāju intere-
si. Viesu valsts šogad gan ir Itālija. Igauņi ieminas, 
ka apskaužot mūs. 

Uzstājos kopā ar dzejniekiem Dainu Sirmo 
un Aivaru Eipuru. Kad beidzu lasīt sava romāna 
fragmentus, tiek uzdoti jautājumi, un kāda kun-
dze teic: «Klausoties lasījumu, es sapratu, ka pa-
radīze ir un eņģelis šajā paradīzē ir Ulsiks. Palū-
kojieties — eņģelis no paradīzes ir atlidojis, tas ir 
zvirbulītis, kas šeit apkārt lidinās...» Un zāli patie-
šām atkal pārlido zvirbulītis.

P. S. 6. februārī no jauna esmu Somijā, Helsin-
kos, Tēles bibliotēkā Töölö. Sadarbībā ar Rozentā-
la fondu tur sarīkoti Ulsika lasījumi un diskusija. 
Vairums klausītāju ir somi, aktīvākie ir ieintere-
sēti Latvijas vēsturē. Pēc lasījumiem viesošanās 
pie Latvijā pazīstamās dzejnieces Heli Lāksone-
nas – ar to izjūtu, kāda pārņem, stāvot kupenā 
līdzās mazajam namiņam, kurā pēdējos mūža 
gadus vadījis romāna Septiņi brāļi autors Aleksis 
Kivi. Ê
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Žurnālistes Aijas Cālītes 
vadītajā sarunā pieda-
lās Ainārs Bambals, Dr. 
hist., Latvijas Nacio-
nālā arhīva eksperts, 
bijušais Latvijas PSR 
VDK darbības zinātnis-
kās izpētes komisijas 
loceklis; Bonifācijs 
Daukšts, Mg. hist., bi-
jušais Latvijas PSR VDK 
darbības zinātniskās 
izpētes komisijas locek-
lis; Eva Eglāja-Kristso-
ne, Dr. philol., LU 
Literatūras, folkloras 
un mākslas institūta 
vadošā pētniece; Daina 
Bleiere, Dr. hist., LU 
Latvijas Vēstures insti-
tūta vadošā pētniece; 
Pēteris Krilovs, kino un 
teātra režisors, Latvijas 
Kultūras akadēmijas 
profesors. 

diskusija

Kā raksturojami publiskotie dokumenti?
Ainārs Bambals. Atgādināšu, ka Latvijā atstā-

tais PSRS okupācijas laika Valsts drošības komi-
tejas materiālu klāsts ir nepilnīgs. Turklāt 1991.—
1992. gadā to sadalīja starp vairākām institūcijām, 
pārkāpjot arhivistikas provenances principu, ka 
visiem vienas iestādes dokumentiem jāglabājas 
vienkopus. Lielākā daļa lietu par 58 000 filtrēto 
personu, 60 000 cilvēku izsūtīšanām tika nodotas 
Valsts arhīvam, IeM tika nodotas VDK pavēles un 
instrukcijas, Policijas akadēmijai — vispārējā bib-
liotēka, daļa materiālu nonāca Totalitāro režīmu 
noziegumu izvērtēšanas komisijā, daļa — Augstā-
kajā Padomē. 

Lielu dokumentu daļu izveda uz Krievijas spe-
cializētajiem arhīviem: slepenās lietvedības lietas, 
aģentu personīgās un darba lietas nonāca Sara-
tovā un Uļjanovskā. Tām trūkstot, Latvijas valsts 
nevar pierādīt personu nodarījumu, jo nav ziņo-
jumu, pēc kuriem varētu spriest par vainas pakā-
pi. Krievija 90. gadu sākumā pat bija gatava tos 
atdot, bet ar noteikumu, ka tos noslepenos uz 75 
gadiem. Augstākā Padome tam nepiekrita.

Vai pastāvēja viltojumu iespēja, it īpaši 80. 
gadu beigās? Daudzi tagad saka — neesot zi-
nājuši, ka ieskaitīti aģentos, pauž izbrīnu par 
kartītes esamību un noliedz jebkādu sadar-
bību. 

A. B. Vairāk nekā 4000 aģentu kartītes, kas tika 

publiskotas, ir aktīvā aģentūra, kura bija VDK rī-
cībā 1990.—1991. gadā. LPSR VDK aģentu per-
sonīgo un darba lietu 53 reģistrācijas žurnālos 
fiksētas ziņas par 24 000 aģentu laika posmā no 
1953. līdz 1987. gadam. Domājams, visā padom-
ju okupācijas laikā Latvijā fiksēto aģentu skaits ir 
daudz daudz reižu lielāks. Baltijas Kara apgaba-
lam bija sava aģentūra, robežapsardzībai — sava, 
IeM — sava utt. Lietuvā bija ap 100 000 aģentu. 

Dokumenti ir autentiski, un to saturs nav ap-
šaubāms. Par aģenta vervēšanas faktu kartīti sa-
stādīja operatīvais darbinieks, apstiprināja viņa 
tiešais attiecīgās daļas priekšnieks. Bet VDK 
priekšsēdētājs reizi divos gados pārbaudīja, cik 
perfekti šī sociālistiskās likumības procedūra tiek 
ievērota. Iestādē bija izveidots siets aiz sieta, filtrs 
aiz filtra. Un par falsifikācijām tur nevarēja būt ru-
nas. 

Pēdējos gados popularizētie pekstiņi un spe-
kulācijas, ka čekai vajadzēja taisīt sociālistiskās 
sacensības plānu, safabricēt pierakstījumus, — tā 
nav taisnība. VDK bija ļoti nopietna iestāde, tur 
nepastāvēja tāda domāšana. Lai cilvēki vispirms 
izlasa PSRS VDK 1983. gada pavēles nr. 00140. un 
00145, tas ļaus šo kārtību izprast. 

Tad būs izprotamākas, piemēram, arī kartītes 
ar sarkanajām, diagonālajām svītrām — tas nozī-
mē, ka aģents ir rezervē «īpašajam gadījumam», ka 
viņa vervētājs, operatīvais darbinieks saskaņā ar 
instrukciju varēja dot ziņu: «Sveiks, tā stunda ir 
pienākusi, dzimtene tevi sauc!»

Un kas ir žurnāli, kurus piesauc saistībā ar 
aģentu kartotēkas kartītēm? Kāpēc ir cerī-
bas, ka tie viesīs lielāku skaidrību, apstipri-
nās sadarbību?

A. B. Žurnālos informāciju ierakstīja tikai tad, 
kad pats vervēšanas fakts bija noticis. Kad pēc 
maija tiks publiskoti aģentu lietu reģistrācijas 
žurnāli, tur būs fiksēts arī vervētāja paraksts. Var 
salīdzināt žurnāla ierakstu ar kartīti, pārliecinā-
ties. Sadarbības fakta ar VDK lietās ir redzams, ka 
bijušie savervētie pat prasījuši parakstu grafolo-
ģisko ekspertīzi, SAB TSDC ir liela kolekcija ar au-
tentiskajiem parakstiem.

Daina Bleiere. Viena doma man nedod mieru: 
kāpēc cilvēki, kuri saka, ka nav zinājuši par savu 
esamību šajā kartotēkā, ka nav piekrituši sadar-
bībai, nav paši mēģinājuši iesūdzēt tiesā čekas 
virsniekus, kuri par viņiem uzrakstījuši kartītes? 
Cilvēkam ir sabojāta reputācija, bet, ja viņš aiziet 
uz tiesu, lai pierādītu, ka nav sadarbojies ar VDK, 
dabū tikai apstiprinājumu tam, ka patiesībā neko 
nevar pierādīt… Bet varbūt citā situācijā, kad pats 
čekists būtu apsūdzēts, viņš tomēr kaut ko sāktu 
atcerēties?

Savervēšana 80. gadu beigās tiešām pār-
steidz un rada šaubas, jo tad jau viss «esot bi-
jis skaidrs». 

D. B. 1990. gadā bija skaidrs, bet ne 1987. un 
1988. gadā! Tolaik joprojām bija dažādi veidi, kā 
čekai cilvēkus paķert. Ja pie kāda atrada 10 do-

Pēcvārds
Interneta platformā  
Kgb.arhivi.lv sākta LPSR VDK 
dokumentu arhīva veidošana. 
Tajā publicētas arī čekas 
aģentūras kartītes. To Latvijas 
sabiedrība gaidīja 27 gadus. Kā 
rit smagā pagātnes mantojuma 
izvērtēšana? 
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lārus, tas jau draudēja ar krimināllietu. No ār-
zemēm gribējās atvest mantas, bet oficiāli ārpus 
PSRS vairāk nekā 300 rubļu izvest nedrīkstēja. 
Bija arī citas lietas — videokasešu pavairošana un 
izrādīšana u. tml. Piespiešanas instrumentu ne-
trūka, vajadzēja tikai gribēšanu kādu savervēt.

Pēteris Krilovs. 1990. gadā sāku cerēt, ka bei-
dzot tikšu klāt arhīviem, pie sava tēva Osvalda Bi-
leskalna lietas. Tolaik Latvijā pastāvēja divas pro-
kuratūras — viena kalpoja jaunajai Latvijai, uz to 
bija pārgājuši ap 90% darbinieku, savukārt 10% 
turpināja darbību kā Maskavai pakļautā LPSR 
prokuratūra. Uzrakstīju lūgumu reabilitēt manu 
tēvu un cerēju, ka tas ļaus iepazīties ar tēva lietu, 
ko arī saņēmu. Kamēr Augstākās tiesas arhīvā to 
lietu lasīju, pienāca vēstule no LPSR prokuratū-
ras, kurā bija teikts, ka tēvs nav reabilitējams, ka 
viņš ir notiesāts un nošauts 1951. gadā taisnīgi, ka 
lieta nav pārskatāma. Vēl pēc kādiem mēnešiem 
pienāca vēstule ar uzaicinājumu, lai parakstu do-
kumentu, ka man nav nekādu pretenziju, ka ne-
uzskatu nevienu cilvēku par vainīgu tēva notiesā-
šanā un nošaušanā. Tas bija 1991. gads. Un tas viss 
notika paralēli! Anormāli!

Kad lasīju tēva lietas dokumentus, gāju arī pie 
lieciniekiem, kas vēl bija dzīvi, vai viņu radinie-
kiem, un man iznāca viņus konfrontēt ar to, ko 
viņi teikuši 1944., 1945., 1947. gadā un ko stāsta 
tagad. Tad sapratu: lai cik čekas dokumenti būtu 
«sausi», tendenciozi izteikti, saturā stipri rediģēti, 
vērīgi pētot, var diezgan skaidri rekonstruēt čekas 
manipulācijas, upuru psiholoģisko padošanos 
bailēm un šantāžai, latviešu pēckara sabiedrības 
ārkārtīgu tendenci kolaborēt ar okupācijas varu. 
Uz šā brīža situāciju pēc kartotēkas publicēšanas 
es mēģinu skatīties ļoti vispārīgi, jo man tas jau ir 
noiets etaps.

Eva Eglāja-Kristsone. Patlaban ir redzams, 
cik nevajadzīgs bijis šis noilgums, gadiem ne-
publicējot VDK dokumentus. Ir pagājis laiks, no-
mainījušās paaudzes. Visinteresantāk publicētās 
kartītes pētīt ir īpaši 50.—60. gados dzimušajiem, 
sastopot tur kolēģus, varbūt autoritātes, radus, 
kaimiņus. Ne velti Alvis Hermanis, kurš ir no 60. 
gados dzimušās paaudzes, Jaunajā Rīgas teātrī 
veidos izrādi par čekas maisu izpēti.

Varbūt noilgums bijis tieši tāpēc, lai šis jau-
tājums «pārdegtu» un skartu aizvien mazā-
ku sabiedrības daļu? Lai nebūtu jāatbild par 
savu rīcību un tai nebūtu nekādu seku?

D. B. Nedomāju, ka bija kāda ilgtermiņa stra-
tēģija. Drīzāk bailes no tā, ka tas vēl vairāk sašķels 
mūsu jau tā sašķelto sabiedrību, destabilizēs si-
tuāciju. Protams, nevar izslēgt arī savtīgas intere-
ses — pēc iespējas attālināt konkrētu cilvēku vār-
du publiskošanu.

P. K. Ja uz šo «atklātības» manifestāciju skatās 
no egoistiska skatpunkta — vai mani tas skar, vai 
neskar? —, tad, jā! Bija vērts vilkt garumā, lai ap-
kaunojums izbalētu. Bet no parādības vispārinā-
juma skatpunkta viss paliek spēkā — sabiedrības, 

nācijas, kolektīvās pašapziņas masveida kapitulā-
cija naidīgas ideoloģijas priekšā.

A. B. Maisu saturs interesē piecdesmitgadnie-
kus un vecāku paaudzi. Tie, kam ir 40, kaut cik 
tam pievērš uzmanību, savukārt cilvēkus pirms 
un pēc 30 gadu vecuma šis jautājums neinteresē. 

E. E.-K. Ja es nebūtu pētniece, diez vai šī tēma 
saistītu arī mani, jau 70. gados dzimušo. Ir, pro-
tams, interesanti zināt, ko saka sabiedrībā pazīs-
tamie cilvēki, kuru vārdi izlasāmi kartītēs. Vai iz-
pētīt situāciju dzimtajā pusē. Es mācījos Valmierā, 
un mūsu fizkultūras skolotāja un vēstures skolo-
tāja vārdi kartotēkā bija pārsteigums. No Valmie-
ras tur ir vairāki, kas padomju laikā bija saistīti ar 
vēstures mācīšanu vai pētīšanu.

Tagad notiek mēģinājums šo informāciju ātri 
norīt un aizmirst. Bija ziņkāres bums, emocijas, 
varbūt daļēji mediju uzjundītas. Tomēr sabiedrī-
bas noskaņojums, šķiet, tulkojams kā vēlme ātri 
tam pāriet pāri, pat kaut kādā mērā attaisnot kar-
tītēs esošos. Tomēr zinu, ka ir arī tā — ierauga cil-
vēku, kurš izrādījies kartotēkā, un pāriet uz otru 
ielas pusi.

Bet kā pret viņu vajadzētu izturēties? 
P. K. Nekā īpaši! Vajag runāt, jautāt, saprast.
D. B. Katrs gadījums, kā cilvēks ir kļuvis par če-

kas aģentu, ir individuāls. Arī sadarbības līmenis 
un tās izpausmes varēja būt visai atšķirīgas. Tā-
dēļ attieksmei pret viņiem ir jābūt individuālai, 
un tāda tā pārsvarā arī ir. Daudz atkarīgs no tā, 
kā cilvēks pats reaģē uz šo faktu — vai ir jūtama 
patiesa nožēla, vai tikai izlocīšanās un noliegums. 
Čekas aģenti ļoti bieži bija ne tikai sistēmas ins-
truments, bet arī upuri. Taisnīgums prasītu par to 
neaizmirst, bet nedrīkst ignorēt arī to ļaunumu, 
ko viņi nodarīja.

Arī žurnāla Domuzīme autoru vidū izrādās 
savulaik VDK savervētie. Jāatzīst, ka pret vi-
ņiem dominē apjukuma, neveiklības sajūta. 
Šķietama tolerance pārsniedz jelkādas agrāk 
pašsaprotamas ētikas normas. Ja studiju lai-
kā mēs atklātu, ka kāds ir stukačs, attieksme 
būtu skaidra. Mūs nesaraudinātu ar stāstiem 
«gribējās uz ārzemēm», «gribējās būt par far-
covščiku». 

A. B. Jāpagaida, kad arhīvā būs pieejama datu-
bāzes Delta informācija. Tur ir ziņojumu kopsavil-
kums par konkrēto cilvēku. Latvijā bija palikuši 
ap simt optisko magnētisko disku, kurus čeka pē-
dējā brīdī nodzēsa. Bet Latvijas speciālistiem lielu 
daļu no Deltas informācijas izdevās atjaunot un 
pārnest informāciju uz modernākiem datu nesē-
jiem. 

Delta netiks izlikta internetā, kā tagad kartītes, 
bet būs pieejama arhīvā. Kad Totalitārisma seku 
dokumentēšanas centrs nodos arhīvam doku-
mentus papīra formātā, pētnieki ar tiem varēs 
strādāt lasītavā. Nacionālais arhīvs nevar digita-
lizēt miljoniem lapu vienā mirklī, un tas arī nav 
nepieciešams. Svarīgi ir parādīt būtiskākos doku-
mentus, kas izgaismo totalitāro režīmu. 
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E. E.-K. To arhīvs darīs ļoti labi — sistemātis-
ki publicēs dokumentus ar komentāriem. Otrs — 
dzīvesstāstu līmenis. Pat ja mēs pie ziņojumiem 
nekad netiksim, vajadzētu uzrunāt tos cilvēkus, 
kuri ir sapratuši, kurš par viņiem ir ziņojis. Do-
māju, ne vienu vien cilvēku, ieraugot ziņotāju 
vārdus, šobrīd pārņem visai skaidra apjausma, 
varbūt pat sakarību apjēgsme par to, kāpēc viņa 
dzīvē notika vai nenotika tas un tas. Ir nepiecie-
šams, lai sāk runāt upuri. Bet kā to rosināt un sākt 
šādu procesu? 

Bonifācijs Daukšts. Diemžēl sabiedrībā vēl 
joprojām mājo pagājušu laiku bailes. Krievija ir 
tuvu, pieredze liecina, ka tās specdienestiem ro-
kas tomēr vēl ir garas un sāpīgas (Skripaļu ga-
dījums). Tāpēc tie, kas ir cietuši no čekas, nereti 
atsaka iepriekš visai apņēmīgi, entuziastiski ap-
solītas intervijas. Kaut ko apgalvot par reālu kā-
das personas ļaundarīgu sadarbību ar čeku varēs 
TIKAI pēc Deltas ziņojumu apskatu publicēšanas 
šī gada maijā, JA vien tā informācija nebūs nocen-
zēta līdz bezjēgai.

P. K. Labāk gan vienu reizi no sevis spogulī tā 
īsti nobīties, nekā dzīvot ideālos priekšstatos, ka 
«ar mani tas nevar notikt». 

Kas mūsu sabiedrībā un Latvijā būtu ci-
tādi, ja VDK dokumentu publiskošana būtu 
notikusi 90. gados? 

A. B. Būtu noskaidrota patiesība. Mēs kā nā-
cija būtu savstarpēji izlīguši, sāpīgā pagātne būtu 
izrunāta, un sācies atveseļošanās posms. Tie nav 
tikai tukši vārdi. Sabiedrība būtu taisnīgāka un vi-
tālāka, varbūt nebūtu tik daudz aizbraucēju — tās 
sekas ir daudzas un dažādas. 

2000. gada sākumā Jurim Vidiņam bija sakarīgs 
lustrācijas projekts, kuru toreizējā Saeima atsvie-
da atpakaļ. Arī tolaik varēja notikt lustrācija, vai-
nīgie — nožēlot savus nodarījumus, izpirkt vainu. 

P. K. Kas lustrēšanā par sevi jāatklāj? 
A. B. Kā pie bikts — vervēšanas datums, apstāk-

ļi, motīvi utt. Ja cilvēks nonāca VDK uzmanības 
lokā saistībā ar vervēšanu, tad tika sastādīts ver-
vēšanas plāns, piesūtīti citi aģenti, kas noskaidro-
ja viņa paradumus, intereses, «sociālo portretu», 
tika vākta informācija no citiem avotiem, darba-
vietas, dzīvesvietas utt. Būtu jāizstāsta viss par šo 
viņam zināmais. 

D. B. Lustrācijai, t. i., iespējai brīvprātīgi nožē-
lot grēkus vajadzēja būt visa šī procesa obligātai 
sastāvdaļai. Protams, tas būtu sāpīgs process, bet 
stimulētu morālu pašattīrīšanos. 90. gadu sāku-
mā iesaistītajiem vēl nebija skaidrs, kā reaģēt, un 
gan čekisti, gan aģenti būtu runājuši daudz vai-
rāk. Pašlaik visiem jau ir izstrādājusies sava aiz-
sardzības taktika, nospraustas aizsardzības līnijas.

Kad publicēja kartotēku, es prātoju — kāpēc to 
tik ilgi turēja slepenībā? Tas ir nodarījis būtisku 
kaitējumu izpratnei par to, kā darbojās totalitārā 
sistēma, jo šo materiālu var analizēt, tas parāda, 
kā čeka darbojās, kas to interesēja, kas neintere-
sēja.

Arī diskusijas ap kartotēku parādīja skaidrā-
ku ainu, lai gan neskaidrību joprojām ir daudz. 
Jau filmā Lustrum ietvertajās intervijās redzams, 
kā mēs pret šo smago mantojumu attiecamies un 
ka patiesībā negribam par to atklāti runāt. Tādēļ 
kartotēku publicēšana tikai daļēji risina pagātnes 
pārvarēšanas uzdevumu. 

Tomēr vismaz vienā aspektā rezultāts ir pozi-
tīvs: padomju gadu skartajām paaudzēm piemīt 
kaut kāda totalitārā paranoja. Jauni cilvēki to ne-
saprot — tās pastāvīgās sarunas kolēģu, studiju 
biedru, draugu lokā (protams, tādu, kam var uz-
ticēties) — kurš no mums ir «stukačs»? Būtībā tā 
bija vispārējas savstarpējas neuzticēšanās un bai-
ļu sistēma. Kartīšu publicēšana mums lielā mērā 
no šīs paranojas palīdz atbrīvoties, arī attīrīties. 

P. K. Kultūras akadēmijā aktieriem uzdod tādu 
vingrinājumu — etīdes partnerim pateikt: «Es par 
tevi kaut ko uzzināju, bet pateikšu rīt!» Viss, tas 
cilvēks jau ir okupēts, sasaistīts, turklāt tā ir tik 
prasta lieta, ko spēj izdarīt katrs. Šo vienkāršo 
psihotehniku izmantoja arī čeka.

D. B. Paskatījos statistiskajā kartotēkā par savu 
dzimto Alūksnes rajonu. Tur savervēto ir salīdzi-
noši maz. Katrā kolhozā nemaz nesanāktu. Bet 
redzams, ka čeka darbojās ļoti mērķtiecīgi, bija 
skaidri virzieni, kurus tā kontrolēja. Viņu cilvēki 
bija «atslēgas vietās», kur varēja piekļūt pie tās in-
formācijas, kas VDK interesēja. 

A. B. Nevajadzēja nemaz katrā kolhozā kā-
dam būt. Pietika ar vienu zootehniķi, kurš asto-
ņus kolhozus apbraukāja, vai ar kioska pārdevēju 
dzelzceļa stacijā vai oficianti — lai modrās acis un 
ausis ir tur, kur cilvēki apgrozās.

Kāda bija hierarhija — vai VDK atradās ko-
munistiskās partijas pakļautībā vai otrādi? 
Vai čeka bija izveidojusies par pašpietiekamu 
varas «homunkulu», kuras spēkos bija mani-
pulācijas ar sabiedrību, tajā skaitā kompar-
tiju? 

A. B. Galvenais jeb vadošais spēks tomēr bija 
kompartija, čeka bija paklausīgs izpildītājs. Jau 
kopš 90. gadiem mediji pasniedz tā: briesmī-
gā čeka un, no otras puses, piemēram, pieklājī-
gais, izskatīgais, simpātiskais kompartijas sekre-
tārs Anatolijs Gorbunovs, ar kura akceptu Bugaja 
vadītās Rīgas milicijas pārvaldes miliči un Rīgas 
Milicijas skolas kursanti 1987. gada 23. augustā 
iztrenkāja demonstrāciju pie Brīvības pieminek-
ļa. Vēl tā paša gada 18. novembrī lika nostādīt ap 
Brīvības pieminekli miliču un kārtības sargu ķēdi, 
lai neviens tam netiek klāt. Visi to labi atceras. Un 
arī to, kā Gorbunovs pēc gada kažoku apgrieza 
pilnīgi uz otru pusi. Lūk, par tiem, kas deva rīko-
jumus čekai, mēs nerunājam. 

D. B. Pēdējā laikā bieži uzsver, ka Latvijas kom-
partija vadīja čeku. Bet tā mēs radām jaunu mītu 
cilvēkiem, kuri nezina un nevar iedomāties, kā, 
kādā līmenī un veidā partija vadīja. LKP un VDK 
attiecības bija komplicētākas, un tās nedrīkst at-
raut no visas Padomju Savienības konteksta. 
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LPSR VDK bija koprepublikāniska institūcija, tās 
lielā priekšniecība — PSRS VDK — bija Maskavā. 
Turklāt lielās, politiskās nostādnes deva politbi-
rojs Maskavā. 

Staļina laikā aktuāla bija tēze, ka, pieaugot so-
ciālisma panākumiem, pieaug arī pretestība, tātad 
jāiztīra visi šķiras ienaidnieki, un to neizdomāja 
vis Latvijas kompartijas vadītājs Kalnbērziņš, bet 
gan Staļins. Hruščova laikā radās teorija par to, 
ka «sociālisms ir uzvarējis» un tie, kas pretojas so-
ciālismam, ir nonākuši maldos vai ir veco režīmu 
paliekas. Šādā nozīmē, protams, kompartija vadī-
ja VDK. Čeka vadījās pēc vispārējām politiskām 
nostādnēm, un katrā republikā tās bija jārealizē. 
Latvijas kompartijas CK bija jākontrolē, kā tas no-
tiek. 

Bet vai VDK ikdienas darbs tika kontrolēts? 
Stipri šaubos. Kā un cik lielā mērā, vēl jāizpēta. 
Lai gan ir skaidrs, ka vismaz kopš 50. gadu vidus 
svarīgākajās politiskajās lietās čeka lēmumus un 
darbības saskaņoja ar LKP CK. Kompartijai vis-
maz teorētiski bija jākontrolē čekas kadru izvēle 
republikā un tās sekošana «partijas līnijai». Dažā-
du Maskavas (PSKP CK) ierosinātu kampaņu īste-
nošanā drīzāk var runāt par ciešu savstarpēju sa-
darbību un koordināciju. 

Piemēram, 60. gados un 70. gadu sākumā bija 
«policijas bataljonu prāvas» — ikvienā republi-
kā, kuras teritorija Otrā pasaules kara laikā bija 
atradusies vācu okupācijā, vajadzēja notikt pa-
raugprāvām, kurās atkārtoti tiesāja garus sodus 
lēģeros jau izcietušos savulaik policijas bataljo-
nā dienējušos vīrus. LKP CK rūpējās par propa-
gandas nodrošinājumu, bet VDK — par prāvu sa-
gatavošanu. Vai spriedumi tika saskaņoti ar CK, 
nezinu, bet pieļauju, ka jā. Šo jautājumu nedrīkst 
vienkāršot. Kompartijas CK uzdevums bija kon-
trolēt VDK kadru politiku, bet čeka kaut kādā 
ziņā varēja kontrolēt kompartiju, tajā skaitā tās 
vadošos kadrus, jo varēja piegādāt CK kompro-
mitējošas ziņas un tādējādi nobremzēt vai pār-
traukt partijas vadošo darbinieku karjeru. 

A. B. Turklāt partijas vadošie darbinieki pieda-
lījās valsts īpašuma izzagšanā, veda no ārzemēm 
deficīta preces. Interesanti, ka VDK 7. nodaļas 
kartītes, kurās bija cilvēki, kas ziņoja par ekono-
miskajiem noziegumiem, ir pilnībā izravētas, un 
mēs nezinām, kur tās palikušas. 

Kāda bija VDK ietekme uz kultūras perso-
nībām, to skaitā trimdas latviešu sabiedrību?

E. E.-K. Domāju par to diedziņu, kurā jopro-
jām tiek turēti cilvēki, kuri ir šajās kartītēs. Kad 
rakstīju grāmatu Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu 
trimdas rakstnieku kontakti un daudz pētīju 1964. 
gadā VDK izveidoto Latvijas komiteju kultūras 
sakariem ar tautiešiem ārzemēs, runājos arī ar 
rakstnieku cunftei piederošo nu jau mirušo Jāni 
Aneraudu, kurš ļoti ilgus gadus bija tās sekretārs. 
Joprojām viņā bija jūtamas kaut kādas bailes un 
vēlme, lai nekas no viņa stāstītā nekur netiktu 
publiskots. Labprāt uzzinātu, kas notika ar viņa 

autobiogrāfiju un atmiņām, kuras viņš tobrīd 
rakstīja ar domu — lai ģimene zina, kā viss bija. 

Šī piesardzība lika domāt, ka viņš bijis iesais-
tīts diezgan augstā līmenī. Tāpēc bija pārsteigums 
ieraudzīt viņa kartīti, jo viņš bijis tieši tāds pats 
aģents kā daudzi citi, piemēram, Žanis Zaken-
felds, kurš pildīja dažādus amatus VDK piesegor-
ganizācijās. Šķiet, literārajā vidē aģentu ir maz. 
Kartītēs ir Valdis Rūmnieks, Vladimirs Kaijaks, 
Viesturs Vecgrāvis, Andrejs Grāpis, Andrejs Dri-
pe… Savukārt to, kurus es mēģinu grāmatā at-
klāt, aģentu kartotēkā nav. Jautājums: kur viņi ir? 
Māra Zālīte pirms dažiem gadiem teicās zinām, 
kuri trimdas latvieši bija VDK aģenti. Publiski 
viņa par to nav runājusi, cik zinu, tas palicis arī 
filmas Lustrum aizkadrā. Bet arī šie vārdi jāmeklē 
un ar viņiem jārunā. 

A. B. Šīs aģentu kartotēkas mums nav pieeja-
mas. Daļa iznīcināta vai aizvesta uz Maskavu. 
Padomju drošības dienestiem ārzemnieks bija 
sevišķi vērtīgs kumoss. Kā man stāstīja VDK do-
kumentu pārņēmēji, 1991. gadā vienā no pārņe-
mamajām VDK ēkām bijis arī trimdas latviešu 
periodikas krājums — avīzes Laiks, Brīvā Eiropa, 
Austrālijas Latvietis —, un pie ziņām par trimdas 
tautiešiem maziem burtiņiem bijis pierakstīts: 
VDK 2. daļa, VDK 5. daļa… Visas avīžu ķīpas drīz 
vien pazuda. Bet tas, ka Latvijas PSR čeka sekoja 
visām trimdas aktivitātēm, ir skaidrs. 

Kopš 50. gadiem spiegu lietās Maskava Latvi-
jas čekai gan vairs neuzticējās. Ārējā izlūkošana 
pārgāja Maskavas pārraudzībā. Latvijas čeka bija 
pasūtījumu izpildītāja, pieslēdzās atsevišķu uzde-
vumu veikšanai. 

Vai ar kalpošanu čekai daļa no tautas zie-
da — radošā inteliģence jeb šodien mēs teiktu 
«kultūras cilvēki» — varēja «nopirkt» sev la-
bākus darba apstākļus, lielākas iespējas?

P. K. Vai tāda sadarbība varēja garantēt dar-
bu? Tik tieši ne, jo kino ir jāprot taisīt un arī ci-
tās mākslās kaut ko ir jāspēj izdarīt. Nebija tā, ka 
kādu savervēja un viņš uzreiz sāka taisīt filmas. 
Bet reprezentēties — jā. Simboliskais gadījums — 
aktrisi Dzidru Ritenbergu 1957. gadā Venēcijas 
kinofestivālā apbalvo ar Volpi kausu, bet viņa ne-
aizbrauc uz Venēciju, jo «nebija droša», tāpēc vi-
ņas vietā aizsūta kādu no Krievijas. 

Esmu daudz domājis par šīm sakarībām savas 
jaunības, studiju gados un par šodienas reakci-
jām. Par padomju laikiem patlaban spriež un tos 
attēlo ārkārtīgi primitīvi un sekli. 

Vistipiskākais, ko atceros, — visi it kā gribēja būt 
ļoti brīvi. Un kaut kā piemērojās... 60.—70. gados 
mēs zinājām, ka padomju režīms nomināli ir, bet 
teicām cits citam: paskaties, māksla tomēr ir lie-
liska, vai ne? Redz, viens aizbrauc uz ārzemēm 
parādīt filmu, otram izdod grāmatu… Visi taču 
zināja, ka šīs iespējas tiek pirktas par šo sadarbī-
bas likmi! 

Man no tās kartotēkas tikai pāris cilvēku ir 
pārsteigums. Savā vidē mēs skaidri zinājām, ka, 

diskusija Pēcvārds



63

Reiz viņš 
tādā vakarā 
atzinās, ka 
ir piespiedu 
stukačs. Kā 
Kestners 
rakstījis, viņa 
dzīvē sāka 
valdīt «tipiski 
slāviska 
atmosfēra 
— vodka, 
pašmocības 
un vīriešu 
asaras»

lai varētu filmēt Austrumvācijā vai Irānā, kolēģis 
ir piekritis sadarbībai. Pat ja viņu pieliek tikai par 
tulku kādai starptautiskai grupai vai delegācijai 
un notiek vienkārša profesionāla domu apmaiņa 
— viņam jau ir čekas ziņotāja ēna, pat ja piekriša-
na ir tādā «drusciņ» līmenī. 

Par šo melīgo brīvības sajūtu tomēr vajadzēja 
maksāt augstu likmi, un vēlmi pēc tās brīnišķīgi 
varēja izmantot. Palasiet Imanta Lešinska grāma-
tu Starp divām pasaulēm — ar kādu garšu tur ap-
rakstīts, kā dzejnieki viņam skrien šņabi pirkt un 
kā viņš, kājas sakrustojis, ar viņiem tērgā. Tur taču 
viss ir skaidri redzams, nekas vairāk arī nav jātēlo. 

Galvenais, kas nenotika 90. gados pēc neatka-
rības atgūšanas, — nebija attīrīšanās. Sabiedrībā 
spontāni ieviesās kolektīvs viedoklis par padom-
ju periodu: vispār mēs jau tā tīri un godīgi dzī-
vojām, tagad vienu netīru vatenīti nometām, lai 
nu tas tur kaktā stāv — tas tāds kauns! Uzvilkām 
tīras drēbes, un pat pirtī nebija jāiet! Tā nospļā-
vāmies pār plecu — ai, cik «tajos» laikos viss bija 
stulbi! Un aizmirsām. Simboliskos rituālus izdarī-
jām. Bet neviens nepateica, ka, vecīt, tu taisīji fil-
mas, tu taisīji izrādes, tu brauci uz ASV, tu izstā-
dījies Rietumeiropā… Tagad it kā vairs nezinām, 
kā attiekties pret to kartotēku. Bet principā taču 
viss ir skaidrs. 

Man kāds žurnālists nesen jautāja: vai es zi-
nājis, ka Rīgas kinostudijā tāds Jānis Veļičko bijis 
aģents? Protams, mēs visi zinājām, ka viņš ir tas 
cilvēks, kuru kā filmas direktora vietnieku pieliek 
pie grūtām filmām ar vienu funkciju: viņš bija TAS 
cilvēks. Viņa klātbūtnē reti dzēra šņabi, reti runā-
ja… Viņš bija viens, drūms, zināja, ko no viņa pra-
sa, bet viņš tur bija. 

B. D. Šī pieejamā kartīšu kartotēka ir tāda «kal-
pu gala» kartotēka. Te vīd tikai čekas sistēmas gri-
bīgi vai piespiedu kalpi, pakalpiņi un «sutkas» vai 
vagari — augstākajos gadījumos. Bet Latvijā, Balti-
jā darbojās arī tās, kā PSRS okupācijas kara bāzes, 
tēlaini izsakoties, «muižnieku kārtas» specdie-
nesti. To vadošajā līmenī kāds latvietis vai «mazā-
kumtautietis» faktiski bija izņēmums un retums. 
Virsnieku vide Baltijā robežapsardzē un raķešu 
karaspēkā bija īpaši «rasistiski» lielkrieviska. Bet 
viņiem tomēr bija sava, zemajā līmenī, stukaču, 
informatoru sistēma no «iedzimtajiem». Balti-
jas kara apgabala, GRU, robežapsardzības, raķešu 
bāzu apkaimes u. c. stukaču tīkli nepārklājās. Par 
tiem ir minimālas ziņas, arhīvi aizvākti uz austru-
miem un nav pieejami. Bet dažam tas varēja būt 
«savs», primārais, gandrīz garantēti neuzejamais 
stukaču darbības tīkls. Šo personu vārdi un uz-
vārdi nebūs atrodami pat vispilnākajos VDK jeb 
KGB «maisos». Tie ir pavisam citās kartotēkās. 

Reizēm publikācijās uzpeld arī nenoskaidrotais 
«3. spēks», kas 1991. gada janvārī šāva no Bastej-
kalna. Arī te pagaidām pētniekiem rēgojas tikai 
melna bilde. 

Vēl nedrīkst aizmirst, ka daļa 50.—60. gadu na-
cionālkomunistu bija cilvēki ar kriminālu pagāt-

ni. Bēdīgi slavenais vēsturnieks Jānis Dzintars, At-
modas trenkts, aizmuka uz Maskavu. Pie kā? Uz 
dzīvokli pie daždien apjūsmotā nacionālkomu-
nistu ēras lauksaimniecības ministra Aleksandra 
Ņikonova. Pēc kara viņi kopā bija karojuši pret 
nacionālajiem partizāniem. Ņikonovs Daugav-
pils partijas nomenklatūrā vadoši bija atbildīgs 
par čekas aģentu infiltrāciju nacionālo partizānu 
kustībā un, jo sevišķi, katoļu baznīckungu vidē.

D. B. Kartotēka it kā ļauj norādīt, kuri ir tie 
«sliktie». Mēs visi pārējie esam «labie», mēs jau 
neko. Kaut kāda taisnība bija akadēmiķim Saha-
rovam, kurš teica, ka ikviens cilvēks, kurš dzīvojis 
padomju sistēmā, ir līdzvainīgs. Varbūt ne pilnīgi 
visi, bet katrā ziņā vairums ar savu darbību uztu-
rēja sistēmu.

E. E.-K. Literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons 
strādājis «viskautkur» un bijis pakalpīgs dažādās 
jomās. Literatūras melnstrādnieks. Bet viņa vārda 
kartotēkā nav. Viņam tūlīt iznāks grāmata ar da-
žādiem dokumentāliem materiāliem. Bērsons to-
mēr bijis tik drosmīgs, ka grāmatā ielicis arī dažus 
ziņojumu melnrakstus. Tie rakstīti pēc viena ASV 
un viena Vācijas brauciena, tur varam gūt ieska-
tu… Un, varbūt mazliet pielabotu… Redzam, ar 
ko viņš ir ticies, ko darījis. Tātad viņš parakstījies, 
ka rakstīs šādas atskaites, bet nav aģents. 

D. B. Tas, ka «atskaites rakstīja visi, kas brauca 
uz ārzemēm», arī ir mīts. Patiešām, atskaites bija 
jāraksta visiem, bet ne visi, kas brauca uz ārze-
mēm, bija aģenti. Aģentiem deva noteiktus uzde-
vumus, un viņu atskaites acīmredzot kvalitatīvi 
atšķīrās. Vaira Vīķe-Freiberga filmā Lustrum stās-
ta, ka pie viņas Kanādā trimdas laikos viesojušies 
trīs cilvēki, bet kā aģents ziņojumu rakstījis viens 
no viņiem. Bija dažādi. Man kolēģi stāstījuši, pie-
mēram, baznīcas lietās — uz ārzemēm brauc trīs 
mācītāji, un cits par citu raksta ziņojumu. Varbūt 
zinātniekiem un kultūras darbiniekiem čeka uz-
ticējās vairāk nekā mācītājiem. 

P. K. Maskavā mācījos VGIK, kinoinstitūtā, 
kopā mācījāmies, dzērām šņabi un tad pēkšņi 
konstatējām, ka no 20 cilvēku kursa katru no ča-
ļiem sauc uz specdaļu un aicina sadarboties. Man 
likās simptomātiski, ka mani nesauc. Kuri ir tie 
kritēriji, pēc kādiem izvēlas? Kad pēc kāda laika 
mums ar vienu pasniedzēju izvērtās tāds politisks 
strīdiņš un es, kā parasti, šo to ironiski izteicu, 
viņš sacīja: «Tu vispār klusē, mēs zinām, ko tu par 
mums domā!» Tā nu man nekad arī netika piedā-
vāta sadarbība. 

B. D. Kad 70. gados studēju vēsturniekos, manā 
kopmītnē dzīvoja kāds visādi atraktīvs čoms. Šad 
tad kopā iedzērām, kā jau studentu vidē ierasts. 
Reiz viņš tādā vakarā atzinās, ka ir piespiedu stu-
kačs. Kā Kestners rakstījis, viņa dzīvē sāka val-
dīt  «tipiski slāviska atmosfēra — vodka, pašmo-
cības un vīriešu asaras». Kursa biedri situāciju 
zināja. Atmoda viņu izglāba. 

P. K. Teātrī daudz esmu strādājis ar Dosto-
jevska tekstiem. Brīnišķīga epizode Brāļos Kara-
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mazovos, kurā pie Ivana, visneticīgākā no dēliem, 
bezdievības sludinātāja, atnāk Velns. Un izrādās 
— foršs cilvēks tas velns! Viņš runā ļoti draudzīgi, 
pat palīdz, saka godīgas un tīras lietas… Kad ar 
jaunajiem aktieriem to taisīju, likās — tas ir kaut 
kas, ko es gribu pastāstīt par šiem padomju ga-
diem. Tā ir šī neģēlība, jo rada tādu atkarību… 
Tu nevari psiholoģiski tam pretoties, jo velns ir 
kā okupants, viņš strādā tevī, tavā apziņā, ir gan 
maigs, gan zinošs…

Ir jāsaprot, ka aģenti un ziņotāji tomēr izjuta 
varu — varu pār citiem cilvēkiem. Un tagad vi-
ņiem grūti atzīties, ka patiesībā viņi paši tai varai 
ir bijuši tikai tādi «sešinieki». Un vēl ir arī apjaus-
ma par šo cilvēku pazemojumu, ka viņi paši no 
šīs varas ar šo vervēšanu tika pazemoti. Arī par to 
nerunā. Jo kauns.

Vai ir zināms, cik čeka aktīvi spietoja ap 
Tautas fronti?

A. B. LKP CK bija svarīgi kontrolēt procesus, 
vajadzēja zināt, kas tur notiek. Un drošības ko-
miteja darīja savu darbu. Gorbačovam bija sva-
rīgi vadāmi masu procesi, bet galu galā tie izgāja 
ārpus kontroles. Viņiem nebija tik daudz cilvēku, 
lai pilnīgi visu varētu kontrolēt. Latvijā tolaik bija 
tikai apmēram 430 operatīvo darbinieku, pārējie 
bija atbalsta dienests. 

B. D. Bija tādi, kas domāja, ka izveidosies jau-
na, Latvijas Republikas labā, «baltā čeka» un varēs 
turpināt strādāt tai. 

D. B. Edmunds Johansons, tālaika Latvi-
jas PSR VDK vadītājs, līdz 1991. gada 24. augus-
tam bija Godmaņa pirmās valdības [1990. gada 
7. maijs—1991. gada 19. novembris] sastāvā, bet 
Rubika LKP CK biroja loceklis bija viņa vietnieks 
Trubiņš. Viena versija, kā to skaidro, — čeka bija 
sadalījusies divos grupējumos, viens bija par sa-
darbošanos ar nākamo Latvijas Republiku, otra 
palika promaskaviska. Bet, iespējams, tā bija tikai 
spēle, lai izrādītos gatavi jebkādam pavērsienam. 

B. D. Tāda detaļa — 1992. gadā biju LR Ārlie-
tu ministrijas eksperts Latvijas sarunās ar Krie-
viju par tās bruņoto spēku izvešanu. Pēkšņi sēdes 
laikā man saka: lejā pie caurlaides Johansons esot 
atnācis, piedzēries, ej paskaties, ko ar viņu darīt! 
Johansons — es gribu uz delegāciju! Atbildu vi-
ņam — jūs neesat mūsu delegācijas sarakstā! Viņš 
— bet es nāku uz to otru, uz krievu! Krievi viņu 
pieņēma kā savējo.

D. B. Atgriežoties pie aģentiem, jāteic, ka, pro-
tams, katra cilvēka gadījums ir individuāls. Tāpēc 
būtiski, ja šis klusēšanas zvērests, šī omerta tomēr 
tiktu lauzta, jo ir ļoti svarīgi uzzināt un izprast, kā 
sistēma darbojās. To nevar bez tā, ka cilvēki stās-
tītu, kā tas aizsākās, kādi bija kontakti, kā viņi no-
nāca čekas redzeslokā… Cik saprotu, vervēšanas 
process bija pietiekami ilgs, un nebija tā, ka uzreiz 
cilvēku «savāca». Šodien daudzi saka: jā, kaut kas 
tur bija, es kaut ko tur izdarīju, un mani saņēma 
un lika parakstīties. Visticamāk, tā nebija. Bet, lai 
mēs saprastu, kā tas darbojās, un kaut kādā ziņā 

no tā visa varētu atbrīvoties, svarīgi, ka atrastos 
vairāk cilvēku, kuriem būtu drosme pastāstīt par 
sevi. Pat ja viņi nestāstīs visus simt procentus, arī 
40—50% daudz dos. 

A. B. Visi šeit atstātie VDK dokumenti ar lai-
ku nonāks Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhī-
vā un būs pieejami pētniekiem mūsu lasītavā. Ai-
cinu cilvēkus, pirms klikšķināt internetā kartītes, 
izlasīt turpat publicētās VDK instrukcijas un citus 
dokumentus, tad daudz kas kartītēs kļūs skaidrs. 

Maijā internetā būs pieejamas vēl citas apjomī-
gas dokumentu grupas: VDK ziņojumi LKP CK, 
VDM iznīcinātāju bataljonu kaujinieku lietas, 
vadošo čekas darbinieku kompartijas nomen-
klatūras lietas, visu ārzemju draudzības un kul-
tūras sakaru biedrību un Intūrista, jaunatnes or-
ganizāciju dokumenti. Arī VDK aģentu personīgo 
un aģentu darba lietu reģistrācijas žurnāli. Jācer, 
ka nākamajos gados Nacionālais arhīvs internetā 
turpinās publicēt gan specziņojumus par nacio-
nālajiem partizāniem, gan par pretpadomju gru-
pu apkarošanu. Savukārt tiem, kas vēlas šos jau-
tājumus pētīt un par tiem publiski komunicēt, arī 
žurnālistiem, paveras darba lauks arhīva lasīta-
vās, lai prastu atšķirt graudus no pelavām. 

Izskan, ka aģentu vieta un statuss totalitā-
rajā mašinērijā bijusi zema, ka aģenti tādi sī-
kie gariņi vien bijuši. Sak, ko no tādiem pra-
sīt, lielos lēmumus jau pieņēma citi un citur. 
Vai tomēr taisnība nav Uldim Ģērmanim, ka 
tieši uz sīkajiem ziņu pienesējiem balstīju-
sies čekas pārraudzība pār sabiedrību un bez 
tiem tā būtu daudz nevarīgāka?

D. B. Sistēmas funkcionēšanā viņiem bija bū-
tiska loma, jo viņi piegādāja čekai informāciju, 
piedalījās dezinformācijas izplatīšanā. Čeka gan 
informāciju ieguva arī no kompartijas institūci-
jām un administratīvā aparāta. Taču aģenti deva 
iespēju čekai veikt konkrētas akcijas un iegūt tieši 
to informāciju, kas tai bija nepieciešama. Un vi-
ņiem bija ļoti svarīga loma, uzturot vispārēju bai-
ļu un savstarpējas neuzticēšanās atmosfēru. 

A. B. Jā, tieši «mazajiem» ikdienas cilvēkiem 
bija liela loma padomju totalitārisma sistēmā. Če-
kai nevajadzēja zināt visu par visiem, bet par kon-
krētām lietām un cilvēkiem. KP ar savu uzticamo 
VDK īstenoja totālu uzraudzību un kontroli. Un 
bijušās Latvijas PSR VDK un LKP dokumenti to 
apliecina.

P. K. Pēc savas personīgās pieredzes varu skaid-
ri apgalvot, ka pēckara gados visai KGB taktikai 
un stratēģijai bija «asiņu» piegarša un cena — tie 
dalīja un reizināja cilvēku likteņus un pat dzīvī-
bas, savukārt 60.—80. gadu politikai bija padomju 
valsts kopskaņas, ideoloģiskā unisona stratēģija. 
Čeka gādāja, lai neviens pat mentāli «neizlec» no 
kopējās kompozīcijas, lai pat savās domās nejū-
tas autonoms, individuāls. Man pat ir aizdomas, 
ka bieži vien aģenti un kuratori mazliet azartis-
ki spēlējās — «paskat, kā mēs viņus visus turam 
aiz...». Un gardi nosmējās. Ê
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Jānis Vādons (1979) 
ir valodnieks (Dr. 
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Literatūras gada 
balvai kategorijā 
Spilgtākā debija, 2014. 
gadā izdots krājums 
Pagaidām iesāpas elpa.

raksts

Pēc pagājušā gada simtgades programmas ir 
gan daži patosa viļņu atplūdi, gan kopābūšanas 
brīžu enerģētika. Mēs esam bagāti — iegadās, ka 
to pat apjaušam. Un arī noieto ceļu vismaz pa-
gaidām pārzinām. Spilgtā retrospekcija parādīja, 
ka virspuses slāņos ar kopējās vēstures atmiņu 
viss ir kārtībā. Svētki noteikti ir iedvesmojuši, 
cēluši un radījuši gan tieši, gan netieši, un, kas 
zina, kā tie mūs vēl turpinās veidot. Tomēr šķiet, 
ka pamatīgu pārdomu vai diskusiju par galve-
najiem atslēgvārdiem (Latvija, nacionāla valsts, 
valoda, kultūra un latviskums multikulturālis-
ma vējos) nākamās simtgades kontekstā publis-
kajā telpā nebija īpaši daudz1.

Tikmēr dažas pazīmes liecina par spriedu-
miem un soļiem, kas liek jautāt — vai esam pār-
liecināti, ka pašreizējie valodas un kultūrpoli-
tikas lēmumi un mūsu attieksme ved turp, kur 
vēlamies nonākt? Ko mums šodien nozīmē Lat-
vijas stāsts, kāds tas top pašlaik, un kā mēs to 
vēlamies turpināt? 

Vai jēdzienam «nacionāla valsts» vēl ir kāds 
saturs, bet varbūt to der iespējami drīz aizmirst 
un atmest? Ja latviešu valoda un kultūra ir bagā-
tība, tad — kādā ziņā tā ir bagātība, un ko šīs vēr-
tības vārdā esam gatavi darīt? Varbūt pulksteņa 
rādītāji kopš laikmeta, kad Rūdolfs Blaumanis 
vēstules mātei piepeši vairs nerakstīja vācu, bet 
latviešu valodā, ir pamatotu apstākļu ietekmē 

sākuši griezties uz otru pusi, un tagad latvieši 
spožākā saulē var tikt tikai tad, ja savai valodai 
atvēlēto teritoriju samazina tā, lai netiktu aiz-
turēts mantas pieaugums un pasaulei piederī-
bas elpa.

Šis gads pēc svinību ugunīm ir piemērots nul-
les punkts, lai jautātu un meklētu atbildes. Jo 
derētu aizrakties tālāk par miglainu puspateik-
tību, lāpu gājieniem ar plakātiem «Es esmu lat-
vietis!» vai vīpsnāšanu par nacionāli noskaņo-
tiem tūdaliņiem.

Globālais un universālais vs lokālais un 
specifiskais

Pasaulē par lokālo kultūru, valodu un globa-
lizācijas, nacionālā un kosmopolītiskā sadur-
punktiem diskutē daudz un diezgan asos toņos. 
Pats šiem jautājumiem rakstā mēģināšu pievēr-
sties, ņemot par pamatu minēto nulles punktu. 
Te jāmin šaubas, vai par nacionālās kultūras un 
valodas nemainīgo izvirzīšanu īpašas vērtības 
statusā nemaksājam pārāk augstu cenu saistībā 
ar dažādām pretenzijām un prasībām, ideoloģis-
kiem un sociāliem (iedomātu atšķirību, iedomā-
ta pārākuma un iedomātu «mēs—viņi» vai «sa-
vējie—svešie» kategoriju u. c.) riska aspektiem, 
demokrātisko vērtību apdraudējumiem. Spilgti 
piemēri ir pašlaik vērojamie pārspīlētie centie-
ni ap Latviju celt nocietinājumus vai šaubīties 
par atbalstu demokrātijai. Ja attaisnojumam tiek 
piesaukta nacionāla valsts, tad ir skaidrs, ka at-
tiecīgajiem nacionālistiem nav izpratnes par to, 
kuru vērtību pieaugošais spēks pasaulē vispār 
deva iespēju šo valsti atjaunot.

Taču šaubām ir vēl citi aspekti. Varbūt viss 
nacionālais nudien ir kārtējā sabiedrības iner-
ces izpausme, nespējot atkāpties no iepriekšējo 
priekšstatu teritorijām un ļaujoties gan vēlmei 
ērti un bez piepūles pārņemt jau gatavus iden-
titātes un piederības modeļus, gan bailēm no 
varas attiecību izmaiņām un jaunā konteksta. 
Varbūt ideja par unikālo pasaulainu, ko iemie-
so katra valoda, arī ir tikai atbalss no Herdera 
un Humbolta romantizēto priekšstatu laikiem? 

Bet varbūt iemesli ir vēl piezemētāki — visādā 
ziņā apjauzdami, ka svešvalodā nekādi nespē-
jam «iekļūt» pilnībā, pašapmānīgi pieņemam, 
ka pilnvērtīgi mēs varam eksistēt tikai šajā savā 
bērnības valodā un bez šī mehānisma pārman-
tošanas zustu kāds dziļāko maņu kodols? Var-
būt priekšstati par nacionālu kultūru un nacio-
nālas identitātes iespējamību un vērtību jau sen 
kļuvuši par atavismu laikā, kad dažādu svaigi 
konstruētu identitāšu iespējas acu priekšā ņirb 
kā diskobumba. Latviešu valoda, pilnvērtīgi at-
tīstījusies salīdzinoši nesen, var izrādīties tikai 
starpposms ceļā uz citu lingvistisko realitāti. To 
varētu dēvēt par pārmaiņu dabiskumu un ne-
novēršamību. Varbūt latvieši, kurus, izmantojot 
Viļa Plūdoņa tēzi, «uzgāja» Vecais Stenders2, kā 
nācija arī ir tikai starpposms.

Jānis Vādons
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Arī piederības izpausmes kļuvušas daudzvei-
dīgas. Cik necik apzināmies, ka dažādu apstākļu 
ietekmē latvisko identitāti saistīt ar etnisko iz-
celsmi būtu dīvaini, taču citās izpausmēs pie-
derības idejas izpratne mainās gausi. Piemēram, 
neatkarīgas valsts emigrantu diaspora ir būtiski 
atšķirīga no tiem bēgļiem, kas devās prom nā-
ves bailēs un kam Latvija faktiski kļuva nepie-
ejama. Šodien mēs redzam ārvalstīs dzīvojošos, 
kuru latviskā pašizpausme dažbrīd ir aktīvāka 
nekā Latvijā mītošajiem. Tiesa, mani interesē, 
vai dzīve ārpus Latvijas neietekmē ja ne virsējos, 
tad vismaz dziļākos laimes izjūtas slāņus. Tomēr 
būtu dumji pārmest vai kaunināt — tā ir brīvu 
cilvēku brīva izvēle. Un, lai gan Latvija nevar 
pastāvēt ārpus Latvijas, jaunais konteksts tomēr 
nozīmē vēl vienu jaunu atvērtības šķautni mūsu 
uz norobežošanos vērstajā nacionālismā un ie-
spējas situāciju no defekta pārvērst — cik vien 
iespējams — efektā. 

Šaubu otrajā pusē ir fakts, ka pasaulē dažā-
das nacionālās idejas ir apbrīnojami dzīvotspē-
jīgas. Par spīti globalizācijai. Bet varbūt šo pa-
rādību pretrunas nemaz nav tik fundamentālas, 
lai globalizācija beigu beigās apēstu visu lokālo. 
Nacionālo valstu uzplaukuma laikā pasaule arī 
bija transnacionāla. PSRS sabruka jau faktiskas 
globalizācijas apstākļos, cēloņi bija ne tikai so-
ciālekonomiski, bet arī etniski un nacionālpo-
litiski. Tomēr globalizācijas stāvbremze uzvilkta 
netika.

Minēto jautājumu kontekstā vispirms jāat-
zīmē palaikam izskanošās visnotaļ mulsino-
šās pārdomas par nacionālisma objektīvajiem 
vai subjektīvajiem pamatiem, kuru noslēgumā 
neizbēgami tiek secināts: tā ir mākslīga, ar sa-
biedrības varas pārdales mehānismiem saistīta 
ideoloģija, kam pašai par sevi nepiemīt nekāda 
vērtība. Te varu vien pabrīnīties — vai tad pastāv 
arī dabiski sociāli mehānismi; vai ir kāda sociā- 
la parādība un izpausme, kam pašai par sevi 
piemīt vērtība; vai vispār ir iespējama šo me-
hānismu pilnīga brīvība no varas attiecībām? 
Svarīgākas un aktuālākas būtu pārdomas par 
sabiedrības paškontroles un ideoloģiskā totali-
tārisma novēršanas rīkiem. 

Terijs Īgltons savulaik gandrīz par skandā-
lu kļuvušajā Literatūras teorijā precīzi aprakstīja 
ideoloģijas funkciju piesavināties izpratni par 
«dabisku» sabiedrības realitāti, padarot to par 
tik šķietami nevainīgu un nemaināmu kā pati 
daba. Ideoloģija kultūru pārvērš par dabu un tās 
«dabiskās» zīmes — par saviem ieročiem. Karo-
ga godināšana vai vienprātība neviennozīmīgos 
jautājumos ir acīmredzamākās reakcijas; ideolo-
ģija neatzīst variācijas un alternatīvas.3 Tā kā va-
ras mehānismu ieviešana un ideoloģiju pastā-
vēšana ir raksturīga jebkurai sabiedrībai, svarīga 
ir bīstamo izpausmju novēršana. Lai novēršana 
izdotos, būtisks nosacījums — stingra iestāšanās 
par demokrātiju, atvērtības saglabāšana, nepie-

ļaujot norobežošanos bezalternatīvu uzskatos 
un priekšstatos. Un svarīgi atzīt, ka negatīvo iz-
pausmju pamats bieži vien ir triviāli cilvēcīgs, 
t. i., ne tik daudz ideoloģisks, cik psiholoģisks. 
Kad nacionālists mēģina apklusināt liberāli vai 
kad liberālis ar subjektīvām, personīgām tēzēm 
ieknābj nacionālistam, šajās izpausmēs vispirms 
var redzēt nevis attiecīgo ideoloģiju pārstāvjus, 
bet cilvēkus un viņu psiholoģiskās izpausmes.

Bet Latvijas nacionālismā ir vēl trešais speci-
fiskais risks — pagātnes traumu pārvēršana ie-
meslā, attaisnojumā un pamatojumā. Vēsturis-
kā mantojuma aspekts un godīga refleksija par 
pagātni, kurā viens no elementiem ir pamatota 
prasība pēc dziedinoša vēsturiskā taisnīguma, 
būtu nepārprotami jānošķir no pagātnes eks-
pluatēšanas, attaisnojot šodienas realitāti, rīcī-
bu un izvēles. Latviskums, kultūra un valoda, ko 
aizstāv pāridarījumu vaimanu mūris, ir ne tikai 
muļķīgs, bet arī vārgs. Tiešām ne visi zina un iz-
prot latviešu vēstures smagākos posmus. Toties 
pārāk bieži latviešu vēsturē ir nolasīta verdzība 
un ciešanas, nevis attīstība. Mēs turpinām rak-
stīt kalpu un zaudētāju vēsturi. Turpinām būt 
bailīgi un aizdomīgi. To var saprast, bet tajā ne-
vajadzētu palikt. Te es saskatu vēl vienu latviešu 
nacionālisma objektivizācijas iespēju. Vēsture 
kā enerģijas — plašā nozīmē — resurss. Trallinām 
par vēstures mācībām, bet, Jana Kapelas vārdiem 
runājot, nespējam paņemt jelkādu pieredzi, ko 
reāli izmantot nākotnē4.

Cits raksturīgs refleksijas aspekts ir kultū-
ras, valodas un identitātes saiknes un vērtība. 
Priekšplānā izvirzās kopējās atmiņas, kādas ne-
pasakāmas būtības pārmantošanas un pašiden-
tifikācijas apsvērumi, kas apmierina arī gluži ra-
cionālu vajadzību — orientēšanos pārskatāmās 
telplaika robežās. Manuels Kastels izcilajā grā-
matā Identitātes spēks piedāvā šādu ideju: «Pasau-
lē, kurā notiek kultūru homogenizācija un valda 
vispasaules mediji, valoda kā tiešs kultūras iz-
paudums paliek pēdējais paškontroles un iden-
tificējamas, atpazīstamas nozīmes bastions.»5 
Kultūras vērtības pamatā ir Nīčes piesauktā cil-
vēka apjausma par kaut ko lielāku un cilvēcis-
kāku nekā viņš pats. Kultūratmiņa un kultū-
ras identitāte nozīmē arī garantētu tetovējumu 
pārlaicīgajā laika, vēstures siluetā. Mēs nolasām 
senču atstātās zīmes un parūpējamies, lai stās-
ti — un kopā ar tiem arī mēs — izprastā veidā 
tiktu izstāstīti un nodoti nākamajām paaudzēm. 
Mantojums ir svēts, jo vēlāk tas kļūs par mūsu 
pašu vienīgo atbalsi.

Dziļais kodols un emocionālā piesaiste
 Tomēr ar to nepietiek, lai ticami skaidrotu 

kultūrnacionālisma stabilās pozīcijas. Jau Ento-
nijs Smits grāmatā Nacionālā identitāte apraksta, 
iespējams, vienu no galvenajiem apsvērumiem: 
globālai kultūrai nepiemīt emocionāla piesais-
te6. No vienas puses, ar kultūrām ir tieši tāpat 
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kā ar valodām: valodu daudzveidība ir vēstu-
risks fakts, nevis loģiska valodas iezīme, proti, 
lai gan pastāv dažādas valodas, tas nenozīmē, 
ka tām ir jāpastāv7. No otras puses, par kultūru 
un valodu pastāvēšanu nav lielas jēgas filozofēt 
abstrakti, mēģinot vispārināt un neņemot vērā 
faktiskās cēloņsakarības. Piemēram, komentē-
jot dažādas kultūras un valodas pārstāvošu cil-
vēku iespējas saprasties, nevajadzētu trivializēt 
un vienkāršot gan pašu saprašanās būtību, gan 
psihoemocionālā komforta nosacījumus. Tas, ka 
latvietis, čīlietis un francūzis angļu valodā var 
omulīgi patērzēt pie brokastu galda pirms lek-
cijām kādā starptautiskā studiju programmā, 
neko nepasaka par spēju saprasties un «saslēg-
ties» saziņas dziļākajos slāņos. Tas, protams, ir 
subjektīvs apsvērums. Bet esmu to pats piedzī-
vojis grūti izskaidrojamās, bet nenoliedzamās 
izpausmēs. Atceros Vidzemes apceļošanu, kad 
dzejniece Daina Sirmā mūs aizveda uz Ķoņu 
kalnu, par Dieviņkrēslu jeb Dieva krēslu iesauk-
tā vietā. Tur, vērojot Latvijas vasaras pilnbrieda 
ainavu, piedzīvoju iracionālu klātbūtnes un pie-
derības katarsi. Ne mazsvarīga šajā izjūtā ir bū-
šana ar cilvēkiem, ar kuriem vieno kopējs fons, t. 
i., tikai šādos nosacījumos un līmenī iespējama 
tuvības forma.

Tāpat atceros pirmo reizi, kad redzēju tēti 
raudam: Atmodas laiks, krastmalā karogi, him-

na. Tas trāpīja pamatīgi un, iespējams, ietekmēja 
krietni vairāk nekā izsmeļošākie vēstures stāsti 
un liecības — tā bija jauna pieredze, ka abstrak-
ta, ārēja, ar pašu cilvēku tieši nesaistīta vērtība 
var raisīt emocijas. Noteikti subjektīvas, kaut 
kādā mērā pārņemtas, iemācītas un aizgūtas, 
bet īstas. Jāpiekrīt Deividam Gudhartam: «Pa-
saule, kurā cilvēku emocionālajai un sociālajai 
piesaistei nebūtu nekādu sakņu, būtu caurvē-
jota un neaizsargāta; universālas pasaules val-
dības vīzija atgādina orvelisku murgu. Bet tas 
nebūt nenozīmē, ka cilvēce pašlaik nīkuļo na-
cionālos krātiņos.»8

Un nav runa par to, vai ir iespējami citi kul-
tūrpieredzes mehānismi, kuros notiktu līdzīgi. 
Nav runa arī par unikālas izredzētības formu un 
to, vai citā kultūrā un valodā mēs būtu tikpat 
labi vai sliktāki cilvēki, apjukušāki vai stabilā-
ki, ar lielāku vai mazāku potenciālu. Svarīgi ir 
tas, ka šāds mehānisms pastāv, kļūstot par vēr-
tību sistēmas un emocionālās pieredzes daļu. 
Varam domāt un pārdomāt, mainīt akcentus 
vai noārdīt — it īpaši virsslāņos. Mēs jau tagad 
dzīvojam citos apstākļos un zinām alternatīvas, 
kuras daudziem šķiet labāka izvēle. Bet, ņemot 
vērā pastāvošā kultūras piederības un saikņu 
tīklojuma sarežģīto un trauslo iedabu, domāt, 
dekonstruēt un mainīt vajadzētu atbildīgi. Un 
visupirms būt pārliecinātiem, ka pārmaiņu ie-
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guvumi ir faktiski, nevis šķietami. Svaru kausos 
ir sabiedrības gars, bagāža, kas sniedzas pāri ne 
tikai mūsu īsajai dzīvei, bet, iespējams, arī pāri 
mūsu apjausmām un saprašanai, pāri attiecīgā 
brīža laikmetīgajai, pieņemsim, gudrībai. Uzma-
nīgi jāvērtē, vai alternatīvu subjektīvā vērtība 
jebkādā ziņā ir lielāka, stabilāka vai augstāk sau-
lē turama. Un arī šīs alternatīvas nav bez riska. 
Specifiska, lokāla valoda un kultūra konkretizē 
un dod pārskatāmu kontekstu. Iespējams, tas 
var kļūt par sabiedrības pašdisciplīnas ciklu, jo 
cilvēks tiek mobilizēts — veidojas nevis pasīvā, 
slinkā automātiskā piederība, bet aktīva līdzda-
lība, pieņemšanas, iekļaušanās un/vai emocio-
nālas saiknes motivēta līdzatbildība. Salīdzinošā 
aspektā šādas aktīvas piederības neesamība var 
būt viens no lokālo kultūru alternatīvu riskiem. 
Savukārt, ja «lokāls» kļūst par sinonīmu noro-
bežošanās un slimīga status quo izpausmēm, tad 
atliek vien atskatīties 20. gadsimtā, lai saprastu, 
kur tas aizved. 

Savas valsts vērtības un kultūrvērtības piln-
vērtīgākais, atvērtākais un dzīvotspējīgākais 
izpausmes veids ir patriotisms. Šis akcents var 
ievērojami mazināt visiem zināmos ar nacionā-
lismu — tā sakāpinātajās formās — saistītos riska 
faktorus.

Līdztekus tas, kā jaunajos apstākļos izpau-
dīsies un mainīsies izpratne par latviskumu, ir 
grūti atbildams, taču neizbēgams jautājums. Ap-
iet to nav iespējams — pat tad, ja svītrojam to no 
ikdienas runas un politiskiem papīriem. Latvis-
kumam kā nācijas satvaram jāmeklē jauns, ie-
kļaujošs saturs. Priekšstatu skaidrība, godīgas 
interpretācijas un izvairīšanās no vienas vai ot-
ras puses grāvja varētu būt svarīgs attiecīgo ide-
ju un virzības kvalitātes rādītājs. 

Piemēram, amerikāņu publiciste un vēstur-
niece Anna Aplbauma vērtīgajā rakstā par dī-
vainajām un bīstamajām norisēm Polijā, atsauk-
damās uz dreifusiešiem, nāciju sauc «nevis par 
etnisku klanu, bet gan par zināmu ideālu kopu-
mu — taisnīguma, godīguma, tiesu neitralitātes 
— iemiesojumu»9. Smuki un cēli, tomēr šādam 
universālam «intelektuālam priekšstatam», kā 
viņa pati nodēvē šo definīciju, būtu vieta vispā-
rējā humānisma izpratnē, nevis specifiskajā nā-
cijas jēdzienā. Katrā ziņā ideja par politisko nā-
ciju, kurā viens no piederības elementiem būtu 
arī noteikts ētikas kodekss, būtu jāprecizē un jā-
paskaidro. Citādi izskatās pēc tendenciozas da-
žādu līmeņu elementu sajaukšanas, kas ne tikai 
kaitē objektivitātei, bet ilustrē raksturīgos pār-
spīlējumus un baltiem diegiem šūtos apgalvoju-
mus, kas vairo apjukumu un galu galā noved pie 
sakāpinātām reakcijām un radikālisma.

Savukārt, ja mēs izlemjam atteikties no Lat-
vijas kā nacionālas valsts idejas, tad tas ir atklā-
ti jāpasaka, attiecīgi mainot Latvijas ideju. Tais-
nīga, vienlīdzīga, iekļaujoša sabiedrība ir mūsu 
visu universālais mērķis. Taču tas neizsaka Lat-

vijas kā konkrētas valsts, tās nācijas un kultūras 
būtību. Atsaucoties uz Latviju, mēs pagaidām 
vēl piesaucam arī šo savas būtības daļu. Sekojot 
ilūzijām, arī iedomai, ka spēsim rīkoties univer-
sālajos līmeņos, un ignorējot, tātad tikai šķieta-
mi saglabājot lokālo, cerētā lieliskā rezultāta var 
nebūt. Jo lokālais pastāvēs vienmēr, mainīgs ir 
tikai tā saturs. Ja to neveidosim paši, mūsu vie-
tā to aizpildīs citi. Tas, starp citu, varētu būt arī 
viens no mūsu pārliecības, spēka un rīcībspējas 
kritērijiem.

 
Valoda kā vērtība: mana/mūsu stāsta 
mana/mūsu valoda

Kad Josifs Brodskis, kaismīgi mīlēdams angļu 
valodu, kas iemieso viņa iracionāli tuvās attiecī-
bas ar angļu metafiziķiem, un esejas rakstīdams 
angļu mēlē, formulē savu valodas filozofiju (viņš 
gan, visticamāk, novaikstītos par mēģinājumiem 
piedēvēt viņa domām sistemātiskumu), ir ne-
šaubīgi skaidrs, kura ir viņa īstā valoda un viņa 
īstā kultūras piederība. Spriedumos par dzimtās 
valodas nozīmi runa nav tikai par valodu, kurā 
mūsu zināšanas ir visdziļākās un izteikšanās 
spējas — vispilnvērtīgākās. Nav runa arī par to, 
ka Latviju un Latvijas stāstu nebūtu iespējams 
izstāstīt vācu, krievu vai jebkurā citā valodā. 
Jebšu, pirmkārt, bez šīm divām paralēlēm — ceļa 
uz Latvijas valsti un latviešu valodas attīstības 
vēstures — katras paralēles atsevišķā jēga mai-
nītos. Teātra zinātniece Ieva Struka, Īrijā ceļoju-
ma laikā īru valodu tā arī nedzirdējusi, pamato-
ti jautā, vai nebūtu jāmaina valsts nosaukums10. 

Otrkārt, zaudējot latviešu valodu, bet sagla-
bājot to pašu kultūrvēsturisko kontekstu (teo-
rētiski ir iespējams, ka latviskā kultūratmiņa 
kādu laiku varētu pastāvēt arī bez latviešu valo-
das), vismaz pārejas posmā veidotos asimetrija 
un saturiska neatbilstība, pārrāvums, tukšums. 
Un, visbeidzot, zināma stāsta, mītu un atmiņu 
(starp citu, tas pats Brodskis esejā Deviņdesmit 
gadus vēlāk gan saka, ka mītus vajadzētu pielī-
dzināt atmiņai) daļa noteikti ne tikai mainītos, 
bet arī izzustu. Penelope Laivlija romānā Mēness 
tīģeris raksta par kolektīvo pieredzi, kas, būda-
ma publiska, ir pārsteidzoši personiska. Ar va-
lodu ir tāpat. Latviešu valoda nav tikai vēsturis-
kā valoda, kultūras valoda, bet arī mana valoda. 
Kad Laivlijas grāmatas varone Klaudija aizmirst 
vienkāršu vārdu, šis brīdis ir līdzīgs elpas zudu-
mam. Un viņa domā par valodu, kurā mēs ver-
balizējam arī to, ko nezinām vai neesam lasījuši, 
par vārdu brīnumaino dzīvīgumu un par varu, 
kas piemīt telplaikam: «(..) domas par dabas sa-
glabāšanu ir muļķīgas — daudz svarīgāks ir jau-
tājums, vai tā saglabās jūsu dzīvību.» Telpa — arī 
valodas telpa —, kas iemieso mūsu iespēju «sa-
slēgties», saprasties un apjaust, par ko mēs ru-
nājam. (Galu galā, valoda arī gluži acīmredzami 
parāda, ka mums paradoksālā veidā joprojām ir 
pieejami stāsta uzbūvēšanai nepieciešamie ma-
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teriāli — valodas resursi, lai aprakstītu notiku-
mus un pieredzi, kas var būt tāla un ar tagadni 
nekādi nesaistīta.) 

Latviešu valoda kā kopējā stāsta kopējais me-
dijs. Pašā valodā ir daļa no stāsta un tā turpinā-
šanas jēgas. Valodas realitāte kā orientieru sis-
tēma — nenomaldīties, neuztriekties, apzināties 
būšanu un piederību. Izrunāt, lai nepazaudētu 
— kā Klaudija — elpu. Dažādie lokālie stāsti un 
dažādās valodas, kas iemieso šo stāstu un tāpēc 
— arī pašu cilvēku — jēgu. Tas man pašlaik šķiet 
vienīgais objektīvais (?) valodu daudzveidības, 
relativitātes un kultūrspecifikas aspekts. Visus 
citus apsvērumus — lai cik skaista patosa pilni 
tie būtu — var viegli (jo pamatoti) apšaubīt un 
noraidīt.

Latviešu, krievu, angļu — kurā valodā 
Latvijā runāsim?

Vēl dažas tēzes par valodu lietojuma realitā-
ti Latvijā. Vispirms — ilustratīvi piemēri. (1) Va-
lodu referenduma laikā sabiedrība pauda vēlmi 
Latvijā saglabāt vienu valsts valodu. Ikdienā šī 
pati sabiedrība ik solī pieņem un pat sekmē fak-
tisku divvalodību visās tajās jomās, kurās valo-
das lietojumu regulē nevis likums, bet cilvēku 
personiskā izvēle jeb t.  s. dabiskie mehānismi. 
(2) Latviešu māksliniecei, kas vairākus gadus 
dzīvo Rietumeiropā, Rīgā top izstāde. Šim no-
tikumam viņa pieteikumu ir sagatavojusi angļu 
valodā, un to nākas tulkot. (3) Pašlaik notiek ak-
tīvas diskusijas par to, kādu valodu politiku īs-
tenot augstākās izglītības jomā. Līdztekus jau 
vairākus gadus gaisā virmo idejas dažus mācību 
priekšmetus vidusskolā mācīt angļu valodā. Der 
piebilst, ka tā Latvijā nebūtu jauna vai unikā-
la prakse. Piemēram, ja nekļūdos, Franču licejā 
jaunieši dažus priekšmetus apgūst franču valo-
dā, un mācību iestādē vispār saziņa notiek tikai 
franču valodā.

Vispirms par divvalodību. Atcerēsimies emo-
ciju uzplūdus, kad šo jautājumu aktualizēja re-
ferendums. Nekaunība — mēs teicām. Un to-
mēr — kas tad tik traks notiktu, ja Latvijā līdzās 
latviešu valodai līdzvērtīgā statusā būtu krievu 
un/vai, piemēram, angļu valoda? Okupācijas 
laikā tā bija, noteiktās jomās krievu valoda Lat-
vijā dominēja, bet latviešu valoda pat šādos ak-
tīvas agresijas apstākļos neizzuda. Nevar apgal-
vot, ka arī valodas zināšanas būtu bijušas īpaši 
zemas. Tad kāpēc divvalodību tomēr noraidī-
jām? Protams, viens iemesls — nepieļaut oku-
pācijas laika situāciju. Taču pats referendums to 
atrisināja tikai «uz papīra», t. i., valsts pārvaldes 
dokumentu, oficiālās saziņas līmenī. 

Atzīsim, ka šī valodas lietojuma daļa veido 
niecīgu tiesu no visa komunikācijas apjoma. 
Un te jāpievēršas iemeslam, kas bija arī diez-
gan strikto Valsts valodas likuma normu pama-
tā: nodrošināt impulsu t. s. lingvistiskās attiek-
smes izmaiņām. Tomēr ikdienas realitāte liecina, 

ka okupācijas laikā uzspiesto attieksmi un tās 
izpausmes sabiedrība brīvprātīgi vēlas saglabāt. 

No vienas puses, es saprotu argumentu, ka 
brīvā valstī varam justies droši par savu valodu, 
tāpēc īpaša valodu lietošanas taktika nav aktuā-
la, vai ka cilvēki izmanto krievu valodu, pie-
mēram, lai to neaizmirstu. Un nudien — nesen 
Sanktpēterburgā krievu valodu lietoju ar bau-
du, pieķerdams sevi pie domas, ka labprāt tajā 
runātu biežāk. 

No otras puses, paliek jautājums, kāpēc Lat-
vijā bieži ir novērojama situācija, ka latvieši ar 
citu tautību pārstāvjiem, kas arī zina latviešu 
valodu, sazinās citā valodā. Kāpēc tad bija tāds 
satraukums par divvalodību, ja vissīkākā sazi-
ņas situācija ar latviešu valodu zinošajiem krie-
vu minoritātes cilvēkiem notiek krievu valo-
dā? Iznāk, ka uztraukums par divvalodību bijis 
lieks vai liekulīgs, jo vēlme mums katram, nevis 
abstraktam likumam un abstraktai «valsts pār-
valdei», rūpēties, lai valodu lietojums atšķirtos 
no okupācijas laika, izrādās vājāka par «vieglā-
kā ceļa» principu vai refleksa līmenī pastāvo-
šo pakalpības sindromu. Sak, par latviešu va-
lodu ir jārūpējas, taču ne konkrēti man un ne 
jau konkrētajā sarunā vai papīra strēmelē ar pā-
ris vārdiem. Un varētu piekrist tiem, kas saka 
— nepārspīlēsim, ja vien pārspīlēta nebūtu pati 
divvalodības situācija.

Tas izgaismo, iespējams, vēl vienu iemeslu, 
kāpēc referendumā tik asi noraidījām divvalo-
dību: apzināti vai neapzināti apjaušam, ka paš-
laik tai varētu būt pat smagākas un straujākas 
sekas nekā rusifikācijas laikā. Šis iemesls savu-
kārt iezīmē to apsvērumu, ko uzskatu par gal-
veno jebkurā pašreizējā diskusijā par valodu 
lietojumu Latvijā — latviešu valodas prestiža 
jautājumu. Nevis jauni ierobežojumi un sankci-
jas, bet latviešu valodas vērtības celšana. 

Kad valoda mums ir svarīga, to nespēj iznīdēt 
pat okupācijas pusgadsimts. Ja ar to, cik augstu 
vērtību savai valodai mēs katrs piešķiram, viss 
būtu kārtībā, nebūtu nekāda iemesla Latvijas iz-
glītības sistēmā neizmantot arī svešvalodas. Bet, 
ja svešvalodu zināšanas kļūst par prasību, lai ar 
latviešu valodā runājošajiem Latvijā sazinātos 
svešvalodā, tad tas raisa ne tikai neizpratni, bet 
arī bažas. Ja mūsdienu latviešu zinātnieki savu 
rakstu vai to kopsavilkumu sagatavošanu dzim-
tajā valodā (vismaz dažkārt) uzskata par laika 
tērēšanu, tad latviešu valodas pilnvērtīgas attīs-
tības iespēja ir niecīga.

Kad pirms dažiem gadiem Zviedrijā sākās ak-
tīva diskusija par jauniešu zviedru valodas zinā-
šanām, tika mainīts valodu lietojuma tiesiskais 
regulējums, ieviešot stingrākas zviedru valodas 
lietojuma prasības arī augstskolās. Tā iemesls 
bija pētījumi, kas liecināja, ka jaunā zviedru pa-
audze nespēj pilnvērtīgi izmantot savu dzimto 
valodu. 

Arī Latvijā latviešu valodu ir jēga saglabāt ti-
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kai tad, ja to zinām dzimtās valodas līmenī. Lat-
viešu valoda ir bagāta, skanīga un eleganta, tajā 
var pateikt ne mazāk kā citās valodās. Tā ir stabi-
la un aizsargāta pat starptautiskā līmenī. Tomēr 
latviešu valodas vērtību un līdz ar to izredzes 
nosakām tikai un vienīgi mēs. Katru dienu kat-
rā lēmumā. 

Knuts Skujenieks reiz saistībā ar okupācijas 
varas teroru teica, ka latviešiem arī viena rakst-
nieka zaudējums ir nozīmīgs. Jo mūsu tomēr ir 
maz. Ja mums nerūp, tad mūsu ir vēl mazāk. Ja 
no Latvijas aizbraukušie jau dažu gadu laikā at-
sakās no dzimtās valodas, mūsu paliek pavisam 
maz. Valodu lietojuma jautājumos nav «labi» vai 
«slikti», «pareizi» vai «nepareizi». Ir tikai jautā-
jums par to, kam mēs piešķiram vērtību. Ja lat-
viešu māksliniece vairs neizmanto latviešu va-
lodu, tas nav ne labi, ne slikti, tomēr subjektīvi 
— mazliet skumji. Un līdzīgi kāda talantīga lat-
viešu arhitekta izsmalcinātajai tīmekļa vietnei, 
kurā nav neviena vārda dzimtajā valodā… Tas 
tomēr kaut ko ilustrē. Katrā ziņā latviešu valo-
das jau ir mazāk.

Arī 19. gadsimtā latviešu valoda nebija ar lie-
lu ekonomisko vērtību, un tā nebija starptau-
tiskā zinātnes valoda. Vienmēr ir bijis daudz ie-
meslu izmantot citas valodas. Kopš izglītošanās 
pirmsākumiem latvieši ir bijuši daudzvalodīgi. 
Pavērsiena punkts mūsu valodas attīstībā noti-
ka tad, kad tai tika piešķirta lielākā vērtība. Mā-
cīties un zināt daudzas, varbūt arī studēt sveš-
valodās, bet vienmēr par svarīgāko turēt savu 
valodu, pie tās atgriezties un — pats galvenais 
— izmantot. Arī te reizēm ir novērojamas pār-
maiņas — svešvalodas tiek apgūtas, latviešu va-
lodu noliekot zemākā plauktiņā. Ja tā kļūs par 
tendenci, varam nešaubīties, ka būs arī sekas. Ar 
šādu attieksmi latviešu valoda ātri var nonākt 
«geto zonu» valodas statusā, kļūstot par deko-
ratīvu, fiktīvu parādību, ko apdzied un cildina, 
bet ikdienā ignorē, noniecina un lieto ierobežo-
tā apjomā.

Spēcīga identitāte kā bagātība
Atgriežoties pie sākumā aprakstītās nulles 

pozīcijas, iedomājos līdzību ar šo pārdomu tap-
šanu — pārlasu, pārdomāju, svītroju un preci-
zēju. Un vēlreiz. Un par katru neprecizitāti vai 
kļūdu mēs taču sev neuzbrūkam un neliekam 
aizvērt muti. Mēs turpinām domāt. Nepārspī-
lēt, bet meklēt kompromisu — tā varētu būt laba 
metode labam mērķim. Tas būtu lēns, pamatīgs 
darbs. Varētu novēlēt, lai jaunajā simtgadē ba-
gāta un izkopta valoda kļūst par pašsaprotamu 
latviešu identitātes daļu. Valoda paplašina do-
mas teritorijas un dod iespēju galamērķus sa-
sniegt mērķtiecīgāk un efektīvāk.

Un mums derētu atteikties no pretenzijām un 
pieprasīšanas. Atzīt un kopt kopēju identitāti, 
ciktāl tā mūs saliedē un spēcina īstenot vieno-
tas intereses, kurās mēs esam uzticīgi arī atvēr-

tībai un demokrātijai. Spēcīga valsts kā nācijas 
kopējais mērķis un griba. Kultūra kā pašizprat-
nes darbnīca. Latviešu valoda nevis kā garantija 
vai sankcija, bet tās izmantošana ar godīgu un 
nešaubīgu atziņu, ka tas ir efektīvākais veids, lai 
pievienotos, saliedētos un apvienotos. Un var-
būt pat — lai justos labi.

Nerīkoties baiļu vai izpatikšanas vārdā, bet 
apzinoties iespējas un spēku. Jau minētais Gu-
dharts norāda: «Spēcīga nacionālā identitāte 
neatrisina valsts sociālās un ekonomiskās pro-
blēmas, bet rada veidni, idiomu, kurā var notikt 
saruna un kurā pastāv noteiktas kopējas normas 
un kopējas intereses. Spēcīgs nacionāls stāsts 
integrē jaunpienācējus, piedāvājot simbolisku 
piederības procedūru, ko jaunie pilsoņi parasti 
atbalsta. Un, tā kā no spēcīgas nacionālās iden-
titātes izriet, ka ir vēlme nevis izslēgt, bet visus 
padarīt par savējiem, tad visi ir piederīgi, un tas 
vedina mazināt nevienlīdzību dažādās jomās. 
Šādā nozīmē nacionālā ideja sader ar mūsdienī-
go sociālā kapitāla izpratni.» 

Lai kurā virzienā mēs aizietu, galvenais — ne-
gribot neapzagt sevi. Ê

1 Šie jautājumi gan saturīgi aplūkoti, piemēram, 
rakstu krājumos Nacionālās identitātes 
komunikācija Latvijas kultūrtelpā (2010) un 
Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes 
(2014).
2 P. Daija. Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu 
laicīgās literatūras tapšana. Rīga: LU LFMI, 2013. 
32. lpp.
3 T. Eagleton. Literary Theory. An Introduction. 10th 
ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 
2008. [1983.] 117. lpp.
4 I. Balode. Par ceļotājiem, cukuru un projekcijām 
nākotnē. Domuzīme, 2018/4. 61. lpp.
5 M. Castells. Power of Identity. 2nd ed. Oxford: Wiley-
Blackwell, 2010. 56. lpp.
6 A. Smith National Identity. London: Penguin, 1991. 
157.—158. lpp.
7 E. Metcalfe. Are Cultural Rights Human Rights. D. 
Phil Thesis, 2000. 44.lpp.
8 D. Goodhart. Road to Somewhere The Populist 
Revolt. Oxford: Hurst & Co., 2017. E-grāmata
9 A. Aplbauma. Brīdinājums no Eiropas: ļaunākais vēl 
tikai priekšā. Rīgas Laiks, 2018/11. 13. lpp.
10 I. Struka. Tukšā zeme. Latvijas Avīze. 10.10.2017. 
Pieejams: http://www.la.lv/tuksa-zeme
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Nepopulāras 
domas
Ideālkomunisti Padomju
Latvijas rakstniecībā
starp ilūzijām un realitāti

Turpmāk izklāstītās pārdomas neiesaku lasīt 
tiem, kuriem jēdzieni «komunists» un «noziedz-
nieks» ir sinonīmi, kuriem apzīmējumi «mana 
dzīve» un «mans vienīgais laiks» ir nenozīmīgi, 
saturiski tukši un pat demagoģiski. Regīnai Eze-
rai taisnība — arī kājminamajai domāšanai nav 
nekādas vainas. Vajadzīgi tikai labi apavi.

Apavu piedāvājumā šodien ir plaša izvēle. Liel-
veikalā apmulsušajai rakstniecībai nav, ko teikt 
jaunajam gadu tūkstotim un tā pārstāvjiem, jo la-
sītāju aizstājis patērētājs. 20. gadsimts ir miris, un 
pie tā kapa plīvo sapņi un nomaldi — ne vajadzī-
gi, ne lieki mantiniekiem. Dažas košas, krāsainas 
lentītes pieder komunisma ideālam, kas daudz-
veidīgi ietekmēja reālu cilvēku dzīvi.

 Ierosmei divi izraksti no dramaturga Gunā-
ra Priedes dienasgrāmatas. 1990. gada 19. aprīlī 
dramaturgs atzīmējis telefonsarunu ar Ludmilu 
Azarovu: «Mūsu «partija» bija kaut kas par sevi, 
ilgi un rūpīgi veidota. Tas jāsaprot. Jāciena. Ja aiz-
iesim, tad ne jau no tā. No PSKP, jā, bet ne no 
mūsu RS brālības, kas darīja savu. Vienmēr, vis-
maz kopš 60. gadu vidus.»

1993. gada 5. martā šāds ieraksts: «Mācītājs Sa-
veļjeva kungs atteicis Edgara Kauliņa piemiņas 
brīdi baznīcā viņa 90, jo viņš esot bijis komunists. 
Interesanti, kāda tagad izskatītos Lielvārde, ja te 
Kauliņa vietā būtu rīkojies t. s. komunists. Kāds 
būtu bijis, par tālāko nemaz nerunājot, 1949. 

gada 25. marts.»
Katra šī ieraksta komentārs varētu ietilpt vairā-

kās lappusēs, jo skopajās dienasgrāmatas rindās 
ietverts vesels laikmets, ko mūsdienās dažādās 
intonācijās — gan akadēmiski neitrāli, gan iro-
niski vai nicinoši — pieņemts dēvēt par latviešu 
padomju kultūru. Laikabiedriem par to ir savs 
priekšstats, kas izgaisīs līdz ar viņu aiziešanu. 
Pusgadsimtu šis laikmets noteica latviešu kul-
tūras saturu dzimtenē un radīja arī mūžīgas vēr-
tības, kas mūslaiku rakstniecības cenu politikai, 
lekni sazēlušiem garlaicības vingrinājumiem un 
lubenieciskuma zelmenim kļuvuši par neaizsnie-
dzamām virsotnēm. Opozicionāru ciešanas pa-
tiesas, bet kā bija pozīcijas cilvēkiem, kuri tomēr 
veidoja kopnacionālu, sociāli nevienaldzīgu sa-
biedrību ideoloģiski agresīvos apstākļos?

Laikmeta izpratnei jāatceras, ka bija laiks, kad 
kopsabiedriskas idejas nebija tikai taures pūtieni 
un filozofiski uzskati — egocentrisma mazdārzi-
ņi. Tieši šodienas izpratnes vārdā jāiedziļinās 19. 
gadsimta utopijā — komunismā — un mēģināju-
mā to iedzīvināt Padomju Savienībā, pasludinot, 
ka valstī vadošā ir Komunistiskā partija un pa-
domju sociālisms ir beidzamais solis pirms ko-
munistiskās sabiedrības izveides.

Tostarp atstāsim vēstures komposta kaudzē 
tos, kuriem darbība politiskajā partijā saistās ar 
varaskāri, privilēģijām vai stāvokli sabiedrības 
hierarhijā. Egocentriķi, karjeristi un politiskās 
prostitūtas, tāpat kā politiskie noziedznieki, ir iz-
turīgi pret pārmaiņām un veiksmīgi mīmikrē vi-
sos laikos. 

Modeļa aprises
Nešaubos, ka 21. gadsimta virtuālās esamības 

entuziasti spētu radīt komunistiskās sabiedrī-
bas virtuālu modeli, kas ietvertu planētu kopu-
mā. Te nebūtu nekādu īpašuma formu, kapitāla 
vara atrastos pagātnē, tāpat kā visu veidu poli-
tika un tās veidojumi, jebkura veida vardarbība 
būtu aizmirstībā, un pilnīgi viss, ko cilvēks varētu 
izjust kā nepieciešamību, būtu tam ātri un brīvi 
pieejams. Darbs, kuru katrs uztvertu kā svarīgu 
pašrealizācijas formu, nevis eksistences nodro-
šinājuma avotu, radītu fantastisku ražošanas un 
tehnoloģiju attīstību, jebkura līmeņa izglītība un 
medicīna būtu pieejama ikvienam. Turklāt nebū-
tu nekāda sabiedrības iedalījuma nevienlīdzīgās 
šķirās, grupās vai slāņos, visiem viens jēdziens — 
cilvēks kā visaugstākā un arī vienīgā vērtība, ku-
ras sasniegšanai nav šķēršļu.

Taču pasaulīgā materialitāte tam visam nikni 
pretojas. Varbūt tādēļ Tomasa Mora vai Tomazo 
Kampanellas utopijas tiek uztvertas bez īpašām 
emocijām, bet citādi ir ar Kārļa Marksa un Frīd-
riha Engelsa radīto. Atšķirībā no pagājušā gad-
simta vidus šodienas students, iespējams, labi 
padomātu, pirms Parīzes, Stokholmas vai Rīgas 
grāmatnīcā izdotu ievērojamu summu par Kārļa 
Marksa grāmatu Kapitāls. Taču marksisms ir po-
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pulārs akadēmiskajā vidē ārpus Austrumeiropas, 
kur padomju sociālisma pieredze radīja alerģiju 
pret marksismu kā politisko ideoloģiju. Marksa 
grāmatas pirmā daļa Kapitāla ražošanas process, 
izrādās, joprojām nav zaudējusi aktualitāti. Lai-
kā, kad iespēja dzīvot un strādāt ārzemēs šķiet 
pašsaprotama, nemaz tik dīvaini neskan apgalvo-
jums: «Strādniekiem nav tēvzemes. Viņiem nevar 
atņemt to, kā viņiem nav.» Vienlaikus arī mūsdie-
nu globālo korporāciju kritiķi bieži atsaucas uz 
Marksu, lai atmaskotu starptautiskā finanšu ka-
pitāla postošo ietekmi, aizstāvētu vietējo iedzī-
votāju intereses un meklētu ceļu uz taisnīgāku 
sabiedrību.

Autoritātes un īstenticīgie
20. gadsimta Rietumu kultūrā atsaucība ko-

munisma idejām ir gana populāra. 1848. gadā 
pasludinātais, Kārļa Marksa un Frīdriha Engel-
sa sastādītais Komunistiskās partijas manifests par 
mērķi izvirzīja sociālā taisnīguma imperatīva ie-
dzīvinājumu pārredzamā nākotnē, kas utopijas 
adeptiem bija īpaši pievilcīgi. Par apokalipsi 20. 
gadsimta sākumā kļuva Pirmais pasaules karš, 
bet par jaunās pasaules priekšvēstnesi — boļše-
viku apvērsuma radītā Padomju Krievija, vēlāk 
Padomju Savienība. Komunistiskais režīms, par 
spīti pilsoņu karam, bijušajā Krievijas impērijā 
noturējās, savukārt Eiropā patērētāju kultūras 
«zelta divdesmitajiem» sekoja pasaules ekono-
miskā krīze ar nabadzības un vardarbības pieau-
gumu. Daudzu Rietumu intelektuāļu cerības šajā 
drudžainajā gaisotnē saistījās ar to «jauno pasau-
li», ko šķietami iemiesoja boļševiki. To apbrīnoja 
no attāluma un reizēm devās iepazīt arī tuvumā. 
Skeptiskāki prāti, piemēram, filozofs Bērtrands 
Rasels vai rakstnieks Andrē Žids, gan palika ma-
zākumā iepretim citu literātu — Herberta Velsa, 
Džordža Bernarda Šova, Liona Feihtvangera, Ra-
bindranata Tagores un arī Latvijā populārā un 
atzītā Romēna Rolāna — cildinošajiem priekšsta-
tiem par Padomju Savienību. Pārsteidzoši naivā 
pietāte pret komunistisko eksperimentu radīja 
paradoksu: ziņas par komunistu vardarbību gan 
aizsniedza šo intelektuāļu ausis, taču ne apziņu, 
jo kara pieredze bija radījusi pārliecību, ka «jaunā 
pasaule» nav iespējama bez upuriem.

Šādi atzinumi rod atsaucību arī latviešu ko-
munistiskajā kustībā. 1936. gadā arī Latvijas pre-
se plaši komentē Andrē Žida grāmatu Atgriešanās 
no Padomju Savienības, kurā izteikto padomju ie-
kārtas kritiku daļa lasītāju uztvēra kā sensāciju, 
daļa — kā apzinātu apmelojumu. Padomju Savie-
nībā dzīvojošiem varēja būt tikai viens — komu-
nistiskās partijas — viedoklis. Viņu iznīcināšanai 
Staļina terora laikā pietika ar to, ka viņi bija lat-
vieši. 50. gadu vidū, kad atcere tika atļauta, tikai 
nedaudzi staļinisma pirmā viļņa upuri jaunuz-
rakstītajās biogrāfijās izpelnījās formulējumus 
«traģiski iet bojā pēc personības kulta nelikumī-
ga sprieduma» (virsnieks un literāts Roberts Ei-

demanis) vai «krīt par upuri ienaidnieka apme-
lojumiem un iet bojā» (rakstnieks Alvils Ceplis), 
vai «provokatoriski apcietināts» (dzejnieks Pēte-
ris Sviris). Parasti biogrāfijas noslēgumā — 1936., 
1937. vai 1938. gads. Ko tas nozīmē, padomju val-
stī dzīvojošajiem bija skaidrs bez komentāriem. 
Pēc 1956. gada destaļinizācijas sākuma vieniem 
represiju atzīšana radīja politiska spēka pašap-
ziņas stiprinājumu, citiem — klusu, vārdos neiz-
paužamu cerību, ka varbūt pienāks kārta arī ci-
tiem nevainīgajiem, kurus staļinisms sasniedza 
pirmajā padomju okupācijas gadā.

Voldemāra Kalpiņa liecība
Ar komunisma idejām piesegtā staļinisma bū-

tiskākā sastāvdaļa ir represijas — noziegumi, kuri 
starptautiskajā sabiedrībā vēl aizvien nav ieņē-
muši līdzvērtīgu vietu fašismam. Komunists un 
staļinists daudziem vēl aizvien ir sinonīmi. Jau-
nie, pēc okupācijas sākuma tikko kā legalizēju-
šies latviešu komunisti ar to saskārās 1941. gadā. 
Vērts atgādināt nelegālās komunistiskās kustības 
dalībnieka, vēlāk Latvijas PSR ārlietu un kultūras 
ministra Voldemāra Kalpiņa teikto intervijā žur-
nālistam Viktoram Daugmalim 1988. gadā: «1941. 
gada 13. jūnijā ap pulksten 2 dienā visā republi-
kā pēkšņi sasauca partijas sapulces. Tajās paziņo-
ja, ka visi komunisti vīrieši tiek mobilizēti sevišķi 
svarīga uzdevuma veikšanai. Skaitliski mazākās 
partijas organizācijās iesauca arī «pieaugušākos» 
komjauniešus. Vietumis tika paziņots — notik-
šot «piektās kolonnas» pārvietošana. (..) Partijas 
rajonu komitejās tika izveidotas operatīvās gru-
pas, kur pilnvaroto partijas un valdības pārstā-
vi komunista personā pavadīja kāds drošībnieks 
un viens vai divi iekšējā karaspēka zaldāti sta-
tisti, kuru uzdevums bija novērst pretošanās vai 
bēgšanas mēģinājumus. (..) [Rīgas pilsētas] Kirova 
rajonā sarakstus izsniedza rajona komitejas pir-
mais sekretārs personiski. Un tad gāja pa adre-
sēm un sākās traģēdija. (..) es jums varu pateikt 
— neviens, itin neviens par to nevēlējās runāt. Zi-
ņas par šo akciju es salasīju pa kripatiņai visos 
pēckara gados.»

Voldemāra Kalpiņa teikto tolaik neuzdrošinā-
jās apstiprināt (nedz arī noliegt) neviens cits lat-
viešu komunists. Tiesa, dalība represijās Kalpi-
ņam gan pagāja secen — viņa vietā 1941. gada 14. 
jūnijā pildīt partijas uzdevumu aizgāja toreizējais 
partijas laikraksta Cīņa galvenais redaktors Kār-
lis Ozoliņš. Dažus gadu desmitus vēlāk šīs paau-
dzes komunisti tomēr saprata, ka Staļins sagrā-
va starptautisko komunistisko kustību, kuru viņa 
mantinieki nespēja atjaunot.

Ja nu tomēr...
Pēckara desmitgade nedaudzajiem dzīvajiem 

nelegālistiem bija dīvains laiks. Uzvaras aprei-
bināti, viņi jutās visvareni arī tad, ja veikumam 
nebija nekā pat attāli kopīga ar talantu. Primitīva 
izteiksme un tematika tika atbalstīta un veicināta. 

Nevienam 
neizdosies 
Ojāra Vācieša 
pārliecības 
degsmi, 
aumaļaino 
ticību 
komunistisko 
ideālu 
dzīvīgumam 
saistīt ar 
konjunktūru 
vai 
konformismu. 
To neievērot 
nav 
iespējams, 
bet to 
saskatīt nav 
ērti
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Ļeņina iela Rīgā. 
1950. gadu otrā puse. 
Dominika Gedzjuna foto
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Tādējādi Andreja Upīša Zaļā zeme dibināti kļuva 
par šīs desmitgades sasniegumu Latvijā. Šai des-
mitgadei raksturīgs Mirdzas Ķempes gadījums. 

1949. gadā iznāca Mirdzas Ķempes pirmais 
dzejoļu krājums Rīta vējš, kurā apkopota dzejnie-
ces intīmā lirika. Fabulu autora Ignata Muižnieka 
sašutumu izpelnījās dzejolis Magone, par kuru re-
cenzijā teikts: ««Es esmu magone,» — saka dzej-
niece. «Un mana mute, grēcīga un koša, / Grib 
saldai gaismai atvērties.» Vai autore pati nema-
na, cik svešas padomju cilvēka izjūtas pasaulei 
ir rindas par «grēcīgo muti»? Šie vārdi izklausās 
kā no lētiem lubu romāniem vai no buržuāziskā 
laika krogus kuplejām patapināti. Mirdzas Ķem-
pes dzejas tēmas un pat izteiksmes līdzekļi pil-
nīgi radniecīgi kapitālistiskās iekārtas dzejnieku 
slimīgo individuālistu parastajam dzejas inven-
tāram, piemēram, pazemīgs bērza zars, gaistošs 
malds, grēcīgā mute utt.» Secinājums nepārpro-
tams — padomju cilvēkam sveša, kaitīga dze-
ja. Taču neilgajā staļinistu apjukuma laikā 1957. 
gadā dzejniece šo dzejoli ievietoja grāmatā Mīles-
tība un... saņēma LPSR Valsts prēmiju. 

Asākā un principiālākā staļinistu un ideālko-
munistu sadursme notika 1950. gadā Viļa Lāča 
romāna Uz jauno krastu pirmpublicējuma laikā 
laikrakstā Cīņa. Atstājot savam laikam interpre-
tācijas un to autorus, atklājas, ka Vilis Lācis bija 

uzrakstījis to, ko staļinisti nedrīkstēja pieļaut, bet 
ideālkomunisti nespēja iedzīvināt. Gunārs Prie-
de 1950. gada 25. maija dienasgrāmatā ieraksta: 
«Mums ir Aivars Tauriņš, bijušais aizsargu vada 
komandieris, kas tagad savā pagastā izvirzījies 
komunisma celtniecības pirmajās rindās. Teori-
jā... Bet praksē pie mums jānes atbildība ne vien 
par to, ko desmit gadus atpakaļ teicis un domā-
jis viņš pats, bet ko teikuši, domājuši un darījuši 
viņa tēvs un vecaistēvs. Ar to vēl nepietiek: «Vai 
jums ir radinieki ārzemēs? Vai kāds no jūsu pie-
derīgajiem bijis vai atrodas apcietinājumā?»» Vi-
lis Lācis bija kā apmāts ar partijas vienotību un 
Aivara tēlu pārveidoja. Tas viņu padarīja par gal-
veno diskreditējamo turpmākajiem gadu desmi-
tiem.

Ojārs Vācietis...
Domāju, nevienam neizdosies Ojāra Vācieša 

pārliecības degsmi, aumaļaino ticību komunis-
tisko ideālu dzīvīgumam saistīt ar konjunktūru 
vai konformismu. To neievērot nav iespējams, bet 
to saskatīt nav ērti. Vēl jo vairāk tādēļ, ka dzej-
nieka veikumam jaunrades sākumposmā nav 
nekāda sakara ar kolaboracionismu. Ojārs Vā-
cietis pieder pie paaudzes, kuras zēnības un ag-
rās jaunības gadi noritēja Otrā pasaules kara un 
divu staļinisko represiju viļņu fonā, tādēļ runāt 
par to psiholoģiskā terora atmosfērā bija vismaz 
riskanta uzdrīkstēšanās. Turklāt 50. gadu otrā 
puse, izsakoties žurnālistes Veras Kacenas vār-
diem, «normālu dzīvi patiesībā neredzējušu cil-
vēku prātos stiprināja ticību nākotnei». Tādēļ, 
kad «pienāca reize balsot par Ojāra uzņemšanu 
partijā, roka cēlās droši, jo tad jau bija pārliecība, 
ka mūsu priekšā nestāv «redīss», bet īsts cīnītājs. 
«Par visu vairāk es baidos būt bezpartejisks,» viņš 
bija apliecinājis Partijas piederībā, dzejolī, kurš gan 
dažam ar lielu partijas piederības stāžu likās ķe-
cerīgs». Apklusināto paaudzei bija radušies man-
tinieki, ideālu tālāknesēji, un viens no viņiem — 
nekārtni talantīgs dzejnieks Ojārs Vācietis.

Vācieša pirmais un vienīgais veikums prozā — 
garais stāsts Tās dienas acīm — bija lasāms 1958. 
gadā žurnālā Karogs. Šajā gadā Latvijā jau bija da-
ļēji atgriezušies dzīvi palikušie padomju varas ne-
pamatoti izsūtītie un safabricētos sodus izcietušie. 
Partija bija nosodījusi Staļina personības kultu, 
taču represēto reabilitācija bija vairāk nekā ne-
steidzīga, un no rakstniekiem joprojām pieprasīja 
«idejisku vērtējumu» visam, par ko viņi uzdrošinā-
jās rakstīt, ja vien tas varēja parādīt t. s. padomju 
cilvēku un viņa dzīvi nepievilcīgā gaismā.

Ojāra Vācieša 1948.—1949. gada notikumu re-
dzējums parādīja gan upurus, gan «uzvarētājus». 
Jaunam cilvēkam, kuram interesē pati dzīve, ne-
vis tās nozīmju nianses, kura personiskā piere-
dze ir šķautņaināka un dzelmaināka nekā ana-
lītiski secinājumi par neseno pagātni, jāsteidzas 
pašapliecināties un izveidot savu realitāti. Māk-
slas darbs ļauj saglabāt iedarbīgos tēlos un vides 
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detalizējumos sociāli nozīmīgus procesus, par 
kuriem tad var diskutēt gadiem. No šī viedokļa 
Vācieša garstāsts ir neatsverams laikmeta doku-
ments. Vienlaikus pašam autoram tā ir saskar-
sme ar uzbrēcienu: «Partija visu pateikusi, kas tad 
jums vēl piebilstams?» Arī lasītājs saprot, ka tā tas 
nav. Salīdzinot teksta publicējumu žurnālā un 
grāmatā, redzams, ka stāsta Trešās burtnīcas no-
slēgumā partijas darbinieks Zīlītis sarunā ar Ojā-
ru kļuvis mazāk «spurains». Ieskatam daži teksti, 
kas grāmatā neiekļuva.

«Vienalga, vai kā skolotājs vai ne, bet kā parti-
jas biedrs un cilvēks es jūtos vainīgs tavā priekšā. 
Tāpat kā toreiz Igaunijā, kad veca sieviņa mani 
rāja par to, ka man bija tāds pats šinelis kā tiem, 
kas iepriekšējā dienā bija aizstiepuši viņas vienī-
go gaili.» Laikmetam raksturīgas ir padomju va-
ras pārstāvja svārstības starp apgalvojumu, ka 
pienāks laiks, kad «būs mazāk lieku pūļu un asi-
ņu», un staļinisma indulgenci — «vēstures liela-
jos pagriezienos nerēķinās ar atsevišķu cilvēku». 
Dialoga noslēgumā paustā pārliecība, ka «savas 
lielās taisnības vārdā vienam cilvēkam tomēr no-
darām pāri. Vienam, taču nevainīgam. Bet pie 
horizonta ir tas laiks, kad nevienam...», atklāj gan 
Ojāra Vācieša «atkušņa» laika sajūtas, gan to, kā 
«jauno pasauli» uztvēra jaunākās paaudzes na-
cionālkomunisti.

Zīmīgi, ka šajos tekstos akcentējumu gūst jē-
dziens «cilvēks». Atšķirībā no iepriekšējās des-
mitgades sociālistiskā reālisma kanoniskā kolek-
tīva tas nozīmē citas (jaunas?) tematiskas iespējas 
ne tikai vārda mākslā.

... un citi
Ojāram Vācietim ir arī vēl viens būtisks tālai-

ka vadmotīvs: «Mākslai jābūt sabiedriskai, bet tai 
jābūt arī mākslai. (..) Tematikas vārdā mēs piedo-
dam literāram darbam visus grēkus, ieskaitot pa-
šus lielākos, — ka tas ir vājš vai pat nemaz nav 
literārs darbs.» Latvijas rakstniecības pēckara 
desmitgades šajā aspektā sniedz bagātīgu vielu, 
kas ir atsevišķa pētījuma vērta. Visai nedaudzie 
tālaika jaunie literāti guva konjunktūrisma un 
konformisma paraugstundu. Nākamo gadu pa-
vērsieni mīmikrējošai paaudzei pagāja «drošas 
vadzvaigznes» meklējumos, tādēļ 50. gadu vidū 
gauži neilgu brīdi bija iespējams vēlāk nepieļau-
jamais. Nacionālkomunisma pēdējais — 1959. — 
gads deva virkni nozīmīgu dzejas grāmatu: Bru-
no Saulīša Daugavas elpa, Arvīda Skalbes Sūrābele, 
Andra Vējāna Sakliedzas kaijas, Olgas Lisovskas 
Priede kalnā un Harija Heislera Gadi steidzas tālāk. 
Nekur netiek atklāts, ka Harijs Heislers ir repre-
sētais, kura poēma Nepabeigtā dziesma pēc publi-
kācijas žurnālā Zvaigzne lasāma tikai norakstos, 
ka Bruno Saulītis un Arvīds Skalbe bijuši saistīti 
ar vācu okupācijas karaspēku, ka šim laikam pie-
der Andra Vējāna pirmās publikācijas. Neviens 
no viņiem nav Komunistiskās partijas biedrs, 
daži par tādiem arī nekļūs. Padomju vara ir stip-

ra un var to atļauties. Tā var atļauties sist savējos 
— komunisti, nelegālās komunistiskās kustības 
dalībnieki, apbalvoti ar buržuāzisko nacionālis-
tu zīmolu, 1959. gadā saņem partijas sodus, kas 
daudziem nozīmē karjeras beigas.

Voldemārs Kalpiņš savulaik formulēja uzska-
tu kodolu, kas izbeidza viņa līdzbiedra politisko 
darbību: «Kā saskarsmē ar citām tautām izpau-
žas internacionālisms? Vispirms tieksmē iepazīt 
otras tautas vēsturi, kultūru, tradīcijas. Bez valo-
das zināšanām tas nav iespējams. Komunists, kas 
to nedara, tikai izliekas par internacionālistu.» Šī 
atziņa noslēdza vecākās un aizsāka pirmās pēc-
kara paaudzes gaitas, kuras personības brīvprātī-
gi pārmantoja ideālkomunismu. Valoda, vēsture, 
kultūra un no tām izrietošā stiegrotne kļuva bū-
tiska tālākvirzības noteicēja pēckara jauniešiem.

Noslēguma akordi
50. gadu ideālkomunistu paustā staļinisma 

nepieņemamība nākamajās desmitgadēs rakst-
niecības attīstībai izvirzīja talantam labvēlīgas 
organizatoriskas struktūras izveidi. Rakstnie-
ka eksistenci nodrošināja Rakstnieku savienības 
valde un tās Komunistiskās partijas pirmorgani-
zācija. Pakāpi augstāk teritoriāli pārraudzību no-
drošināja LKP Rīgas Kirova rajona komiteja, taču 
ideoloģiskā virsuzraudzība bija LKP CK īstenoju-
mā. Ārēji saglabājot demokrātiskuma ilūziju, bija 
svarīgi, kādus lēmumus pieņem pirmorganizāci-
ja. Tie, protams, bija iepriekš saskaņoti augstākās 
instancēs, un balsojums par tiem — vienprātī-
bas demonstrējums. 60. gadu vidus vārdamāk- 
sla vairs neiekļāvās primitīvās shēmās, kuras pie-
dāvāja pēckara «klasiķi». Gluži pamatoti Gunārs 
Priede ierakstīja dienasgrāmatā: «Pārmest pigme-
jam, ka viņš ir mazs un sīks, būtu netaisni, nežē-
līgi, necilvēcīgi. Bet, ja piepūties pigmejs nostājas 
blakus lielam cilvēkam un sāk viņu apzāģēt pēc 
sava mēra?» Likās, ka arī šis laiks ir pagājis. Lai 
stiprinātu šo apziņu, 1965. gada 21. septembrī 
Latvijas Padomju rakstnieku savienības vadībā 
tika ievēlēti Ārija Elksne, Regīna Ezera, Imants 
Ziedonis un Ilgonis Bērsons. Viegli iebaidāmu 
un ērti manipulējamu cilvēciņu noteiksmes laiks 
bija galā.

Laikā no 1975. līdz 1989. gadam Gunārs Priede 
bija augstāko padomju valsts apbalvojumu — Ļe-
ņina un PSRS Valsts prēmiju — komitejas locek-
lis. Latvijā ar PSRS Valsts prēmiju tika apbalvo-
ti: kordiriģents Imants Kokars (1979), dzejnieks 
Ojārs Vācietis (1982), kinorežisors Aloizs Brenčs 
un filma Ilgais ceļš kāpās (1983), gleznotāja Džem-
ma Skulme (1984), gleznotājs Indulis Zariņš 
1980. gadā saņēma Ļeņina prēmiju. Atskatā par 
šo darbības jomu Gunārs Priede 1997. gada die-
nasgrāmatā ieraksta: «Runa bija par tīru mantu, 
kas pasaulei apliecināja mūsu latviskās mentali-
tātes spēku dziesmā, krāsās uz audekla un dzejā, 
un tur nebija ne pielāgošanās kaut kam, ne atteik-
šanās no sava paša sūtības un būtības.» Ê

Andrejs Grāpisrefleksija Nepopulāras domas
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vēsture

Ar neatkarības pasludināšanu 1918. gadā Lat-
vijas valsts stāsts tikai sākās. Vēl vajadzēja uz-
varēt ārējos ienaidniekus, radīt Satversmi un 
izveidot valsts pārvaldi, kā arī pārliecināt iedzī-
votājus un starptautisko sabiedrību par Latvijas 
dzīvotspēju. Agronoms, sabiedriskais darbinieks 
un politiķis Kārlis Ulmanis (1877—1942) jaunās 
valsts tapšanas posmā bija viena no nozīmīgāka-
jām personībām.

Nepieredzējušais valsts «tēvs»
Kārli Ulmani pamatoti uzskata par vienu no 

Latvijas valsts «tēviem», jo tieši ar viņa vārdu 
saistās valsts dibināšana 1918. gadā. Un diemžēl 
arī valsts neatkarības zaudēšana 22 gadus vēlāk. 
Parasti Ulmaņa biogrāfi kritizē viņa darbību Otrā 
pasaules kara sākumā un vienlaikus slavē viņa 
veikumu, esot Pagaidu valdības priekšsēdētājam 
1918.—1920. gadā. Kā tas nākas, ka Ulmanis savas 
politiskās karjeras zenītā izrādījās neveiksmīgāks 
nekā tās sākumposmā? Un kādēļ gan Ulmani pelt 
par okupācijas pieļaušanu, no kuras nespēja iz-
vairīties neviena Baltijas valsts, bet slavēt par ne-
atkarības izcīnīšanu, kura nāca ar ievērojami lie-
lākiem upuriem nekā igauņiem vai lietuviešiem?

Ulmaņa politiskā karjera sākās ar viņa ievēlēša-
nu par Latvijas Republikas pirmo Ministru prezi-
dentu. Pārsteidzoši, ka cilvēks, kurš līdz tam ne-
bija ieņēmis nevienu ievērojamu politisko amatu, 

pēkšņi kļuva par valsts vadītāju. Demokrātiskais 
bloks, kurā 1917. gada rudenī bija apvienojušies 
Vācijas okupētajā daļā palikušie latviešu politiķi, 
nebija oficiāla institūcija, bet drīzāk domubied-
ru klubs. Pēc Februāra revolūcijas Krievijā Ulma-
nis gan piedalījās Latviešu zemnieku savienības 
izveidē un bija iecelts par Vidzemes komisāra 
Andreja Krastkalna vietnieku, bet smagas slimī-
bas (plaušu karsoņa) dēļ nepaspēja neko ievērī-
bas cienīgu paveikt. Pēc izveseļošanās viņš stei-
dzās uz Rīgu, kura tūdaļ jau krita Vācijas armijas 
rokās. Šķiet, politiskās karjeras sākumā Kārli Ul-
mani vajāja vienas vienīgas neveiksmes.

Tomēr 1918. gada 17. novembra vakarā, kad 
latviešu politisko partiju pārstāvji lēma par valsts 
pasludināšanu un pirmās Pagaidu valdības izvei-
došanu, Ulmaņa kandidatūra premjera amatam 
tika apstiprināta vienbalsīgi. Viņš bija enerģisks 
cilvēks, «jauna seja», kā teiktu mūsdienās, lielisks 
orators un arī politisko intrigu virtuozs, gatavs 
sadarbībai gan ar latviešu sociāldemokrātiem, 
gan Vācijas un Antantes pārstāvjiem un vien-
laikus pārliecināts neatkarības un demokrātijas 
ideālu aizstāvis. Tiesa, pavisam nepieredzējis.

Jaunās valdības izaicinājumi
Situācija Rīgā un Latvijā 1918. gada novembrī 

bija, maigi izsakoties, ļoti sarežģīta. Latvija atra-
dās karu zaudējušās Vācijas okupācijā, bet pati 
Vācija dega revolūcijas liesmās. Nebija skaidra ne 
Vācijas politiskā nākotne, ne gaidāmo miera sa-
runu iznākums. Lielākajās Latvijas pilsētās līdzās 
militārajai okupācijas pārvaldei darbojās revolu-
cionārās vācu zaldātu padomes, kuru rokās atra-
dās reālā vara. Uz Latvijas teritoriju pretendēja 
arī Krievija, kura jau 13. novembrī bija atcēlusi 
Brestļitovskas miera līgumu, un tās armija lēnām 
virzījās uz rietumiem. Latvija to interesēja maz 
— vairāk palīdzības sniegšana biedriem Berlīnē, 
lai kopīgi mēģinātu aizdegt pasaules revolūcijas 
pulvera mucu. Latviešu lieliniekiem (komunis-
tiem) šajā plānā bija atvēlēta visai nozīmīga loma, 
un viņi kļuva par lielākajiem Ulmaņa valdības ie-
naidniekiem.

Stāvokli vēl grūtāku padarīja hroniskais pārti-
kas trūkums — visi krājumi bija aizvesti uz bada 
nomocīto Vāciju, bet 1918. gada raža bija gaužām 
vāja. Nebija skaidrs, kad no ārienes varētu sa-
ņemt palīdzību un vai tam pietiks naudas. Ne-
kādu ievērojamu finansiālu resursu (atšķirībā, 
piemēram, no lieliniekiem) Latvijas valdībai ne-
bija. Turklāt Latvijā plosījās nāvējošā spāņu gri-
pa. Šādā situācijā laikam tikai gados salīdzinoši 
jaunais un politikā nepieredzējušais Kārlis Ulma-
nis spēja uzņemties valdības galvas lomu. Kurš 
cits būtu tik neapdomīgs? Ne velti politiski rū-
dītie Voldemārs Zāmuels un Arveds Bergs, kurus 
Latvijas Tautas padome valsts dibināšanas nori-
sē atstāja aiz durvīm, nesteidzās likvidēt Latvijas 
Nacionālo padomi — sak, paskatīsimies, cik ilgi 
tā Ulmaņa Latvija noturēsies (attiecīgu vēstuli 

Jānis Šiliņš (1983) 
ir vēstures zinātņu 
doktors, Latvijas 
Valsts vēstures arhīva 
galvenais pētnieks. 
Pēta Latvijas 20. 
gadsimta sākuma 
politisko vēsturi, 
latviešu komunistu un 
padomju varas darbību 
Latvijā 1918.—1920. 
gadā, atsevišķus 18.—
20. gadsimta Latvijas 
kultūras vēstures 
jautājumus.

Jānis Šiliņš

Pa naža 
asmeni 
staigājot
Kārļa Ulmaņa loma Neatkarības 
kara sākumā šodienas acīm



76

Jānis Šiliņšvēsture Pa naža asmeni staigājot

Bergs sūtīja Zigfrīdam Annai Meierovicam 1918. 
gada decembra sākumā). 

Uz spēles katra diena 
Pagaidu valdības pirmā sēde notika tikai 1918. 

gada 26. novembrī, veselu nedēļu pēc tās iz-
veidošanas. Ulmanim tā arī neizdevās panākt  
sociāldemokrātu iesaistīšanos valdības sastāvā. 
Ieilga arī ministru atlase, un pats premjers bija 
spiests paralēli pildīt vairākus amatus. Civilo jau-
tājumu risināšanā tas bija attaisnojams ar vācu 
okupācijas varas kavēšanos nodot pārvaldi Pa-
gaidu valdības rokās, taču militāros jautājumos 
jebkura kavēšanās bija absolūti nepieļaujama. 

Jau 22. novembrī Padomju Krievijas sarkanās 
armijas Pleskavas divīzija šķērsoja mūsdienu 
Latvijas robežu un pēc nedēļas ieņēma Rēzekni. 
Tikmēr Ulmanis nekādi nespēja atrast piemēro-
tu kandidātu apsardzības ministra postenim. Ti-
kai 4. decembrī viņš uzticēja šo amatu advokā-
tam un bijušajam Krievijas Domes deputātam 
Jānim Zālītim. Šī kandidatūra gan, šķiet, nebija 
pati labākā. Uz to, ka Zālītim nav nekādas mili-
tāras pieredzes, nekautrējās norādīt laikabiedri. 
Kompetences trūkumu viņš centās aizstāt ar lie-
lu centību un rūpēm par padotajiem. Iespējams, 
labāks kandidāts šajā haotiskajā laikmetā būtu 
bijis, piemēram, Zālīša tuvs līdzgaitnieks Jānis 
Goldmanis, kurš bija vadījis latviešu strēlnieku 
bataljonu organizēšanu gandrīz tikpat sarežģītajā 
1915. gadā. Bet viņu Ulmanis iecēla par zemkopī-
bas ministru.

Kavēšanās ar aizsardzības jautājumu risināša-
nu Pagaidu valdībai un Latvijas valstij gandrīz 
kļuva liktenīga. Meklējot ārējo palīdzību, Ulma-
nis devās arī uz Tallinu, lai satiktu angļu eskad-
ras komandieri. Tomēr angļus, kuri pirms nedēļas 
bija pabijuši Liepājā, viņš tā arī nesastapa un bija 
spiests braukt mājup tukšām rokām. Pēc nedē-
ļas angļu flote pati ieradās Rīgā, bet vērtīgais laiks 
bija zaudēts. Rezultātā Ulmanim nācās slēgt ne-
izdevīgus, izmisuma pilnus un tautā ļoti nepo-
pulārus līgumus ar vāciešiem, lai mēģinātu aiz-
kavēt sarkanās armijas ofensīvu. Vācieši nu varēja 
Latvijai diktēt savus noteikumus. Sarkano armiju 
vācieši nespēja apturēt, bet sociāldemokrāti, pro-
testējot pret šiem līgumiem, izstājās no Latvijas 
Tautas padomes un nostājās opozīcijā Ulmaņa 
valdībai. Mēģinājums karot par savu neatkarību 
ar svešām rokām pilnībā izgāzās, jo, Pagaidu val-
dībai pieņemot vācu noteikumus, par to nevēlē-
jās karot pat latviešu karavīri.

Tomēr sākumā brīvprātīgo atsaucība bija liela. 
Cēsīs vien dienestam latviešu vienībās reģistrējās 
vairāk nekā trīssimt cilvēku. Jelgavā sākotnēji pa-
redzētās vienas rotas vietā nācās formēt arī otru. 
Rīgā mēneša laikā izveidoja astoņas rotas ar vis-
maz 1400 karavīriem. Tik liels entuziasms nebi-
ja manīts kopš strēlnieku bataljonu dibināšanas 
laikiem. Tomēr sajūsma ātri noplaka. Tam bija trīs 
svarīgi iemesli. Viens jau tika minēts — izdabāša-

na vāciešiem. Latviešu karavīri (starp citu, daudzi 
no viņiem bija agrākie Vācijas armijas gūstekņi) 
nevēlējās karot vācu virsnieka padotībā (par Lat-
vijas zemessardzes komandieri iecēla vācu ma-
joru Šaibertu). Otrs — decembra beigās no Krie-
vijas sāka pienākt latviešu «sarkano» strēlnieku 
ešeloni. Nepieciešamība karot pret saviem tautas 
brāļiem nevienu neiedvesmoja. Taču bija vēl kāds 
svarīgāks iemesls, kas gandrīz iznīcināja Latvijas 
valsti, — atliktais zemes jautājuma atrisinājums.

Karš par zemi
Agrārais jeb zemes jautājums bija pats svarī-

gākais Latvijas un arī visa Baltijas reģiona iedzī-
votājiem. Pēc rūpniecības iznīcināšanas Pirmajā 
pasaules karā, kas nozīmēja zemes deindustria-
lizāciju, Latvijas sabiedrība atkal kļuva izteikti 
agrāra. Vēl arvien pastāvēja milzīgi (pat desmi-
tos tūkstošu hektāru mērāmi) muižu īpašumi un 
vienlaikus ļoti plašs, simtiem tūkstošu liels bez-
zemnieku slānis. Viņi gaidīja zemes dalīšanu un 
bija gatavi cīnīties par jebkuru politisko režīmu, 
kas vien spētu piepildīt ilgas pēc «sava stūrīša ze-
mes».

Ievērības cienīgs ir Igaunijas piemērs, jo arī 
ziemeļu kaimiņiem kauju laukos sākumā nevei-
cās. Cīnoties pret igauņu un somu «sarkanajiem» 
pulkiem, decembra beigās Igaunijas Pagaidu val-
dības kontrolētā teritorija bija sarukusi līdz Tal-
linas apkārtnei un grūtāk aizsniedzamiem rajo-
niem valsts rietumos. Tomēr jau 1918. gada 27. 
novembrī Igaunijas Zemes padome pieņēma lē-
mumu par agrāko valsts muižu nodošanu pagas-
tu kontrolē. Decembrī sākās zemes pārņemšana, 
pagastos izveidojot kontroles komisijas. 17. de-
cembrī sekoja Igaunijas Pagaidu valdības rīko-
jums par baronu pamesto muižu pārņemšanu, 
bet vēl pēc trim dienām — par zemes piešķirša-
nu bez maksas karavīriem, kas būs drosmīgi cī-
nījušies par valsts neatkarību (to attiecināja arī 
uz kritušo un ievainoto ģimenēm). Jau šajā lai-
kā svaru kausi pamazām sāka svērties par labu 
Igaunijas Pagaidu valdībai, un janvāra sākumā 
Igaunijas armija sāka sekmīgu ofensīvu, patriecot 
krievu un igauņu «sarkano» vienības no valsts te-
ritorijas.

Latvijas Pagaidu valdība igauņu piemēram se-
koja tikai 1919. gada pavasarī, un tā bija milzī-
ga, gandrīz liktenīga kļūda. Ulmanis nevēlējās iet 
tik radikālu ceļu kā igauņi un deklarēja, ka zemes 
jautājumu atrisinās Latvijas Satversmes sapulce, 
kurai vajadzēja sanākt 1919. gada sākumā. Sarka-
nās armijas iebrukums šos plānus izjauca, un ze-
mes jautājums palika, «karājoties gaisā». To nā-
cās risināt jau daudz smagākos apstākļos. Tā paša 
gada pavasarī vācbaltiešu muižnieki turpretim 
varēja rēķināties ar ievērojamu militāro spēku un 
nekautrējās izdarīt apvērsumu pret valdību, kas 
bija aizrāvusies ar tik «lielinieciskām» idejām kā 
zemes dalīšana. 

Kaut novēloti, Ulmaņa valdība tomēr bija pa-
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spējusi apsolīt karavīriem zemi. Attiecīgo rīko-
jumu publicēja 1919. gada 1. martā — dienā, kad 
lielinieki pieņēma savu dekrētu par zemi (tas bija 
ļoti nepopulārs, jo nedeva bezzemniekiem ce-
rības uz īpašumtiesībām). Atbrīvotajos Ziemeļ-
vidzemes rajonos valsts īpašumus jau aprīlī un 
maijā sāka sadalīt bezzemniekiem, un šādi soļi 
lielā mērā izšķīra Neatkarības kara iznākumu. 
Var tikai minēt, kā attīstītos notikumu gaita, ja 
agrārā reforma tiktu sākta jau 1918. gada nogalē. 
Iespējams, Pagaidu valdībai nemaz nebūtu jābēg 
no Rīgas uz Liepāju un vēlāk uz tvaikoni Saratov.

Jauna veida karš
Igaunijas piemērs liecināja, ka sarkanās armi-

jas iebrukumu var apturēt tikai vispārēja mobi-
lizācija. Igauņi to spēja īstenot tādēļ, ka apsolīja 
saviem karavīriem piešķirt zemi. Latvijas Pagaidu 
valdība apzinājās, ka neko daudz saviem karavī-
riem nevar dot, tādēļ aprobežojās ar brīvprātīgo 
pieņemšanu un idejiski uzticamāko virsnieku un 
apakšvirsnieku mobilizāciju. Tomēr arī viņi bija 
pakļauti lielinieku aģitācijai, un tikai neliela daļa 
palika lojāli Pagaidu valdībai pēc tās atkāpšanās 
no Rīgas.

Kādēļ tā? Latvija saskārās ar jaunu karadar-
bības veidu, kuru Krievija meistarīgi izmantoja 
Baltijā, Baltkrievijā un Ukrainā: Krievija veidoja 
formāli «neatkarīgas» padomju valdības, sūtīja uz 
attiecīgajām teritorijām sagatavotas vietējo lie-
linieku kaujas grupas un nacionālos «sarkanos» 
formējumus. Tomēr svarīgākais ierocis šajā cīņā 
bija aģitācija un propaganda. Cīņa par cilvēku sir-
dīm un prātiem vēl nekad nebija bijusi tik ener-
ģiska, nesaudzīga un izšķiroša. Latvijas Apsar-
dzības ministrija Aģitācijas nodaļu pāris cilvēku 
sastāvā izveidoja tikai 1918. gada beigās, kad jau 
nācās domāt par Rīgas pamešanu. Laikrakstus, 
kas aktīvi piedalītos informācijas karā, sāka vei-
dot tikai janvārī Liepājā un vēlāk Ziemeļvidzemē. 
Šiem soļiem izrādījās milzu loma uzvaras gūšanā, 

bet arī tie nāca novēloti. Tiesa, Ulmanim te maz 
ko var pārmest, jo viņš tobrīd nemaz neatradās 
Latvijā.

Skandināvijas misija
Pagaidu valdībai 1919. gada janvārī ierodoties 

Liepājā, sākās, pēc Latvijas armijas ģenerālštā-
ba organizācijas daļas priekšnieka Aleksandra 
Plensnera vārdiem, «likvidēšanās nedēļa» — aug-
stākie virsnieki, politiķi un amatpersonas mek-
lēja izdevību pēc iespējas ātrāk atstāt valsti un 
doties uz ārzemēm. Arī Kārlis Ulmanis pameta 
Latviju, dodoties kopā ar citiem ministriem misi-
jā uz Skandināvijas valstīm meklēt ārējo palīdzī-
bu. Latvijā viņš atgriezās tikai pēc gandrīz diviem 
mēnešiem un pārveda tikai pāris miljonu vācu 
marku lielu Lietuvas aizdevumu (visa aizdevu-
ma summa tā arī netika saņemta). Cerētie naudas 
līdzekļi ārvalstīs netika iegūti, un nebija piepildī-
jušies arī sapņi par brīvprātīgo zviedru karavīru 
vervēšanu Latvijas glābšanai. 

Šo iemeslu dēļ Ulmaņa Skandināvijas misija 
drīzāk vērtējama ar mīnusa zīmi, sevišķi tādēļ, ka 
viņa prombūtnes laikā situācija Liepājā bija ievē-
rojami mainījusies. No vienas puses, Pagaidu val-
dības stāvoklis bija nostiprinājies, beidzot (gan-
drīz trīs mēnešus pēc iebrukuma) bija izsludināts 
karastāvoklis, veiktas pirmās iedzīvotāju mobi-
lizācijas, karavīriem un bezzemniekiem apsolīta 
zeme. Bet, no otras puses, Liepājā un Kurzemē 
arī vācieši vēl vairāk bija nostiprinājuši savas po-
zīcijas. 

1. februārī par Liepājas gubernatoru un visu 
pretlieliniecisko spēku Kurzemē komandieri tika 
iecelts pieredzējušais vācu ģenerālis Rīdigers 
fon der Golcs. Par zemessardzes (landesvēra) un 
Dzelzsdivīzijas (no Vācijas karavīriem formēta 
vienība) komandieriem arī iecēla Vācijas armi-
jas virsniekus. Saprotams, ka tos arvien vairāk 
ietekmēja tās vācbaltiešu muižnieku aprindas, 
kas negribēja samierināties ar Pagaidu valdības 
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solīto zemes reformu, kas nozīmēja muižu sa-
dalīšanu. Tieši izšķirošajā periodā janvāra bei-
gās un februārī, kad ģenerālis Golcs veidoja savu 
nākotnes politiku Baltijā, Ulmanis atradās Balti-
jas jūras otrā krastā. Ja vācu virsniekiem Liepājā 
tolaik būtu jārēķinās ar spēcīgu Latvijas valdību, 
iespējams, 16. aprīļa pučs varēja arī nenotikt un 
vācu «politiskā ģenerāļa» 1919. gada avantūras 
nebūtu prasījušas tūkstošiem dzīvību. Fon der  
Golcs uzskatīja, ka viņa uzdevums ir uzvarēt čet-
rus ienaidniekus: lieliniekus, sociālistu kontro-
lētās vācu zaldātu padomes, Ulmaņa valdību un 
Antantes valstis. Ar pirmo viņš tika gala martā, ar 
otro — aprīļa sākumā. Aprīļa vidū pienāca kārta 
Ulmaņa valdībai.

Republika uz ūdens
1919. gada 16. aprīlī notika bruņots valsts ap-

vērsums. Vācu brīvkorpusu (no Vācijā savervē-
tajiem brīvprātīgajiem formētas vienības) un 
landesvēra trieciennodaļas karavīri arestēja vai-
rākus Latvijas Pagaidu valdības ministrus, bet 
Ulmanim izdevās paglābties angļu misijas telpās. 
Pagaidu valdība turpināja darboties uz tvaikoņa 
Saratov britu kara flotes aizsardzībā. Tikai divus 
mēnešus vēlāk, pēc uzvaras Cēsu kaujās, Ulmaņa 
valdība varēja nokāpt krastā.

Ulmani un Latviju glāba tas, ka pučisti nebija 
sevišķi tālredzīgi. Izrādījās, ka galvenais apvēr-
suma organizētājs ģenerālis fon der Golcs ne-
maz tik labi neorientējas Latvijas iekšpolitiska-
jās lietās un latviešu sabiedrības noskaņojumā. 
Ievērojamākais Ulmaņa biogrāfs Edgars Duns-
dorfs raksta: «Valsts apvērsuma iekšpolitiskās se-
kas bija pavisam citādas, nekā pučisti gaidīja. Tas 
ievērojami nostiprināja Ulmaņa un viņa valdības 
reputāciju. Pirms apvērsuma daudziem likās, ka 
Ulmaņa valdība ir tikai vācu varas piedēklis, bet 
tagad visiem kļuva skaidrs, ka Ulmaņa valdība no 
vāciešiem nav atkarīga. Sociāldemokrāti atgrie-
zās Tautas padomē, un pārējās partijās apklusa 
balsis par Tautas padomes atstāšanu.»

Turklāt Antantes valstis atjaunoja pret Vāciju 
vērsto blokādi, neatzina pučistu sastādītos al-
ternatīvos valdības kabinetus, un galu gala pats 
apvērsuma vaininieks fon der Golcs bija spiests 
oficiāli tos nosodīt. Tomēr saistībā ar apvērsumu 
un tā sekām rodas vismaz trīs jautājumi: vai ap-
vērsumu varēja nepieļaut, vai apvērsumu varēja 
likvidēt pašu spēkiem, vai Ulmaņa izvēle palikt 
uz kuģa Saratov bija pareiza?

Atbildēt uz pirmo jautājumu laikam ir visvieg-
lāk. Apsardzības ministrijas un Ulmaņa rīcībā 
bija informācija, ka vācieši gatavo kaut ko «no-
pietnu». Vācu karaspēka pārvietošanās bija labi 
zināma, un jau vairākas dienas pirms apvērsuma 
notika bruņotas provokācijas pret latviešu kara-
vīriem Liepājā. Tomēr Ulmanis neticēja, ka fon 
der Golcs uzdrošināsies angļu kara flotes klāt-
būtnē izdarīt militāru puču. Un šeit Ministru 
prezidents pieļāva lielu kļūdu. Ja viņš būtu rē-

ķinājies ar apvērsuma iespēju, Apsardzības mi-
nistrijai nekas netraucētu jau laikus no frontes 
izsaukt, piemēram, Studentu bataljonu (līdzīgi, 
kā to izdarīja vācieši) un sapulcināt Liepājā visus 
latviešu aizmugures formējumus, kas skaitliski 
bija visai prāvi. Tiesa, ja 16. aprīļa pučs nebūtu 
pieļauts, Ulmanis neiegūtu tik lielu popularitāti 
sabiedrībā un politisko ietekmi. Sociāldemokrā-
ti vēl arvien vilcinātos atgriezties Latvijas Tautas 
padomē.

Otrs jautājums ir grūtāk atbildams, bet arī in-
teresants. Gan Antantes valstu pārstāvji, gan ģe-
nerālis fon der Golcs nosodīja 16. aprīļa apvērsu-
mu. Vāciešiem nebija izdevies arestēt apsardzības 
ministru Zālīti, Liepājā un tās apkārtnē atradās 
latviešu aizmugures formējumi, bet frontē — Jāņa 
Baloža komandētā latviešu brigāde. Durbes ap-
kārtnē notika bruņotas sadursmes starp latviešu 
un vācu karavīriem, un latviešu virsnieki izstrā-
dāja plānu karagājienam uz Liepāju. Galvenais 
uzbrukuma spēks būtu Jāņa Apiņa vadītais 4. 
latviešu atsevišķais bataljons. Operācijas mērķis 
bija sasniegt Liepāju, apvienoties ar Karostā eso-
šajām latviešu vienībām un atjaunot Ulmaņa val-
dību. Ar šo plānu tika iepazīstināts Zālītis, bet tas 
tika noraidīts. Acīmredzot Ulmanis Zālītim bija 
devis norādījumus neizmantot bruņotu spēku. 
Viņš nepamatoti cerēja, ka angļi panāks valdības 
atjaunošanu ar diplomātiska un politiska spie-
diena palīdzību. Vai karagājiens uz Liepāju varēja 
izdoties? Diemžēl uz šo jautājumu nevar sniegt 
pārliecinošu atbildi. Varbūt tā Ulmanis izglāba 
latviešu vienības no liekiem upuriem, lai gan vē-
lāk tās tāpat tika atbruņotas un pulkvedis Apinis 
arestēts. Tikpat labi var pieļaut, ka vācieši neuz-
drošinātos sākt atklātu bruņotu cīņu ar latviešu 
vienībām pēc tikko veiktā apvērsuma, turklāt jū-
tama Antantes valstu spiediena apstākļos.

Trešais jautājums — vai Ulmaņa valdība nebūtu 
panākusi vairāk, dodoties, piemēram, uz Igauni-
ju un vēlāk uz Igaunijas atbrīvoto Ziemeļlatviju, 
nevis paliekot gluži vai ieslodzījumā uz tvaiko-
ņa Saratov Liepājas reidā? No vienas puses, Lie-
pājā, lai gan ļoti ierobežoti, Ulmaņa kabinets va-
rēja darboties patstāvīgi un daudz vieglāk uzturēt 
kontaktus ar ārzemju misiju pārstāvjiem. No ot-
ras puses, šāds stāvoklis radīja daudzas neskaid-
rības, un pastāvēja lielas komunikācijas grūtības 
starp valdību un Ziemeļlatvijas militāro un civi-
lo pārvaldi. Nenoliedzami, iekšpolitiskā ziņā Ul-
manis Ziemeļlatvijā būtu paveicis daudz vairāk, 
nekā atrodoties Liepājā. Turklāt distance no An-
tantes misiju ietekmes, kuras vāji orientējās Bal-
tijas situācijā, varbūt būtu glābusi vēl no vienas 
otras lielākas kļūdas.

Brīnumainā balansēšana
Atrodoties uz tvaikoņa Saratov, nevis Valkā, Ul-

manim nācās reaģēt uz dažādiem angļu, franču 
un amerikāņu misiju plāniem un to piedāvāta-
jām politiskajām kombinācijām. Ārvalstu galve-
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Kārlis Ulmanis (centrā) 
vizītē Valmierā 
1919. gada augustā. 
Foto ― Latvijas 
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muzejs

nais mērķis bija turpināt cīņu pret lieliniekiem, 
arī pieļaujot zināmu piekāpšanos vāciešiem. Tika 
apsvērta koalīcijas valdības izveidošana, samieri-
not Andrieva Niedras un Kārļa Ulmaņa piekri-
tējus. Taču Niedra faktiski bija vācu marionete, 
un viņa ietekme latviešu sabiedrībā bija niecīga. 
Tādēļ sarunas par šāda kabineta izveidošanu, par 
ko Niedra nekavējās presē atkal un atkal atgādi-
nāt, tikai mulsināja iedzīvotājus un karaspēku.  
Otrs jautājums, kurā sabiedrotajiem piekrita 
gandrīz vai noteicoša loma, bija Baloža brigā-
des neitralitāte Cēsu kauju laikā 1919. gada jū-
nijā. Sabiedroto pārstāvji kategoriski pieprasīja 
Balodim neiesaistīties konfliktā starp vāciešiem 
un igauņiem, un Ulmanis šādu pozīciju akcep-
tēja. Uzvarētājus pēc kaujas netiesā, bet Baloža 
nostājai, kaut no vēsturiska attāluma pamatotai, 
varēja būt liktenīgas sekas. Par laimi, Ulmanis va-
rēja atviegloti uzelpot, saņemot ziņas, ka vācieši 
pie Cēsīm ir sakauti.

Tas, ka Ulmanis jūnija beigās varēja triumfāli 
nokāpt no kuģa Liepājā un jūlija sākumā ar vēl 
lielāku triumfu atgriezties Rīgā, bija gluži vai brī-
nums. Viņa valdību sagaidīja sajūsminātu iedzī-
votāju pūļi un jau visai prāvs, kaujās rūdīts bru-
ņots spēks. Tas viss bija paveikts nieka pusgada 
laikā. Neraugoties uz daudzajām kļūdām, bieži 
vien novēloto rīcību un gluži vai staigāšanu pa 
naža asmeni, gan lielinieki, gan vācieši bija sa-
kauti (bet vēl ne pilnībā uzvarēti), un valdība va-

rēja sākt plašas reformas. Kā tas bija iespējams, 
un cik liela bija Kārļa Ulmaņa loma? 

Līdzīgi Igaunijai un Lietuvai, arī Latvijai tā 
laika vēsturiskajos apstākļos bija jākļūst par ne-
atkarīgu nacionālu valsti. Vācbaltu muižnieku, 
Niedras un fon der Golca avantūras bija pārāk 
tuvredzīgas un neatbilstošas «laikmeta garam» — 
zeme bija jādala bezzemniekiem, kārtu sabiedrī-
ba jāatmet. Un Vācijai trūka spēku revanšam par 
zaudējumu Pirmajā pasaules karā. 

Vai Latvijā varēja uzvarēt lieliniecisms? Teo-
rētiski jā, bet praktiski — atrodoties Igaunijas un 
Lietuvas ielenkumā — diezin vai. Krievijai būtu 
jāiegulda pārāk lieli resursi, lai uzturētu Padom-
ju Latvijas «projektu», un tā bezperspektivitāte, 
šķiet, Maskavā bija skaidra jau 1919. gada aprīlī 
vai maijā, neilgi pirms Pētera Stučkas valdība at-
stāja Rīgu.

Ko teikt par tik pretrunīgi vērtēto Kārli Ulma-
ni? Viņa loma un nozīme neatkarīgas valsts izvei-
dē un izcīņā bija ārkārtīgi liela. Tas jāatzīst arī šo-
dien. Būdams mazpieredzējis politiķis, Ulmanis 
1918. gada beigās un 1919. gada pirmajā pusē ne 
vienmēr pieņēma pareizos lēmumus, tomēr pali-
ka konsekventi (dažkārt pat spītīgi) uzticīgs vai-
rākiem svarīgiem politiskiem principiem — de-
mokrātijai un sabiedrībai bez kārtu vai etniskā 
dalījuma. Par spīti neveiksmēm un kļūdām, Ul-
manis ticēja, ka Latvija, kaut teritoriāli maza, ir 
spējīga būt suverēna un pilntiesīga valsts. Ê

Jānis Šiliņšvēsture Pa naža asmeni staigājot
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apskats

Audiovizuālajos medijos nostiprinoties tenden-
cei radīt jaunu satura slāni par to, kas slēpjas vai sa-
stopams «aiz», «pirms», «pēc» vai «saistībā ar» kādu 
mākslas darbu, grāmatu, filmu vai kultūras faktu, 
biežāk arī Latvijā televīziju ekrānos un radio parā-
dās raidījumi par literatūru. Šajā īsajā apskatā mē-
ģināšu «savilkt galus», t. i., iezīmēt kādu kopskatu 
tam, kā saturs par un ap literatūru pēdējos gados 
ienācis latviešu skatāmajā un klausāmajā telpā.

Vistiešākā liecība attiecībām starp rakstīto tek-
stu un tā pārraidi ir literāru darbu ekranizācijas, 
lasījumi un raidlugas. Radiožanrs gan šķiet pielī-
dzināms grāmatas lasīšanai, tāpēc drīzāk televīzi-
jas filma vai seriāls, kas uzņemts pēc kāda literāra 
darba motīviem, var mudināt skatītāju izlasīt pašu 
oriģināldarbu. 

Savukārt raidījums par literatūru ir cits žanrs ar 
saviem nosacījumiem — tajā būs mazāk izklaides, 
vairāk refleksiju un, ja vien tas nav sponsora ap-
maksāts, mazāk tieša vērsuma uz attiecīgā darba 
iegādi. Visbiežāk tāds mudina interesi par literatū-
ru, tās procesiem, talkā ņemot kopainu, vēsturi vai 
tīri subjektīvu teksta interpretāciju. 

Latvijas sabiedriskās televīzijas skatītājiem pār-
skatāmā pagātnē bijusi iespēja novērtēt vairākus 
šādus raidījumus — Melns uz balta, Lielā lasīšana, tā-
pat literāti mēdz parādīties kultūras ziņās u. tml. 
Arī TV24 programmā šogad ieviests raidījums 
Grāmatu kods, kas saglabā klasisku formu — sarunu 
studijā — un top sadarbībā ar konkrētu sponsoru, 
tālab jau saņēmis pa dzēlīgam komentāram sociā-
lajos tīklos. 

Mazāk negatīvu izteikumu bezmaksas viedokļu 
pasaulē manīts par Latvijas Televīzijas raidījumu 
Literatūre. Viena no tā veidotājiem, TV personība 
Marta Selecka paudusi, ka viņas drosmīgā ideja 
radīt televīzijas raidījumu par literatūru ir mate-
rializējusies. Paga, bet kas tur tāds īpaši drosmīgs?

Raidījuma režisors Uģis Olte šo «drosmīgumu» 
publiski skaidrojis detalizētāk: «Rakstnieki ir pilnī-
gi nekinematogrāfisks pasākums. Viņi raksta bur-
tus, un tas ne pēc kā neizskatās.» Olte Stokholmā 
redzējis TV raidījumu, kurā sieviete 20 minūtes 
lasa no grāmatas, un nospriedis, ka līdz tādam lī-
menim nevajadzētu nonākt. Viņš pats mēģinot 

«taisīt ko vizuālu no kaut kā galīgi nevizuāla».
Pašlaik, kad rakstu, ir redzēti trīs pirmie raidī-

jumi. To struktūra ir šāda: Marta Selecka kopā ar 
kādu mūsdienu rakstnieku dodas uz jau klasiķu 
panteonā esošam rakstniekam būtisku vietu, bet 
otrs raidījuma vadītājs Gustavs Terzens lasa priek-
šā nejauši sastaptiem cilvēkiem, testējot, vai rakst-
niekus — raidījuma varoņus — zina un atpazīst. 

Gan Jānis Joņevs ar savu «melno grāmatu» Ne-
retā, gan Inga Žolude ar Poruka sievas atmiņu 
stāstu šķita visai baudāmi, lai arī formāta un laik-
meta uzspiestā dinamika ar nemitīgo staigāšanu 
ekrānā brīžam kļuva apnicīga. 

Interesantākais līdz šim bijis Gunta Bereļa vēstī-
jums par Regīnu Ezeru, un tas apstiprina, ka raidī-
juma sērijas interesantums pakārtots ceļabiedros 
pieaicinātā rakstnieka harismai, humora izjūtai 
un/vai aizrautībai un zināšanām par klasiķi. Sada-
ļa, kas veltīta autoru tekstu lasīšanai (vai iešanai 
ar grāmatu pie cilvēkiem), šķita pārāk saraustīta, 
garlaicīga un tukša, varbūt atskaitot dialogus ar Jel-
gava 94 prototipiem un filmas fragmentu demons-
trēšanu. Taču nevar izslēgt, ka mazākus holisma 
mīlētājus šāda pieeja tieši uzrunās.

Studijas Deviņi savulaik veidotās filmu sērijas 
Rakstnieks tuvplānā pamatā bija spēja aizraut ska-
tītāju ar vienkāršu dialogu, sarunu par literatū-
ru, kuru risina tās radītāji, pazinēji vai interesenti. 
Nez, vai TV šāds formāts nav cieņā un tādēļ netiek 
veidots kas līdzīgs? 

Vairākus gadus Latvijas Radio 1 klausītājus uz 
sarunu aicināja arī dzejnieks un tulkotājs Guntars 
Godiņš, raidījumā Dialogi gan pievēršoties plašā-
kai kultūras tematikai — bez literātiem arī mūzi-
ķi, zinātnieki un citu profesiju pārstāvji paplašināja 
mūsu domas, pārdzīvojuma un pieredzes apvārsni. 

Latvijas Radio 3 kanālā dzirdamais raidījums 
Grāmatu stāsti, kuru vada Liega Piešiņa, ievēro tra-
dicionālāku formu, piedāvājot lasītāju viedokļus 
par aktuālo literatūrā. Bet tīri subjektīvu literatūras 
atlasi ārēji nereti dauzonīgā draugu sarunā varēja 
dzirdēt LR1 autorraidījumā Cienījamie lasītāji, kuru 
vadīja literāti Toms Treibergs un Svens Kuzmins.

Saruna par literatūru vairākus gadus skan arī 
Radio NABA ēterā. Raidījuma BronHīts (to vadīju-
si gan Herta un Ivars Šteinbergs, gan Andrejs Vīk-
sna, Raimonds Ķirķis un Lauris Veips) centrā al-
laž ir kāda literatūras aktualitāte — rakstnieks ar 
nule klajā laistu grāmatu, Prozas lasījumi, Dzejas 
dienas vai aizvadītā gada literatūras notikumu, arī 
literatūras periodikas apskats un izvērtējums. Ru-
nāts, piemēram, arī par to, kā literāti izmanto jau-
nos medijus, to skaitā Facebook. 

Summējot — literatūra un rakstnieki vairāk vai 
mazāk ir nostiprinājušies Latvijas audiovizuālo 
mediju interešu lokā, un raidījumu veidotājiem 
nu atliek meklēt aizvien jaunas un pievilcīgas iz-
pausmes formas, kas aizgrābtu šodienas homo 
fragmentum. Vai arī turpināt darboties tradicionā-
lo žanru robežās. Izvēles iespējas ir gan vieniem, 
gan otriem. Ê

Ilze Jansone
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