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Klāvs Elsbergs 

Klāvs Elsbergs (1959—1987) latviešu literatū-
rā ir 70. gadu beigu—80. gadu sākuma dzejnieku 
audzes vardarbīgi nolauztā galotne, kurai nebija 
lemts augt tālāk, līdz savu radošo iespēju pilnī-
bai. Viņa dzeja ir un vienmēr paliks jaunības dze-
ja, kamēr pārējiem bija dota vēl viena iespēja, vēl 
viens vai vairāki termiņi. Tomēr tieši Klāvs, gājis 
bojā 28 gadu vecumā, strādādams daudz mērķ-
tiecīgāk un vairāk, jau tobrīd bija paspējis pierā-
dīt, kāds dzejnieks ir latviešu literatūras nākotne: 
izglītots, ar valodām, kultūrpieredzi un neatlai-
dību apbruņots, pasaules literatūras kontekstā 
iesakņots. 

Ne emocionāls sprādziens, ne plandoša bo-
hēma, ne politiska protesta uzliesmojums — tā 
brīvības izjūta, ko viņš atstāja mūsu literatūrā, 
balstās uz citiem vaļiem — profesionālismu un 
godīgumu. Padomju režīma laikā šīs īpašības, 
konsekventi īstenotas gan dzīvē, gan literatūrā, 
bija identiskas drosmei. Viņa dzejas balss skanēja 
gan liriski, gan ironiski, gan nopietni vai sāpīgi, 
bet vienmēr īsti.

Ja vien nenoticam tā laika padomju kritikas 
apgalvojumiem, ka Klāvs tīši cenšoties šokēt, iz-

vēloties piezemētu, sadzīvisku leksiku. Kas vie-
niem šķita piezemēts, tas citiem — patiess. Ne ti-
kai spītam un apsūdzībai, bet arī romantikai un 
ticībai bija vajadzīga cita valoda, un Klāvs prata 
atrast īstos vārdus, meklējot mums visiem vaja-
dzīgo izeju no uzkrātā riebuma pret patosu, me-
liem, no ironiskās iekšējās emigrācijas. Turklāt 
viņš necirta tiltus starp paaudzēm. No savas mā-
tes, izcilās dzejnieces un tulkotājas Vizmas Bel-
ševicas, kura nonāca čekas nežēlastībā, dēls bija 
guvis diezgan skaidru apjēgu gan par to, kas guļ 
uz latviešu literātu sirdsapziņas, gan par kolēģu 
solidaritāti. Bet attiecībās ar visu paaudžu un pir-
mām kārtām savas paaudzes kolēģiem Klāvam 
svarīgāka par bara siltuma sajūtu bija profesionā-
la nepiekāpība, un to viņš spēja uzturēt gan dzej-
nieku vidē, gan leģendārajā žurnālā Avots, kas 
80. gadu beigās atrāva vaļā vārtus uz patiesību.  
Spilgto dzejoli Es saku «Nē» var interpretēt poli-
tiski, taču tas ir «nē» vispirms sev pašam, saviem 
kompromisiem un padevībai, intelektuālai un 
radošai nevarībai. Ê

Inese Zandere

 Baltijas valstu simtgadeidzeja Latvija

Melni karogi baltā sniegā
Pie dzimtenes priežu saknēm,
bet es nogrozos dziļā miegā
 un saku: «Nē.»

Pļāvējs atliecas, sāpe krustos…
IR tāda doma, ka beigās var sāpēt,
Lai nopļauto labāk justu.
 Es saku: «Nē.»

Nodārd metāls, zilgmainās kāpnēs
Vīri nāk uzpīpēt.
Strādāts nav slikti, un tikai tāpēc
 es saku: «Nē.»

Daudz ļoti mainās uz labu
Mūsu ikdienas pasaulē.
Bet es ticu, ka būšu labāks,
 ja sacīšu: «Nē.»

Noķeriet mani, aizbāziet muti,
Pieveikts bez viltus es renstelē
Gulēšu šķību muti kā bute
 un norūkšu savu: «Nē.»

Mani izglābs, dzīvošu es.
Tad varat nākt mani apstāvēt,
kad esat pilnīgi droši —  
 es neteikšu: «Nē.»

Klāvs Elsbergs

Es saku «Nē»
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Ilmars Lābans

1946. gadā Stokholmā izdotais trimdas igau-
ņu dzejnieka Ilmara Lābana (Ilmar Laaban, 1921—
2000) dzejoļu krājums Enkurķēdes gals ir dziesmas 
sākums ir uzskatāms par igauņu sirreālisma sāku-
mu. Leģendārais dzejnieks visu mūžu bija uzti-
cīgs šim literārajam virzienam, gan ar valodas, gan 
poētikas, gan ar skaņu dzejas (sound poetry) palī-
dzību radīdams veselu apvērsumu dzejā. Padomju 
Igaunijā viņa grāmatas bija nevēlamas un gandrīz 
nezināmas, tomēr neparastā poētika, vilinošā, sir-
reālā dzejas pasaule pārvarēja dzelzs priekškaru 
un pa nelegāliem ceļiem nonāca dzimtenē.

Studiju laikā Ilmars Lābans bija ļoti daudzpu-
sīgs, viņš studēja gan Tallinas konservatorijā kom-

pozīciju un klavierspēli, gan Tartu Universitātē fi-
lozofiju un romāņu valodas. 1943. gadā, bēgdams 
no iesaukuma vācu armijā, cauri Somijai viņš no-
nāk Zviedrijā, iestājas Stokholmas Universitātē un 
turpina studēt romāņu valodas un filozofiju. Ātri 
iemācījies zviedru valodu, Ilmars Lābans Zvied-
rijas radio gatavo raidījumu ciklu par franču mo-
derno mākslu, tulko igauņu dzeju vācu un zviedru 
valodā, lasa lekcijas par sirreālismu, atdzejo franču 
sirreālistus zviedriski. 

Ar viņa daiļradi sīkāk var iepazīties latviski iz-
dotajā Ilmara Lābana dzejas izlasē Putnu mistiskais 
mugurkauls (2003). Ê

Guntars Godiņš

 Baltijas valstu simtgadeidzeja Igaunija

Tā bija bērnības sniegotā gudrība

Zvaigžņu zaros un akmeņu slāņos
negaisa ziepju burbuļa vidū un otrpus 
priekškara
kurā zvīļoja plaukstu nospiedumi
smilšu graudi spēlēja
savu steidzīgo krēslas spēli
kā klusi pūzdams vējš pāri klātam 
galdam
kā ūdenī vērties putnu zelts

Zivs ceļoja pa trepēm augšup lejup
gulēja siena gubās
tās dzimušas bija no saules aizmirstības 
mirkļiem
to nāve bija viegla vēja pūsma
kas savēla kristālu matus
smieklu akas aklajā dobumā

Klusi tronī kāpa zibeņu majestātiskums
virs jūras piedzejotās papīra lapas
vēl staigāja sapņi kaili
vēl marmoram bija piena garša
vēl vairojās caurspīdīgi putni
no gadu paviršiem pieskārieniem

Tas bija jaunības laika logs pilns asiņu 
lāsēm

Pamodās apšu rindas tēraudupju 
krastos
atvērās zvaigžņotās debess briesmīgais 
gliemežvāks
pamodās sālī ieraktās bungas un 
apmetums bira no mutes

kas žāvājās bāluma pārņemtā mūrī
ar plandošu mēli un ogļmelniem zobiem

Ak ērglis lidojot ar krītamās kaites 
akmeni mugurā
ak nopļautais siens mīlestības 
bezdibens dzīlēs
ausis ieplaisā tieši kā vairogi
klausoties suņu ģindeņu slienās
čukstošo kailo koku saknēs un zem 
dūkbēru pakaviem
kas krastmalā vēroja zivju karu

kas sapņoja par nedzēšamajiem kaļķiem
birstošiem no mākoņjaunavu padusēm 
un kaunumiem
kā pēc maigās sniegotās ziemas
sapņoja un smaidīja līdz vakuuma stabs
griezās arvien ātrāk pārapdzīvotas 
lielpilsētas centrā
kā melna atslēga pilnmēness slēdzenē
kā visu noklusēto vārdu atmaksa

Tas ir vīra gadu sāļais azūravots

Vējš pūš un mākoņu smagās atslēgas
karājas koku vieglajos zaros
dienas vidus spožā algebra, svinīgā jūra
zem prieka plandošā auduma
garduma dzestrās nāves atmiņa
briedis auro un klintīs spīgo ugunis
mitra ziedkāta galā

Kas ir sakausējis krāsmatas
ar debesīm kopā? kādā pusnaktī
tukšuma mašīneļļas apskaidrība ir 

kļuvusi
par smagu skūpstsarkanu ūdeni? kas ir 
klusējis
tik ilgi ka noziegumu sniegs
blāvi iemirdzas uz putnu spārniem
it kā debesis atkailinātu savu cimdoto 
roku?

Enkurķēdes gals ir dziesmas sākums
pārāk dziļa klintī ir plaisa
tā kā pilsēta karogotā
vēl izprastu savas asinis tumšās
citādi nekā spēlējoties ar aizmirstības 
burtiem
citur nekā uz medaļas otras puses 
šļūdoņa
citādi nekā šķietamā nāvē

Enkurķēdes gals ir dziesmas sākums
kur pirksti sabrūk
un rokas kļūst par slaidām bezpirkstu 
rokām
kad ap mākoņiem izgaist zilgmes 
aptvere
tad tīrumā paceļas brīvības pālis
tad kvēpu un negaisa patiesībā veidojas
mīlestības lielākā un nežēlīgākā prizma
uz galvu reibinošo aku fona

Enkurķēdes gals ir dziesmas sākums
gaismas stara gals ir dejas sākums
otrpus ūdens otrpus uguns
gaida ziemeļblāzmu milzīgā maize 

No igauņu valodas atdzejojis Guntars 
Godiņš

Ilmars Lābans

Enkurķēdes gals ir dziesmas sākums
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Giedre Kazlauskaite (Giedrė Kazlauskaitė, 1980) 
ir viena no visspilgtākajām mūsdienu dzejnie-
cēm un savā ziņā unikāla parādība lietuviešu 
dzejas ainā, arī kultūras laikraksta Šiaurės Atė-
nai galvenā redaktore. Līdz ar viņu kaimiņze-
mes jaunākajā literatūrā nostiprinājies spēcī-
gas, intelektuālas un neatkarīgas sievietes tēls. 
Viņas dzejai raksturīgs plašs kultūras kon-
teksts un sižetiskums — Giedre piedalās starp-
tautiskos dzejas festivālos, daudz ceļo, tāpēc 
dzejoļos bieži sastopami iespaidi no piedzīvo-
tā, arī autobiogrāfiski motīvi. Dzejniece savā 
daiļradē izvairās kā no patosa, tā mistificē-

tiem dzejas un dabas tēliem. Tajā iztrūkst arī 
sakāpinātā traģiskuma izjūta, kāda raksturī-
ga Lietuvas agrāko paaudžu rakstnieku dzejai.   
Dzejolis Halles tirgus, manuprāt, lieliski raksturo 
Giedre Kazlauskaite dzejas stilu, tajā sastopamie 
tēli, intelektuāli rāmais vērojums uz pasauli un 
tās parādībām, sižetiskums ar nelielas intrigas 
piedevu mūsdienu lasītājā uzkurina interesi — 
un ne Lietuvā vien, bet arī citviet pasaulē. Ê

Indra Brūvere

 Baltijas valstu simtgadeidzeja Lietuva

Visām tirgus vietām ir savi muļķīši —
šļūc, apkrāvušies ar maisiem,
murmina zem deguna, bet tā, lai arī
garāmgājēji dzirdētu.

Krasavica, — man saka;
patiešām, trāpīja
kā naglai uz galvas.

Šeit daudz tādu, ar
īpašiem vaibstiem.

Rindā pēc vistas gaļas
izdzirdu čiepstošus cālīšus —
lūkojos apkārt, varbūt kāds kanārijputniņš
no suvenīru nodaļas, vai zvirbuļi
pažobelē, salidojuši no lauka;
bet nē, tie patiešām bija pēkšņi
no olām izšķīlušies cālīši.

Pārdevēju dziedāšana, replikas,
krustu mešana pret aizdomīgu večiņu —
Dievs ir mans liecinieks, es jūs nekrāpju.

Divas piedāvātā apģērba toņkārtas —
melnpelēks un spilgtā krāsā;
pēc tā vienmēr atpazīsti estētisko kārtu.

Lielisks, reibinošs kičs:
satura šizu vainago pūkas un spīdumiņi.
Jaunlaulāto skulptūriņas blakus krustā 

sistajam —
ceru, ka līdzīgā paradīzē
rezidē Šimborska.

Tāda svētlaime no dārzeņu dzīvības, 
iegriezumiem

karpu mugurās, speķa dūmiem,
no lakatu rakstiem, zeķubikšu raibuma,
pidžamām ar mikimausiem, bikšturu 

komiksiem,
tāda svētlaime no patīkami vājprātīgu lietu 

pārpilnības,
lētiem iespaidiem dzejolim.

Nebiju domājusi, ka kaut kas dzīvē
vēl ļoti varētu pārsteigt.

Giedre Kazlauskaite

Halles tirgus

No lietuviešu valodas atdzejojusi Indra Brūvere
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Osvalds Zebris (1975) 
ir latviešu prozaiķis. 
Sarakstījis stāstu 
krājumu Brīvība tīklos 
(2011), romānus Koka 
nama ļaudis (2013) 
un Gaiļu kalna ēnā 
(2014, vēsturisko 
romānu sērijā Mēs. 
Latvija, XX gadsimts). 
Pēdējais darbs 
izdots arī vairākās 
Eiropas valstīs, ES 
Literatūras balva 
(2017). Žurnālistikas 
izcilības balva (2017) 
par kultūras materiālu 
projektu Vaidelote 
portālā Delfi.

proza

Esmu dzirdējis un lasījis, ka rakstnieki no saviem 
darbiem — pabeigtiem romāniem, lugām, dzejas 
krājumiem — cenšas iespējami ātri tikt vaļā, lai 
atgūtu elpu un domas tiem tekstiem, kas būs. Pats 
arī to esmu piedzīvojis, taču ar šajā Domuzīmē 
publicēto fragmentu no topošā romāna Māra ir 
otrādi. Ticis vaļā no scenārija rakstīšanas seriālam 
(runa ir par jauniešu seriālu 16plus, ko primāri 
sociālajos medijos no septembra demonstrē LTV), 
drīz vien sapratu, ka nekur vaļā es ticis neesmu, jo 
stāsts nelaiž mani vaļā.

Viņi — seši jauni cilvēki, ar kuriem es sāku 
«draudzēties» 2016. gada pavasarī — bija pieņēmuši 
mani savā lokā un uzstājīgi sacīja, ka seriālā ir 
pateikta tikai daļa no sākotnēji iecerētā. «Tā taisa 
kino, ar nemitīgu scenārija īsināšanu,» es taisnojos. 
Bet šie paliek pie sava — stāsts esot jāizstāsta 
pilnībā (pilnībā tikai šajā brīdī, protams). Viņi taču 
piekrituši, ļāvušies tapt uzrakstīti mūsu norunas 
dēļ, ka šajā stāstā mēs runāsim par divām svarīgām 
lietām. Pirmkārt, ka pilnvērtīga dzīvošana, dzīves 
pieredzēšana notiek drosmīgā rīcībā, ne fantāzijās 
par šādas rīcības iespējamībām. Otrkārt, ka par 
savu īpašo «es» ir jāpacīnās, ka ir jātiek pāri domai 
par savu nepareizību, un pusaudža vecumā tas 
ir īpaši aktuāli. Jāpiekrīt, tāda vienošanās mums 
bija (pats sev taču nemelosi), tāpēc ķēros pie 
rakstīšanas, un izskatās, ka mūsu draudzība vēl 
kādu laiku turpināsies. 

Pirmā nodaļa Lielceļš
Virs kases iedegas sarkana spuldze un nodziest. Vēl-

reiz iegailas, noslāpst. Es blenžu uz tukšo kases kam-
bari, uz gumijoto lenti, kurā nupat pulsēja sarkans, bet 
tagad virs tās slīd balts mēnesstars. Kluss. Raujos vēl 
dziļāk, iegrimstu ar tēraudu tapsētā kaktā, palieku ne-
redzama. Aizturu elpu, jo pat mana nopūta var to iz-
traucēt. Zinu, ka nedrīkstu pievērst tā uzmanību, ka 

esmu šeit lieka. Neiederos. Kaut kur augstu, virs akla-
jiem kondicionētāju nabu caurumiem, virs vadiem, kas 
sastīgo milzīgo ēku, švīkst spārni. Slīd pelēka ēna, putns 
ir kluss kā spāre, tas meklē sēklas, kas sējējam izbirušas 
uz smilšaina lielceļa veikala malā. No durvīm pa kreisi 
nāk dūmaka, es zinu, ka tagad ir jāskaita, jāsāk no trīs: 
«Trīs, pieci, septiņi, deviņi, vienpadsmit.» Sarkanas sir-
dis pukst virs baltām čeku lentēm, tās ir izritinātas, guļ 
uz krēsliem, uz grīdas. Tad parādās ūdens čala, no tukšā 
gaiteņa uz manu pusi lokās plānas tērcītes, savienojas, 
sastopas vēl dažas no otras puses. «No sāļa ūdens tu esi 
nākusi, par ūdeni tev jāpaliek,» es čukstu, kad aiz logiem, 
aiz platajām veikala durvīm paceļas zaļgani viļņi. Tie lē-
nām ceļas aizvien augstāk, tuvojas tādi, kas drīz apklās 
manu patvērumu un atnesīs mieru. Attopas signalizāci-
ja, tā iebrēcas kaimiņu večas balsī, tās, pie kuras durvīm 
smird pēc kaķu čurām, bet… ak vai, mums kaimiņos jau 
sen vairs nedzīvo tā vecene. Tad balss pāriet garā ķērcie-
nā, stārķa klabeklī, pulksteņa tarkšķī. Atbalss aizskrien 
pa tukšajiem veikala gaiteņiem, nobūkšķ pret biezajām 
rūtīm, pret reklāmu plakātiem, acumirklī ir atpakaļ.

Līdz ar pirmo apziņas brīdi, ieelpu, tajā sekun-
des kriksī, kas šķir mani no plūdos grimstoša vei-
kala un manas šaurās istabas, es paspēju aptvert 
tā visa nozīmi. Saprast. Visā tā šausminošajā dzi-
ļumā, plašumā. Saķeru to aiz astes, bet… nekā 
— tās nav nedz smiltis, kas birtu caur pirkstiem, 
nedz dūmi, kas aizceļo vējā, tas ir bezkrāsas ne-
kas.

Šodien. Pēdējā diena pirms mana iznāciena. 
Skatuve. Es domāju par tās grīdu, uz tās nav ne-
kādu dēļu, to klāj spīdīga koka imitācija. Es būšu 
uz skatuves koka pakaļdarinājuma, un atšķirībā 
no laminētās grīdas man jābūt īstai. Apsēžos uz 
zemā dīvāna maliņas, septembra gaisma aizvien 
vēl ir gana ņipra, lai izspiestos cauri netīrajām rū-
tīm. Mana nabaga istaba — tik žēli tā izskatās mir-
dzošajā rīta gaismā, tik vientuļi. Brūnā zamšādas 
soma, kuras resnajam vēderam pāri balo nodi-
lušas lences platums, pagājušā gada Trako dienu 
melnās šņorkurpes, kuru purngaliem būtu spa-
rīgi jāpiebalso rīta gaismai, tie spēj vien žēli īdēt 
starp švīkām. «Vecā, tev jāsaņemas, tu neļaujies 
šitam, tas, kā parasti, aiznesīs tevi…» Kur? Kur 
tas parasti aiznes? 

— Māru, tu šodien vēlāk vai kā? — mammas 
balss skan neganti līdzīgi večai no veikala plū-
diem. Kā gan es būtu nosapņojusi to, kas vēl būs? 
Vai varbūt tā bija viņa — mamma? O, vēl arī sap-
ņu tulkošana, kas tālāk? Es pieceļos, pastiepjos 
pirkstgalos, iedomājos, ka stiepjos vēl garāka, 
sarkani nagi skrāpē pelēkos griestus.

— Nu, kā tad būs?
— Jā, tūliņ.
— Ko nozīmē «jā»? Tad man tev arī cept?
— Vari necept. Es pati… — norūcu pie sevis. 

Nolaižu rokas, piecas melna krekla pogas, trīs 
bikšu pogas, divas sarkanas tupeļu šņores, četras 
matu sprādzes, tā. Ieskatos spogulī, noskurinos, 
griežu tam muguru.

Osvalds Zebris

Māra
Romāna fragments 
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— Kā, vai tad tu nemazgājusies iesi? — es mēdīgi 
čukstu, kad lāčoju gar virtuves durvīm. OMG, ko 
viņa tur cep?

— Kā, vai tad tu nemazgājusies aizej? Un mati?
— Es esmu tīra, un man nav laika. Kas tev tur tik 

drausmīgi smird?
— Smird viņai! Ej, ej vien, nemaisies, ja ēst ne-

gribi. Atradusies. Mamzele! Paga, cikos būsi? — 
šorīt viņa izskatās vēl par gadiem pieciem vecāka. 
Vai tiešām viņi noveco ātrāk?

— Septiņos, — es noskaldu tieši tajā vietā — 
starp slieksni un rūtotu betona plāksni pie ār-
durvīm — tieši tādā intonācijā, kā parasti. Lai gan 
šodien nekas nav tā, kā parasti. Šodien mēs mē-
ģināsim pēdējo reizi. Izšķirošo. 

Kā es jūtos, pārkāpjot slieksni? Nekā īpaši. Rīgā 
ir septembra beigas, atvasara. Pirms atvadu ok-
tobra, nolemtajām novembra, cerīgajām decem-
bra, rūgtas nožēlas pilnajām janvāra dienām cil-
vēki steidzas sakampt kādu kriksi no aizejošās 
vasaras. Jau atkal, vēl vienu reizi tā ir prom. Es 
zinu, kā viņi jūtas. Piekrāpti. Vēl taču nupat, te-
pat, pirms dažām dienām, mēs triecām uz nebē-
du, saskandinājām uz terases zem pilsētas saulē 
noputējušā kastanīša, saķērušies elkoņos, cilā-
jām vienu otru uz muguras, cigarešu pelni bira 
uz basajām kājām, mēs gulējām starp ziedošām 
asinszālēm, un naktī baltas adatas spiedās caur 
tumšo nakts palagu. Pati gaisma mums miedza ar 
aci. Es esmu apstājusies un skatos pilsētas sejā. 
Dzirdu visu, redzu visu, manas lūpas seko tam 
līdzi, es saprotu, ka vēl viens solis un būšu tajā 
— visu vai neko — teritorijā. Mežā, kurā mamma 
meitu nelaiž, līdz mežs izaug cauri, izspraucas 
starp viņām uz visiem laikiem. Uzlieku ausis un 
eju. Nekas nemainās — mans sarkanbrūnais koka 
nams, pelēkā sēta ar uzrakstu «Suns. Nikns», uz 
kuras, kā parasti, tup kaķis ar nejēdzīgi lielo gal-
vu, pāri bruģa vēderiem, kas ved kaimiņu mājas 
tumšajā sētā, krustojumā pa labi. Aizmiedzu acis, 
pagriežu mazliet skaļāk un soļoju tumsā. Šis ir 
mans lielceļš jau apaļus deviņus gadus, kājas pa-
šas zina, saprot, kur spers nākamo soli.

— What? — kāds satver manu elkoni, zeme krīt 
bezdibenī un sparīgi velk mani tai pakaļ. Kāds 
cits velk atpakaļ. Pasaule atgriežas manī ar nejē-
dzīgu ikdienas troksni.

— Tu gandrīz iekāpi… te tikai vakar, tipa, izra-
ka, — protams, tas ir Pauls. Kā gan citādi! Viņš tur 
mani, balti pirksti iegrimuši zilā piedurknes kro-
kā.

— Kretīn, tu mani pārbiedēji! Neredzi, cilvēks 
tā kā citā pasaulē, ne?

— Jess! Es viņu noķeru, reāli jau uz kraujas ma-
las noturu un ko dabūnu? — Paula ģīmī sastindzis 
tāds kā smaids, viņš nopurina neesošus gružus 
no ceļgaliem, pagriežas. Saķeru viņu aiz mugu-
renes lences.

— Miers! Peace! Esmu pateicīga, pateicīga, — es 
nostājos viņam ceļā, salieku plaukstas kā baznī-

cēns, dziļi paklanos divas reizes. No šī brīža es 
atkal esmu pilna es pati, platais lielceļš atgriežas 
zem manām mazajām pēdām.

— Paul? — ieskatos viņa pelēkajās acīs, dziļi, tie-
ši tā, kā es to māku. Protams, viņa vaigos parā-
dās tikko jaušams sārtums, bet pat bez tā es zinu, 
jūtu, ka esmu trāpījusi.

— Da labi. Es tikai gribēju palīdzēt.
— Un palīdzēji! Paklau, — es paņemu Paulu zem 

rokas (ak, Dievs, cik tievas ir viņa rokas, kā manas 
pirms gadiem trim!), mēs ejam pāri skolas pagal-
mam. — Tātad šovakar, ja? Viss paliek spēkā, viss, 
kā runājām.

— Nu, es tieši biju domājis, ka…
— Paga, nevajag neko domāt, — es piespiežos 

viņam ciešāk, aplieku roku ap šauro vidukli, ie-
braucu viņa jakas kabatā un iekrampēju ciešā āķī. 
— Tu tikai atnāc, esi tur, ar visu pārējo es tikšu 
galā. Es būšu blakus, visu laiku blakus tev.

— Nezinu, man kaut kā galīgi… Man jumts sāk 
drebēt, kad es iedomājos to situāciju, kad iztē-
lojos… — viņa skatiens slīd sāņus, uz leju, bēg 
prom.

— Stop, — apturu viņu, man vajag viņa acis. — 
Tu neiztēlojies, lūdzu, neko! Esi mierīgs, mierīgs. 
Esi rāms kā buda, OK? Nefantazē neko, tikai at-
nāc, just be, mans draugs! 

Zinu, manu dziļo skatienu viņš izturēt nespēs. 
Saņēmis visu drosmi, viņš uz mirkli paraugās 
man pretī, plakstiņi notrīs, grasās ko teikt, bet 
pēdējā brīdī sakāmais apmet kūleni pie viņa lū-
pām un paliek iekšpusē. Acis nobrauc lejup, no-
slēpjas aiz meitenīgi garajām skropstām. Esmu to 
apturējusi, es aizvien vēl varu to izdarīt. Siltums 
kāpj manī augšup, zinu, ka šobrīd esmu visstip-
rākā, iespējams, tagad es spētu ko līdzīgu paveikt 
arī ar Edgaru. Es!

— Nu, tad četros zālē?
— O, kamon. Tu zini, ka nevaru tev atteikt, tu 

reāli tā kā… manipulē ar mani? — teikuma beigas 
viņš uzloka augšup kā jautājumu.

— Paul, nesaki to skaļi, nesaki to nevienam, tici 
man — tevi nesapratīs. Ja? Kaut kā tā?

— Kaut kā tā, jā.
Jā, es un Edgars. Kad izdzirdu to viņa nolāpīto 

moci, dziļie skatieni, āķi un spēki izgaist no mana 
arsenāla. Sekundes simtdaļā es atkal esmu vecā, 
nošņurkusī Māra. Tukša. Pelēkā pele no desmitās 
ā, ar botāniku apsēstā zinīte, kurai var paprasīt 
mājas darbu, cigareti, pabučoties, trīs eiro. Dus-
mas nāk siltā stipruma vietā, niknums uz savu 
švakrumu, jo es nevaru, nedrīkstu būt vāja. It 
īpaši tagad, šodien un rīt, kad izšķiras mūsu čet-
rotnes liktenis. Jā, kāpēc gan tas izšķiras? No ku-
rienes man tāda zināšana? Tā sapņa dēļ? Nezinu. 
Bet sajūta, priekšnojauta manī kāpj kā zaļais vil-
nis aiz stikla sapnī, tā sasniedz trauksmes maksi-
mumu, kurā mans prāts izlec dīvainas cilpas un 
izvelk no tā visa, lūk, šādu sakni: gatavojies pa-
matīgam pārbaudījumam! Kas laikam nozīmē — 
pamatīgiem sūdiem. Ceru, ka tikšu cauri ar pār-
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baudījumu.
— Un tātad? — viņš pienāk man tuvu, pārāk 

tuvu, piedur pirkstu pie manas pieres.
— Un tātad, kas? — es cenšos būt mazliet izai-

cinoša.
— Tu un Pauls, un… tā mūžīgā čukstēšanās, 

— Edgars saņem manu galvu savās milzīga-
jās plaukstās, apmēram tā viņš ņem basketbola 
bumbu. — Noslēpumi?

— Beidz! Tu zini visu par mūsu sūda noslēpu-
miem. Tā rītdiena mani… sāk nogalināt. — Nē, tā 
man nevajadzēja teikt, tas ir tīrs vājums.

— Paga, jau atkal par to tavu uzvedumu?
— Atkal? Tu vispār apjēdz, ka tas mums ir… 

pārbaudījums? — Kāpēc, fuck, kāpēc gan tas 
mums ir pārbaudījums, es nespēju atbildēt, taču 
viņš nepaspēj pārjautāt.

— Māruc, mēs visi esam tavi, redzi, — Mārtiņš 
velk šurp Paulu, pieāķējas Edgaram kā laivele pie 
koka laipas. — Mēs visi kā viens rumpis ar trim 
pūķa galvām, ugunis spļausim, lidosim, šņāksim. 
Karalien! — Mārtiņš savelk mūs gredzenā, cenšas 
apskaut visus uzreiz.

— Neaizmirsti, tu esi tikai parasts lācis. Tas viss. 
Nekādu uguņu, nekādu…

— Lācis, lācis… un viņas? — Mārtiņš lācīgi ie-
rūcas un pamet ar aci uz diviem meteorītiem, kas 
nesaukti, negaidīti, nelaikā un nevietā ir ietrieku-
šies mūsu atmosfērā.

— Pērtiķi. Es viņām neko labāku izdomāt neva-

ru… un negribu.
Mūždien vīpsnīgā Laura un cukurlellīgā 

Amanda atsperīgā solī slāj pie mums. Viņu riebī-
gie smīni aizžņaudz man rīkli.

— Dresētāja gatava izrādei? Tad tiešām mērka-
ķi? Varbūt tu vēl apdomā visus «par» un «pret»? 
— Amanda izbauda savu pasaulē pretīgāko saru-
nāšanās manieri, kad viņa vēršas pie manis, bet 
skatās uz kādu citu. Un šis «cits», protams, ir Ed-
gars. Viņu ar savām apakštases izmēra brūnajiem 
radariem, protams, skenē arī Laura.

— Pērtiķi, nevis mērkaķi. Tu taču atšķirību zini? 
Un — nekādu «apdomā». Es divām… jauniņajām 
neļaušu sabrucināt darbu, kas ir tapis mēnešiem 
ilgi, kur es esmu ieguldījusi savu… — es saminsti-
nos, jo tas šīsnakts sapnis, es atkal esmu tuvu tam 
klāt, atliek vien atcerēties vēl kādu sīkumu, lai…

— Mīļā, tev jāizguļas, — nomurrā Amanda jau 
puspagriezienā, kas nozīmē: «Man. Šeit. Vairs. 
Nav, ko darīt!»

— Viņa gribēja teikt — savu enerģiju, — Pauls 
man nāk talkā. Kamēr tie abi pārējie… Kas? Viņi 
valdās, lai nezviegtu. Kas notiek?

— Tātad — marš, augšā, kostīmus mugurā, pēc 
desmit minūtēm mēs gaidām pērtiķus un mēģi-
nājumu. Aiziet!

— O, bet tu gribi būt vadoša, — Laura koķeti 
smaida man tieši ģīmī. — Valdonīga. 21. gadsimta 
sieviete ar lielo… burtu!

— Ar lielo «bē», — Amanda paņem Lauru aiz ro-
kas.

— Edgar! — lai atrautu viņu no aizejošā negaisa 
apjūsmošanas, man milzis ir jāsakrata kā vecais 
dzīvsudraba termometrs. — Tu apjēdz, kas tikko 
notika? Viņas atklātā tekstā ņirgājās par mūsu ie-
ceri, par mūsu…

— Stop! Māru, esi rāma! Jā, mēs esam kopā, 
mēs esam četri, mēs esam nešķirami kopš pirmās 
klases, jā, — viņš deklamē un skaitāmpantā tikko 
dzirdami ietrīsas izsmējīga nots. Tā ir piedzimusi 
un augs, un, gluži kā tikko pēc pamošanās, acu-
mirklī es zinu, par ko tā izaugs. Tam nav vārda, es 
vēl meklēju.

— Un mēs būsim kopā līdz kapa malai. Āmen, 
— Mārtiņam smiekli var nākt no tā vien, ka vējš 
pēkšņi maina virzienu, bet te… — Māru, tu atkal 
sāc to savu…

— Liecies mierā! Neredzi — viņa… ir stresā, — 
Pauls iebiksta man mugurā  un pārtrauc tikko 
dzirdamu murmināšanu, kas pēdējā laikā mani 
pārņem apjukumā, bailēs, nojautās.

— Tās abas… Viņas ir kā zibens un pērkons. 
Viena rūc, otra zibina, abas kopā — negaiss, — 
es ņemu pie rokas savu mūžīgi mūžos uzticamo 
Paulu, mēs ejam iekšā. Mārtiņš turpina sprak-
stēt:

— Jā, tvanīgā vasaras dienā, kad visi grib mes-
ties pa pliko, no debesīm nāk šī stihija, kas apvērš 
mūs…

— Negaiss! Tas ir slikts, nejauks gaiss, nekāda 
stihija. Viss, pietiek. Mēs. Ejam. Mēģināt. Ê



Jana Egle (1963) 
dzīvo Liepājā. Beigusi 
Literāro akadēmiju. 
Publicējusies 
kultūras periodikā un 
kopkrājumos, dzejas 
grāmata Dzirdēt 
noklusēto (2002). 
Prozas lasījumu žūrijas 
galvenā balva (2015). 
LALIGABA par stāstu 
krājumu Gaismā (2016). 
Nupat iznācis stāstu 
krājums Svešie jeb 
Miļeņkij ti moj (2018).

8

proza

«Lūdzu, piedod!
Es nezinu, vai Tev tas ir vajadzīgs, bet, pat ja Tu 

neatbildēsi, man ir svarīgi to pateikt. Lūdzu, pie-
dod!

Sestdien man ir nelielas svinības. Es ļoti prie-
cāšos Tevi redzēt. Pēcpusdienā. Baltajā mājā. Zini, 
es joprojām dzīvoju Baltajā mājā.»

Lilija tikko ir aplējusi savu rīta kafiju. Uz lie-
lo, tumšzaļo krūzi ar atskabargainiem it kā indiā- 
ņu, it kā indiešu ornamentiem viņa ber vienu 
gruntīgu tējkaroti maltās kafijas. Mazliet kanēļa 
ar bergamotu, mazliet vaniļas un labi daudz uz-
karsēta piena. Balta, viegla un aromātiska kafija 
bez cukura. Ierastā tvērienā abām plaukstām ap-
ņemot krūzi, it kā tai nebūtu lielās, ērtās osas, Li-
lija vispirms sasilda nosalušos pirkstus. Tie salst 
vienmēr. Viņa izklaidīgi pēta īsi apgrieztos nagus, 
mazliet ieplaisājušos ienadžus un sauso, bālo un 
krunkaino delnas virspuses ādu. Savelkot un at-
laižot dūres, zem tās kā zili tārpi ložņā kustīgas 
dzīslas. Kad pirksti ir sasiluši, Lilija noliek krūzi 
un skatās ārā pa logu. Jau gadiem viņas rīta ri-
tuāls nav ticis izjaukts. Kafija. Pirksti. Ainava aiz 
loga. Līdz pat šodienai viņa nebija apjautusi, ka 
tas ir tik organiski, tik nemainīgi un droši. Kafi-
ja. Pirksti. Ainava aiz loga. Un nu tā vēstule. Tā 
nojauc ritmu. Tā ložņā kā tārps, bet jau krietni 
dziļāk un nepārredzamāk, ne tā, kā acīm saskatā-
mās dzīslas zem viegli spīdīgās, sakrokotās delnu 
ādas. 

Aploksne bez pastmarkas, bez adreses, neaiz-
līmēta. Ļoti smalki, vienmērīgi mazie burti un 
kaligrāfiski uzsvērti un izlocīti lielie. Lilija ilgi 
skatās uz vēstuli, pēta katru tintes līniju, katru iz-
liekumu un cilpu, viņa ir redzējusi šo rokrakstu. 
Tomēr neatceras rakstītāju... Bet ir tik ļoti daudz 

kā, ko viņa vairs nespēj atcerēties. 
Zvana telefons, Lilija attopas, ka, vēstuli pētī-

dama, nav izdzērusi savu kafiju. Meita vienmēr 
zvana vienā un tajā pašā laikā, divas reizes dienā 
— deviņos no rīta, kad Lilija tikko ir maziem mal-
ciņiem lēni iztukšojusi savu kafijas krūzi, un va-
karā sešos. Lilija sīkiem solīšiem piesteidzas pie 
aparāta, kurš jau gadu desmitiem stāv uz plaukta 
priekšnamā.

— Labrīt, mamm!
— Labrīt, Mar..., Žan..., Ingrīd, — Lilija nedroši 

atsaucas. 
— Žanete, mamm, te es — Žanete.
— Jā, Žanete, es zinu, piedod.
— Kā gulēji? Kā jūties? Vakarā es piebraukšu pie 

tevis, vai nevajag ko atvest?
Mazā šķērsieliņā aiz trim mājām ir neliela pri-

vātbodīte. Pašu steidzamāko te var gan nopirkt, 
gan dabūt uz krīta, un trīsreiz nedēļā saimniece 
Luīze, neliela tuklīte ar mazām rokām un smal-
kiem pirkstiem, jau rīta agrumā mīca mīklu, kuļ 
olas un, šķaudīdama un nemitīgi smiedamās, cep 
smalkmaizītes. «Man ir alerģija no kviešu mil-
tiem,» viņa priecīgi pavēsta ikvienam, kurš uzku-
ļas tieši brīdī, kad Luīze šķauda kā kaķis četras 
vai piecas reizes no vietas. Pirmdienās viņa uz-
bur kārtainās mīklas brīnumus — kruasānus, na-
poleonus, austiņas un siera standziņas. Trešdie-
nās rauga mīklas ābolmaizi un nepieklājīgi gardo 
biezpienmaizi, kanēļa pīnītes, sēņu un speķa pī-
rāgus, bet piektdienās putukrējuma kūciņas, gro-
ziņus ar augļiem un karameļu krēmu, eklērus un 
citas smalkās lietas. «Visu reizē nedrīkst un katru 
dienu arī ne, tad kundes izvirst un nemaz vairs 
neprot novērtēt,» zinīgi klāsta Luīze. «Bet, ja ne-
dēļu jāciešas, tad zina vērti. Jau iepriekšējā vakarā 
nāk un miedz ar aci, un rakstās rindā, ka tā vien 
jāskatās, lai visiem pietiek. Nogaidījušies. Gai-
dīšanas laiks pat smalkmaizīti padara vērtīgāku, 
ilgotāku.» Pats īpašnieks Arnolds nereti stāv aiz 
letes, kalsns, melnmatains piecdesmitgadnieks 
ar kumpu degunu, brūnām, it kā mūžam izbrīnī-
tām acīm un vienmēr trīsošām nāsīm, gluži kā sa-
trauktam arābu rikšotājam. Visas veikala smaržas 
un smakas nemitīgi kairina viņa deguna gļotādu, 
tas nav viegli, domā Lilija. Viņa zina, viņas de-
guns visu mūžu ir bijis pašas ienaidnieks ar savu 
nedabiski smalko un niansēto ožas spēju. 

— Šķiet, ka man neko nevajag, — Lilija vilcinā-
damās atbild meitai. Kafijas vēl ir pietiekami, to 
viņa atceras. — Žanete? Kas šodien par dienu?

— Sestdiena, — Žanete attrauc. — Kāpēc tu jau-
tā?

— Tā jau man likās, ka Luīze eklērus cepa vakar, 
nujā, tad vakar bija piektdiena, un šodien ir sest-
diena, — pavisam loģiski secina Lilija, neatbildot 
uz jautājumu, kāpēc viņai jāzina, kas par dienu. 

— Labi, mamm, tad es būšu kaut kad pēc pie-
ciem. 

Lilija iešķībi uzmet skatienu vēstulei uz gal-
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Ilustrācija – Sanita Skalbe
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da. Sestdien. Pēcpusdienā, Baltajā mājā. Šodien ir 
sestdiena, teica Žanete. Lilija īsti neatceras ceļu 
uz Balto māju, tas bija tik ļoti sen, pēdējā laikā 
viņa vienatnē neiet tālāk par Luīzes un Arnolda 
bodīti trešdienās un piektdienās, pirmdienu kār-
tainās mīklas maizītes viņai nepatīk, tās ir pārāk 
drupanas un sausas. Viņa noteikti atceras tikai 
to, ka līdz mājai ir jāuzkāpj, tā ir augstu, tieši gar 
fasādi ved kāda plašāka iela, taču līdz tai jākāpj 
pa šauru, kaltiem akmeņiem bruģētu ieliņu. Lilija 
ir pārliecināta, ka, izejot no mājas, solis pats aiz-
vedīs līdz Baltajai mājai. 

Viņa saģērbjas viegli un brīvi, balināta lina 
svārki ar volānu un baltā broderī izšūtā kokvil-
nas blūzīte labi sader ar ziedošajiem baltajiem ce-
riņiem mājas priekšā. Izgājusi pa durvīm uz ielas, 
Lilija mirkli atspiežas uz spieķa un vairākas rei-
zes paveras te uz vienu pusi, te otru. Gar ceri-
ņiem var aiziet līdz smalkmaizīšu bodei. Lilijai ir 
sajūta, ka īstais ceļš ved pretējā virzienā, viņa pa-
griežas un lēni, bet izlēmīgi dodas lejup pa šauro 
ietvi, kas piekļaujas plašai asfaltētai ielai.

Bija tiešām prātīgi paņemt spieķi, viņa nospriež 
jau pēc pāris kvartāliem. Ejot līdz Luīzes un Ar-

nolda bodītei, Lilija to izmanto pavisam reti, tikai 
dienās, kad gaisā plosās magnētiskās vētras, tās 
ļoti ietekmē viņas pašsajūtu, asinsspiediens svār-
stās, un reizēm galva pavisam sareibst. Šodien ir 
laba diena, taču, ejot lejup pa nogāzi, spieķis ir 
īstais ceļabiedrs. Un vēl jau būs jākāpj augšup. Li-
lija attopas, ka vēstuli laikam ir aizmirsusi mājās 
uz galda... Eh, viņa nopukojas, nu, lai, tomēr at-
ver pīto somiņu un brīdi pārcilā naudas maciņu, 
ķemmi, spogulīti, lūpukrāsu, divas vecas teātra 
izrāžu programmas — ak Dievs, cik sen Lilija nav 
bijusi teātrī! —, vēl tur ir daži pirkumu čeki, at-
klātne ar Jaunavu Mariju, nē, Lilija nav īsti pār-
liecināta par savu ticību, drīzāk viņa netic, tomēr 
dažkārt viņai ir mazliet bail, ja nu Dievs tomēr ir, 
un kā tad tas būs, kad viņā stundā būs jāstājas tā 
priekšā un jāatbild par visiem saviem grēkiem un 
kļūdām, par lūgšanām, kas piepildītas, bet sagā-
dājušas tikai sāpes un vilšanos. Lilija grib pa īs-
tam noticēt, bet ticēšana jau nav sev iestāstāma 
vai iestādāma kā puķes sēkliņa. Vai nu tu tici, vai 
netici, un, ja tu šaubies par savu ticēšanu, tad ir 
pilnīgi skaidrs, ka netici.

Vēstules somiņā nav. Tikai novēdī viegla lavan-
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das smarža, Lilija vienmēr ir tiekusies, lai ap viņu 
viss būtu dzidrs un svaigs, lai, pasarg Dievs, ne-
kas nesastāvētos un neiesmaktu.

Tu labi smaržo, Viņš vienmēr teica, apskaujot 
Liliju. Viņa neticēja un ikreiz šaubījās, nemitī-
gā kustība, darbi un tveice izspieda sviedrus; es 
smirdu pēc zirga — tā bija pirmā doma, kad die-
nas vidū pa durvīm pēkšņi iebrāzās Viņš, strau-
jais vējš, negaidīts un reizē tik ļoti gaidīts. Pagaidi, 
es esmu sasvīdusi, noskalošos, viņa mulsi raisījās 
ārā no Viņa rokām. Nē, nē, beidz, Viņš dziļi ie-
vilka elpu, degunu iespiedis Lilijas īsi apgriezta-
jos, bet kuplajos, melnajos matos. Tu smaržo pēc 
sievietes, pēc īstas sievietes, saproti? Lilija sarka 
un neticēja. Cik ilgi tu paliksi? Divus mēnešus, 
varbūt mazliet vairāk, Viņš nepārliecināti notei-
ca, aizgriezis seju, it kā pētot, kas istabā ir citādi, 
kas jauns. Lilijas mājās nekad nekas nemainījās, 
ja nu vienīgi kāda sedziņa uz galda, kāds paklājs 
pie gultas, kāda krūzīte sasistās vietā, kāds vēl ne-
bijis istabas augs, kādas citas sveces izdegušo vie-
tā, kāda jauna fotogrāfija sekcijā aiz stikla. Nekas 
nemainījās. Tikai viņa pati pamazām novecoja, te 
divdesmit seši, te jau trīsdesmit, trīsdesmit trīs...

Pēc nedēļas Viņš vienmēr pieklusa. Rokas jo-
projām ik nakti cieši kļāvās ap viņas ķermeni, 
Lilija nebeidza brīnīties, cik precīzi savijas viņu 
augumi, it kā katrs ieloks viņas stingrajā, pilnī-
gajā miesā būtu paredzēts tieši Viņa kalsnajiem, 
asajiem kauliem, kurus gandrīz vai bija iespējams 
saskaitīt. Lilija to arī darīja — atslēgas kauls, ple-
ci, viena, divas, trīs ribas, vīrišķīgs, ciets krūtsgals 
(pieskarties ar lūpām), četras, piecas, beidz, man 
kut, šaurs iegurnis, gūžas kauls, āda, lūpas, elpa, 
mēle. Lilijas kaulus viņš neskaitīja, tas jau arī ne-
maz nebija tik viegli, plaukstas un lūpas slīdēja 
pa viņas silto, spriego ādu bez skaita, vēl un vēl. 
Pēc tam, cieši piekļāvies, vēl sakarsis, viņš dziļi 
vilka nāsīs gaisu no Lilijas krūšu bedrītes. Pēc kā 
es smaržoju, viņa jautāja. Naktīs pēc tikko cep-
tas maizes, no rīta rūgteni — pēc samtenēm un 
dažreiz pēc zaļiem āboliem, un vēl tev ir smarža, 
kuru es nespēju atminēt, varbūt tā ir īstā, tieši ta-
vējā, viņš iesmējās. Tā ir reti, tikai tad, kad es do-
dos prom. Viņš pieklusa. Es mīlu tevi, tu to zini? 
Jā. Zinu, viņa atbildēja, smaržodama pēc siltas 
maizes.

Otrās nedēļas beigās nakts skāviens joprojām 
neatslāba. Patiesībā tas neatslāba nekad. Bet šad 
un tad nakts vidū Viņš rāvās augšā ar īsu, vaidam 
līdzīgu ieelpu. Lilija zināja, ka drīz Viņš kļūs ne-
runīgs. Tad kašķīgs. Un vēl pēc nedēļas kādu rītu 
pievilks viņu sev klāt tik cieši, lai nav iespējams 
paskatīties acīs, ar lūpām iejauksies viņas biezajā 
cekulā, un katrs vārds kā smags, silts akmens iz-
runājot atsitīsies pret galvas ādu — es vairs neva-
ru, man ir jāiet. Es atgriezīšos.

Lilija jau kādu brīdi ir kāpusi lejup, nenogrie-
žoties sīkajās, nenozīmīgajās šķērsielās, kur no 

pagalmu stūriem sārtbalti puto maijrozītes, mā-
koņiem saziedējušie ceriņi visās debesu nokrā-
sās, dveš tuvās piejūras sūrums, ziedu gaistošais 
aromāts un nekad nezūdošā kaķu un cilvēku urī-
na asā dvaka. Te iela izlīdzinās un Lilija uz brīdi 
piestāj. Ir vēsi, saule aumaļām vien gāž pār pilsē-
tu savu gaismu un siltumu, taču Lilijai vienmēr 
mazliet salst. Viņa stāv, ar plaukstu aizēnojusi 
skatienu, un veras uz vienu pusi, uz otru. Daži 
sakarsuši garāmgājēji vasarīgās drānās, iesvīdu-
šiem pakaušiem un pirmo saulaino dienu nosār-
tinātu ādu, klusēdami paiet viņai it kā garām, it 
kā cauri, viņi visi aiziet vienā virzienā, taču Lilija 
ne zina, bet nojauš, ka viņas ceļš ved uz otru pusi. 
Karsta vēja brāzma ik pa brīdim sapurina viņas 
lina svārkus un joprojām biezos un stingros, bet 
pavisam nosirmojušos matus, kad viņa nesteidzī-
gi, pret spieķi atspiezdamās, turpina gājumu. Nu-
pat viņai šķiet, ka atceras ceļu, nākamajā šķērs- 
ielā jānogriežas pa labi. Saule skatās mugurā, 
melna ēna slīd pa priekšu, bet Lilija pavisam bal-
ta min tai uz pēdām.

Lilijas dzīvoklītī toreiz nebija ūdensvada, ik 
dienu viņa gāja uz ūdens pumpi divus kvartālus 
augstāk ar spaini vienā un kanniņu otrā rokā — 
dzeramā ūdens vajadzēja mazāk. Ar ūdeni dzīvo-
jās pagalam taupīgi, rokas bija vājas un nest — tik 
ļoti smagi. Tajās reizēs, kad no debesīm nokrita 
Viņš, tad sanesa tik daudz, ka varēja skalināties 
un šļākāties nerēķinot un netaupot. Viņš mēdza 
pieliet pilnus lielos ūdens katlus virtuvē uz mal-
kas plīts, iekurt uguni, nolikt skārda vannīti ar jau 
ielietu vēso turpat līdzās uz grīdas. Es saliku tev 
ūdeņus, Viņš teica, mazgājies, peldies, nirsti kā 
nāra, izglāsti visas savas krociņas. Un domā par 
mani, kamēr mazgājies. Es iziešu pastaigā, man 
jāatvēsinās. Un es domāšu par tevi, visu laiku par 
tevi. Tu taču zini, es tevi mīlu. Un tad es nākšu 
mājās.

Durvis aizsitās, un Lilija smaidīdama no kat-
liem ielēja karsto ūdeni vēsajā, mazgājās, nira kā 
nāra un glāstīja savas krociņas. Un domāja par 
Viņu. Un bez vārdiem nedroši lūdzās, lai kas mai-
nās, lai notiek kaut kas tāds, ka viņš paliek šeit un 
vairs nedodas prom. Varbūt ne šoreiz, varbūt nā-
kamreiz vai vēl pēc trim reizēm. Aiz loga pama-
zām satumsa. Ūdeņa vannītē bija daudz, un tas 
bija sildīts uz dzīvas uguns, Lilija uzsila karsta, 
spriega un sārta. 

Viņš pārnāca mikliem matiem, līksms un kus-
tīgs kā kucēns. Neslēdz gaismu, Viņš iečukstēja 
Lilijai ausī, paceldams viņu siltu un mīkstu uz sa-
vām vēsajām rokām, lai ienestu istabā. Viņi lēni 
glāstīja viens otru, Lilija ar pirkstu galiem juta 
zvīņas uz Viņa auguma, tad tāpēc viņš negribē-
ja gaismu, viņš ir pārvērties par zvīņainu jūras 
briesmoni; Lilija saoda jūras mēslu dvaku Viņa 
matos un sagaršoja sāli uz zvīņainās ādas. Kur tu 
biji, kas ar tevi noticis, viņa smējās, kad rimušies 
abi atkal gulēja ciešā skāvienā viens otra ielokos. 

Jana Egleproza Balta māja kalna galā
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Lilija, es atradu māju! Es nopirkšu tev māju, vai tu 
esi pamanījusi — tur, pilsētas rietumu pusē, pašā 
augstākajā vietā. Celta no baltiem akmeņiem un 
apjumta ar sarkanu skārdu. Balta māja kalna galā, 
es tev to nopirkšu. Lilija joprojām smējās, ar pirk-
stiem velkot zīmes uz Viņa zvīņainās muguras. 
Nesmejies, lūdzu, es nopelnīšu daudz naudas un 
nopirkšu tev māju.

Kāpēc tev visa āda ar zvīņām? Man šķita, ka tu 
esi pārtapis pasaku pūķī un nolaupīsi mani, lai 
aizvestu prom tur, nezin kur. Aizvestu sev līdzi, 
un mēs paliktu kopā. Katru dienu, katru brīdi. Tu 
taču gribi palikt kopā? Iesmējies Viņš izlēca no 
gultas un iededza gaismu. Es biju jūrā peldēties, 
man nebija dvieļa, bet es tik ātri skrēju pie tevis, 
ka, ūdenim vējā žūstot, visas smiltis un jūras aļģes 
piekalta pie ādas. Jā, es tagad esmu jūras bries-
monis. Lilija platām acīm skatījās uz Viņa ādu, uz 
palagiem, uz grīdu, visur balta jūras smilts un ap-
kaltušas jūraszāles. Piedod, Viņš teica, es iešu no-
skaloties tavā ūdenī, kur tu niri, mani gaidīdama. 
Un tad visu te sakopšu. Lilija smējās, un asaras 
ritēja smilšainajos palagos. 

Iedama viņa ir mazliet pagurusi, bet tepat 
ir mazais parks ar strūklaku, to viņa atceras, te 
arī nekas nav mainījies. Lilija apsēžas uz soliņa 
pie divām akmens zivīm, kuras vemj ūdeni stā-
vus gaisā, tās cieši savijušās, gluži kā viņa reiz ar 
kādu, Lilija saspringti pūlas atcerēties tā cilvēka 
vārdu, taču tas kaut kur pagaisis, iejucis visā tajā 
ļaužu, notikumu un ainavu gūzmā, ko nekādi ne-
izdodas salikt pa vietām, un pēc tam atrast, kura 
bija tā īpašā vieta, kur nolikts, lai neaizmirstas. 
Vārda Viņam nav, un Lilija atslābst, viņai nekad 
nav izdevies kaut ko atcerēties saspringstot un 
piepūloties. Vien, ja sanāk piemirst, ka jāatceras, 
tad vajadzīgais pats kā atspere izlec visnegaidī-
tākajā brīdī. Lilija skatās uz zivju mitrajiem, ne-
veiklajiem ķermeņiem un biezajām lūpām. Debe-
sis aizvilkuši mākoņi, pasaule vēl gaiša, taču liepu 
lapotnēs, cita citu dzenādamas, ieskrien kaislīgas 
brāzmas, sapurina, draudīgi sačukstas, atkal no-
rimst. Lilijai nav ne jausmas, cik ilgi jau viņa ir 
ceļā. Viņa ir mazliet pagurusi, joprojām ir vēsi, bet 
šķiet, ka drīz mērķis būs klāt, aiz parka vēl jāno-
iet gar mazo fuksiju krāsas pareizticīgo baznīci-
ņu, tad atkal pa labi, un tur, jā, tur ir jābūt bruģē-
tajam ceļam uz augšu. Un pašā augšā, kalna galā, 
— Baltā māja, vieta, kur beidzot gūt mieru. Liliju 
tur gaida.

Un tad Lilijas vēlēšanās piepildījās, Viņš pali-
ka. Pēc trim vai piecām reizēm Viņš vairs nespēja 
doties prom. Lilija jau bija pamanījusi pāris ie-
priekšējās atgriešanās reizēs, ka Viņa vienmēr 
klusā elpa ir sākusi čīkstēt un gārgt. Ka Viņš vairs 
neiebrāžas kā vējš, ka vairs nenes Liliju uz ro-
kām. Katru reizi, kad Viņš ienāca viņas mājā, visa 
telpa piepildījās ar Viņu dziļumā un augstumā, 
līdz griestiem, līdz smalkākajai spraudziņai, viss 

apkārt kļuva par Viņu — svaigu, dzidru, spēcīgu 
un skanīgu, Lilija vienmēr peldējās Viņā, ieplū-
da dzidrumā, piesūcās svaiguma un dziļi saelpo-
jās spēka. Un nu, pat nemanot, pa kuru laiku, tas 
pamazām bija izdzisis. Telpa joprojām bija pilna 
Viņa, bet tas bija citādi, varbūt pat mazliet grūti...

Tu taču zini, ka es tevi mīlu, Viņš kā lūdzot sa-
ņēma viņas roku, pēc tam apskāva nedrošā, bet 
joprojām siltā skāvienā. Tu labi smaržo, matos 
pie auss sēca sagurusi elpa. Pēc kā es smaržoju, 
Lilija jautāja. Es palikšu te, mīļā, pie tevis. Pavi-
sam, Viņš teica, neatbildējis uz jautājumu. Lilijai 
gribējās priecāties, bet nesanāca. Manas lūgšanas 
ir piepildītas, beidzot, cik labi, Viņš paliks te, viņa 
bez līksmes sevī atkārtoja vēl un vēl. 

Lilija lēni soļo tālāk, iziet no parka un apjukusi 
skatās apkārt. Te viss ir citādi, nekā viņa ir gaidī-
jusi. Baznīciņas nav, un ielas aiziet pavisam ci-
tos virzienos, ne turp, kur viņai jānogriežas, lai 
sasniegtu Balto māju. Kamēr Lilija apjukusi gro-
za galvu, no debesīm sāk pilēt retas, bet smagas 
lāses, tās šur un tur asi cērtas pret viņas ādu un 
iekrāso pelēki caurspīdīgus mitrus plankumus 
viņas baltajās drānās. Salst. Lilija pakāpjas ietves 
malā un nostājas zem lielas kļavas. Stumbrs ir rē-
tains un silts, Lilija tam cieši piespiežas, ārpusē 
lietus krīt aizvien smagāks un biezāks, bet te viņa 
jūtas pasargāta. 

Garām sasmiedamies un spiegdami paskrien 
daži jauni cilvēki, nepamanot zem koka stāvošo 
sievieti. Steidzīgi aiziet vīrietis uzvalkā ar lietus-
sargu. Lilija noskatās, cieši ieķērusies spieķī, viņa 
ir apjukusi, nogurusi un jau krietni nosalusi. Nāk 
atkal bariņš jauniešu, visi puiši, droši, mierīgi, lie-
tus līst pār viņu tumsnējām sejām un melnajām 
acīm, bet viņi nebēg un nevairās, viņiem tuvo-
joties, Lilija dzird, ka tie sarunājas svešā valodā, 
pilnā nazālu, krācošu skaņu, teikumi sākas kaut 
kur virs galvas, pēc tam svelpdami un grūstīda-
mies kopā ar lietu krīt lejup, asfalta ieplakās no-
grimstot jau satecējušajās peļķēs.

— Ken ai help jū, mem? 
Lilija sabīstas, cieši līdzās ieraugot melnīgsnēju 

seju un brūnas acis. Viņš smaržo pēc jūras mēs-
liem un acumirklī ir piepildījis visu Lilijas patvē-
rumu ar savādu, asu, bet ne netīkamu smārdu. 
Lilija skatās uz seju, pār kuru no deniņiem līdz 
zodam lēni notek smalka urdzīte, un ciešāk pie-
spiež pie krūtīm somu. 

— Ken ai help jū? — viņš atkārto, Lilija nesa-
prot ne vārda, tikai purina galvu. Nē, nē, viņa ne-
ies puisim līdzi, viņa neatdos somiņu, viņa nepa-
dosies, viņa kliegs, ja vajadzēs. Un drošības dēļ 
ieķeras vēl stingrāk spieķī. Ja nu kas.

Pārējie puiši kaut ko sauc dīvainajā valodā, un 
uzbrucējs laikam pārdomā. Viņš uzsmaida Lilijai 
un atgriežas savā barā. Viņi aiziet, puisis vēl reizi 
pagriežas un noskatās, taču atpakaļ nenāk, vis-
apkārt paliek tikai asā smarža, Lilija no bailēm un 
vēsuma trīsēdama, to vairākas reizes dziļi ieelpo. 

Jana Egleproza Balta māja kalna galā
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Tā kairina ožu un gurdina.
Lietusgāze rimstas. Kļava Liliju ir nosargājusi 

diezgan labi, viegls miklums ievilcies apģērbā un 
matos, taču viņa tiešām nav samirkusi. No mā-
koņu malas atkal izlien saule, viss apkārt mirdz 
lietus lāsēs. Lilija vēl mirkli paliek zem kļavas, bet 
savādais, gurdinošais smārds ir izgaisis, un viņa, 
smagi pret spieķi atspiezdamās, iznāk gaismā. 

Viņš ļoti centās. Bet Lilija nemācēja ar Viņu 
tādu būt. Telpas joprojām bija pilnas Viņa, bet tur 
nebija vairs ne svaiguma, ne dzidruma. Un nu tas 
bija visu laiku, katru dienu, katru stundu, katru 
mirkli. Gaiss sastāvējās, sabiezēja, bija grūti el-
pot... Viņa lēni slīka. Viņš zaudēja spēkus ar katru 
dienu, zāļu iepakojumi un pudelītes krājās, ārsti 
šūpoja galvas. Viņš lūdza piedošanu. Es tevi mīlu, 
piedod, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņa nesa ūde-
ņus viņiem abiem un ik brīdi, kad vien tas bija 
iespējams, skrēja uz jūru. Nopeldēties, kailai stā-
vēt vējā, ieelpot, saost spēku un atbrīvotību. Un 
cīnīties un atvairīt domas par to, ka viņa uz to 
bija cerējusi, lūgusi. Lai Viņš paliek te, pie viņas. 
Lai notiek kas tāds, ka Viņš paliek.

Pēc pusotra gada Viņam pārstādīja sirdi. Tas ir 
brīnums, Viņš teica, kad pirmo reizi pēc operāci-
jas viņiem ļāva pārmīt dažus vārdus. Brīnums. Li-
lija stāvēja pie Viņa gultas, ieģērbta sterilās slim-
nīcas drānās, ar masku uz sejas, un raudāja. Viņš 
atlaba, ārstu konsilijam katru reizi apmierināti 
mājot ar galvām. Viss noritēja tieši tā, kā bija plā-
nots, un divus mēnešus pēc operācijas Viņš at-
griezās mājās. 

Man ir pazudusi oža, Viņš klusi teica, iegājis is-
tabā. Es neko vairs nesaožu. Lilijai bija bail Viņu 
apskaut, tik trauslu, vēl kalsnāku un caurspīdīgā-
ku nekā agrāk, un ar svešu sirdi krūtīs. Viņa tur-
pināja nest ūdeni viņiem abiem, pēc mēneša Viņš 
pievienojās, nesdams dzeramā ūdens kanniņu, 
un nepagāja nemaz tik ilgs laiks, kad Viņš atkal 
sanesa visu ūdeni viņu kopīgajām mājām. 

Oža neatgriezās. Un naktīs viņi gulēja nesa-
skaroties. Brīvdienās gāja pastaigās, pārmīdami 
tik nesvarīgus vārdus un teikumus, ka ne viens, 
ne otrs pēc tam nespēja atcerēties, par ko viņi 
bija runājuši. Tikai reiz, kad pretī nāca vīrietis ar 
suni, brūnu, lunkanu un ņipru taksi, Viņš, pats 
neapjaušot, tvērās pie Lilijas rokas. Labdien, En-
gelmaņa kungs. Labdien, kā jums klājas, kā jūta-
ties, tikpat ņipri izlocīdamies kā suns pie kājām, 
atsaucās slaidais, ļoti garais vīrietis, nenoņemot 
melnās acenes. Ir patiešām labi, Viņš mierīgi at-
bildēja. Viss ir labi, drīz jau man atkal pie jums. 
Atrādīties. Man prieks, ka ņemat vērā ieteikumu 
staigāt, kustēties, dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, mazliet 
pieliecies no augšas teica ārsta kungs bezierunu 
intonācijā. Zem tumšajiem aceņu stikliem nozi-
bēja balti zobi, un taksis, dīdoties aptinies ar sai-
ti ap ārsta kājām, nepacietīgi ievaukšķējās. Visu 
labu, Engelmaņa kungs. Paldies.

Viņš uzreiz atlaida viņas roku. Kādu brīdi 

viņi gāja klusēdami. Es nepajautāju, kur viņi lika 
manu sirdi. Visā tajā laikā es ne reizi to nepajau-
tāju, ne pirms, ne pēc tam. Lilija apmulsa, viņiem 
taču ir noteikumi, instrukcijas, es nezinu, utili-
zācijas kārtība. Tu taču vēl vari to pajautāt. Kādu 
brīdi Viņš atkal klusēja. Es viņiem neticu, visbei-
dzot viņš izgrūda caur zobiem. Es nezinu, kur ir 
mana sirds.

Naktī Viņš grozījās un vaidēja. Lilija izstiepa 
roku un mierīgi uzlika Viņam uz pleca, taču tas 
nelīdzēja. Lilija izslīdēja no iesildītās gultas un, 
gaismu neieslēgusi, izgāja virtuvē. Ar krūzi pa-
smēla ūdeni no pustukšās kanniņas, iedzēra pā-
ris malkus, atlikumu atlēja atpakaļ kannā. Istabā 
Viņš sēdēja gultā, vērdamies pretējā sienā. Lilij, 
es redzēju sapni. Lilija ielīda atpakaļ savā vietā, 
sega un palags maigi ietvēra viņu pašas sakrāta-
jā un sataupītajā siltumā. Es redzēju sapni, Viņš 
atkārtoja. Bet Lilija neko nejautāja, un Viņš klu-
si runāja tālāk. Operācijas laikā es pamodos, bet 
nespēju ne runāt, ne kustēties. Es visu redzēju. 
Engelmanis manu sirdi iemeta alumīnija kannā, 
un visi izlikās, ka neko neredz. Māsas, anestezio-
logs, kaut kādi asistenti. Tur bija ļaužu pūlis, un 
neviens nelikās zinis, ka Engelmanis izmet manu 
sirdi kannelē zem operāciju galda. Kādu brīdi 
Viņš klusēja. Tad turpināja. Un tad viņš pabei-
dza šūt manas krūtis un izgāja, es paliku uz gal-
da kails un tukšs, pilnīgi bezspēcīgs, līdz piepeši 
sajutu, ka spēju celties, spēju nostāties uz kājām, 
un nolēmu Engelmani izsekot. Man nevajadzēja 
skatīties atpakaļ, tomēr es to izdarīju un redzē-
ju sevi guļam uz operāciju galda, kailu, tukšu, ar 
tumši sarkanu vīli pār krūtīm, vados iepiņķerētu, 
caurulīti mutē. Brīdi minstinājies, tomēr atstāju 
sevi guļam un gāju līdzi Engelmanim.

Lilijai kļuva vēsi. Viņa vēl ciešāk iekūņojās segā 
un pievilka kājas pie vēdera. 

Mēs aizgājām līdz daktera mājām. Kanniņu 
viņš nevērīgi šūpoja rokā, man šķita, ka es dzirdu 
retus sirdspukstus dobji atbalsojamies alumīnija 
tvertnē. Man liekas, viņš zināja, ka eju viņam lī-
dzi. Jo pie mājām viņš tik ātri atslēdza durvis un 
iespruka iekšā, ka nepaspēju ieskriet līdzi un pa-
liku ārpusē. Kādu brīdi stāvēju bez apjautas, ko 
darīt tālāk, nezinu, cik ilgi. Sapnī jau laiks rit ci-
tādi nekā dzīvē. 

Viņš atkal pieklusa. Tad pagrieza galvu uz Li-
lijas pusi, nakts tumsā acu vietā vīdēja tikai divi 
tumši iedobumi. Un tad es saodu smaržu, Viņš 
turpināja. Tu zini, ka man ir zudusi oža... Bet es 
skaidri saodu vārītas gaļas smaržu, ar sīpoliem, 
laurlapām, vircēm un mazliet ķiploka. Es pielavī-
jos pie loga, iekšā dega gaisma, aizkaru nebija, un 
Engelmanis ar milzīgu nazi grieza nost pa mazam 
gabaliņam no manas sirds. Tādas pelēkbrūnas, 
kūpošas sirds, tikko izceltas no katla. Viņš grie-
za, bet uz grīdas, pacēlies uz pakaļkājām, ap viņu 
virpuļoja taksis. Dakteris līksmi smējās un laiku 
pa laikam uzsauca — balsi! Un, tiklīdz taksis ierē-
jās, tā viņš iegrūda suņa rīklē gabalu manas sirds.

Jana Egleproza Balta māja kalna galā
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Viņai galvā 
piepeši atlec 
atmiņas 
atspere un 
izmet vārdu, 
ko Lilija 
tik ilgi un 
neveiksmīgi 
ir pūlējusies 
atcerēties 

Lilija vairs nespēja to klausīties, viņa ietina gal-
vu segā un nogūlās uz vēdera. Bet Viņš neturpi-
nāja. Brīdi sēdējis, arī atlaidās guļus un klusi vē-
rās griestos. Tā viņi nogulēja līdz rītam. Varbūt 
kāds no viņiem uz mirkli iesnaudās, varbūt ne. 
No rīta Lilija cēlās pirmā un sagaidīja Viņu ar 
brokastīm. 

Kad Viņš iznāca virtuvē, Lilija piegāja Viņam 
cieši klāt un apskāva. Viņa augums sadrebēja ne-
apzinātā pretestībā. Lilija piespieda galvu viņam 
cieši klāt, tā, ka īsie, biezie mati pajuka Viņam sejā 
un brīdi klusēja. Pēc kā es smaržoju? Kā smar-
žo mani mati? Viņa augums joprojām pretojās. 
Tu taču zini, ka es nesaožu, viņš murmināja. Vai 
tu mani mīli? Lilija jautāja vēl uzstājīgāk, paceļot 
skatienu un ielūkojoties Viņam tieši acīs. 

Es nezinu, Viņš novērsās. Es nezinu, Viņš tei-
ca mazliet skaļāk. Es nezinu, vai ar šo, svešo sirdi 
vispār ir iespējams mīlēt. Es nezinu, viņš gandrīz 
kliedza. Viņa augums atkal bija stiprs, un elpa 
nesēca un nečīkstēja, taču Viņš bija zaudējis ožu. 
Pavisam.

Tad ej prom. Lilija kliedza pretī. Es vairs neva-
ru un negribu. Man nav spēka, pilnas istabas te-
vis, nekā cita vairs nav, visur tu, katrā spraugā un 
līdz pat sienām un griestiem tikai tu, tik smags un 
necaurredzams. Man te vairs nav vietas, es pama-
zām izzūdu, noslīkstu, izšķīstu tevī un bezcerī-
bā. Ej prom! Tev manis vairs nevajag, tu esi stiprs, 
daudz stiprāks nekā agrāk. 

Atstājot kļavas patvērumu, Lilija piepeši ierau-
ga mazo fuksiju krāsas baznīciņu tieši tur, kur tā 
vienmēr ir stāvējusi. Tur, kur pirms lietus viņa to 
neatrada. Pasmaidījusi un pie sevis klusi nopu-
kojusies par pirmītējo satraukumu, Lilija jau pa-
visam gurdā solī griežas uz tās pusi un nu gan ir 
droša, ka līdz Baltajai mājai atlicis pavisam ne-
daudz, ko iet. Gaiss ir caurspīdīgi dzidrs un vel-
dzējošs, no visām pusēm nāk svaiga zāles, ceriņu 
un mikla asfalta smarža. 

Lilija lēni soļo, atspiezdamās uz spieķa, ceļš 
lēzeni ved augšup, bet viņa zina, ka pēdējais 
kāpiens būs visgrūtākais. Taču Lilija ir gata-
va to iet, kāpt augšup, kāpt sevī, Baltā māja vi-
ņai šobrīd šķiet kā ilga, grūta svētceļojuma gala- 
punkts, kur beidzot iegūt mieru un piedošanu... 
Viņa paiet garām baznīcai, nogriežas pa labi un 
vēl pēc pārdesmit metriem līgana kāpiena bei-
dzot šauras, stāvas bruģētas šķērsielas galā tieši 
pret sauli ierauga Balto māju. Lilija reizē ir atvieg-
lota un satraukta. Vēl tikai kāpiens, ne tik ilgs, cik 
stāvs. Brīdi atvilkusi elpu, satver spieķi ciešāk un 
dodas augšup. Būtu vieglāk, ja saule nežilbinātu. 
Ja nevarēs uzreiz, pakāpdama pusceļā atpūtīšos, 
Lilija sevi drošina. Taču lēni, prātīgi, ar uzticamā 
spieķa atbalstu viņa ir sasniegusi ceļamērķi. Lilija 
stāv mājas priekšā, skatās uz balto akmeņu sie-
nām, tad atgāž galvu un noraugās uz saules mir-
dzināto sarkana skārda jumtu. Visbeidzot paceļ 
drebošo roku un, sirdij apmetot kūleni, piespiež 

zvana pogu blakus durvju stenderei.
Atver jauna sieviete, tik ļoti līdzīga Viņam, ka 

Lilija uz mirkli apjūk. Jaunā sieviete brīdi skatās 
Lilijā kā brīnumā, tad lēkšus pārlec slieksnim un 
apkrīt viņai ap kaklu. Sieviete smaržo pēc jūras 
sūrmes kā Viņš un vēl kaut kā, ko Lilija pazīst, bet 
nespēj atcerēties.

— Ak Dievs, kur tu tik ilgi biji, es jau pavisam 
vairs nesapratu, ko domāt, ko darīt, biju aizskrē-
jusi līdz Luīzei un Arnoldam, viņi teica, ka nav 
redzējuši tevi kopš vakardienas, arī viņus satrau-
cu. Teica, lai saucu palīgā, ja jāiet meklēt. Gandrīz 
jau piezvanīju policijai, mamm, nu kur tu biji? 
Kur tu staigāji, mammu, un kas tā par vēstuli vir-
tuvē uz galda, kam tu to rakstīji? 

Lilija lēni kāpj pāri slieksnim un iet iekšā savā 
mājā. Nogurums neļauj parunāt, viņa aiziet līdz 
viesistabai un atkrīt lielajā, mīkstajā krēslā. Žane-
te pa ceļam ieskrien virtuvē, paņem no galda vēs-
tuli, no karafes ielej glāzi ūdens, tad ienāk istabā, 
apsedz Lilijas ceļus ar pledu, pasniedz mammai 
ūdeni un, piesēdusies uz grīdas pie Lilijas krēsla, 
piekļaujas viņas kājām. 

— Kam tu to rakstīji?
Lilija alkaini dzer ūdeni, tad rimstas — viņai 

galvā piepeši atlec atmiņas atspere un izmet vār-
du, ko Lilija tik ilgi un neveiksmīgi ir pūlējusies 
atcerēties. 

— Karelam.
— Karelam, mamm? Tētis ir miris, — Žanete 

runā un cieši raugās Lilijai acīs. — Tētis jau div-
desmit piecus gadus ir miris. Tu neatceries? 

Lilija noliek glāzi un pavelk pledu augstāk. Vi-
ņai patiešām ir auksti.

 — Mamm, es pārcelšos pie tevis, labi? Man tā 
būs ērtāk, nebūs jāmaksā īre, un te ir vairāk vie-
tas, mēs varēsim saimniekot kopā, pa abām sa-
nāks lētāk, es palīdzēšu tev tikt galā ar māju, ko? 

— Tu jau palīdzi, — kā tikko atmodusies saka 
Lilija. — Bet darbs? Tev darbs būs tālu.

— Būs labi, es tikšu galā. Tad es varu pārcelties? 
Uz to pašu istabiņu. — Žanete smaida, bet acis ir 
apmākušās un tumšas. 

Žanete piedzima, kad viņi jau dzīvoja Balta-
jā mājā. Lilijas ķeizargrieziena rēta dzija tikpat 
kārtīgi un pareizi kā Karela savulaik pārgrieztais 
krūšukurvis. 

Kad Karels naktīs pārliecās sievai un uzgūlās 
virsū ar joprojām stiegro un kalsno augumu, lai 
ar muti izglāstītu viņas visslēptākās un jutīgākās 
vietas, viņu rētas cieši piekļāvās viena otrai, un 
viņi abi juta, kā tās, tikko nomanāmi smeldzot, 
pulsē. No viņiem abiem kaut kas bija izņemts. 
No Karela izgrieza nāvi un izmeta ārā. No Lili-
jas — dzīvību. Mazu, asiņainu, pīkstošu dārgumu. 
Dāvanu, ko viņi bija pasnieguši viens otram. Bet 
rētas tuvības brīžos smeldza un pulsēja abiem 
vienādi.

Oža Karelam tā arī vairs neatgriezās. Viņš aiz-
gāja no viņas pēkšņi un negaidot. Naktī. Miegā. Ê

Jana Egleproza Balta māja kalna galā
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proza

Tagadne
Uztrūkstos no durvju čīksta un gandrīz izveļos 

no vecā dīvāna. Šķūnis ir krēslains, bet gaismas 
gana, lai apjaustu, ka esmu viena. Piepeši atkal 
sadzirdu skaņu. Mani iztrūcinājusi dzeņa kalša-
nas tirāde. Ātrā, nepārtrauktā skaņa miegā šķitusi 
kā durvju vēršanās. Atslīgstu dīvānā, klausoties 
sirdsklauvēs. Arī manās krūtīs kaļ mazs, noguris 
dzenis. Klusi iezvanās modinātājs. Veltu brīdi so-
ciālo tīklu jaunumiem, lai apjaustu, kādas būs šīs 
dienas gaitas, un tad ir jāceļas. 

Gaiss ir spirdzinošs. Ausmas pusē pamale krā-
sojas maigos pasteļtoņos. Dzeltenbālajās debesīs 
mijas rozā un zilas svēdras. Ieeju mājā pa dārza 
puses durvīm. 

Berot krūzē cukuru, doze izšļūk, un saldie 
graudiņi izbirst pa galdu. Dzirdot lamas, logu 
stikli iedžinkstas un ciešāk ieķeras rāmjos. Ja tā 
izšķīstu, būtu jāvelta ilgs laiks, lai dzēstu ma-
nas vizītes pēdas. Mīklu, kur gan pagaisis cukur-
trauks, neviens nespētu atminēt. Domās dzirdu, 
kā jūs ienākat virtuvē un cukurs čirkst zem so-
ļiem. Saslauku svešo saldmi un saberu dozē. Pa-
ņēmusi tējas krūzi, dodos uz istabu. 

Loga stūrī vīd zilas debesis. Uz baltajiem tilla 
aizkariem koku ēnu silueti saplūst ar sienas dēļu 
rakstu. Zari dejo, vēja roku vadīti. Brīdi vēroju 
saules staru ņirbu, tad gaismēnas apdziest. Peo-
niju saldā, vīstošā smarža savijas ar dēļu sveķai-
no elpu. Tālumā pa šoseju aiztrauc automašīnas. 
Man ir stunda laika, lai parakstītu. Jūs esat tuvu.

Daba un dienplūsmas gaismas zīmē viņpus 
stiklam, es radu šaipus. Vislabāk rakstās šeit, ve-
cajā mājvietā. 

Pieceļoties krēsls sasveras. Zilibalti svītrotais 
spilvens noslīd uz grīdas. Paceļu to un nolieku 
vietā. Virtuvē nomazgāju krūzi un rūpīgi noslau-
ku. Tad uzvelku kurpes un jaku, paņemu somu 
un, pārlaidusi skatu priekšnamam, izeju ārā, un 
dodos uz meža pusi. Atraitnīšu tumšzilās un 

dzeltenās sejiņas jautājoši nolūkojas. 

Pagātne
Zālē un krūmos ieaugušo māju lauku ceļa galā 

ļaudis atstājuši pirms daudziem gadiem. Da-
žās telpās laiks bija saudzējis logu stiklus, citviet 
spulgi un asi tie klāja brūno dēļu grīdu. Izbalēju-
šas, no sienas atlupušas tapetes plivinājās viegla-
jā vējā, kā gribot kādam pieskarties. Malkas plīts 
un saimniecības lietas virtuvē joprojām gaidīja 
izklīdušo saimi. Ģimenes pavards bija melns un 
izdzisis. Brīdi apcerēju ideju uzkāpt bēniņos, bet 
kāpnes izskatījās nedrošas.

Attālāk vīdēja šķūnis un pirts. Akas grodus bija 
saēdis laiks. Te ūdens vairs netiks smelts. Krūme-
ļi un asā, garā zāle pātagoja kailos stilbus. Pagal-
mam nepatika ziņkārīgā svešiniece, kas te klimta. 

Stefans, atspiedies pret mašīnas durvīm, smē-
ķēja simto dienas cigareti. Viena tumšo matu 
šķipsna bija izlauzusies no astes un plandījās 
vējā. 

«Mani fascinē pamestas mājas. Svešo dzīvju 
laika kapsulas,» es teicu, izbridusi uz ceļa. 

«Šajā apkaimē to kļūst arvien vairāk. Vecie no-
mirst, jaunie dodas uz pilsētām. Lielā aizplūšana 
sākās, kad biju padsmitnieks. Tīņa gados gandrīz 
ņēmu nelabu galu, lodājot pa ēkām. Pamestajās 
mājās var atrast brīnumu lietas.» 

Izpūtis dūmus, Stefans turpināja: «Man bija 
16, kad vienā graustā nolidoju pa kāpnēm. Izlūza 
sasodītais pakāpiens. Dabūju smadzeņu satrici-
nājumu, izmežģīju kāju un apdauzījos. Labi, ka 
toreiz nebiju viens. Es vienmēr esmu līdis, kur 
nevajag.»

«Mēs abi meklējam kādas kāpnes, pa kurām 
krītot, nolauzt kaklu,» smaidot teicu.

«Vecām kāpnēm piemīt valdzinājums. Tu ne-
kad nezini, kurp tās ved, bet zini, ka kāds pakā-
piens var izlūzt…» viņš uzķēra toni. 

«Un zini, ka tas notiks. Agrāk vai vēlāk, bet no-
tiks,» es pabeidzu domu. Stefans paskatījās uz 
mani, iesvieda cigaretes galu aizaugušajā grāvī, 
un mēs devāmies tālāk.

Vasaru pavadījām uz riteņiem un viesu namos. 
Stefans mēdza teikt, ka, klimstot pa svešajām sē-
tām, meklē savējos. Jebkurš nams, kurā savās eks-
pedīcijās pārlaidām nakti vai nodzīvojām vairā-
kas dienas, varētu būt bijusi viņa senču māja, bet 
viņš neuzzinās — kura. Stefanu bija uzaudzināju-
ši audžuvecāki, kas tagad jau viņsaulē. 

Aizmirstos, aizaugušos ceļu galos mūs klusi 
gaidīja drošākās mājvietas. Tur bija maza iespēja 
satikt citus klejotājus. Stefana furgonu pildīja lie-
tas, ko plānojām pārdot. Mēs nejutām sirdsēstus, 
ka piesavināmies svešu īpašumu. Dzīve ceļmalās 
bija pamesta iznīcībai. Daudzas mājas bija caur-
staigājuši neskaitāmi ļaudis, taču nesaudzīgākais 
postītājs bija laiks. Tas lēni un bez žēlastības sa-
grauza ģimenes ligzdas, apēdot arī svešinieku 
neiekāroto mantu. Augļudārzi briedināja ražu, 

Evita Hofmane
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kuras vienīgie vācēji bija nejauši garāmbraucēji. 
Vietas, kur nav pagātnes un nākotnes, tādiem 

kā mēs abi šķita vispiemērotākās. Apstāties, lai 
ielūkotos vecā spogulī, un doties tālāk.

Zibens ķerts, vecais ozols bija pāršķēlies uz pu-
sēm. Zarainais vainags uzgāzies mājai, izdauzot 
istabas loga rūtis, un tas tapa par mūsu durvīm. 
Savrupmājā viss bija gandrīz neskarts. Pat segas 
stūris uz divguļamās gultas bija aicinoši atlocīts, 
it kā saimnieki, pirms daudziem gadiem dodoties 
prom, būtu atstājuši namu viesiem. 

Naktij tumstot, sēdējām uz lieveņa un malko-
jām rozā vīnu. Sveču krājumi bija izsīkuši. 

«Vīns garšo pēc rozēm, ko tu man nekad neesi 
dāvinājis,» teicu Stefanam. Viņš kā silta ēna sēdē-
ja man blakus — sajūtams, bet tinies krēslā. 

«Cik patētiski, Beta. Es esmu galdnieks, nevis 
dārznieks,» ēna tumsā smaidīja. 

«Es zinu, praktiķi. Labi, ka šovakar nav odu. Tie 
mūs izsūktu sausus un, vīna apreibuši, augu nak-
ti ausīs dziedātu frivolas dziesmiņas.» Jutu, kā 
manī aust gurdums, un pieglaudos Stefanam. 

«Rīt būs jāaizbrauc uz pilsētu. Esmu apslincis,» 
viņš teica.  

«Es šeit jūtos mājīgi, labi strādājas. Divas treš-
daļas grāmatas iztulkotas,» bildu, veroties tumsā. 
Dārzā pakšķēdami krita āboli. Šī māja bija mūs 
pieņēmusi. Tā priecājās par cilvēku klātbūtni. 

«Ir vietas, kur gribas palikt, bet mums jādodas 
tālāk,» Stefans sacīja. 

«Vai mēs atgriezīsimies?» jautāju. 
«Varbūt pat šoruden. Mašīnā vairs nav daudz 

vietas, bet gribētos paņemt kumodi. Tā ir vērtīga. 
Te aizies postā, vai arī savāks kāds cits. Laikam 
jādodas pie miera,» viņš pieceļoties teica un iz-
staipījās. 

Ozols noraudzījās, kā pa logu ierāpjamies mājā. 
Nakts mūs apsedza ar pelēku, pūkainu segu. 

Es skāņi smirdēju. Vēmu jau nedēļu. Likās, ka 
iekšas izkāps pa muti un izkritīs bļodā pie gultas. 
Rīkle bija jēla. Pat ūdens neturējās iekšās. Galva 
reiba. Katra kustība lika aizvērt acis un klusi lūg-
ties. Māsa izsauca ātros.

Smaga grūtniecības toksikoze. Astoņas nedē-
ļas. Zināju, ka man to pateiks, un gaidīju šo ziņu. 
Es gribu bērnu. Jau redzu un jūtu viņu. Viņš ir es. 
Un tu. Mums viņš būs. 

Kur tu esi? Ne ziņas, ne miņas. Ādas jaku sa-
gurkstēšanās, apskaujoties autobusu pieturā. Tu 
saki: pēc divām dienām būšu mājās. Pēc tam klu-
sums. Pelēks, ierāmēts klusums. Es zvanīju Akse-
lam. Viņš tur vairs nedzīvo. Māsa teica, ka nedzī-
sies pāri visai valstij, lai meklētu tevi. Ja tev mani 
vajadzētu, tu būtu šeit. Tev vajadzētu būt šeit. 

Man šķiet, es nekad neesmu bijusi jebkur ci-
tur. Jau ceturto mēnesi guļu slimnīcā, lai saglabā-
tu bērnu. Tā būs meitene. Es zinu. Tevis joprojām 
nav. Viņa būs. Gaidu, kad bērns būs gatavs ienākt 
manā pasaulē. 
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vienīgais, ko 
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Logs. Taisnstūris, kurā noraugos dienu no 
dienas. Es esmu izolēta. Mana dzīve palika viņā 
valsts malā. Te esmu viešņa. Dažnakt domāju, ka 
Katrīna pateikusi, lai tu pazūdi. Viņa to spētu. Ta-
gad, kad es gaidu bērnu, viņa tevi necieš vēl vai-
rāk. Nezinu, vai tu varētu pazust, bet tevis nav. 

Tu piedzimi viegli. Tā kā saule uzaust no rīta. Es tevi 
biju ilgi gaidījusi. Savu gaismu un atbrīvošanu. Dienā, 
kad mūs izrakstīja no dzemdību nama, saulīte staigāja 
pa zemes virsu. Gaiss bija silts un ceriņziedu smaržas 
pieliets. Tik svaigs un spirdzinošs, kāds tas var būt tikai 
pēc ilga ieslodzījuma. Mēs abas to izturējām. Tagad tu 
vari ieelpot savus šīs pasaules pirmos malkus, meitiņ. Te 
tev būs jādzīvo. 

Katrīna saka, ka tu esi atrasts. Miris un apgla-
bāts. Savos klaiņojumos nosities kādā graustā. 
Viņa neesot stāstījusi, lai nesatrauktu. Man nav 
tam jātic. Vai tā ir taisnība? Viņa var melot. Es 
māsu pazīstu. Meistarīgo izlikšanos viņa manto-
jusi no mātes. Esmu nolēmusi neticēt. Mana un 
Stefana laika kapsula ir tālu. Es nevaru atstāt Be-
tāniju. Viņa ir pārāk maza, lai mēs varētu braukt 
kopā. Es domāšu, ka māsa melo. 

Izkāpju mūsu stacijā. Teciņiem traucos uz mā-
jām. Pastkastītes metāla sāni deformējušies no 
neizņemtajiem sūtījumiem. Papīru jūklī arī vēs-
tules, ko sūtīju no slimnīcas. Mana sirds ir sastin-
gusi. Pagriežu atslēgu dzīvokļa durvju slēdze-
nē un aizmirstu elpot. Speru soli pāri slieksnim. 
Gaiss ir sauss un putekļains. Tas kā maiss uzkrīt 
uz galvas. Mūsu mājvieta ir gandrīz tāda pati kā 
dienā, kad šķīrāmies. Es devos pie māsas palīdzēt 
novākt ražu. Tu — rudens pēdējā sirojumā pa pa-
mesto dzīvju laukiem. 

Istabas augi mumificējušies. To dzīvības sula 
izžuvusi garajos bezvalgmes mēnešos. Gara, sau-
sa roka nočabinās gar manu zābaku, kad pieeju 
pie loga. Te neviena nav bijis. Te viss ir miris. At-
velku aizkaru. Roka ir vārga, tā nevaldāmi trīc. Es 
kliedzu un triecu to stiklā. Es kliedzu un triecu to 
stiklā. Mans prāts saplaisā. 

Autobusa durvis aizveras, un tas pazūd ceļa lī-
kumā. Nemiers mani dzen uz priekšu. Tas ir tik-
pat plosīgs kā vējš, kas cenšas man izraut dvēseli. 
Lietus sitas sejā un tērcēm līst acīs. Pusakla brie-
nu pa lāmaino grants žļurgu, kas reiz bijis ceļš. 
Pasaule ir pelēka, un prāts tukšs. 

Mežs ielenc ēkas arvien ciešāk. Augļu koku un 
brikšņu ieskauta, māja izskatās drūvīga. Nav nai-
dīga, bet skumja. Lietavās pievilguši, okerkrāsas 
dēļi ir gandrīz melni, blāvie logi tukši blenž. Jau-
nās ražas nasta liec salijušos ābeļzarus. 

Stāvu uz izmirkušā ceļa un cauri stingumam 
jūtu, ka salst. Iebrienu garajā zālē. Pie ēkas ārsie-
nas pieslietas koka trepes cilvēka augstumā. Tās 
stiepjas uz mājas jumtu. Pagājušogad, kad te mi-
tām, nekādu trepju nebija. Mājas durvis atlauztas 
un stāv pusviru. Ar īsu čīkstu tās ļauj sevi atvērt. 

Viss ir gandrīz tāpat kā pirms gada. Arī šī laika 
kapsula saplīsusi. Laiks iztecējis. 

Atguļos gultā un atveras acu slūžas. Asaras ir 
vienīgais siltums, kas man atlicis. Aiz tumstošā 
loga mirst vēl viena diena. 

Vētras laikā vējš uz elektrības līnijas sagāž ko-
kus. Ik gadu dažas dienas mums nebija gaismas. 
Bērnībā vasaras beigu rituāls bija brauciens pēc 
svecēm. Parasti mamma pirka uz svara, vairākus 
kilogramus gaismas. Man patika ēnainie vakari 
mazo gaismiņu ielokā. Katrīnai ne. 

Tavs pirmais rudens bija rāms. Ziema uzbruka pēk-
šņi. Pirmā sniegavētra pļāva kokus kā zāli. Blakus mā-
jai tika pārrauta elektrības līnija. Mūsu nams iegrima 
tumsā un kupenās. Šķiet, tevi krēsla nebiedēja. Nomoda 
brīžos tu lūkojies silto sveču liesmiņu dejā uz sienas. Is-
taba bija spoži izgaismota. Es vairs necietu tumsu. Tā 
kāpa man acīs un žņaudza sirdi. Ēnās dzīvoja nemiers. 
Man vajadzēja gaismu. Spožu, baltu un tīru. Es skatī-
jos uz tevi.

Māsa mani mežonīgi purināja. Es uzrāvos sēdus un 
ieraudzīju liesmas. Tās plosīgām mēlēm ēda manas die-
nasgrāmatas lapas un zāles. Svece bija apgāzusies, un 
dega krēsls. Melnas dūmu stiegras stiepās līdz pat gries-
tiem. Izdzirdu tavas raudas. Katrīna izrāva mani no 
gultas un nogrūda uz grīdas blakus istabā, tad metās 
smacēt uguni. Iestājās tumsa. Istaba bija dūmu pilna. Tu 
aizvilkdamās klepoji. 

Dziednīca. Nevaru parakstīt. Lapas ir pārāk 
baltas. Tās dzeļ man acīs. Vārdi jauc galvu. No 
tiem kļūst nelabi. Man iedeva magnetofonu, 
varu ar to runāt. Ne runāt ar to, bet runāt. Ierak-
stīt vārdus. Tas ir labi. Esmu pieradusi. Runāt ir 
gandrīz kā pierakstīt. Šodien prāts ir skaidrs. Zā-
les ir stipras. Ir labi tā sēdēt. Balta siena un log-
aila. Logu nevar atvērt. Daždien tas ir vienīgais, 
ko es vēlos. Atvērt šo logu, aiz kura ir gaisma. Cit-
dien vēlos melnus aizkarus. Aizvilkt tos priekšā 
gaismai un aizmirst, ka esmu. Es nezinu, vai vēl 
esmu. Redzu koka zarus. Nevaru atcerēties, kas 
tas par koku. Varbūt nezinu. Parasta diena. Nav 
spēka. Nekā cita. 

Prāts klimst pa pagātnes takām. Tas meklē jūs. 
Nekā cita nav. Domas taustās gar logu un grib 
izkāpt. Iedzeru zāles, un domas sastingst. Blāvs 
un tukšs aizslīd laiks. Manis tajā nav. Manis vairs 
nav. Gaisma nosalusi. 

Liec viņiem lidot ugunī, ļauj tiem sadegt lies-
mās, izplēnēt, gaist. Ļauj tiem būt brīviem, atbrī-
vo mani. Atbrīvo mani... Vārdi kā degoši putni 
sitas prātā. Šonakt nevaru aizmigt. Es ļoti gribu 
mājās. Es gribu aizbēgt. Es gribu atgriezties. 

Aust jauna diena. Gaiss virmo putnu dziesmās. 
Rītenis planda dienasgrāmatu lapas, fotogrāfijas, 
vēstules un zāļu receptes. Tās pieknaģētas pie ve-
ļas auklas, kas krustu šķērsu vijas starp dārza ko-
kiem. Papīra putni, vējpūtu varā, virpuļo arī sprī-

Evita Hofmaneproza Tepat, blakus
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di virs zemes, uz piebraucamā ceļa un mežmalā. 
Es karājos veļas auklā un viegli šūpojos šurpu 
turpu. Seja ir tumša un rāma. Mušas riņķo ap kā-
jām. Smaržo ievas. Uz noliektās galvas birst zied-
lapiņas. 

Brīdi vēroju sevi, tad pa stigu dodos prom. 

Saule kveldē. Dzeltenā pasaule tiecas ienākt 
virtuvē. Lapojot brūno albumu, Betānija cenšas 
atsaukt atmiņā bildes. Atmiņas ir blāvas. No ro-
botajiem rāmīšiem pretī raugās pelēks kartons. 
Bildes izplēstas dusmās vai steigā. Baltas driskas 
un aizmirsti vārdi spoguļrakstā. Te reiz bija dzīve, 
tagad tā izrauta. Pelēka pasaule tukšajos logos. 

Mamma dārzā tupus rāpus ravē pakavveida 
dobi. Pagājušopavasar viņas sasēja atraitnītes. 
Šogad puķītes uzziedējušas. Mamma ne mirkli 
nespēj palikt mierā. Pat miegā viņas garie pirk-
sti kustas, it kā censtos paveikt kādu steidzamu 
darbu. Betānija ar pusaci vēro mammas rosību. 
Viņa zina, ka nevajag skatīties albumu, bet vēlme 
ir urdīga, dziļa. Tā pavēl neklausīt. Mamma nav 
teikusi, ka nedrīkst, bet viņa ir iemācījusies zināt, 
ko nevajag darīt. Šīm atmiņām nav vārda, bet tās 
allaž ir prātā. Dziļi iekšā, sarkanas un sāpīgas. 

Meitene atceras Elizabetes tanti, kura mēdza 
viņmājās ciemoties. Viņai patika dārza stūrī au-
gošajā ozolā iekārtās šūpoles. Šūpoties augšup, 
arvien augstāk, tik augstu, kā Betānijai ar māsu 
Anelīsu nekad netika ļauts. Šūpojoties tante 
smējās. Skaļi, arvien skaļāk. Smiekli kā sidrabains 
lietus lija no skaidrām debesīm. Atbraucot viņa 
atveda prieku. 

Šūpoles dārza stūrī sen pazudušas. Betāni-
ja atminas, ka reiz, vēla pavasara dienā pēc sko-
las, skrēja pašūpoties un atrada ozolzaru tukšu. 
Šī sajūta vēl aizvien šūpojas iekšā. Pland kā rēgs, 
neskaidrs un blāvs. Tajā pēcpusdienā mamma 
žigli sakrāmēja ceļasomas un viņas ar māsu ie-
sēdināja autobusā. Tas bija pirmais ceļojums bez 
pieaugušajiem. Viņas brauca pie Anelīsas tēva. 
Anelīsai bija divpadsmit, viņai septiņi gadi. Nā-
kamajā dienā bija klases ekskursija, ko viņas abas 
ļoti gaidīja, bet mamma paziņoja, ka plāni mainī-
jušies. Ja mamma tā teica, viņas nekad neiebilda. 
Iebildumiem nekad nebija rezultātu, tikai sekas. 

Pēc ugunsgrēka es ilgu laiku pavadīju dziednīcā. Ārsti 
rūpējās, lai liesmojošie putni rāmi tup sprostos un es tos 
atkal neizlaižu brīvē. Es dzēru zāles. Tik paklausīga, kā 
tolaik slimnīcā, neesmu bijusi nekad savā dzīvē. Cerēju, 
ka tabletes līdzēs un varēšu braukt mājās pie tevis. Tā 
bija doma, kuras gaismā centos pārlaist naktis. Sapņos 
es bieži satiku Stefanu. Ja izdevās iemigt bez zālēm, at-
cerējos sapņus un pamodos priecīga. 

Katrīna man tevi atņēma, bērniņ. Viņa nāca pie ma-
nis vairākas reizes nedēļā. Precīza, kā allaž. Piesēdusi 
uz krēsla pie gultas, savā skolmeistarienes balsī stāstīja, 
ka es esmu jukusi, apdraudu sevi un citus. Es vienmēr 
esmu bijusi dīvaina. Tavs tēvs ir bijis savādnieks. Un ta-
gad mēs abi viņai uz kakla esam uzgrūduši savu bērnu. 

Centos izlūgties, lai Katrīna atved tevi, taču viņa attei-
ca, ka bērnam trakomājā nav, ko darīt. Viņa nerimšus 
atgādināja, ka es nekad nebūšu spējīga par tevi rūpēties 
un audzināt, nedrīkstēšu palikt ar tevi vienatnē, jo man 
nevar uzticēties. Es nevaru atbildēt par savu rīcību. 

Pēc viņas apciemojumiem es gribēju nomirt. Sāku ti-
cēt, ka viņai ir taisnība. 

Tagadne     
Katrīna savu dzīvi cītīgi dokumentē. Es esmu 

skatītāja. Viņas dienas kārtība un ieradumi tiek 
atspoguļoti dienu no dienas, mēnesi mēnesī. Tā 
ir dīvaina pasaule, kādā tagad cilvēki dzīvo. Viņi 
fotografē un apraksta ik soli, un ikvienam stāsta 
par savu dzīvi. 

Mēs dzīvojām noslēgti. Mamma neļāva vest 
ciemos draugus, un pie mums reti kāds vieso-
jās. Māsa laikam cenšas atgūt nokavēto, tāpēc 
ikviens zina, ka vakar viņa savās jaunajās spor-
ta kurpēs noskrēja desmit kilometrus, bet šodien 
brokastīs ēda ceptu olu, divas šķēlītes tomāta un 
grauzdiņu. Pēcpusdien viņa dosies sēņot, bet rīt 
būs malkas talka. 

Anelīsa jau pieaugusi. Viņa agri devās savā dzī-
vē, tāpat kā savulaik es. Katrīna un viņas meita 
man ir vienaldzīgas. Es vēroju Betāniju, kura daž-
reiz tiek pieminēta Anelīsas un Katrīnas dzīves 
hronikās. Betānija ir nopietna. Un sveša. Mana 
meita nav līdzīga ne man, ne Stefanam. Vai viņai 
klājas labi zem Katrīnas jumta? 

Pirmo reizi iekļuvu mājā pirms gada, kad vi-
ņas bija izbraukušas brīvdienās. Es lēni apstai-
gāju namu. Pieskāros lietām. Viss šķita gandrīz 
pazīstams. Šī pasaule bija kā fotofilmas negatīvs. 
Tā atsauca atmiņā dzīvi, no kuras es uz šūpolēm 
izkāpu. Varbūt tie bija plosīgie putni, kas liesmu 
mēlēm nožņaudza manu prātu. Varbūt tā bija 
Katrīna, kas atņēma manu dzīvi. 

Vēlējos atgriezties mājās, bet negribēju biedēt 
Betāniju. Reiz pirms vairākiem gadiem, kādā siltā 
vasaras naktī viņas gulēja teltī. Iegāju paraudzī-
ties, kā mans bērns guļ. Betānija atvēra acis un 
skatījās uz mani. Viņa neizdvesa ne skaņas, tikai 
klusi lūkojās man acīs. Brīdi stāvēju, tad izgāju no 
telts. Viņa mani redzēja. 

Mūsu prātos rit tumsa, tāpēc es vienmēr būšu 
tepat, blakus. Sargāšu, meitiņ. No tevis pašas. 

Kļuvis dzestrāks. Visgarām stigai, cik tālu vien 
sniedzas skats, slejas melni egļu silueti. Pa izcir-
tumu vijas gaismas artērija. Rietošās saules sta-
ri urbjas sarkanbrūnā mākonī. Elektrības stabi 
kā kāpnes ved augšup, pretī spožajai gaismai, no 
melnās tumsas iekšā zvērojošajā ripā. 

Izvelku telefonu, lai iemūžinātu saules pazu-
šanu. Mirklis ir tikpat īss kā citi, kas simtiem vien 
dus telefona atmiņā, gaidot brīdi, kad tos varbūt 
ievajadzēsies. Saulei izdziestot aiz apvāršņa, do-
dos uz saimniecības ēku. Jāatpūšas.

Man jābūt nemanāmai, tad varēšu dzīvot viņu 
dzīvi, tad, kad viņu te nav. Ê

Evita Hofmaneproza Tepat, blakus
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proza

Guntis  Zariņš (18.04.1926. Rīga—10.09.1965. 
Londona) pieder pie latviešu literatūras enfante 
terrible, pie trimdas zudušās paaudzes ikoniska-
jām figūrām. Jāuzsver — pie vistraģiskākajām per-
sonībām.

Absolūts godīgums un tiešums, analītiski iz-
vērtējot gan savu, gan valsts pagātni un arī trim-
das tagadni. Skaidrs skats uz nežēlīgo laikmetu, 
kas mūsu tautu bija sašķēlis divās daļās, un ideā-
lista aizrautība, tiecoties vienot vismaz to paau-
dzi, kas gan šeit, gan tur bija mākslinieciski cen-
trēta un apzinājās savu nacionālo piederību. 

Personība, kas ar savu kritisko un sarkastiski 
žultaino attieksmi pret trimdas konservatīvis-
mu un frāžainu deklaratīvismu strikti nostājās 
pret emigrācijas «svētajām govīm», pretī likum-
sakarīgi saņemdams paļas, niknumu un norādes 
uz «Maskavas aģenta» un «boļševiku pakalpiņa» 
lomu. 

Guntis Zariņš 50. gadu otrajā pusē un 60. ga-
dos bija, iespējams, vienīgais ideālists un sap-
ņotājs, kurš, lai arī neilgi, tomēr ticēja paša 
izlolotajai idejai, ka ir iespējama trimdas un pa-
domiskotās Latvijas jauno dzejnieku un prozistu 
kopsadarbība vienos izdevumos, varbūt pat pa-
audzes brālība.

1965. gada martā viņš uz desmit dienām iera-
dās Latvijā, Rakstnieku savienībā tikās ar Ojāru 
Vācieti, Imantu Ziedoni, Imantu Auziņu, Māri 
Čaklo, Arvīdu Skalbi un citiem latviešu rakst-
niekiem, dāvināja trimdā izdotās latviešu autoru 
grāmatas un žurnālus, pretī saņemdams šejienes 
jaunākās grāmatas, sniedza intervijas Latvijas 
Radio, viesojās pat Ādažu sovhozā un uzteica at-

sevišķus sasniegumus un jauncelsmi, tomēr ne-
vairījās arī no padomju režīmam nepatīkamiem 
jautājumiem, uz kuriem atbildes, protams, nesa-
ņēma.

Trimdas varasvīri bija šokā, Zariņu noķengāja 
pēdējiem vārdiem, pat aizliedza pārdot viņa grā-
matas trimdinieku grāmatu galdos. Taču Zariņa 
brauciena mērķis bija cēls — nepieciešams pār-
varēt trimdas un Latvijas rakstnieku atšķeltību, 
tāpēc viņš iecerējis sakārtot un izdot šīs puses 
(Latvijas) un tās puses (trimdinieku) darbu ko-
pizdevumus, tā dzēšot traģisko plaisu starp vie-
nā valodā rakstošiem autoriem. Kā noskaidrots 
daudz vēlāk, Zariņš uz Latviju devies ar Liel-
britānijas drošības un pretizlūkošanas iestā-
žu piekrišanu. No otras puses, viņa ciemošanos 
tēvzemē kontrolēja ne tikai padomju drošības 
iestādes, bet arī tām pakļautās Latvijas kultūras 
sakaru ar tautiešiem ārzemēs komitejas pārstāvji. 
Zariņa daiļrades pētniece Inguna Sekste (skat. vi-
ņas apceri par  Zariņu 1999. gada krājumā Trim-
das rakstnieki) pamatoti uzskata, ka padomju va-
rasvīri ir ar Zariņu manipulējuši, uztverdami viņu 
par naivu utopistu, kurš jāizmanto režīma inte-
resēs, bet kura liktenis tiem ir dziļi vienaldzīgs. 

Imants Auziņš atmiņu skicē par Zariņu citējis 
Annas Sakses teikto: «Rīgā [padomju iestādes] ar 
viņu [Zariņu] spēlēja divkosīgu spēli...» Nepilnu 
pusgadu pēc brauciena uz Rīgu Zariņš Londonā 
izdara pašnāvību. Daudz kas šajos paradoksāla-
jos notikumos, ticamākais, paliks neizzināts, tajā 
skaitā arī konkrētāki fakti par Ojāra Vācieša it kā 
(?) notikušu braucienu uz Londonu 1965. gada 
rudens sākumā, kur viņš ticies ar  Zariņu. Tāpat 
ir riskanti atbildēt uz jautājumu, vai Zariņš, savas 
cēlās ilūzijas mudināts, nepārkāpa robežu, pārāk 
paļaudamies padomju ietekmei.

Interesentiem iesaku izlasīt Evas Eglājas-
Kristsones grāmatas Dzelzsgriezēji nodaļu par 
rakstnieka un viņa dzīvesbiedres sakariem ar pa-
domizētās Latvijas ideologiem.

Zariņa kā cilvēka un rakstnieka būtību — ek-
sistenciālista skeptisko skatījumu uz realitāti, 
psihisko nelīdzsvarotību un depresivitāti, arī pa-
ļaušanos alkoholismam —, domājams, ietekmē-
jis viņa traģiskais dzīves stāsts. Dzimis pārtikušā 
tirgotāja ģimenē, mācījies elitārajā Franču licejā, 
Baigajā gadā zaudējis tēvu, kuru par pretpadom-
ju darbību noslepkavo boļševiki. Apcietina arī 
tolaik tikai 15 gadus veco Zariņu, viņš bijis pār-
liecināts, ka tiks nogalināts. 1943. gadā, uzdoda-
mies sešus gadus vecāks, viņš brīvprātīgi iestājas 
latviešu leģionā, piedalās kaujās Krievijā, Latvijā 
un Vācijā.

Šī traumatiskā kara pieredze un vēlākā apjauta 
par cīņu absurdumu kļūst par Zariņa personīgo 
sāpi un nezūdošu vainas sajūtu, ko viņš uzsver 
lielākajā daļā savu darbu. Romānā Trimdas augstā 
dziesma bijušais leģionārs Pudiķis saka: «Redzi, 
mēs visi zinājām par Salaspili, Rumbulu un citām 
vietām. Mēs redzējām gūstekņus, kuri mira ielās 
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vienot sašķeltās tautas daļas
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vai kā ģindeņi ieradās mūsu mājās, lai strādātu. 
Krievijā mēs redzējām nodedzinātas sādžas, pa-
kārtus cilvēkus un badā mirstošos, bet mēs nekā 
nedarījām, mēs nekā neteicām. Mūsu priekšnie-
cība to izskaidroja kā nenovēršamu ļaunumu un 
pagrieza galvas uz otru pusi, un mēs sekojām 
viņu priekšzīmei. Kad pēc kara visas šausmas at-
vērās mūsu priekšā — mēs deklarējām: Mēs ne-
esam vācieši! Mums ar kopējo vainas apziņu nav 
nekā kopēja. Mēs bijām tikai skatītāji. Tikai tad, 
brīdī, kad atklājās tādi tipi kā Žanis un Mūrnieks 
(Voldemāra Arāja komandas dalībnieki — V. V.), 
tikai tad mēs sajutām tādu kā vieglu kauna ap-
ziņu. Mājās mēs bijām audzināti kā kristieši, bet 
mēs šo mācību samīdījām kājām — sava labuma 
dēļ! (..) Ja tu man jautā, vai es jūtos vainīgs, tad 
man tev jāatbild — jā, es jūtos vainīgs, jo es no-
skatījos ar īstena kristieša pasivitāti un nekā ne-
darīju. Manī bija bailes par savu dzīvību un ādu... 
Tagad man ir kauns! Kauns pašam no sevis! (..) Pat 
vislabākais kristietis atteicās pildīt savu pienāku-
mu un darīja vienīgo, ko spēja: viņš bija pasīvs un 
ar to kļuva līdzvainīgs!»

Zariņam tuvais Tālivaldis Ķiķauka pēc viņa nā-
ves rakstījis: «Nelaimīgā kārtā šos daudzu mūsu 
[tautiešu] raidītos pārmetumus [pašiem sev] 

uztvēra, asimilēja un iekļāva savā prozā mūsu 
rakstnieks [Zariņš], un es pat pilnīgi burtiski ie-
raugu viņu brīžiem saļimstam zem šī pārliecīgā 
[vainas] svara.» Uzsvēris Zariņa personāžu teik-
to: «Rakstnieks nedrīkst būt tikai liecinieks, vi-
ņam jābūt līdzvainīgam vai līdzuzvarētājam», un, 
«ja mēs visi būtu palikuši savās vietās [t. i., Latvi-
jā], tad mēs būtu daudz vērtīgāki latvieši, kaut arī 
mums būtu klājies daudz grūtāk!»

Pēc gūsta pie amerikāņiem Zariņš dzīvo bēgļu 
nometnēs, studē filozofiju Baltijas Universitātē, 
1952. gadā izceļo uz Angliju, kur strādā par garīgi 
slimo aprūpētāju un psihoanalītiskajā slimnīcā. 
1962. gadā Ņujorkā tiekas ar Elles ķēķa dzejnie-
kiem, par tiem sajūsmināti raksta trimdas presē, 
nosaukdams Linardu Taunu par savu brāli. Taču 
pēc tam seko krīze, pat pašnāvības mēģinājums.

Zariņam tuvākie autori ir franču eksistenciā-
listi Kamī, Sartrs un mums gandrīz nezināmais 
Gabriels Marsels. Domāt mācījuši, kā pats uz-
svēris, vēl Nīče un Kirkegors, labi viņš zinājis arī 
Džoisa un Vulfas darbus.

Kara traumatiskā pieredze un personīgā vaina 
kā centrālās Zariņa tēmas (blakus citos darbos 
izteiktai trimdas sabiedrības iznīcinošai kritikai) 
pulsē arī stāstā Pēdējais spogulis (publicēts 1959. 
gadā Zariņa pirmajā grāmatā Dieva mērkaķis). Šo 
stāstu izvēlējos publikācijai kā zīmīgu cilvēka 
sliekšņa situācijas psiholoģisku raksturojumu, 
viņam sākot apjaust eksistenciālās pamestības 
vientulību vienkop ar piederību vainīgajiem, tur-
klāt ne tikai sava laikmeta un šķiras konkrētā 
izjūtā, bet arī vēsturiskā atskatā kā cilvēka ļau-
numa nezūdamību un pastāvēšanu vienmēr un 
visur. Ieskatoties «pagātnes dvēselē», vācbaltu 
tirgotāju dzimtas pārstāvis kapteinis fon Vitgen-
šteins brīdi pirms Rīgas — kurā dzīvojušas vairāk 
nekā četras viņa priekšteču paaudzes — pameša-
nas, saprotot, ka tas ir uz visiem laikiem, mēģi-
na rast attaisnojumu savai dzīvei. Tiek atmasko-
tas visas fon Vitgenšteina ilūzijas par varonības 
jēgu, tajā saskatot vienīgi pakļaušanos agresīvai 
varai un cilvēka vēlmei nogalināt citus. Pagātnē 
tiek uzsvērta ļaunuma pārmantotība, un fon Vit-
genšteinam tiek jautāts: «Un kāda jēga varonim 
pēc pazaudēta kara? Tu būsi pievilts, tu nevarēsi 
atrast īsto ceļu, un savas dzīves beigās tu žēlosies 
— dzīve bija par daudz īsa, dzīve nedeva tā, ko es 
cerēju.» Tukši, ļauni un bezjēdzīgi dzīvotas dzīves 
absurda ironija nedod nekādu cerību.

Latvijā no Gunta Zariņa darbiem ir pārizdoti 
viņa romāni Mieles un Dvēseļu bojā eja, kā arī ne-
liela stāstu izlase. Kā rakstnieka eksistenciālis-
tiskajai dzīves izjūtai zīmīgus iesaku izlasīt tikai 
trimdā izdotos Zariņa romānus Apsūdzēts (apsū-
dzība dzīves nejēdzībā un absurda atrisināšana 
ar pašnāvību), Cilvēku medības (baiļu un nodevī-
bas tēma, kā arī paralēles ar Ž. P. Sartra romānu 
Nelabums), bet visvairāk — romānu Trimdas augstā 
dziesma, jo tas ir Zariņa personībai un dzīves tra-
ģiskajai apjautai visraksturīgākais darbs. Ê
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proza

Rīga kā pamesta sieva tumšām, izdzisušām 
logu acīm raudzījās tuvojošās briesmās. Uz 
Juglas pusi pie debesīm grābstījās liesmu mēles. 
Jau varēja sadzirdēt cīņu troksni, un cauri bēgļu 
pilnām ielām traucās armijas automašīnas. Pāri 
Daugavas tiltam kustējās zirgu, mantu un cilvē-
ku miesas straume. Šo cilvēku gars ar sastingušu 
domu pirkstiem turējās pie pamestā. 

Tumsa izlīda no māju pakšķiem, kur tā bija  
slapstījusies visu dienu, bailīgi un gaidoši. 

Kapteinis Hasso fon Vitgenšteins atstāja savu 
triecienrotu pirmā vada komandiera ziņā un de-
vās uz iekšpilsētu. Rotas vīri noguruši bija nespē-
kā pakrituši Bastejkalna piekājē. Taisni. Pa labi. 
Atkal taisni. Un te viņš bija — pie savas bijušās 
mājas. Hasso zināja — māja bija tukša, vecāki jau 
pirms mēnešiem bija devušies uz Vāciju. Tukša 
māja, pamestības gaisotne, vientulības smarža... 
Kādēļ gan viņš visu to vēlreiz vēlējās pārdzīvot? 
Mājas? Jā, šī bija viņa māja, kuras sašķiebtā jum-
ta ģēvele liecās pie otras, tikpat vecas un paguru-
šas. Šajā mājā vairāk nekā četras Hanzas tirgotāju 
ģimenes bija dzīvojušas, pārciešot visas grūtī-
bas, kuras bija piemeklējušas šo mazo zemnieku 
valstiņu. Viņš — Hasso — gan bija devies uz Vā-
ciju, sekodams Vadoņa aicinājumam, bet vecāki 
bija palikuši, un viņš bija atgriezies, atgriezies ar 
pirmajām triecienvienībām. Viņš atcerējās skrē-
jienu pāri Daugavas tiltam, kritušos un degošo 
Rīgu. Arī toreiz viņa pirmais gājiens bija bijis uz 
šo māju, kaut arī vecāki bija pārcēlušies uz dzīvi 
pie kāda bijušā muižas kalpa ģimenes.

Tukša māja...
Māja. Tumša un nedraudzīga. Durvis neaiz-

slēgtas un izļodzītas karājās virās. Kāpnes piemē-
tātas papīriem un atkritumiem. Viņš stāvēja pie 

pagātnes durvīm. Brīdi kavējās, it kā baidīdamies 
no sagaidītāja tukšuma.

Durvis lāgā negribēja paklausīt kājas spērie-
nam un atkal un atkal aizsprostoja ceļu, smilk-
stēdamas kā nobijies suns, tās nevēlējās ciemiņu 
ielaist.

Dzīvoklis.
Reti un tumši nolietoti mēbeļu gabali smējās 

pretim kā zobi vecā mutē — aizlūzuši un netīri. Jā, 
viņš ne tikai sajuta, viņš pat varēja saost pamestī-
bas smaku. Tapetes dažās vietās bija atlupušas un 
viegli čabēja. Ātriem soļiem viņš steidzās no vie-
nas istabas otrā. Apgāza kādu kroplu krēslu, mē-
ģināja ieslēgt elektrisko gaismu, bet slēdzis tikai 
sausi noknakšķēja. Tumsa kļuva arvien drošāka 
un jau bija izlīdusi no istabas kaktiem plānvi-
dū. Hasso fon Vitgenšteins ar abām rokām ieķē-
rās loga spraišļos. Rīga! Toreiz, kad viņš Rīgu bija 
atstājis, viņam bija bijusi viena vienīga doma — 
es nākšu atpakaļ. Bet tagad? Tagad ceļa atpakaļ 
vairs nebija, viņš to sajuta — zināja. Tikai pirms 
nedaudziem mēnešiem Vadonis viņam bija uzkā-
ris kaklā bruņinieka dzelzs krustu, bet tas nebi-
ja bijis tas pats Vadonis, kurš tautā varēja mest 
ugunīgus vārdus, sajūsmināt un satricināt pūli, 
likt armijām traukties uz priekšu, salauzt katru 
pretestību. Uzkārdams krustu, viņš savām trīco-
ši mitrām rokām bija pieskāries Hasso vaigam. 
Apkārt tiem bija stāvējuši virsnieki neizteiksmī-
gi stulbām sejām. Tajās nebija nekā no fanātiskās 
cīņas gribas, kas vēl šur tur uzliesmoja frontē, tās 
bija rutinētas profesionāļu karavīru sejas — sejas, 
kuras šai profesijai tik raksturīgas visā pasaulē.

Pētera baznīca kā milzis ar norautu galvu, likās, 
cīnījās pret nespēku. Šad tad debesīs ieskrēja bal-
tas starmešu rokas, mēģināja kaut ko noķert, bet 
tad atkrita atpakaļ. Hasso apcirtās, raudzījās pa-
mestības postažā. Dzīvoklis bija tas pats, šaubu 
par to nevarēja būt. Trūka mēbeļu, gleznu, grīd-
segu un porcelāna, bet vēl kaut kas cits bija atstā-
jis šīs telpas — tām vairs nebija dvēseles — nebija 
spoguļu.

Lūk, tur, jā, tur bija karājies sera Roberta Man-
seļa darinātais spogulis, tas bija viens no pirma-
jiem, kas nāca no miglainās Anglijas salas. Pie 
pretējās sienas bija karājies Ričarda Lūkas meis-
tardarbs, kurš pēc ilgiem mēģinājumiem, bez ve-
nēciešu palīdzības bija pirmais klusais draugs 
Francijai. Daudzie plaukti, kuri tagad žāvājās 
pamestības vientulībā, bija sevī glabājuši metāla 
spoguļus skaistās sidraba, ziloņkaula un pat zelta 
kastītēs un dozītēs. Tie esot tikuši veidoti ap div-
padsmito gadsimtu un pat agrāk, vienu no tiem 
pat esot lietojis lielais Valters fon Pletenbergs. 
Blakus tiem bija glabājušās dīvainās «buļļu acis», 
savādie sašķeltie stikla globi — Mastera de Ale-
mania darbs un panākums.

Hasso apsēdās uz aizlūzuša krēsla. Tagad viņš 
skaidri zināja, kādēļ bija atgriezies šajā pamestajā 
mājā: tie bija spoguļi, kas viņu sauca atpakaļ. Bet 
tēvs nebija atstājis neviena, pat ne visneievēroja-

Guntis Zariņš
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mākā brāļa lielajā spoguļu saimē. Hasso pasmai-
dīja, atcerēdamies kādu dīvainu teiksmu, kura 
nāca līdzi vienam bezgala dārgam spogulim. To 
Francijā uz ministra Kolbēra pavēli bija darinājis 
kāds venēciešu stiklu meistars. Tēvs šo dārgumu 
bija lēti nopircis no kādas vecas un izputējušas 
baroneses.

Hasso vēlreiz pārstaigāja istabas. Nekas vairs 
nebija palicis, kas varētu saistīt prātu ar atmiņu. 
Tēva darba istabā viņš brīdi uzkavējās — diez’, 
kas tagad glabājas tēva slepenajā skapī, vai arī tur 
bija biedējošais tukšums? Uzmanīgi viņš sāka bī-
dīt tukšo grāmatu plauktu, lēnām skapja durvis 
atvērās. Hasso uzrāva sērkociņu. Vāja liesmiņa 
atmirdzēja neskaitāmos gaismas staros, uz mir-
kli apžilbinot acis. Spogulis! Tiešām spogulis! Sa-
vāda dzīvība bija pamodusies jaunajā karavīrā. 
Ātri! Viņš sameklēja divus sveču galus, kas bija 
nokrituši virtuvē uz grīdas. Iestiprināja tos tukšu 
pudeļu kaklos un uzmanīgi izcēla spoguli. Viņš 
to pazina, tas bija ministra Kolbēra spogulis, ku-
ram līdzi gāja savādā teiksma. Hasso nevarēja ap-
tvert, kādēļ tēvs šo dārgumu būtu atstājis. Kādēļ? 
Bet tad viņš atcerējās mātes žēlošanos, ka ar šo 
spoguli arvien biežāk visādas likstas apmeklējot 

Vitgenšteinu maju. Māte bija māņticīga, bet tēvs 
nekad nebija piekāpies. Spoguļa labajā stūrī bija 
piestiprināta zīme. Pārliecies trīcošajai sveces 
liesmai, Hasso pazina tēva rokrakstu. Šo rokrak-
stu viņš vienmēr varēja apbrīnot. Burti meta tik 
dīvainas cilpas, un katra teikuma sākuma burts 
likās kā ilgi un rūpīgi iezīmēts. Hasso lasīja:

«Atradēj!
Šis spogulis ir viens no lielākajiem retumiem 

manā spoguļu kolekcijā. Apstākļi mani piespieda 
šo dārgumu atstāt zemē, kurā es pats būtu vēlē-
jies palikt un kurā mēs abi, tas ir, es un šis spogu-
lis, patiesībā bijām svešinieki. Es pats aizbraucu, 
bet Tev, atradēj, lai ir prieks par šo manu kluso 
draugu. Šim spogulim iet līdzi dīvaina teiksma, 
var gadīties, ka arī Tu šo teiksmu kādreiz dzirdē-
si, bet tikai ne no manis, varbūt no paša spoguļa...

Kā atradēja algu esmu nolēmis divas pudeles 
no mana labākā vīna. Pudeles atrodas skapī, bla-
kus spogulim. Man ir priekš tevis tikai viens tei-
kums — esi tāds, kādu spogulis tevi vēlas redzēt, 
— labs un iecietīgs! 

Visu labāko Tev, spoguļa atradēj!
Barons fon Vitgenšteins.»
Hasso vēlreiz piegāja skapim un izcēla divas 
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slaidas pudeles, uzmanīgi pētīdams uzrakstus. 
Tēvs tiešām nebija skopojies ar atradēja atalgoša-
nu. Vīns bija labākais no sūrajiem Reinas zemes 
vīniem, kuri bija glabājušies tēva pagrabā. Has-
so vēlreiz atgriezās virtuvē un pēc ilgas meklē-
šanas atrada ieplaisājušu kristāla glāzi. Uzmanīgi 
novietojis spoguli iepretim aizlauztajam krēslam 
un blakus nolikdams abas pudeles ar sveču ga-
liem, viņš atkorķēja vienu no vīna pudelēm. Ista-
bā ieplūda saldeni skāba vīna smarža — smarža, 
kura padara muti sausu un rada vēlēšanos atkal 
un atkal mērkt lūpas šajā reibīgajā dzirā. Hasso 
iepildīja vīnu glāzē un pacēla to pret degošo sve-
ci. Glāze mirdzēja saulainā skaidrumā. Uz augšu 
cēlās mazi burbulīši, kuri, sasniegdami virspusi, 
pārsprāga, mētādami tikko manāmas lāsītes.

Nu viņš tiešām bija mājās — viņš pasēdēs, pār-
domās un, iedzerdams glāzi vīna, varēs ieskatīties 
pagātnes dvēselē. Viņš pacēla piepildīto glāzi:

 — Esi sveicināts, slavenais spoguļu meistar! — 
Spogulis pamirkšķināja savu spožo aci.

— Man liekas, tu mani vēl atceries; esmu tas 
pats mazais knauķis, kas pusnakts stundā stā-
vēja pie tevis un gaidīja brīnumus. Tu atceries? 
— Hasso aizdedzināja cigareti un par jaunu pie-
pildīja glāzi. Tad viņš turpināja: — Tev ir jāatce-
ras, jo vecu draudzību nevar tik ātri aizmirst. Ja 
tu negribēji mani biedēt, kad biju vēl puika, tad 
tagad gan tu varētu atnākt un iedzert ar mani 
glāzi vīna. Tu taču zini, ka vienmēr esmu vēlējies 
tevi satikt. Kādēļ tu slēpies? Pašreiz nu būtu visi 
priekšnoteikumi — mēs esam tikai divi, un es te-
vis nebaidos, es arī nebaidos teiksmas, kas nāk 
tev līdzi... — Jauns cigarešu dūmu virpulis iesitās 
spoguļa gludenajā virsmā, pieplaka, sakusa, sāka 
kustēties, virmot, veidoties. Hasso fon Vitgen-
šteins satrūkās. Viņš piecēlās kājās, bet to apstā-
dināja ķērkstoša balss:

— Sēdies un nepūt dūmus acīs, es nesmēķēju! 
— No spoguļa izkāpa neliela auguma vīrs, šau-
rām lūpām un bieziem uzaču lokiem, kuri kārās 
pāri acīm, it kā gribēdami noslēpt ironisko dzirk-
sti. Garlaikoti viņš atspiedās pret spoguli un ar 
interesi raudzījās kapteinī.

— Augumā lielāks, man nepazīstamā uniformā, 
ordeņi, bet prāta tikpat maz kā tam knauķam. 
Es tevi pazīstu. Bet saki, ko tu no manis gribi? — 
Vārdi sprakšķēja kā lūstoši skali.

— Es, es... es gribēju... — Hasso apsēdās, tad tur-
pināja: — Es gribēju jūs satikt. Es domāju, ka mēs 
tik daudzus gadus esam pavadījuši kopā, viens 
otru nepazīdami, un es biju viens...

— Es zinu, — spoguļu meistars nepacietīgi 
pārtrauca Hasso, — es zinu, ka cilvēki vienmēr 
dara muļķības, būdami vieni, bet vēl biežāk di-
vatā. Pamet cilvēku vienu, un viņš vaimanās pēc 
nāves un visādām likstām — atnāk nāve, tad... Ek, 
man ar jums, dzīvajiem, vairs nepatīk — es cerēju, 
ka jūs mani uz pāris simts gadiem liksit mierā, bet 
kas tev dos... Es tikko spēlēju ar Maratu kauliņus, 
kad tu pēc manis sāki bļaustīties. Vai tu arī zini, 

kas tevi sagaida? Jeb tu domā, ka tikai tādēļ, ka 
tu man drusku vairāk patīci nekā pārējie cilvēki, 
tad ar tevi būs citādi? Nu saki, tu taču zini, kas 
tevi sagaida?

— Zinu, — apstiprināja Hasso, pasniegdams 
spoguļa meistaram piepildītu vīna glāzi, — bet es 
tam neticu, jo kāds tev būtu iemesls man vēlēt 
ko ļaunu?

— Ļaunu? Kā tu zini, ka es tev vēlu ko ļaunu? 
Bet mums katram dzīvē — un arī pēc tās — ir savs 
uzdevums... — Meistars izdzēra glāzi un pasnie-
dza atpakaļ. — Bet tagad es tev gribu kaut ko jau-
tāt: par ko tu dabūji tos bleķus?

— Par varonību.
— Kas ir varonība?
— Drosme, bezbailība, izturība...
— Nieki, tā ir muļķība! — Meistars nīgri piesi-

ta kāju pie zemes. — Tā ir muļķība, ko jūs darāt, 
dažu varaskāru cilvēku iespaidoti. Jeb varbūt vēl 
ļaunāk — varbūt tā ir apslēpta cilvēku vēlēšanās 
nogalināt, iznīcināt? Man liekas, ka tieši šī vēlē-
šanās tiek visai racionāli izmantota. To izmanto 
valsts, partijas un baznīcas. Es tev nevēlu nekā 
ļauna, bet kādēļ gan man nevarētu būt šī vēlē-
šanās?

— Bet... — mēģināja iebilst Hasso.
— Bet? Nav nekādu bet! Tā ir taisnība. Cilvē-

ki vēlas postīt un nogalināt, es to zinu — arī es 
to gribu, bet es nevaru nokāpt no sienas un uz-
sākt karu ar sev līdzīgiem, jo kas gan tad notiktu? 
Mēs viens otrā ieraudzītu savas stulbās sejas, un 
līdz ar to cīnīšanās beigtos. Jūs sakāt, acis ir dvē-
seles spoguļi, — muļķības, acis ir visas liekulības 
kalngals, tādēļ es arī savu iekāri nogalināt apmie-
rinu pie cilvēkiem, jo es viņos nekā neredzu no 
sevis paša. Mani nevar pakārt, jo neeksistēju, — 
tevi nevar pakārt, jo tev tas ir atļauts. Kāda gan 
tad mūsu starpā ir atšķirība? Man liekas, ka es tev 
dodu līdzīgu spēli? — Meistars izņēma no Hasso 
rokas tukšo glāzi, piepildīja un izdzēra. — Labs, 
es atceros... Bet vēl viens jautājums: cik cilvēku tu 
esi nogalinājis?

— Es nezinu, es tiešām nezinu... — stostījās Has-
so.

— Skaisti, tu esi vēl ļaunāks nekā es, es zinu, bet 
tu nezini. Vai tu arī aptver, ko tu teici? Tu nezini, 
cik cilvēku esi nogalinājis?

— Jā, bet...
— Es tev teicu, ka nav nekādu bet! — kļuvis 

pavisam neiecietīgs, to pārtrauca meistars. — Es 
savus upurus pazinu, tie man kaut kādā veidā 
bija sariebuši, bet kā ir ar tevi? Tu pat nezini, cik?

— Bet...
— Bet, bet, bet... tas ir viss, ko jūs, dzīvie, va-

rat izteikt. Jūs slepkavojat, dedzināt, laupāt, un, ja 
jums jautā — kādēļ, tad viss, ko jūs varat pateikt, 
ir — bet. Vai tu esi dzirdējis aitu blējam?

— Klausies, meistar, — Hasso piecēlās kājās, — 
kādēļ tu man visu to saki? Vai tu domā, ka es gri-
bēju karu? Vai tu domā, ka es gribu darīt to, kas 
man jādara? Tā ir pavēle — man tā jāizpilda.

Guntis Zariņšproza Pēdējais spogulis
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Tu jau zini, 
ka naids 
un dusmas 
rada kaut 
ko līdzīgu 
mīlestībai

Spoguļa meistars sāka smaidīt. — Redzi, — viņš 
teica, — tas jau ir tas, ko es tev gribu izskaidrot. 
Mēs visi esam padoti kaut kādai pavēlei, uzde-
vumam, un mēs no šī uzdevuma jeb pavēles ne-
varam izbēgt. Bet mēs varam to kaut vai drusku 
pārveidot pēc sava prāta. Mans uzdevums, kas ir 
ne visai patīkams, ir pievākt cilvēkus, kuri man 
uzbāžas, bet ne katru reizi es to daru. Tu pats zini, 
ka es tev nerādījos, kaut arī tu man uzbāzies. Šo-
dien es arī nebūtu nācis, bet man nelaimējās kau-
liņu spēlē. Man liekas, ka Marats mani krāpj, un 
bez tam man ir sajūta, ka tavs laiks ir pienācis, jo 
es nekā rožaina tavā nākotnē neredzu.

— Es lāgā nesaprotu, ko tu domā? — Hasso jau-
tāja.

— Jā, ja tu atceries, tu domāji par šo pilsētu, 
un tu domāji par savu kungu, un pārdomājot tu 
pats redzēji, ka izredzes nav spožas. Tātad es iz-
lēmu, ka ir laiks, ka tu nāc pie manis un maniem 
draugiem. Neviens no viņiem nav īsteni dusmīgs 
par to, ka es tos pievācu, protams, atskaitot veco 
baronu, kurš nepārtraukti mokās ar slāpēm, un 
mums ar dzeramajiem ir slikti. Laikam paejot un 
notikumiem veidojoties, tie visi redz, ka viņus 
būtu varējis sagaidīt daudz nepatīkamāks nāves 
veids...

— Bet kā tu domā — iet pie tevis?
— Es gribu, lai tu pievienojies manam drau-

gu pulkam. Bet to tu varbūt labāk sapratīsi, ja es 
tev izstāstīšu savas dzīves stāstu. Tu jau zini — 
uz Franciju mani atvīla Kolbērs, es viņam nekā 
nepārmetu, tāpat kā maniem slepkavām, jo tie 
visi mīlēja spoguļus un es biju nogrēkojies pret 
likumiem un pavēlēm. Jā, kad Kolbērs mira, es 
klejoju no vienas rokas otrā, cena par mani bija 
pasakaina, es atceros, ka kādā reizē par mani sa-
maksāja astoņtūkstoš un sešpadsmit liras, kad 
par Rafaēla gleznu maksāja tikai trīs tūkstoši. 
Nujā, tā jau atkal mana lielība. Tad kādā dienā 
viss mainījās. Toreiz es vēl neaptvēru, kas notika, 
bet vienā dienā es pēkšņi karājos vienkāršā ista-
bā, un, manī skatoties, staļļmeistars Marats dzina 
bārdu. Man viņš būtu tīri labi paticis, ja viņa seja 
nebūtu bijusi tik pumpaina un viņš nebūtu kā-
vies ar augoņiem. Faktiski šie augoņi bija iemesls 
— viņš tos pats pūlējās ārstēt, un cik ilgi tev var 
patikt raudzīties cilvēka dibengalā? Jā, tad man 
lāgā nepatika arī viņa naids pret visu, ko viņš 
sauca par aristokrātiju, — es taču piederēju tai, 
kaut vai tikai starp spoguļiem. Un tad es izlēmu, 
bet diemžēl man aizsteidzās priekšā jaunā mei-
tene Šarlote Kordei, un es vēl paguvu viņai pa-
mirkšķināt ar aci, kad viņš vannā mira. Tagad viņš 
man labi kavē laiku, tikai, kā jau teicu, man liekas 
— viņš krāpjas. Tā tas ir — tu nevari un nevari uz-
ticēties revolucionāriem, tie ir blēži un krāpnieki. 
Ak tā, un pēc tam mani pievāca Dantons — pārējo 
jau tu zini. Viņš ir kļuvis stipri garlaicīgs, bet var 
jau iztikt, ja neskaita lielību, kas viņā radās pēc 
tās nolādētās lugas. Un tad, tad es nokļuvu pie 
kāda korsikāņa, īstenībā viņš man paticis visla-

bāk no visiem maniem kungiem, kādēļ, to nevaru 
izskaidrot. Ar viņu es izskrēju cauri visai Krievi-
jai, man vēl tagad prātā Maskavas degšana, bet 
tad mēs bēgām atpakaļ. Man likās, ka mana stikla 
dvēsele sasalst no aukstuma. Kādu nakti mēs bi-
jām apmetušies zemnieku mājā, mans kungs vā-
rījās dusmās un naidā. Tu jau zini, ka naids un 
dusmas rada kaut ko līdzīgu mīlestībai, un mans 
kungs paveda šī zemnieka meitu. Es saku — pa-
veda; meitene verstīm skrēja līdzi viņa kamanām 
pēc šīs mīlestības pilnās nakts. Mani viņš atstāja 
viņai — par piemiņu.

Jā, tā nu es karājos šajā zemnieka mājā. Re-
dzēju piedzimstam brēkuli ar melniem matiem 
un varen niknu balsi. Meitene viņu nosauca par 
Bonapartu. Netici? Vēlāk tas pārveidojās par ve-
selas ģimenes vārdu, un, ja tu vēlies, tad vari at-
rast latviešu zemnieku ģimeni ar šādu vārdu un 
trakām karotāju asinīm. Pēc laba laika es nokļuvu 
pie barona un atkal biju goda pilnā vietā. Viņš uz-
zināja manu izcelšanos, un es baudīju pienācīgo 
godu. Tā tas gāja labu laiku. Vecais barons nomi-
ra, un viņa dēls pārvērtās trakā žūpā, viņš mani 
kaitināja, katru reizi nākdams un pūsdams sejā 
degvīna smaku. Es pats labprāt dzeru, bet man 
patīk vīni... Jā, un tad es nonācu tava tēva rokās. 
Tu redzi, pats es neesmu darījis nekā briesmīga, 
un mans draugu skaits nav vairāk kā desmit — tu 
būsi jaunākais, bet tas labi — uzsvaidzināsi mūsu 
apputējušās sarunas. Esmu daudz dzirdējis par 
bridžu. Māki?

Hasso fon Vitgenšteins nervozi smēķēja un 
jautāja:

— Bet kādēļ mani? Es vēl gribu dzīvot — mans 
uzdevums vēl nav nobeigts.

— Tu baidies? Tu taču esi varonis, un par uzde-
vumu labāk nerunā, jo tas paliks neizpildīts. Var-
būt tas būs piepildījis kaut ko, bet ne to, ko tu 
cerēji. Un kāda jēga varonim pēc pazaudēta kara? 
Tu būsi pievilts, tu nevarēsi atrast īsto ceļu, un 
savas dzīves beigās tu žēlosies — dzīve bija par 
daudz īsa, dzīve nedeva tā, ko es cerēju. Es gri-
bu tev aiztaupīt visas šīs nepatikas. Tikai tādēļ es 
pildu savu uzdevumu, no kura es būtu varējis iz-
vairīties...

Kapteinis Hasso fon Vitgenšteins satrūkās. Ārā 
skanēja nepārtraukts eksploziju troksnis. Sapnis? 
Sveces bija izdegušas. Spogulis stāvēja atsliets 
pret krēslu. Tam bija jābūt sapnim, tā nevarēja būt 
patiesība. Viņš satvēra spoguli un steidzās lejā pa 
kāpnēm. Ielas bija tukšas, bet gaisā virmoja sa-
vāds satraukums. Hasso skrēja. Kaļķu iela. Krie-
vi! Ierējās maksis...

Vācu armija atkāpās. Rīgā, uz Kaļķu ielas stūra, 
bija kritis bruņinieka krusta kavalieris Hasso fon 
Vitgenšteins, kurš mācēja spēlēt bridžu. Blakus 
viņam gulēja senlaicīgs spogulis — pēdējais viņa 
tēva saimē, kas bija palicis Rīgā.

Kapteiņa vecāki saņēma vēstuli, kurā bija rak-
stīts:

«Par Lielvāciju un Vadoni...» Ê

Guntis Zariņšproza Pēdējais spogulis
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proza

— Un es jums saku — «ticiet, svētlaime caur 
pazemību nāk», — viņa noteica savā krekšķoša-
jā balsī un plaušās ievilka dūmu no tēva lielās 
koka pīpes. Tādas, ar izliektu iemuti un pares-
nu, uz augšu pavērstu galviņu, kur iebērt tabaku. 
Vienu brīdi šķita, ka virs galvas mezglā saņemtie 
mati pēkšņi izplešas kā miglājs. Tieši tādā krāsā 
tie bija. Kad noplaka no mutes un nāsīm izpūs-
tie pīpes garaiņi, pamanīju, ka matu mezgls viņai 
uz pakauša stāv kā iepriekš. Večas skatiens lika 
sajusties pavisam neomulīgi, it kā viņa uz grē-
cinieku baru lūkotos, kas gaida grēku atlaišanu, 
un es visgrēcīgākā no visiem, jo uz mani viņa pat 
neskatījās, lai gan nešaubīgi jutu, ka Veča redzēja 
katru kustību, pat vairāk — katru elpas vilcienu, 
kas cilāja manu krūšukurvi. Turklāt nez kāpēc 
man radās sajūta, ka jāelpo mazāk, it kā izlieko-
ties, ka esmu bez elpas. 

— Nauda... nauda. Kad tev tās būs gana, — viņa 
pāršķēla neveiklo klusumu. Samiegusi acis, ska-
tījās man garām tik koncentrēti, ka arī es palūko-
jos krēslainajā tukšumā. Gribējās iebilst, bet mute 
neklausīja. Beidzot saņēmos, noriju siekalas, ku-
ras tik tikko paslīdēja garām kamolam kaklā, tad 
caur sausām, stīvām lūpām tik tikko dzirdami iz-
dvesu: 

— Bet kā tad lai es viņam tās bēres uztaisu? 
Veča pat nepakustējās. Vēl vairāk — turpināja 

lūkoties kaut kur man garām. Visbeidzot tikko 
dzirdami nomurmināju: 

— Viņš ir tavs dēls.
Mirkli pavērusies manī, atkal ievilka dūmu un 

jau pēc brīža bija ietinusies biezā mākonī. Skatī-
jos uz viņu, tādu pelēku un aukstu, it kā izdzi-
sušu ugunskuru, kuram pāri līst smalks, tikko 
manāms lietus, radot miglai līdzīgu nokrāsu un 
drēgnuma sajūtu. Galvā šaudījās dažādas domas. 
Galvenokārt — kur ņemt naudu Gata apbērēšanai 
Latvijā. Kā viņu pārvest? Ko dara ar tiem, kam uz 
morgu neviens neatbrauc pakaļ? Kaut kur klusi 
aprok vai sadedzina krematorijā un tad aprok? 
Pārvest no Anglijas pelnu urnu, iespējams, būtu 

lētāk. Ar savu pēkšņo nomiršanu Gatis mani ie-
dzīs parādos uz daudziem gadiem. Ko šī vecā, 
lielāko mūža daļu nodzērusī sieviete, viņa māte, 
maksātu? Viņai pat pensijas lāgā nav. Smieklīgi 
graši, tik vien kā pamperbiksēm nesaturēšanas 
gadījumā veciem cilvēkiem. 

No lielās maizes krāsns nolēca kaķis. Izme-
tis līkumu līdz vecās kājām, uzmeta man neuz-
ticīgu skatienu un izšmauca pa puspievērtajām 
durvīm. Vecā piecēlās. Lēniem, šļūcošiem soļiem 
devās gultas virzienā. Pačamdījusies zem spilve-
na ar pelēcīgi dzeltenu spilvendrānu, kas nosēta 
blusu izkārnījumiem, sāka cilāt segu un izgulēto 
matraci. Kaut kas nočaukstēja. 

— Taisīs tās dur’is ciet vai ne? — pagriezusies 
iesānis, viņa neiecietīgi jautāja. Vecajās plaukstās 
pavīdēja kāds plastmasas maisiņā ievietots vīs-
toklis. Brīdi vērusies uz atradumu, pastiepa to uz 
manu pusi un strupi izdvesa:

— Še, ņem! 
— Kas tas ir? — jautāju. Tad, grīdas dēļiem no-

čīkstot, pagāju uz viņas pusi un paņēmu sniegto 
paciņu. 

— Vakar pastnieks atveda. Gatis sūtīja, bet es 
domāju zārka tiesai atlikt, — viņa klāstīja gurde-
nā balsī. 

Attinu vīstokli. Vīstoklī bija paciņa, kuras virs-
pusē stāvēja simt eiro zīme. Ar īkšķi pāršķīru pa-
prāvo žūksni. Tajā bija tikai simtnieki. Uz brīdi 
aizrāvās elpa, deniņos sāka pulsēt, un kājas kļu-
va ļenganas. Nezinu, kas tobrīd radīja šo efektu, 
pēkšņais pārsteigums vai dusmas un sašutums. 

— Es jau teicu pastniekam, lai sīkāku atved, bet 
viņam nebija vaļas, — viņa murmināja, pār gultu 
segu kārtodama. — Domāju, vaj’g pietikt. Tā jau 
šis ar’ teica, bet, ja pietrūks, būs jāpiesaka vēl, — 
viņa nopūtās, apsēdās uz gultas malas, paņēma 
pīpi un sāka riktēt iekšā tabaku. — Šito pieteicu 
pa div’ lāgi, teica, ka ar vienu reizi esot par daudz, 
— viņa turpināja, — bet tur laikus jādod ziņa. Nav 
jau banka. Pasts. Citādi nedabūs neko.

— Ak tad ir vēl? — man izspruka caur kakla sā-
pīgo kamolu. — Un to visu Gatis sūtīja? Tev? — 
vecā nepacēla acis, bet turpināja ar saviem mez-
glainajiem pirkstiem tūcīt tabaku, rūpīgi bakstot 
ar mazo pirkstiņu katru uz āru pasprukušo strē-
līti, it kā gatavotos to pīpēt pēdējoreiz, tādējādi 
pavilcinot dzīvot atlikušo laiku. Savulaik pat be-
lamoru un primu nesmādēja. Tās markas papi-
rosus pirka Gata tēvs Ādiks, lai gan varēja atļau-
ties ko labāku — kolhoza galvenajam agronomam 
alga bija laba. Viņa nekurnēja. Pacieta pat Ādika 
skandālus un iekaustīšanu. Vienubrīd viņam bija 
uzradusies brūte. Skraidīja pie Večas uz fermu, 
lielījās. Abas esot tā kāvušās, ka piena kannas pa 
gaisu lidinājušas. Bet Veča pacieta. Tik ierāva pa 
kādam mēriņam un klusēja. Citreiz pielikās tā, ka 
parunāt nevarēja. Aiztipināja līdz gultai, un visi 
tad zināja — Večai galva sāp. Kaprīza palika uz ve-
cumu, kad nomira Ādiks. Veča sāka izturēties tā, 
it kā visi viņai parādā būtu. Sevišķi es. Bet Gatis 
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sakrāmēja mantas un pie pirmās izdevības aiz-
brauca uz Angliju. Salvim nebija pat piecu gadu, 
Airitiņai tovasar nosvinējām trīs. Gatis atbrauca 
pēc gada. Saveda bērniem dāvanas. Vecajai taba-
ku. Tā arī sāka pīpot. Kaimiņš viņai atveda kon-
trabandas cigaretes. Tās nopēla. Gatis vēl pāris 
reizes atsūtīja tabaku, tad pārtrauca. Vecā dīca, 
lai es pameklēju šepat, gan jau esot. Caur pazi-
ņu pasūtīju no Rīgas. Nepatika. Bet pīpoja tāpat. 
Vairākus gadus kaimiņš viņai no Krievijas veda. 
Kad Salvis sāka studēt Dānijā, gādāja no turienes. 

Gatis vēlreiz atbrauca uz Ziemassvētkiem. Sal-
vim toreiz bija desmit. Airita sākumā skatījās 
uz Gati caur pieri, bet vēlāk, dāvanu un gardu-
mu kārdināta, piesēdās tēvam tuvāk un nosēdē-
ja visu vakaru. Gatis solīja uz vasaru paņemt pie 
sevis. Taču vairs neatbrauca. Un dāvanu nebija. 
Naudu arī iepriekš viņš izsūtīja reti, tad pārtrau-
ca pavisam. Toreiz tiesa mūs izšķīra, pamatojoties 
uz Gata iesniegumu procedūru veikt bez viņa 
un to, ka es neiebildu. Vēlāk pieprasīju alimen-
tus, bet tiesu izpildītājs tikai rokas platīja. Salvim 
bija sešpadsmit, kad mēs pārvācāmies uz pilsētu. 
Vecā palika viena.

— Nu, ko tu sēdi? Ielaid tak to zvēru, nedzirdi, 
ka skrāpējas un auro pie durvīm? — pēkšņi no 
klusuma iznira Večas piesmakusī zemā balss. — 
Un ienes man spainīti svaiga ūdens.

 Atgriezās runcis. No ārpuses viņam nekā ne-

izdevās uzlēkt uz vecuvecā durvju roktura kliņķa 
tā, lai tās atvērtos tāpat, kā uzlecot uz mēles no 
iekšpuses. Varbūt aiz tā, ka durvis vērās uz ārpusi, 
bet no iekšpuses kaķis tās atgrūda ar savu svaru, 
atlika tikai ar ķepām aizķerties roktura mēlītei, 
tā nospiedās uz leju, kliņķītis pacēlās un durvis 
pašas atvērās. Vajadzēja tikai kādam aiz viņa tās 
aizdarīt. Mehānisms vecs, nodilis. Lai aiztaisītu, 
jāpavelk uz savu pusi gana stipri, citādi kliņķītis 
neiegūla tur, kur vajag, un durvis neaizvērās. 

Aiz Večas tās aizdarīt nācās itin bieži, viņa vairs 
nespēja ar švunku durvis aizcirst. Pat man rei-
zēm nepadevās, sevišķi pēc tās reizes, kad durvju 
šķirbā iecirtu rādītājpirksta galu. Toreiz Veča bija 
saņēmusi no Gata ierakstītu vēstuli. Man nerādī-
ja, izgāja ārā, izstumdama sev pa priekšu arī past-
nieku. Durvis palika pusviru, un man sagribējās 
tās aizcirst sevišķi spalgi. Pusnocirstā pirksta asi-
ņojošo stumbeni mutē iegrūdusi, neizdvesu ne 
skaņu, vien asins, piepildījusi muti, spraucās pa 
lūpu kaktiņiem, pār zodu tecēja uz kaklu un krū-
tīm. 

Pagriezos pret durvīm. Uz mirkli, kamēr roka 
sniedzās līdz rokturim, acu priekšā nozibēja 
kroplais pirksts, kuram nags tā arī vairs neatauga. 
Pār muguru pārskrēja netīkamas trīsas. — Labi, es 
eju pēc ūdens, — teicu un izgāju patumšajā kori-
dorā, kuru apgaismoja pa ārdurvīs runcim atstā-
to nelielo šķirbu ienākošā dienasgaisma. 
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Spalgi un ar švunku durvis tika aizcirstas gana 
bieži. Pirmskara laikā būvētajā mājā durvis vēl 
«Latvijas laika» eņģēs, tā mēdza teikt Veča, ul-
maņlaikus par Latvijas laiku dēvējot, vēlāk nekā-
das Latvijas vairs neesot bijis un nebūšot. — Kas 
ta’ latviešus okupēja?! Paši! Kad es tev saku, paši 
pakaļā lien kā vācietim, tā krievam, bet tagad 
Briselei, — tā Veča klāstīja ikreiz, kad klausījās pa 
radio ziņas vai raidījumus, kuros tika pieminēta 
okupācija vai kārtējās Eiropas regulas, kas bez ie-
runām izpildāmas. — Latvieši paši viens otru no-
mušīs, ne krievs, ne vāciet’s, ne briseliet’s nebūs 
vajadzīgs, piemini manus vārdus. Kangars kanga-
ra galā! — paceltā, nedaudz draudīgā balss tonī 
viņa visbeidzot pielika punktu. 

Nu, lūk, bet eņģes, tās gan izturīgas. Vecais 
Ādiks bija iegātnis. Arī Večas tēvs Janka bijis ie-
gātnis. Ādiks reiz dusmās sievastēvu par šucma-
ņu blēdi nosaucis, kad tas aizrādījis, lai durvis 
dauza savā mājā. Sievastēvu Ādiks necieta. Vēl 
lielāka jezga abu starpā sākās, kad Ādiks atrada 
Večas tēva armijas bildes kopā ar to trako, kas 
uz Gambiju lidoja, kuru pēcāk apsūdzēja sma-
gos noziegumos. Dažus gadus pēc kara Janku iz-
sauca uz izpildkomiteju, bet no turienes aizveda 
uz Rīgu. Tur pratināts. Par to, kas ar Janku toreiz 
notika, Veča uzzināja tikai pēc diviem gadiem no 
Jankas brāļa Dominika, kurš bija izpelnījies par 
kompartijas centrālkomitejas instruktoru. Veča, 
tolaik vēl bērns, Dominika sievai palīdzēja mā-
jas darbos, govis slauca, dārzus ravēja, sienu vāca. 
Večas māte paslepus bija sagājusies ar kaimiņa 
zirgu staļļa puisi, vēlāk abi aizbēguši uz Vecpie-
balgu, bet tur, dzemdējot abu sagulēto dēlu, mi-
rusi. Pēc Jankas apcietināšanas Dominiks Veču 
raušus no pagultes izrāvis un paslēpis pie sevis. 
Pēc septiņiem gadiem Vorkutā Janka atgriezies 
savās mājās. Tās gan vairs nebija agrākās mājas 
— istabas izdemolētas, rūtis izsistas, lielajā siena 
šķūnī, kuram cauri zirgs ar siena vezumu varē-
ja izbraukt, taisni pa vidu piebērti minerālmēsli, 
klētij izlauztās durvis ieslīpi karājās vienā eņģē. 
Janka, izstaigājis aizaugušās taciņas, devies otr-
pus upītei pie brāļa.

Ādiks šantažēja arī Veču. Izfantazēja visneie-
domājamākās versijas Jankas līdzdalībai tā laika 
notikumos. Teica, ka viņam atliek vien muti at-
plest attiecīgā iestādē un «dažiem labiem» nākšo-
ties atgriezties ziemeļos celmus plēst. Vecā klu-
sēja. 

Kādu gadu vēlāk sievastēvu atrada noslīkušu 
pie mājas mazajā upītē, kurai pārlēkt nevarēja 
vien pavasara palu laikā. Ādiks teica, ka šis droši 
vien nav varējis pārlēkt. 

Tajos gados daudzi beidza dzīvi savādos ap-
stākļos. Kādu atrada pakārušos, citu — atmugu-
riski uzkritušu uz paprāva akmens, pret ko galva 
pāršķelta tā, it kā no pāris metru augstuma būtu 
kritis, bet bija tādi, kas no sēņošanas nepārnā-
ca, un vēl visvisādas ķibeles, tā teikt, nelaimes ga-
dījumi, sagadīšanās. Latvieši mira un pazuda kā 

kara laikā. Pa vienam vai kopā ar ģimeni sadega 
savā mājā, gultās, nakts vidū. Ādiks pirms mirša-
nas Večai daudz stāstīja. Ko tieši, es nedzirdēju, 
tik to, ka piedošanu lūdzās, bet Veča klusēja. Tā 
viņš arī izdzisa, gārdzot un Veču saucot. 

Kad ienācu, Veča baroja runci. Izņēmusi no 
katlapakšas, kas, apgriezts otrādi, kalpoja par 
ēdamā slēptuvi no kaķa, desas gabaliņu, to ne-
daudz sakošļāja. Tad izspļāva saujā, meta turpat 
uz grīdas, ar kājas purngalu pastumdama ne-
daudz nostāk, lai runcim ērtāk kārotajai barībai 
piekļūt. 

— Šitā nav diez ko laba, — čāpstinot mutē pa-
likušo desu, viņa noteica, — pārāk kreptīga, man 
neder. Salvis bija atvedis saļamu, tā bija laba. 

— Bet šī tak maigāka par salami, — valdot pēk-
šņi uznākušās dusmas, atcirtu un sparīgi noliku 
ūdens spaini uz koka bluķa līdzās roku mazgāja-
majam. — Tu tāpat kaķim izbaro. 

 — Tak jau Liepu kapos jāapber, — viņa ierunā-
jās. — Man tagad vieta vien aiz žoga, jaunajos ka-
pos, — it kā nedaudz aizkaitināta, ar kāju pastūma 
runci no sevis nostāk un sāka čamdīties brūnās 
jakas kabatās. Atradusi pīpi un tabakas paciņu, 
apsēdās krāsns priekšā. 

— Neviens nomirušais virs zemes nav palicis, 
— noteicu. — Nu, tad es iešu, man autobuss pēc 
pusstundas. Tā vien būs, kamēr izlaipošu. 

Skatījos uz savām aptašķītajām rudens kur-
pēm. — Jāpameklē lupatiņa, pieturā varēs apslau-
cīt. Derētu jaunas. Ai, iztiks ar šīm pašām. Labāk 
zābakus. Un pie viena mēteli. Jā, jaunu mēteli de-
rētu. Apnikuši tie humpalu apģērbi. Lai gan Airita 
labus prot atrast, pat nepateiksi, ka no humpa-
lām. Ak, Airitiņa. Ko tai nopirkt? Iedošu naudu, 
lai pati skatās. Varbūt vispirms hipotēku? Tad no 
algas visu pirkt? — klusībā prātoju. Atradu krek-
lu. Aizdurvē karājās Gata vecās drēbes, kožu sa-
caurumotais Ādika pusmētelītis un pāris bikšu. 
Sakustināts pusmētelis nokrita zemē. Pacēlusi 
skatījos pēc āķa vai naglas, līdz pamanīju zaļganu 
kokvilnas drēbes kulīti, kura droši vien bija karā-
jusies zem pusmēteļa. 

— Re, te laikam tavas pazudušās zeķes būs sa-
bāztas, — noteicu, pastiepu roku un pačamdīju 
kulīti. Iekšā čaukstēja. Noņēmu un atvēru. 

— Ak tu, kungs un ķēniņ! Tabaka! Kam tu tās 
tabakas paciņas glabāji? — pagājos uz Večas pusi 
un pastiepu viņai zaļgo kulīti. — Un mēs ar Salvi 
tā pūlējāmies, pat uz parāda ņēmām. 

Veča bakstīja pīpes iemutes caurumu ar adām-
adatu un uz mani pat nepaskatījās. It kā manis te 
vairs nebūtu. Runcis ielēca gultā, sāka glausties 
gar Večas elkoni. — Pičuk, nebaksties! Saļamu tu 
jau dabūji. Nu, ej, ej, — viņa pagrūda to nostāk. 

Kabatā iezvanījās telefons. Airita. Droši vien 
jau pārnākusi no skolas. Telefons divreiz iepīk-
stējās un nodzisa. Izlādējās. Pavisam vairs netur. 
Šorīt uzlādēju. 

— Labi, es iešu. Še, pīpē tak to tabaku! Tur tev 
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līdz mūža galam pietiks! — nosviedu zaļgano ku-
līti Večai blakus un devos uz ārdurvīm. Līdz ar 
mani ārā izslīdēja arī runcis. Kādu gabaliņu nā-
cis nopakaļ, apsēdās takas malā un tur arī palika.

Smidzināja. Lietussarga man nebija. Līdz pie-
turai vēl gabaliņš, ko iet. Kreklu tā arī nepaņē-
mu, kur apavus noslaucīt. Būs jānoberž pie kāda 
kuplāka zāles kušķa. Domās iegrimusi, rimti so-
ļoju pieturas virzienā. — Kas to Gati pārvedīs? Ne 
es angļu valodu zinu, ne kaut kur ārpus Latvi-
jas braukusi. Salvis nebrauks. Pat nelūgšu. Airita? 
Kad pateicu par tēvu, noteica, ka nāve neesot itin 
nekas, bet bēres nevienam citam, izņemot palicē-
jus, nav vajadzīgas — tikai tēriņi, izrādīšanās un 
savas sirdsapziņas mierināšana vai pamodinā-
šana. Vai tamlīdzīgi. Veča? Viņa to nevar izdarīt. 
Vairāk neviena nav. Ādika brālis miris, bet viņa 
bērniem gar Gati nav nekādas darīšanas. 

— Kur nu tā skrien, Biruta? — satrūkos no kai-
miņienes Elzas tantes spalgās balss. — Gan jau pie 
Annas biji? 

— Pie Annas? — centos saprast, kādu Annu viņa 
domā, tad kā ar āmuru pa pieri — Veča tak Anna! 
Tikai mēs viņu nekad tā nesaucam. Pat Gatis. — 
Nujā, pie Annas. 

— Tak jau par Gati runājāt. Kur un kad bērēs? 
Kopā ar maniem uzauga, tiku auklējusi, kad abi 
ar Annu no Ādika, lai viņam vieglas smiltis, pie 
mums slēpās, — Elzas tante klāstīja un slaucīja 
acis lakata stūrī. — Tagad Gatis. Nu, trakums, sve-
šumā nomirt. Neviena savējā. Kas to zina, kā viņš 
mira, varbūt tāpat kā Annas tēvu... — viņa bažīgi 
palūkojās uz mani un apklusa. 

— Elzastant, citreiz, man autobuss, — paātrinot 
gaitu, sāku atvadīties. 

— Nuja, skrien vien, skrien. Tagad viņš agrāk te 
pienāk. Nez, laiki mainīti vai kas... Bet tu, meit, 
Annu pieskati. Švaka palikusi. Pavisam švaka, — 
viņa māja man ar vienu roku, ar otru turēja mutei 
priekšā lakata stūri, savas mājas celiņa galā stā-
vēdama.

Šķita, ka autobuss pa zemes bedraino ceļu vil-
kās jau veselu mūžību. Iztricinājis visas manas 
tauku krokas, beidzot uzbrauca uz asfalta. Citu 
pasažieru nebija. Šoferis uzgrieza skaļāk Radio 2 
un pa atvērto logu pūta ārā cigaretes dūmus. Au-
tobusa salona atpakaļskata spogulī pēkšņi ierau-
dzīju savu seju. Uzblīdusi. — Noēdusies kā cūka! 
— nomurmināju sev zem deguna un nepatikā no-
vērsos, piebīdoties tuvāk logam. 

Gaidot Salvīša dzimšanu, naktī slepus gāju ēst. 
Vēl pēc Airitas piedzimšanas nevarēju atēsties. 
Ēdu un ēdu. Nelīdzēja svīšana lauku darbos, arī 
pirtī ne, bet mīlēšanās izpalika pa pusgadam, pē-
dējos kopdzīves gadus pat katrs savā gultā gu-
lējām. 

Pirmajā reizē tovakar, kad Gatis, pavadījis mani 
uz komunālo istabiņu, palika pa nakti, viņš ar sa-
viem bārdas asniem skūpstot man saskrāpēja gan 

vaigus, gan zodu — tik ļoti, ka vairākas dienas 
sūrstēja un nezināju, kā to no citiem noslēpt. Ilgi 
muļļājās un mīcījās pa mani, struņķītis pavisam 
mīksts, bet, kad beidzot viss bija galā un es aiz 
kauna pagriezu viņam muguru, Gatis sāka masēt 
manu mugurkaulu aptuveni ap jostasvietu. — Tā 
vajag, — viņš noteica. — Kad tēvs mūsu bulli va-
dāja pa kaimiņiem govis apsēklot, vienmēr glau-
dīja ar delnu pa govs muguru, tiklīdz bullis savu 
bija padarījis, — Gatis skaidroja. 

Tālumā vīdēja pilsēta.
Airita vakariņām mizoja kartupeļus. — Mam-

mu, tev atkal izlādējās telefons? Mums pienu un 
krējumu vajadzēja, brokastīm arī vairs lāgā nekā 
nav, — viņa klāstīja, — un naudas man arī nav, pa-
lika tikai pirmdienai pusdienām. 

— Ģērbies, ejam uz veikalu! — somu nosviedu-
si, vilku miklo kurtku nost. — Es tikai lietusmēte-
li uzvilkšu. Mums ir nauda! — izņēmu no somas 
Večas doto paciņu un pasviedu Airitai. 

Tovakar piepirkām pilnu ledusskapi, jaunu tēj-
kannu, parfimērijas un uzkopšanas līdzekļus, Ai-
ritai istabas čībiņas. Žēl, citi veikali jau bija slēg-
ti, tikai lielveikali vaļā. Rīt sestdiena. Nolēmām 
iepirkties. Par Gati vairs nerunāju, nedomāju 
un centos aizmirst pat to faktu, ka viņš ir mi-
ris un guļ morgā tālajā Anglijā. Tomēr, kad palī-
du zem segas, ilgi nevarēju aizmigt. Ik pa laikam 
acu priekšā parādījās Gata vaibsti, atmiņā uzau-
sa jaunības ainas. Man piešķīra istabu komunā-
lajā dzīvoklī, Gatis tolaik mācījās arodenē pēdējā 
kursā par mehāniķi. Pretējās istabas kaimiņiene 
paņēma līdzi uz kartupeļu talku pie viņa vecā-
kiem. Tā es iepazinos ar Gati. Biju priecīga par 
kartupeļu maišeli un dažām kāpostgalvām, ko 
Veča man iedeva. Iekārtojos cūku fermā par sar-
gu. Pēc vidusskolas neko īpaši nepratu, kaut bēr-
nunamā mums mācīja gan adīt, gan šūt un ēst ga-
tavot. Vajadzēja iet uz kādu no arodenēm, vismaz 
profesija būtu. Dzīvošanai Rīgā nebija līdzekļu, 
tāpēc iestāšanos augstskolā atliku. Tad Veča sa-
lauza roku, Gatis lūdza palīdzēt saimniecībā. Tā 
iemācījos govis slaukt. Un galvenais — nekādu 
porciju un ierobežojumu, ēd, cik gribas! Nāka-
majā rudenī mēs ar Gati sarakstījāmies zagsā. 

— Tev taču nevajag to balto kleitu un visas ci-
tas bābu figņas, kad precas, vai ne? Tu taču ne-
esi tāda kā visas, — viņš toreiz man pavaicāja. 
Protams, nevajadzēja, jo es taču neesmu tāda 
kā citas! Lai gan redzēju visas tās meitenes bal-
tajās kleitās, pušķos un smaidošas. Ak, jā, Veča 
tak atstiepa savu kāzu kleitu, lai uzlaikoju. Ga-
tis smējās, esot vecuma smaka. Patiesībā kleita 
vēl šodien izskatās skaista. Droši vien stāv viņas 
melnajā skapī. Pat Večai bija kāzu kleita. Un kā-
zas. Bet man tagad jāiztērē tūkstoši, lai Gati ap-
bērētu Latvijā. Nu, labi, Gata tūkstoši. Kāpēc viņš 
vispār aizbrauca? 

— Mēs tevi pliku pieņēmām, tev nekā nebija, 
ne sava palaga, ne spilvena! — ausīs skanēja vecā 
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Ādika balss. Gatis klusēja, un Veča klusēja. Tā-
tad arī viņi domāja tāpat. Reizēm šķiet, ka man 
uz skausta jau piedzimstot bijis parāds un par to 
vien, ka vispār esmu nākusi pasaulē, esmu kā-
dam parādā. Vispirms saviem nekad nesastapta-
jiem vecākiem, ka ne saukta, ne gaidīta iemājoju 
mātes dzemdē, tad valstij, kas mani uzturēja un 
ģērba, tad Gatim un visiem viņa radiem, ka mani 
— tādu pliku un nekādu — pieņēma savā pajumtē. 
Varbūt Gatim apnika mūs barot? 

Pamazām ausa rīts. Tā arī neiemigu. Nu vairs 
nav jēgas.

Airitai patika ilgāk pagulēt, bet šorīt jau gana 
agri dzirdēju viņas istabā rosīšanos. Malkoju otro 
kafiju. Šķita, ka nevaru pamosties. Prasījās rūgtā 
stipruma. Atcerējos par izlādējušos telefonu. Va-
jadzētu gan normālāku nopirkt, pie sevis funk-
tierēju, cenšoties to ieslēgt. Neizdodas. Acīm-
redzot mazliet jāuzlādē. Airita jau šiverējas pa 
virtuvi. Vēroju viņas gaišo seju un cirtainos ma-
tus. Gluži kā Gatim. Un vaibsti, sevišķi, kad dus-
mojas, nez kādēļ man liek sarukt, apklust, pie-
kāpties, gluži kā tad, kad Gatis dusmojās. Nē, nē, 
šodien es par viņu vairs nedomāšu. Viņš ir miris. 
Pa īstam miris. 

Todien mēs iepirkāmies, pusdienojām kafejnī-
cā, Airita stāstīja par nākotnes plāniem pēc stu-
dijām. Beidzot atklāja, ka viņai esot draugs, drīz 
atvedīšot mūs iepazīstināt. Paralēli Airitas čivi-
nāšanai iedomājos par savu hipotēku. Varbūt ap-
maksāt? Cik nu vairs atlicis. Būs vieglāk. Vismaz 
nebūs kauns no Airitas drauga vecākiem, ka es 
tāda noplukusi, vienos parādos. Kad pirms vai-
rākiem gadiem pārcēlāmies uz pilsētu, Večai bija 
taisnība, sakot, ka ar tādu «pūru» kā man es ne-
vienam tāpat nebūšu vajadzīga. Neesmu nekā-
da skaistule. Ar karjeru arī nevaru palielīties. No 
cūku sarga līdz pavārei skolas ēdnīcā. Viens la-
bums — mājās vienmēr ēdamais. Pat Večai vedu, 
kā viņa teica, «pārpalikumus». Pēdējos gados 
vairs nesanāk. Retu reizi izdodas kādu mazumu 
rokassomiņā nobēdzināt. Vienubrīd pat somas 
visām pārbaudīja. Salvis kā aizbrauca studēt uz 
Dāniju, tā arī palika. Kad atbrauc, mūs ar Airitu 
lutina un Večai labumus aizved. Garām kafejnī-
cas logam, kurā sēdējām, aizgāja vīrietis. Tā brū-
nā velveta cepure ar nagu un gaišie mati — gluži 
kā Gatim, pat elpa aizrāvās un paātrinājās pulss, 
cik liela līdzība. Kāds viņš vispār izskatījās? Vecs? 
Sirms? Atceros vēl gana jaunu. Nevienas foto-
grāfijas no pēdējiem gadiem. Kā viņu morgā at-
pazīšu? Jau tā miroņi izskatās svešādi. Bet es viņu 
gadiem neesmu redzējusi. Pēkšņi pārņēma tā pati 
sajūta, kas pie Večas, kad šķita, ka nedrīkstu el-
pot, lai viņa neredz, ka esmu dzīva. — Apžēliņ, 
morgs! — par katru tur pavadīto dienu klāt ripoja 
smuka naudiņa. Cik tad viņš tur jau guļ? Policists 
Večai teicis miršanas datumu un morga adresi. 
Viņa aizmirsa iedot. Un Elzas tante tik pēc pāris 
dienām zvanīja. — Ak, šausmas! — nočukstēju, ar 
plaukstu aizsedzot muti. 

— Kas? Par ko tu, mammu? — Airita pārsteigta 
jautāja. 

— Tēvs joprojām morgā, — tajā pašā šausmu 
pārņemtajā intonācijā atčukstēju. 

Svētdiena pagāja klusi. Airita gulšņāja ar nez 
kur saķertajām iesnām, es skatījos melodrāmas. 
Citu pēc citas. Pirmdiena sākās ierasti. Es uz 
darbu. Airita palika mājās. Ap pusdienlaiku pie 
manis pienāca skolas direktore. Nez, kāds sū-
dzējies vai kas cits noticis? — Biruta?! Zvanīja 
Elzas tante, teica — tu zināšot. Tevi nav varējusi 
ne sestdien, ne svētdien sazvanīt, — viņa samin-
stinājās.

— Ak, jā, man vecs telefons, izlādējās, un nekā 
nevarēju no jauna ieslēgt. Būs jauns jāpērk. Lai 
gan cik nu man kāds zvana... Bet ko viņa gribē-
ja? — jutu, kā pār muguru veļas karstuma vilnis. 

— Vecā Anna mirusi. Tava vīramāte, — viņa pa-
ziņoja, sataisījusi bēdīgu seju un turpināja, — tu 
piezvani tai Elzai. Ja brīvu vajag, divas dienas ie-
došu. Lai gan tagad var samaksāt apbedīšanas bi-
rojam, un pašam nekādu klapatu. — Beigās, pa-
visam jestri noberot savu sakāmo, viņa izteica 
līdzjūtību un, aizbildinoties ar steigu, aizgāja. 

— Kā — mirusi?! Mēs taču tikko... mēs taču ne-
sen runājāmies, — kaklā iesprūda kamols, un es 
apklusu. Todien pārsālīju zupu un piededzināju 
pāris pannas ar kotletēm. Kolēģe teica, lai eju mā-
jās, vēl applaucēšoties vai ko izgāzīšot. 

Sarunāju apbedīšanas biroju. Apbērēs. Gulēs 
Veča savos Liepu kapos līdzās Ādikam. Vajadzē-
ja tikai dabūt apbērējamās drānas. Sākumā nolē-
mām paskatīties viņas melnajā skapī, varbūt būs 
ko pietaupījusi pēdējai dienai. Pie Večas gultas 
zem naktsgaldiņa mētājās tā pati zaļganā kok-
vilnas kulīte tabakai. Pacēlu. Izvilku vienu iepa-
kojumu. Atvēru. Plastmasas maisiņā akurāti bija 
ielikta dzeltenīga naudas paciņa. Izbēru visu ku-
lītes saturu uz gultas. Pavisam vienpadsmit pa-
ciņas. Tikai divās bija tabaka. Pārējās — dzeltenī-
gās naudas kaudzītes. Un pašā apakšā aploksne. 
Tajā Gata dzimšanas apliecība un dokuments par 
Gata adopciju. 

Kad pēc laba laika istabā ienāca Elzas tante ar 
Airitu, joprojām sēdēju uz gultas malas, gluži kā 
todien Veča, ar skatienu ieurbusies kaut kur ista-
bas tukšumā. 

Lija. Stāvējām ar Airitu zem lietussarga un 
klausījāmies mācītāja runā. Pienāca iecirkņa po-
licists. 

— Biruta, Gatis esot apbērēts turpat. Apdro-
šinātāji parūpējušies. Ja gribēsi zināt adresi, ie-
nāc pie manis vai piezvani, — pieliecies pavisam 
tuvu manai ausij, viņš čukstēja. — Un, jā… Izsaku 
līdzjūtību, tāds trieciens, Gatis, tagad Annu bē-
rējam…

— «Svētlaime caur pazemību nāk» — nez, kur 
Veča to bija dzirdējusi, — pie sevis murmināju. Ê
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proza

Kad meitene ir kalsna un zvana tev vēlu nak-
tī, un tu paraugies kalendārā, un ir četras die-
nas līdz tavām kāzām, un meitene, kuru tu preci, 
nav vis kalsnā meitene, bet cita meitene, kas ir 
jau devusies projām no pilsētas uz vietu, kur jā-
notiek jūsu kāzām, tavs uzdevums, visticamāk, ir 
nolikt klausuli. Ja tu nenoliec klausuli, tu neesi 
ticis galā ar uzdevumu. Kad tu uzaicini kalsno 
meiteni pie sevis un tad ieskrien dušā, lai būtu 
tīrs, sevišķu uzmanību mazgājoties pievēršot se-
višķi svarīgām vietām, un pēcāk sajauc matus, lai 
izskatītos tā, it kā nebūtu nekā sevišķi nopūlē-
jies, kādu citu uzdevumu tu esi veicis nevaino-
jami. 

Viņa ir gleznotāja. Viņus nesen iepazīstināja 
kopējs draugs. Viņai bija divdesmit divus gadus 
vecāks džeks, un, kad Panoss uzsāka sarunu, viņš 
teica, ka esot domājis — vecuma atšķirības ir šau-
šalīgs posts. «Tā kā bombardēt Kambodžu,» viņš 
teica, būdams pārliecināts, ka viņa šo joku neuz-
tvers. Viņa tomēr pārsteidza ar saprotošu smiek-
liņu. Viņi patērzēja par viņa gaidāmajām kāzām 
un par nedēļu brīvības, kas viņam līdz tām at-
likusi, bet ko viņš īsti negrasījās izmantot. Viņa 
izņēma Paper Mate zilo pildspalvu un ar to uz-
rakstīja viņa telefona numuru sev uz rokas. Viņa 
to pierakstīja savādi — nevis ar cipariem, bet gan 
burtiem. V kā 1, D kā 2, T kā 3, Č, P un tā tālāk.

«Tātad tavs numurs ir «Ačsadaav»,» viņa teica.
«Oho!» Panoss iesaucās. «Izklausās pēc manas 

ielas: Ačsada avēnija.»
«Par tādu joku tev pienākas balva!» viņa pazi-

ņoja, svinīgi pasniegdama pildspalvu. «Vēlāk sa-
vākšu.»

Kad viņa ieradās Panosa dzīvoklī, uz tievās ro-
kas aizvien vīdēja uzraksts «Ačsadaav», taču tā 

nebija pirmā lieta, ko viņš ieraudzīja. Pirmo viņš 
ieraudzīja viņas čemodānu. Tas bija gana mazs, 
lai viņa varētu turēt to rokā, nevis likt zemē, taču 
pietiekami liels, lai izskatītos, ka meitene ir drus-
ku aizelsusies, stiepdama to uz ceturto stāvu.

«Vai tu vācies iekšā?» viņš vaicāja. «Īsti nezinu, 
ko mana sieva par to teiks.» Viņa nolika čemodā-
nu uz grīdas, atvilka tā rāvējslēdzi, atvāza vāku. 
Tajā bija balti saiņi, tādi kā palagi — kad meite-
ne tos atlocīja vaļā, izrādījās, ka tie ir audekli. 
Viņa izklāja gleznas pa grīdu. Pavisam bija des-
mit gleznu, katra no tām: maza ainava ar vienu 
pašu putnu, kas lido virs purva, un vienu cilvēka 
tēlu priekšplānā. Mazliet atšķīrās bilžu nokrāsas, 
viena bija sarkanīga, viena zaļgana, viena pelēk-
brūnganīga un tā tālāk cauri visam spektram.

Panoss skatījās uz gleznām un uzdeva pieklā-
jīgus jautājumus, uz kuriem viņa nevilcinādamās 
atbildēja. «Es parasti cilvēkiem saku, ka viņš cen-
šas noķert to putnu,» viņa teica. «Un allaž jūtos 
tik smieklīgi, to sakot. Taču putns nav kaut kāds 
nesaprātīgs upuris. Viņš to cilvēku redz. Par to 
mēs varam būt droši.» Kad viņš pavaicāja, vai ai-
nava visās bildēs ir viena un tā pati, viņa atteica, 
ka saprot, kādēļ viņš tā jautā, taču, nē, trīs no 
tām bija gleznotas pēc viņas tēva medību foto-
grāfijām, bet pārējās septiņas ir tīrā iztēle. «Mans 
tēvs aizgāja, kad es biju pavisam maza,» viņa ie-
runājās. «Es atceros, ka viņš daudz bļaustījās un 
bija riebīgs pret manu mammu un viņa bija lai-
mīgāka bez viņa. Tomēr pēdējā laikā esmu sā-
kusi meklēt viņa fotogrāfijas. Atradu tās trīs un 
uztaisīju septiņas jaunas. Nevajadzētu būt tā, ka 
cilvēkam ir mazāk nekā desmit sava tēva foto-
grāfiju.»

Viņi ieslēdza TV, taču skaņu izslēdza pavisam. 
Pasūtīja picu. Viņa apsēdās uz krēsla otrā istabas 
galā un paziņoja, ka no rīta nebija gājusi dušā, 
jo ūdens viņas vannasistabā bijis par aukstu. Pa-
noss piedāvāja, lai iet dušā viņa vannasistabā, ja 
būtu tāda vēlme. «Nu, tad jau redzēs,» viņa no-
teica un sāka staigāt apkārt pa dzīvokli, velkot ar 
pirkstu pār sējumu muguriņām. «Tik daudz vēs-
tures grāmatu,» viņa sacīja.

«Nav manējās,» Panoss atteica.
«Ak,» viņa novilka. «Žēl gan. Man ļoti patīk 

vēstures grāmatas.»
Viņai mugurā bija piegulošas bikses un balts 

krekls. Panoss nodomāja, ka viņa ir viskalsnākā 
meitene, kāda jelkad bijusi viņa dzīvoklī. Viņa 
nevalkāja krūšturi, un tas viņu ļāva ierindot vie-
nā kompānijā ar vismaz divām citām meitenēm, 
kuras bija bijušas viņa dzīvoklī, un neviena no 
viņām nebija tā meitene, kam pēc nieka četrām 
dienām jākļūst par viņa sievu. Viņa sieva vien-
mēr valkāja krūšturi, un arī pēc trim attiecību 
gadiem viņa izdvesa sīku negribīgu nopūtu ik-
reiz, kad viņš to atsprādzēja. Viņam likās, ka tas 
labākajā gadījumā ir reflekss. Un vēstures grāma-
tas visas kā viena piederēja viņai. 

Kalsnā meitene pienāca un nostājās Panosam 
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cieši blakus. Viņa piesita abas pēdas stingri pie 
zemes, norādīdama, ka ir gatava ķerties pie lie-
tas.

«Nu tā,» Panoss teica. «Te nu mēs esam.»
«Mēs esam šeit,» viņa atkārtoja. «Par to nu 

šaubu nav.» 
«Viss jau ir tajā, kā tu to pasaki,» viņš piebil-

da. «Te nu mēs esam» ir uzlādētāks nekā «mēs 
esam šeit».

«Vai tādi mēs paši esam? Uzlādēti?» viņa vai-
cāja. «Ja reiz par to, vari man papildināt vīnu,» 
viņa sašūpoja savu glāzi un uzšļakstīja pāris lāšu 
sev uz krekliņa. «Nolāpīts,» viņa nošņācās. 

«Man ir daži lieki T-krekli,» Panoss teica. 
«Es tikai novilkšu šo,» viņa teica un tā arī iz-

darīja. 
«Nāc šurp,» Panoss sacīja. Viņa apsēdās dīvā-

nā un pievirzījās viņam tuvu klāt. Viņi skatījās 
pārraidi, rādīja kaut kādas spēkavīru sacensības. 
Resns zviedrs skrēja īso distanci, turēdams ple-
cos auto šasiju. «Es tiešām smirdu,» viņa noteica. 
Panoss aizvēra acis, lai iedziļinātos šajā jautāju-
mā. Savā ziņā viņai bija taisnība. Tie bija jauni 
sviedri, plaukstošs melnais zieds. Viņš atpogāja 
kreklu un piespieda viņas galvu sev pie krūtīm. 

«Tagad tu liec man domāt par manu tēvu,» viņa 
teica. 

«Jā?» viņš atsaucās. «Kādā veidā?»
«To it nemaz nav grūti izdarīt.»
«Nevarētu teikt, ka man patīk tavs tonis,» viņš 

norādīja. 
«Skaidrs, ka nepatīk,» viņa atteica. «Tas nevie-

nam nepatīk.» Viņa saspieda Panosa roku. «Zini, 
ko mans tēvs darīja? Vēl bez aiziešanas, teiksim 
tā.»

«Un medībām.»
«Un medībām. Nē, es domāju — kāda viņam 

bija nodarbošanās. Viņš bija jurists, taču gadu 
pirms manas dzimšanas viņš aizgāja no darba, 
lai ķertos pie sava vecvectēva biogrāfijas. Tas 
vecvectēvs bija britu izlūks, kurš bija specializē-
jies kodu uzlaušanā. Vai esi ko dzirdējis par Cim-
mermaņa telegrammu?» Panoss pakratīja galvu. 
Viņa uzreiz neturpināja stāstījumu. Viņš uzlika 
roku viņai uz vēdera un pēc mirkļa aizslidināja 
divus pirkstus aiz biksīšu gumijas. 

«Pastāsti,» Panoss teica. 
«Ko?» viņa pēc brīža atsaucās.
«Pastāsti par telegrammu.»
«Ā,» viņa attapās. «Kāpēc? Tevi tiešām intere-

sē?» Panoss pakratīja galvu un ļāva vienam pirk-
stam noslīdēt mazliet zemāk. «Protams, intere-
sē,» viņa noteica.

«Nopietni,» Panoss teica. «Lūdzu, turpini stās-
tīt!»

«Labs ir,» viņa sacīja. «To telegrammu bija sū-
tījis Vācijas Ārlietu ministrijas sekretārs vācu 
vēstniekam Mehiko, un tajā bija teikts, ka Vā-
cija atbalstīs Meksikas uzbrukumu ASV Dien-
vidrietumiem. Rietumnieki, ieskaitot manu vec-
vecvectēvu, uzlauza kodu. Kad telegramma tika 

saņemta, Vilsons sagatavoja floti, lai aizstāvētos 
pret Vāciju, un pāris dienu vēlāk mēs bijām ie-
saistījušies karā. Pirmajā pasaules karā.»

«Nu, zini, lai arī tās vēstures grāmatas nav ma-
nas, tiktāl es pats spēju izdomāt.»

«Kods bija kriptogramma. Mēs to uzlauzām 
daļēji tāpēc, ka viens no dižākajiem vācu spie-
giem Vilhelms Vasmuss iepriekšējā gadā Irānā 
bija pazaudējis savu kodu grāmatiņu. Mēs to 
pārķērām, un ar tās palīdzību tika atšifrēta Cim-
mermaņa telegramma.»

«Mēs?»
Tagad savukārt viņai nepatika viņa tonis. 

«Mēs, briti. Mēs ar manu vecvecvectēvu.» Spē-
kavīru sacensības bija beigušās, un tagad TV rā-
dīja riteņbraukšanas sacīkstes dubļos. Viņa pie-
cēlās, lai aizietu uz tualeti, un atgriezusies sāka 
likt savus darbus atpakaļ čemodānā. «Kā tu redzi 
— kādā krāsā ir šis?» viņa jautāja, pacēlusi vienu 
audeklu.

«Zilā.»
«Un šis?»
«Arī zilā.»
«Tieši tā. Bet vai tas nav smieklīgi? Divas tik 

dažādas krāsas tiek uzskatītas par vienu un to 
pašu. Ar šo praktiski pietika, lai es gribētu kļūt 
par gleznotāju — lai to saprastu. Krāsas arī ir 
kodi.»

«Ak, jā,» Panoss attapās. «Pabeigsi stāstu par 
kodu?»

«Tas jau ir pabeigts,» viņa sacīja. «Pietiekami 
pabeigts. Es to pabeidzu un pievērsos krāsām. 
Tava vannasistaba pie vainas. Jo tā ir zila.»

«Es to krāsu neizvēlējos.»
«Jā, pēc tevis diez ko neizskatās,» viņa novilka. 

«Kad tu īsti precies?»
«Svētdien,» Panoss atbildēja. «Savādi. Liekas, it 

kā tas būtu vēl pēc miljons gadiem, un tajā pašā 
laikā — it kā tā solītos būt pirmā reize, kad atļau-
jos elpot.»

«Tagad tu neelpo?»
«Katru mirkli jau ar to tik gludi neiet.»
«Tāpēc, ka es smirdu?»
«Tāpēc, ka es neesmu drošs, kādu ziņu es no-

dodu, ja nododu. Varbūt manas jūtas izdomā at-
klāties pašas.»

«Kas tās ir par jūtām? Es pieļauju, ka tām ir 
kāds sakars ar to, ka es esmu šeit.» Viņa bija pa-
slējusi zodu augšup, un vārdi krita spraugā starp 
abiem runātājiem. 

«Ambivalence.»
«Tā nav sajūta. Tā ir divu sajūtu vienlaicīga 

klātbūtne. Kas ir tās divas?»
«Prieks un bailes? Laime un naids? Pareizība 

un nepareizība?»
«Nepareizība?»
«Visparastākā nepareizība, jā. Nu, piemēram, 

ka tā ir nepareiza izvēle. Ka ir miljoniem cilvēku, 
ko varētu mīlēt, un kā gan es varu palikt kopā ar 
vienu vienīgu un būt drošs, ka neizrādos muļ-
ķis? Esmu saticis citus, varētu satikt vēl citus. Un 
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ko lai saka par eskimosiem?»
«Par eskimosiem,» viņa noteica. «Nujā.»
«Vai somiem vai malajiešiem, vai vēl citiem cil-

vēkiem, par ko es pat nenojaušu. Varbūt starp vi-
ņiem ir kāds, ar ko es spētu būt kopā bez ambiva-
lences. Vai tev par savu draugu reizēm neuznāk 
šie jautājumi?»

«Ar viņu ir vienkārši. Viņš ir vecāks, arī tāds 
liels kā tu, viņam ir bārda, viņš palīdz samaksāt 
īri par manu gleznotavu. Viņš pret mani izturas 
ar tādu kā laipnu nicinājumu. Kā izrādās, ar mani 
tā bieži gadās.» Viņa ieslidināja roku aiz Panosa 
krekla un pārlika savu kāju pāri viņējai. «Vai no-
skūpstīsi mani?»

«Protams,» Panoss teica. «Taču par kaut ko vai-
rāk gan neesmu drošs. Es jau gribētu, bet, nu, tu 
saproti.»

«Lūk, te arī ambivalence,» viņa noteica. Pēc 
skūpsta viņa pavilka bikses lejup tiktāl, lai būtu 
skaidrs, ka viņa tik tiešām nevalkā apakšveļu. 
«Uzliec rokas man uz dibena.»

«Ja tu tā gribi,» Panoss atbildēja. «Bet gribu, lai 
tu zini, ka es varu jebkurā brīdī apstāties.»

«Cik aizkustinoši,» viņa noteica, pievērdama 
acis.

«Es gribēju teikt…» Panoss atsāka, «šī doma ir 
apmēram tikpat vērta kā iedzēruša šofera doma, 
ka viņš aizvien spēj vadīt mašīnu.»

«Ak tā,» viņa nopūtās. «Varbūt esmu aizkusti-
nāta, varbūt arī ne. Nu, vai nu tu gribi, vai negri-
bi. Tavas stundas tāpat ir skaitītas. Es tev esmu 
izstāstījusi tik daudz valsts noslēpumu, ka man 
nāksies tevi novākt. Lai vai kā, līdz rītam vairs 
nav tālu. Es jau drīz došos.» Viņi saspiedās kopā, 
un viņa tēloja, ka pievēršas dubļainajiem velosi-
pēdiem ekrānā. 

Debesis aiz loga bija sākušas mainīt krāsu no 
melnas uz mazāk melnu. Tajās gan nebija vēl 
nekā no zilā. «Tur ārā ir putns,» Panoss teica. 
«Diez cik bieži tos naktīs šeit neredzu.» «Vīrietis 
putnu redz,» viņa teica. «Par to vari būt drošs.» 
Viņa atdarināja putnus, saliekot kopā rokas, un 
lidināja tos augšup, cik augstu vien sniedzās vi-
ņas pirkstu gali. Viņa bija tik kalsna, ka šajā pozā 
bija kaut kas līdz sāpēm reliģisks. Tā bija poza, 
kas uzrunāja kādu daudz tālāku par viņu. «No-
liec savu galvu atpakaļ man klēpī,» viņa teica, un 
viņš paklausīja. Viņa glāstīja vīrieša kaklu, atpo-
gāja viņa bikses, apļoja pirkstus viņam pa vēderu 
un saglabāja šķietamu mieru. Novilkt viņai drē-
bes būtu vienkāršāk, nekā pajautāt, vai tās no-
vilkt. Cik bieži gan tā gadās? Septiņos viņai bija 
laiks doties. Panoss sameklēja viņas kreklu un 
aizpogāja arī savējo. «Okei,» viņš noteica. «Kā tas 
īsti darāms?» Viņš nebija iedomājies, ka vajadzēs 
kaut ko slēpt. Viņš bija domājis, ka izlaidīs viņu 
ārā ap trijiem vai četriem no rīta. Taču tagad visi 
kaimiņi bija modušies, daudzi jau pazina viņa 
sievu, un viņš nebija īsti drošs, kā viņi pavērstu 
svešas, kalsnas meitenes lavīšanos ārā no viņa 
dzīvokļa rīta agrumā. 

«Es nokāpšu iznest atkritumus,» viņš klāstīja. 
«Ja piezvanu pie durvju zvana, tas nozīmē, ka 
lauks ir tīrs, vari žigli nākt lejā. Durvis aiz tevis 
aizslēgsies pašas.»

«Okei,» viņa teica. «Vai vari paņemt manu če-
modānu līdz ar savu miskastes maisu? Tādā vei-
dā es tur nokļūtu ātrāk. Man nevajadzētu klum-
zāt ar to lejā pa kāpnēm.»

«Tas jau kā spiegiem,» Panoss pajokoja.
«Nemaz nav līdzīgi,» viņa noteica. «Par spie-

giem es tev šo to varētu pastāstīt.»
Vai Panoss aizveda viņu brokastīs? Neaizvest 

meiteni brokastīs būtu bijis rupji. Taču viņš ne-
izmaksāja. Tas būtu bijis reizē pārāk sazvērnie-
ciski un pārāk patētiski vienlaikus. Turklāt viņš 
nebija izsalcis, tikai ārkārtīgi izslāpis, tāpēc no-
pirka pamatīgu paku apelsīnu sulas stūra bodī-
tē un dzēra to pa taisno no pakas turpat veikala 
priekšā. Viņa iegriezās kādā kafejnīciņā un palū-
dza apceptu beigeli; to ēdot, viņai pa vaigu tecē-
ja tērcīte izkusuša sviesta. Vaigs spīdēja. Debesis 
bija spoži zilas. Tajā mirklī, tajā mazajā brīdī viņš 
gribēja saukt viņu atpakaļ uz savu dzīvokli un 
pieļaut visas kļūdas, no kā viņš cauru nakti bija 
vairījies. Taču viņš ņēma un vēl pēdējo reizi mai-
nīja tēmu. «Tu aizmirsi paņemt savu pildspalvu,» 
viņš teica. «Tu vari to paturēt,» viņa sacīja. «Atce-
ries mani, uz to paskatoties. Kaut kas tajā ir, vai 
ne? Atcerēties kādu, uzlūkojot pilnīgi anonīmu 
priekšmetu. Kad tu ar to rakstīsi, zem īstās ziņas 
būs vēl viena, neredzama.»

«Un ko tā vēstīs?»
«Tu jau nesapratīsi,» viņa nosmēja. «Tas ir 

inuktitutā.»
«Kas tas tāds?»
«Sameklē taču,» viņa teica. «Tev taču ir grāma-

tas. Es redzēju. Labs ir, es tagad dodos.»
«Tiekamies,» Panoss sacīja.
«Vai arī ne,» viņa atbildēja. «Visdrīzāk jau ne.»
«Ceru, ka tev patika paciemoties Ačsada avē-

nijā.»
«Tu esi idiots,» viņa noteica. Kad viņa pasnie-

dzās viņu noskūpstīt uz atvadām, viņš atkal 
to sasmaržoja — melno ziedu meitenes svied-
ros. Viņš devās atpakaļ uz dzīvokli un vilka no 
plauktiem grāmatu pēc grāmatas, lai to rādītājos 
atrastu kaut ko par Cimmermaņa telegrammu. 
Viņš izlasīja dažas rindkopas, kurās neko nesa-
prata. Tās tikpat labi varēja būt inuktitutā. Grā-
matas priekšlapā viņa sieva bija ierakstījusi savu 
vārdu. Gandrīz viņa sieva. Viņš aizcirta grāmatu 
ar troksni — kā slazdu. Viņš centās notvert sevī 
ambivalenci, nokaut to. Pēc trim dienām viņa 
skatiens sekoja tam, kā sieva raksta savu vārdu 
— šoreiz laulību apliecībā un zem rindkopas, ko 
viņš saprata caurcaurēm. Tinte un debesis bija 
zilas. Ê

 
No angļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode
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proza

Pošoties projām no Krievijas, toreizējās PSRS, 
80. gadu sākumā, kad kabatā bija vienvirziena bi-
ļete un ārzemju pase ar franču vīzu un padomju 
zīmogu «uz pastāvīgu dzīvesvietu», citiem vār-
diem, bez tiesībām atgriezties Maskavā, mani bija 
tik ļoti pārņēmuši sapņi un minējumi par dzīvi 
noslēpumainajos Rietumos, valstī, kuras valodu 
tik tikko pratu un kur nevienu nepazinu, izņemot 
Parīzē gaidošo manu Tbilisi pastaigu zinātkāro 
pavadoni, ka neko daudz nelikos zinis par tiem, 
no kuriem bija lemts šķirties: ģimenes, draugiem, 
paziņām. Toties viņi ļoti labi apjēdza, ka mūs gai-
da šķiršanās, iespējams, pat uz mūžu. Cilvēki, kas 
aizbrauca no PSRS, reti atgriezās atpakaļ. Dzelzs 
priekškars aiz viņu mugurām nolaidās, pamazām 
viņi zuda no realitātes, kontūras izplūda, palika 
tikai atmiņas.

Vēl, protams, bija arī ebreju emigrācija. Brauca 
projām veselas ģimenes, «uz pastāvīgu dzīvesvie-
tu», uz visiem laikiem zaudējot padomju pilsonī-
bu un pat iespēju atbraukt ciemos. Prombrauk-
šanas līdzinājās bērēm. Atvadām pulcējās nu jau 
pustukšā dzīvoklī, burtiski uz čemodāniem — 
mantas bija nosūtītas jau iepriekš, pie sevis atstā-
jot tikai pašu nepieciešamāko. Šīs sirdi plosošās 
atvadas parasti notika aizbraukšanas priekšva-
karā, vairums pavadītāju nākamajā dienā lidostā 
neieradās: publiski paustas simpātijas pret node-
vējiem, kuri brauca projām, lai papildinātu dzim-
tenes ienaidnieku rindas, netika atbalstītas. Bija 
nepieciešama pamatīga uzdrošināšanās tikai tā-
pēc vien, lai aizbraukšanas priekšvakarā aizietu 
atvadīties, jo īpaši, ja aizbraucējiem bija «disiden-
tisma piegarša», un braukt ar viņiem uz Šeremet-
jevu jau bija izaicinošs un riskants solis. To izšķī-
rās darīt tikai radi un vistuvākie draugi.

Apmainījās dāvanām un solījumiem: «Rakstiet, 
ja? Rakstiet, lūdzu!», «Neaizmirstiet rakstīt un 

bieži, sarunāts?» — «Noteikti!»
Ak, šīs vēstules, cik ļoti tās tika gaidītas! Lasī-

tas atkal un atkal, rūpīgi glabātas, «uz vēstulēm» 
gāja un sauca ciemos, tās skaļi lasīja, pārstāstī-
ja, komentēja. «Radu bērna paziņa nupat satika 
draugu, kura brālis ir emigrējis un nesen atsūtījis 
vēstuli; raksta, ka...» Vēstījumu informatīvā vēr-
tība, zināms, stipri variējās; ja autori bija spalvas 
meistari, tās bija īstenas «krievu ceļotāja piezī-
mes» — citas, nezināmas dzīves liecības. Laiks bija 
it kā uzņēmis atpakaļgaitu, atgriezās laikmets, 
kas nepazina nedz avīzes, nedz radio, laikmets, 
kad pašu interesantāko, pašu svarīgāko informā-
ciju piegādāja pasts. Viss uzrakstītais rosināja in-
teresi, sīkākās sadzīves detaļas uzurdīja kaismīgu 
ziņkārību un tika aizgūtnēm apspriestas. Pirmām 
kārtām laikam tieši detaļas. 

* * *
Neraugoties uz draudīgo ierakstu pasē — «uz 

pastāvīgu dzīvesvietu» —, mans personiskais ga-
dījums bija stipri mazāk dramatisks, jo pēc savas 
dabas nebija tik negrozāms. Laulība ar ārvalst-
nieku un došanās pāri robežai gan laupīja cil-
vēkam tiesības dzīvot Padomju Savienībā, taču 
pilsonību, proti, teorētiskas tiesības atbraukt cie-
mos neatņēma.

Pats par sevi saprotams, es solīju rakstīt, un 
draugi solīja uz vēstulēm atbildēt. Lai cik dīvai-
ni, šie solījumi īstenojās pat lielākā mērā, nekā 
varētu domāt un cerēt. Pirmkārt, vairums manu 
draugu ir «humanitārie», un viņiem rakstīt ir tik-
pat dabiski, kā elpot. Vieni rakstīja biežāk, citi re-
tāk, vienas vēstules bija vairāku lappušu garumā, 
citām piemita drīzāk telegrāfisks raksturs, vie-
nas izrādījās interesantākas, citas mazāk intere-
santas, taču tas nebija pārāk svarīgi, galvenais — 
ka cilvēki turpināja rakstīt, neatlaidīgi, gadu no 
gada, gandrīz desmit gadu garumā. Man ir sagla-
bātas visas vēstules: rūpīgi sakārtotas, sašķirotas 
pēc nosūtītājiem, ar atzīmētiem datumiem — īsta 
dārgumu krātuve: pietiek paņemt jebkuru paci-
ņu, no plānākās līdz visapjomīgākajai, lai sajus-
tu neatkārtojamo laikmeta elpu, ko tās radījušas.

Otrs tik apbrīnojama epistulārā noturīguma 
iemesls bija tas, ka līdz ar dzelzs aizkara krišanu 
radās cerība satikties. Un, gaidot dienu, kad tas 
būs iespējams, vajadzēja paciesties, nepārtraukt 
saraksti. Un patiesi, ar laiku visi drīkstēja pabūt 
ārzemēs, saredzēties ar tiem, kas reiz bija aiz-
braukuši prom. Man draugu vēstījumi ļāva sagla-
bāt saikni ar pazaudēto pasauli, ar notikumiem, 
kurus pašai vairs neiznāca pieredzēt: glasnostj¹, 
pirmās iepriekš aizliegto grāmatu publikācijas, 
PSRS izjukšana, ekonomikas sabrukums deviņ-
desmitajos, inflācija un turpmāko gadu nabadzī-
ba, izmaiņas sabiedrībā, jaunu sociālu paradigmu 
rašanās.

Pēc tam tempi kļuva straujāki. Radās elektro-
niskais pasts un līdz ar to ātras, gandrīz momen-
tālas sazināšanās iespēja, sekoja lētie telefona 
abonementi un, visbeidzot, skaips, brīnumains 
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izgudrojums, kas ļauj jebkurā brīdī parunāt ar 
cilvēku, lai kur viņš atrastos, sarunas gaitā aiz-
sūtīt viņam tekstu, videoierakstu vai fotogrāfiju. 
Komunikatīvā paradīze. (..)

Man skaips ieslēdzas automātiski, līdz ar dato-
ru. Dienas ritumā strādādama, ik pa brīdim uz-
metu acis interfeisam un katru reizi priecājos, 
redzēdama zaļās uguntiņas un konstatēdama, ka 
draugi un paziņas ir «brīvi». (..) Lūk, kāpēc aizte-
cēja tik daudz laika, kopš mūsu iepriekšējās saru-
nas ar Irinu: pretim viņas vārdam vienmēr dega 
zaļā uguntiņa, un es biju pārliecināta, ka viss ir 
kārtībā, ka zvanīt nav vajadzības. Tā varēja tur-
pināties vēl ilgi, un es pat uzreiz neaptvēru, kā-
pēc tomēr piezvanīju tieši tajā dienā. Atbilde drīz 
vien atradās: tas notika saistībā ar Salon du livre, 
Parīzes grāmatu gadatirgu. 

Nebūdama nedz izdevēja, nedz literatūras 
aģente, uz grāmatu gadatirgiem eju nevis pienā-
kuma pēc, bet gan kā uz svētkiem: ieelpot gada-
tirgu specifisko gaisu, ienirt grāmatu kņadā un, 
galvenais, saredzēties — Parīzē, Frankfurtē, Mas-
kavā vai Gēteborgā — ar cilvēkiem, ar kuriem visu 
pārējo laiku saskarsmi nākas ierobežot rakstiskā 
vai telefoniskā saziņā. Tā arī šajā reizē nesteidzīgi 
pastaigājos pa Salonu...

Pēdējos gados Parīzes gadatirgus atšķirībā no 
Londonas vai Frankfurtes ir ne tik daudz komer-
ciāla, cik «kulturāla» rakstura pasākums un stip-
ri sarucis savos apmēros. Kādreiz tam tik tikko 
pietika vietas plašajā paviljonā pie Porte de Ver-
sailles metro stacijas un vajadzēja diezgan daudz 

laika, lai šķērsotu to no viena gala līdz otram. 
Tagad izdevniecību stendi spiežas pie centra kā 
daudzkrāsaina arhipelāga salas, no visām pusēm 
tukšas, skopi apgaismotas, dominējošās melnās 
krāsas dēļ šķietami vēl tumšākas telpas apņemtas 
un šur tur sviestmaizes un kokakolas skārdenes 
rokās turošu skolnieku grupu nosētas. Piegāju 
pie Krievijas stenda, kas tajā agrajā stundā atgā-
dināja Kataras tuksnesi. Programmiņa gulēja uz 
galda, es izklaidīgi to pašķirstīju: bija gaidāma D. 
M***, pazīstamā prozaiķa un scenārista, uzstāša-
nās. Redz, kā... es nodomāju.

Agrākos laikos D. M*** gadījās atnākt pie manis 
mājās, man promesot. Tad viņu uzņēma vecmā-
miņa: pēc ciemiņa lūguma pabaroja ar griķu put-
ru, kam sekoja pagulēšana dīvānā, izraisot vec-
māmiņas sašutumu, jo viņai bija savi priekšstati 
par labām manierēm. Tie laiki sen pagātnē. Mēs 
pārtraucām satikties vēl pirms manas aizbrauk-
šanas uz Franciju un vēlāk nesarakstījāmies.

Sagaidīt D. M*** uzstāšanos, noklausīties viņa 
runu saistībā ar kārtējo mani ne pārāk interesē-
jošo literatūras prēmiju, lai pēc tam pārmītu ba-
nālas frāzes par tēmu «kā klājas?», — vai ir vērts? 
Nolēmusi, ka ne, noliku programmu atpakaļ uz 
galda un devos tālāk. Pusstundu vēlāk iezvanījās 
telefons: Parīzes draugi, kas dzīvoja netālu, 14. 
apgabalā, aicināja uz vakariņām, uzaicināto vidū 
figurēja D. M***. Redz, kā... atkal nodomāju.

Ierados ar novēlošanos, saruna pie galda bija 
sasniegusi kulmināciju. Runāja krieviski, viesmī-
līgo saimnieku un vairuma viesu dzimtajā valo-
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dā. Runāja, protams, par Ukrainu. Tas bija 2014. 
gada martā, tikko bija anektēta Krima, un nese-
nie notikumi neizgāja no prāta. Ik pa brīdim kāds 
no ciemiņiem ierosināja: «Parunāsim par kaut ko 
citu!», saruna mainīja virzienu, taču pēc dažām 
minūtēm atkal bija dzirdams: Simferopole, Se-
vastopole, Doņecka.

Todien Maskavā notika demonstrācija un dau-
dzi mūsu kopējie paziņas tajā piedalījās — mums 
atlika tikai sarunas. Pie sevis nodevos aprēķi-
niem: 1968. gada augustā, protestējot pret Če-
hoslovākijas okupāciju, Sarkanajā laukumā ar 
plakātiem izgāja septiņi cilvēki, 2014. gada martā 
pret Krimas okupāciju protestēja trīsdesmit tūk-
stoši — protams, riskēdami nesalīdzināmi mazāk, 
tomēr riskēdami. Nesalīdzināmi skaitļi. Jā gan, 
bet kopš tā laika ir pagājis gandrīz pusgadsimts 
— cik tad laika vajadzēs, lai rastos kritiskā masa, 
kas spētu kaut cik ietekmēt to, kas notiek valstī ar 
simtpiecdesmit miljoniem iedzīvotāju?

Vakara noslēgumā mani gaidīja pārsteigums. 
Iepriekš zinādams par gaidāmo tikšanos, D. M*** 
bija sagatavojis karalisku dāvanu: tikko iznāku-
šus divus savas prozas sējumus. Saudzīgi atvēru 
pirmo, jau apgādātu ar autora ierakstu, un pār-
skrēju ar acīm pirmā stāsta nosaukumam. Tas 
bija viens no D. M*** agrīnajiem stāstiem — Bez-
vējš. Reiz man teica, ka tas veltīts man un saucies 
Reiss uz Stokholmu. Publikācijā žurnāla redakcija 
nomainījusi nosaukumu un izņēmusi veltījumu 
— taču man tas nenieka nenozīmēja, viss pārējais 
gan bija saglabāts tā, kā uzrakstīts, laika rituma 
neietekmēts. 

* * * 
No Rīgas atbraukusī Irina studēja MVU², gro-

zījās kompānijā, pie kuras piederēja D. M*** un 
tie paši draugi, kuri tagad, 2014. gada pavasarī, 
uzņēma viņu un mani savās mājās Parīzē. Rak-
sturs Irinai bija sabiedrisks, visi viņu mīlēja, 
draugu netrūka, taču, kad viņai sagribējās uzaici-
nāt kādu no draugiem uz jūrmalciemu, kur viņas 
vecākiem bija vasarnīca, izvēle krita uz mani. Es 
nopriecājos: Baltija man bija tikpat labi pazīsta-
ma kā Krima, ar vecākiem tur vadījām gandrīz ik 
vasaru. Tolaik padomju valsts iedzīvotāju pamat-
masas rīcībā bija trīs atvaļinājuma pavadīšanas 
vietas: Baltija, Krima un Abhāzijas Melnās jūras 
piekraste. Izvēle ne pārāk grezna, taču tā, iespē-
jams, izskaidro, kāpēc Krievijas pilsoņi ir tik ļoti 
pieķērušies agrākajiem PSRS kūrortiem un ir ga-
tavi uz daudz ko, lai tos paturētu. Jo kas tā par 
dzīvi bez iemīļotajām pludmalēm!

Vairākus gadus braucu uz Jūrmalu gan ar ve-
cākiem, gan ar vecmāmiņu. Jūrmalu, kas atrodas 
uz dienvidiem no Rīgas, veido ar elektrovilcie-
nu savienotu kūrortciematu virkne. Daba tur ir 
gluži tāda pati kā Baltijas jūras piekrastes Poli-
jas un Vācijas daļā: smilšains krasts, vēja sanestas 
kāpas, sekla jūra ar ūdens temperatūru, kas reti 
pārsniedz astoņpadsmit grādus. Kas tad uz tu-
rieni vilktin vilka padomju atpūtnieku miljonus, 

kas lika dot priekšroku šiem aukstajiem, sekla-
jiem ūdeņiem, nevis Aizkaukāza subtropiskajam 
krāšņumam, Melnās jūras piekrastes palmām un 
Krimas vīnogulājiem? Nedaudz piepūlot prātu, 
cilvēks varēja iztēloties, ka ir Rietumos — to vei-
cināja gan vietējo iedzīvotāju manieres, nedaudz 
mazāk tukšās veikalu letes, tīrās ielas, kārtīgi no-
pļautie zālieni un, protams, kafejnīcas, kurās va-
rēja iegriezties «tāpat vien»! Ilūziju vainagoja šur 
tur vīdošās baznīcu torņu smailes. 

Cenas bija visai augstas, turklāt par baudu pa-
vadīt atvaļinājumu gandrīz vai kā Rietumu pa-
saulītē pienācās arī uzcenojums: nepieciešamība 
ik dienu saskarties ar slikti slēptu vietējo iedzīvo-
tāju naidīgumu, lai arī atpūtnieki no Krievijas vi-
ņiem bija būtisks ienākumu avots. Pat šajā tūris-
ma oāzē trūka mitekļu, viesnīcu tikpat kā nebija, 
ceļazīmes uz pansionātiem bija uz izķeršanu, un 
vienīgā iespēja iekārtoties bija noīrēt kaktu pie 
«privātajiem». 

Taču arī latvieši nedzīvoja pilīs, bet gan apdzī-
vojamā platībā, kas daudz neatšķīrās no vispā-
rējās padomju normas, tāpēc, uz vasaru izīrējuši 
istabu tūristiem, tie paši bija spiesti mitināties at-
likušajos kvadrātmetros, un tas tikai vairoja aiz-
kaitinājumu pret svešiniekiem. Tomēr viņi mē-
dza izīrēt jebko: pieliekamos kambarus, šķūņus, 
vismazākos būcenīšus. Arī Krimas iedzīvotāji un 
abhāzi darīja tāpat, taču viņi bija dienvidu cilvē-
ki, atvērti jokiem, un krievu iebrukuma izraisītais 
aizkaitinājums viņos nebija tik ļoti pamanāms; 
aukstie un savaldīgie baltieši klusēja, viņu sejās 
bija ierakstītas ciešanas.

Tiesa gan, neaicinātos viesus tas nemulsināja: 
jūras, priežu, bezgalīgo liedagu ielenkumā pelnī-
tā atpūtā atbraukušais Voroņežas iedzimtais ju-
tās kā mājās. Un tas daļēji bija amizants toreizē-
jās dzīves paradokss: no vienas puses, cilvēks bija 
dzimtbūtnieciskām pieraksta saitēm piestipri-
nāts dzīvesvietai, no otras — šim pašam cilvēkam 
pastāvīgi tika iedvesta doma par telpas nedalā-
mību un viengabalainību: От Москвы до самых до 
окраин, / С южных гор до северных морей / Человек 
проходит, как хозяин / Необъятной Родины своей. 
Šis priekšstats tika uzsūkts ar mātes pienu, un ne 
sakniebtas lūpas, ne igauņu un lietuviešu, un lat-
viešu atsacīšanās runāt krieviski nespēja to sa-
tricināt. 

Šķērsojuši vienas vai otras republikas nema-
terializēto, tas ir, nekādi neiezīmēto robežu, cie-
miņi turpināja justies kā saimnieki gan Klaipēdā, 
gan Picundā. Tas, ka apkārt runāja svešā valodā, 
nevienu nesatrauca: krievu valodu obligātā kār-
tā, sākot ar sākumskolas pirmo klasi, mācīja visur, 
un vairāk vai mazāk veiksmīgi saprasties, vismaz 
vienoties par istabas cenu, jau spēja visi. Vietē-
jiem iedzīvotājiem nepietiekama krievu valodas 
pārvaldīšana bija pat zināmā mērā izdevīga, tā 
līdz minimumam samazināja attiecību uzturēša-
nu ar nebūt ne mīļajiem viesiem.

Atbraukusi pie Irinas, nonācu citā, nepazīsta-
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mā pasaulē. Šaipus Rīgai uz ziemeļiem dzelzceļa 
atzars tāpat stiepās gar jūras malu; vilciens apstā-
jās mazītiņās dzelzceļa pieturās, aiz loga nomai-
nījās meži, lauki, šur tur zibēja pa retai viensētai, 
ne pēdas no Jūrmalai raksturīgās tūristu rosības. 
Šo kluso piekrasti, prom no trokšņa un kņadas, 
kā savu atpūtas vietu bija noskatījusi daļa latvie-
šu nomenklatūras. Priežu mežu nodalīti vasarnī-
cu kooperatīvi — piederoši LPSR Zinātņu akadē-
mijas, Arhitektu savienības u. c. biedriem — bija 
izvietojušies vērā ņemamā attālumā cits no cita.

Garciems izrādījās priedēs paslēpusies maza 
paradīzes saliņa. Ūdensvada nebija, toties divu 
minūšu gājienā bija jūra, daudzu kilometru ga-
rumā uz abām pusēm smilšu liedags, apkārt ne-
vienas dzīvas dvēseles, dzirdēt nevarēja neko, iz-
ņemot vēja šalkas priežu mežā. Zili pelēkā, rāmā 
jūra arī šķita pavisam tuksnesīga, ne laivas, ne 
buras, un kaut kur aiz horizonta, ja ticēja kartei, 
tad 444 kilometru, bet patiesībā gaismas gadu at-
tālumā atradās nepieejamā Zviedrija/Eiropa/brī-
vība. 

Neraugoties uz nelielo izmēru un vienkāršo 
plānojumu, Irinas vecāku vasarnīcai piemita kas 
netverami rietumniecisks, un, salīdzinot ar Pie-
maskavas koka «izbām»³, tā šķita elegances un 
laikmetīguma iemiesojums: pelēka apmestu ķie-
ģeļu māja ar sarkanām flīzēm izliktu terasi. Iekšā 
— koka apšuvums kā skandināvu būvēs. Uz ze-
mesgabala bija ierīkots dārzs: dažas ābeles, ērkšķ- 
ogu krūmi, zemenes. Un, protams, puķes, galve-
nokārt flokši.

Dienas pagāja kā brīnumainā sapnī. Gājieni 
uz pludmali, kad laikapstākļi atļāva. Gatavošana. 
Ēdiens. Lasīšana. Sarunas. Taureņu lidināšanās 
virs flokšiem...

Vēlāk Garciemā gadījās pabūt vēl divas reizes. 
Pirmoreiz to izdarīju nelegāli, apzināti pārkāpjot 
likumu, kas ārzemniekiem aizliedza bez speciālas 
atļaujas pārvietoties PSRS teritorijā. Atbraukusi 
uz Maskavu satikt tuviniekus, sajutu nepārva-
ramu vēlmi atkal ieraudzīt vietas, ar kurām bija 
saistītas atmiņas par pilnīgu, ne ar ko neaptum-
šotu svētlaimi. Bet kā tur nokļūt? Lidmašīna at-
krita: pērkot biļeti un reģistrējoties taču nāktos 
uzrādīt pasi, atlika vilciens, jo tam biļeti varēja 
nopirkt tāpat vien. Īstam ārzemniekam arī šī me-
tode būtu riskanta, viņu varētu nodot krievu va-
lodas neprašana vai akcents: vilciena pavadonis 
vai ceļabiedrs, pamanījis, ka kaut kas nav tā, kā 
vajag, neizmanīgo ceļotāju mīļuprāt izdeva tie-
sībsargājošajām iestādēm. Turpretim mani pēc 
šīm pazīmēm neviens atpazīt nevarēja, un «iekri-
šana» man nedraudēja. 

Protams, bija pabaisi. No vienas puses, saskatīt 
manī «ārzemnieci» nešķita iespējami, no otras, ar 
Irinu bijām apspriedušas braucienu telefonsaru-
nā (vēstules ceļoja pārāk ilgi) — un ja nu bijām 
noklausītas? Visi zināja, ka, piemēram, viesnīcās 
tika noklausīti visi telefoni, taču ar privātperso-
nām situācija nebija tik skaidra. Vai tika novēroti 

pie radiem dzīvojoši ārzemnieki? Precīzi atbildēt 
uz šo jautājumu neviens nevarēja. Toreiz mēs visi 
sirgām ar vieglu paranoju — iemeslu bija pietie-
kami. Lai nu kā, vakarā iekāpusi vilcienā Balt-
krievijas stacijā4, nākamās dienas rītā ierados 
Rīgā. Irina gaidīja uz perona, mēs tūlīt pat iekā-
pām elektrovilcienā, lai pēc pusstundas izkāptu 
joprojām pavisam tukšajā Garciema stacijā. Pēc 
divām dienām veicām šo ceļu apgrieztā secībā, 
un viņa mani iesēdināja Maskavas vilcienā.

Dažus gadus vēlāk atlidoju uz Rīgu ar lidmašī-
nu — izmantoju braucienu uz Somiju, lai atpakaļ-
ceļā, tagad jau pavisam legāli, aizlidotu uz Balti-
ju. Pilsētu atpazinu ar grūtībām. Pirmkārt, tāpēc, 
ka tur, kur agrāk valdīja melni pelēkā gamma (ne 
velti savienoto republiku kinematogrāfisti bija 
nolūkojuši Rīgu kara filmu uzņemšanai), tagad 
bija krāsu pārpilnība. Padomju atpūtnieku Ei-
ropas fantāzijas bija īstenojušās. Tūristi no Krie-
vijas, kuru skaits bija manāmi sarucis (gan daļēji 
ieviesto vīzu dēļ, gan citu iemeslu pēc: beidzot 
taču radās iespēja neierobežot sevi un doties at-
pūtā, kur vien sirds kāro – uz Turciju, uz Goa, uz 
Kanāriju salām, bijusi tik nauda), tagad saskārās 
ar ievērojamām orientēšanās grūtībām: padom-
ju laikos visi uzraksti, ielu nosaukumi, veikalu iz-
kārtnes utt. bija divās valodās, tagad tikai latvis-
ki. Turpretim uz ielas un transportā galvenokārt 
dzirdēja krievu valodu. 

Toties Garciemā viss bija palicis kā iepriekš, 
laikam pār šo vietu nebija varas. Tiesa, padom-
ju nomenklatūras darbinieku pieticīgo vasarnīcu 
vietā šur tur bija uzradušās vietējo un iebrauku-
šo jaunbagātnieku greznās villas, taču to nebija 
daudz. Necils kiosks tagad varēja lepoties ar tādu 
preču klāstu, kas pārpilnības ziņā neatpalika no 
vidēja izmēra lielveikala kurā katrā apdzīvotā 
vietā Eiropā, taču pārējais — priedes, smilšainais 
liedags, dēļu celiņš uz jūru — bija tāds pats kā ag-
rāk. Kā pēc burvju nūjiņas mājiena atgriezās sen 
zudusī apburtās karaļvalsts, miera, snaudas sajū-
ta, tas pats beidzamo padomju gadu bezvējš.

Mēs ar Irinu vasarnīcā gan nebijām vienas. Kad 
ienācām pa vārtiņiem, pretī no mājas iznāca jau-
na sieviete. «Mana māsa Tamāra,» paskaidroja 
Irina. Arī pati būtu noģidusi, tik ļoti līdzīgas abas 
bija. Tomēr izbrīns bija — līdz tai dienai pat neno-
jautu, ka viņai ir māsa. 

Pirmo reizi sajutu, ka pieskaros kādai senai, 
sāpīgai ģimenes traumai. Iztaujāt draudzeni bija 
neērti, tāpēc viņas ģimenes vēsturi uzzināju ti-
kai pēc gadiem. Tās saknes iestiepās tālā pagāt-
nē, pēckara gados, kad četrdesmito gadu bei-
gās izvērsa raganu medības ar nosaukumu «cīņa 
pret kosmopolītismu un klanīšanos Rietumiem». 
Runa bija par plaša mēroga tīrīšanām akadēmis-
kajā vidē, kas galīgi iznīcināja brīvdomības atlie-
kas. Īpaši cieta humanitārās zinātnes.

«Priekšā ņemšana» bija notikusi saskaņā ar sen 
iemēģinātu scenāriju, kura nesatricināmība tika 
pārbaudīta jau 30. gadu prāvās, atšķīrās vien tas, 
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ka līdz noķengāto fiziskai iznīcināšanai tik bie-
ži nenonāca. Parasts iznākums bija atbrīvoša-
na no darba, psihiskas traumas, sociāla atstum-
šana. «Tīrīja» zinātniskās pētniecības institūtus, 
universitātes, zinātņu akadēmijas. Sapulces no-
mainīja cita citu, apsūdzības palika nemainīgas: 
ideoloģiskas novirzes, nepareiza pasniegšana, 
kļūdaina pētījumu metodika.

Apsūdzētie nožēloja, solīja laboties. Daži mē-
ģināja taisnoties, taču parasti neveiksmīgi; iznā-
kums bija negrozāms: izpostīta karjera, sagandē-
ta dzīve. Iniciatīva, zināms, nāca no augšas, no 
partijas orgāniem; izpildītāji bija apsūdzēto kolē-
ģi un skolnieki, studenti, aspiranti. 

Ietekmēšanas metodes arī neizcēlās ar oriģina-
litāti: burkāns un pātaga, draudi atskaitīt un so-
lījums gādāt vietu aspirantūrā, draudi «nogriezt» 
raksta publikāciju un solījums izkārtot braucienu 
uz konferenci — kurš svaru kauss būs smagāks? 
Visbiežāk smagākās izrādījās bailes. «Daudzu zi-
nātnieku reputācijas Maskavā un Ļeņingradā tie-
ši tāpat ir uzslietas uz asinīm un kauliem. Skol-
nieku nepateicība, kas ar daglu svītru aizkrustoja 
mūsu zinātni un tehniku trīsdesmitajos un četr-
desmitajos gados» — šī Solžeņicina piezīme ir 
taisnīga un attiecināma arī uz piecdesmitajiem.

Pēc PSRS sabrukuma daži to laiku liecinie-
ki bija vēl dzīvi, un kāds publicēja atmiņas par 
šiem tribunāliem. Reiz lasīšanai trāpījās pazīsta-
ma vēsturnieka memuāri. Vienā nodaļā bija stās-
tīts par viduslaiku izpētes sagrāvi Maskavas uni-
versitātē — par to, kā viduslaiku agrārās vēstures 
speciālista apspriešanā uzstājās viņa tuvākais 
skolnieks, kurš atmaskoja sava skolotāja nepie-
tiekami marksistisko pieeju (toreiz šāda apsūdzī-
ba bija draudīga). Dzirdētais šokēja pat pie šādām 
metamorfozēm jau pieradušo publiku. Apsūdzē-
tais, notiekošā sadragāts un negaidītās nodevības 
satriekts, visu nakti klaiņojis pa ielām, neuzdro-
šinādamies atgriezties mājās, jo bijis pārliecināts, 
ka viņu nekavējoties arestēs. Bet skolnieks, no-
pelnījis vietu katedrā, tomēr laikam nav izturējis 
spriedzi un drīz vien no galvaspilsētas pārcēlies 
uz provinci. Runāja, viņš esot atbraucis uz Mas-
kavu uz sava bijušā skolotāja bērēm, taču parādī-
ties tajās tā arī nav uzdrošinājies... 

Atmiņu autors šo cilvēku nosauca pilnā vār-
dā, un es neticēju savām acīm: runa bija par Iri-
nas tēvu! Lai pārliecinātos, piezvanīju memuāru 
autora dēlam (viņa paša vairs nebija starp dzīva-
jiem): vai viņš to zināja vēl mūsu kopējo studiju 
laikā? «Protams, zināju,» viņš atbildēja patiesā iz-
brīnā par manu naivo jautājumu, «mūsu ģimenē 
visi to zināja, un visiem bija ļoti žēl Irinas...»

Atcerējos vecu vīru, skarbu un bez smaida sejā, 
ar apdzisušu skatienu, kuru dažreiz sastapu, kad 
uzgadījos Rīgā. Redz, kurp viņš bija pārvācies no 
Maskavas — vai cerībā tikt vaļā no smagajām at-
miņām? Viņa turpmākā karjera bija visai veik-
smīga: vairāk nekā divsimt publicētu darbu, pa-
augstinājums amatā, profesora nosaukums. Taču 

par sasniegumiem maksātā cena laikam bija pā-
rāk augsta, un rēta nedzija. Tēva depresijas neva-
rēja neiespaidot atmosfēru mājās, pat ja augošās 
meitas neko nenojauta par traģēdiju, kas bangoja 
vēl pirms viņu nākšanas pasaulē. 

Irinai izdevās saglabāt spēju normāli dzīvot, 
strādāt un kalt plānus, taču viņas vecākās māsas 
pieaugšanai līdzi nāca attiecību saasinājums ģi-
menē, strīdi, kas dažus gadus vēlāk noveda pie 
pilnīgas katastrofas. Bezmiega uzliesmojumi un 
nomāktības periodi atkārtojās arvien biežāk, un 
galu galā, par spīti spožajām spējām, viņa pame-
ta universitāti, aizgāja strādāt uz būvēm, tad uz 
rūpnīcu, tad... Tad viss aprāvās. Kad iepazinos ar 
Tamāru, viņa jau bija nedziedināmi slims cilvēks, 
lielāko daļu gada pavadīja vasarnīcā, visbiežāk 
vienatnē, vairoties no saskarsmes ar cilvēkiem.

Irina noteikti svārstījās, pirms uzaicināja mani 
uz Garciemu. Noslēgtā dzīve bija pārvērtusi Ta-
māru, kontakti ar cilvēkiem viņai sagādāja grūtī-
bas. Mani viņa uzņēma labvēlīgi, pat vairāk, es vi-
ņai iepatikos. Mūsu starpā radās saikne, kļuvām 
arvien draudzīgākas. Tomēr, pat dzīvodamas zem 
viena jumta, tikāmies reti. Bezmiega mocītā Ta-
māra parasti bija nomodā naktīs un izgulējās 
dienā; pēcpusdienā, atgriezušās no pludmales, 
mēs dažreiz viņu satikām, tad viņa devās uz jūru, 
kur katru dienu peldējās jebkuros laikapstākļos, 
pat tad, kad ūdens temperatūra nepārsniedza 15 
grādus. Citreiz viņa dienā vispār nenāca ārā. To-
ties naktī brīžam dzirdējām klusinātas mūzikas 
skaņas: galvenokārt itāļu operas, tās viņa pilnībā 
pārzināja un ļoti mīlēja. Tamāra bija ārkārtīgi ap-
dāvināta, taču slimība pamazām darīja savu.

Aizbraukusi uz Franciju, vairāku gadu garumā 
no viņas saņēmu brīnišķīgas vēstules, kurās eru-
dīcija un ironija savijās ar neizsīkstošu zinātkāri 
par visām viņai nepieejamās pasaules parādībām. 
Ārzemēs nekad nebijušai, maz ceļojušai savienī-
bas ietvaros, viņai, pateicoties uzkrātajām zinā-
šanām un iztēles spēkam, tomēr bija visai izsme-
ļošs priekšstats par ārpasauli un vēlme to iepazīt 
vēl labāk. Viņu interesēja burtiski viss, gan sa-
vējais, gan svešais. Lappusēm garie vēstījumi lī-
dzinājās gigantiskiem monologiem, ko rakstījis 
pavisam vientuļš cilvēks, kurš savas domas uz-
tic tikai papīram. Kādā no tām viņa, sūkstīdamās 
par to, ka slikti strādā pasts (vēstules nāca nedē-
ļām ilgi), pa jokam piedāvā: «Vai nebūtu ātrāk un 
drošāk uzticēt vēstules jūras straumēm? Man te 
ir vesels krājums tukšu pudeļu — varētu noderēt. 
Eksprespasts Baltija—Vidusjūra, ko teiksit?» Ne-
vilšus radās asociācija ar kuģa katastrofu — un 
katastrofa tik tiešām notika, taču pavisam citā-
da: pēkšņi vēstules vairs nenāca. Pēc kāda laika 
uzzināju — reiz atbraukuši uz vasarnīcu, Tamāras 
vecāki atrada viņu mirušu; iemesls — letāla mie-
gazāļu deva.

Taču tovasar mēs ar Irinu ieturējām saldu, bez-
rūpīgu dzīvi. Mēs gandrīz nekur negājām, ne ar 
vienu nesatikāmies, dienas aizritēja svētlaimīgā 

Jeļena Balzamoproza Baltijas vēsmas
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¹ Atklātība — no krievu 
val.
² Maskavas Valsts 
universitāte
³ Zemnieku māja — no 
krievu val.
4 Dzelzceļa stacija 
Maskavā

rāmumā, ar iešanu uz liedagu, saimniecības dar-
biem, lasīšanu.

Nav nekāds brīnums, ka D. M*** uzrašanās 
Garciemā īpašu sajūsmu neizraisīja. Draudzējā-
mies ar viņu un labprāt biedrojāmies Maskavā, 
bet šeit, nošķirtībā, viņa klātbūtne šķita galīgi ne-
vietā. Apmeties pansionātā kādā no tuvējām sta-
cijām, viņš, pēc visa spriežot, jutās bezgala gar-
laikots un bija priecīgs par jebkādu apstākļu un 
vides maiņu. Jo īpaši, ja to pavadīja iespēja apēst 
ko garšīgāku par soļanku pansionāta ēdnīcā. Viņš 
sāka mūs apciemot, tiesa, ne katru dienu, tomēr 
mums tas bija par biežu. Centāmies nepieļaut, lai 
viņš to sajūt, un aicinājām palikt uz vakariņām, 
mielojām ar pīrāgiem, pūloties ar vēlīgo izturēša-
nos izlīdzināt Tamāras skaidri pausto aizkaitinā-
jumu, ko viņa, būdama vienaldzīga pret labā toņa 
prasībām, pat nemēģināja slēpt. Demonstratīvi 
paņēmusi no plaukta Fuko, viņa iegrima lasīša-
nā, neveltot ciemiņam ne vārdu, ne uzmanību. D. 
M*** to juta, tomēr izsalkums un garlaicība izrā-
dījās stiprāka.

Reiz viņš atnāca uz liedagu un, mūsu zobga-
līgo skatienu pavadīts, pat iegremdējās ledaina-
jā jūras ūdenī. Laikam šī pelde kļuva par bei-
dzamo pilienu viņa pacietības traukā, bet varbūt 
beidzās ceļazīmes termiņš pansionātā, jo viņš 
pēkšņi pazuda — tikpat negaidīti, kā uzradās.  
Vēlāk uzzināju, ka, atgriezies Maskavā, viņš uz-
rakstījis stāstu par šīm tikšanās reizēm. «Jūs abas 
ar Irinu viņš attēloja kā divas galīgas idiotes, tik 
ļoti jūs bijāt viņam noriebušās ar savu snobismu 
un barbariskajām peldēm.» Redz, kā... toreiz no-
domāju.

***
Atgriezusies mājās no viesībām, atšķīru pirmo 

no uzdāvinātajiem prozas sējumiem. Tas iesākās 
ar to pašu stāstu par «divām idiotēm», sākumā 
nosauktu Reiss uz Stokholmu. Sāku lasīt un jau ar 
pirmajām rindām sajutu ap sevi Baltijas sāļo gai-
su.

«Ja nopietni, tas bija visnožēlojamākais dārzs 
visā apkaimē. Ērkšķogas un jāņogas bira nost, 
nepaguvušas nogatavoties. Četras dārza šķēru 
sagraizītas ābelītes birdināja augļus, kas garšoja 
pēc stērķeles. Flokši vīta nost. Celiņa vidū nīku-
ļoja pilnīgi bezjēdzīgs papardi vai palmu atgādi-
nošs etiķkoks. Bet, kā tur patiešām netrūka, tur-
klāt vislabākajā kvalitātē, — avenāju, kurus no 
vietējiem kapiem dārzā bija pārstādījis tā saim-
nieks, atvaļināts pulkvedis...» Tā iesākās stāsts 
par divām vientuļām meičām; viena ir auklīte, 
maza, apaļa, neglīta, otra gara auguma, šaura ple-
cos, plata gurnos un arī neglīta — mašīnrakstītā-
ja. «Visu gadu viņas sūri grūti strādā, taupa, lai 
varētu atļauties šo vasaras greznību: par ietaupī-
to naudu noīrēt vasarnīcu un uz dažām nedēļām 
aizmirst visas rūpes, ne par ko nedomāt, baudīt 
svētlaimīgu nekonedarīšanu. Vientulība vairs nav 
problēma, riebīgais darbs eksistē vien miglainās 
atmiņās, dzīve ir brīnišķīga. Šī idille ir mākslīga 

un trausla, taču, ja ar to apietas piesardzīgi, tā iz-
turēs. (..)

Dienas galvenais notikums — gaidīšana. Gulē-
dami smiltīs, visi trīs cieši vērās tālumā, tur, kur 
jūra saplūst ar debesīm, minot: vai reiss uz Stok-
holmu šodien būs, vai arī tiks atcelts? Un ikreiz 
varoņus pārņēma atvieglojumam līdzīga sajūta, 
kad beidzot debesīs parādījās balts punkts. Lēni 
un neatlaidīgi tas slīdēja uz jūras pusi. Vajadzē-
ja tikai samiegt acis — un punkts pārvērtās par 
krustiņu. Neredzamā, caurspīdīgā diegā krustiņš 
vilka sev līdzi baltu, irdenu asti. Šķērsojot debess 
malu, punkts neatraudamies tuvojās horizonta 
līnijai. «Kāda velna pēc mums tā Stokholma?» — 
raustīdams plecus, savām draudzenēm atkal un 
atkal jautāja Vladimirs Ivanovičs. Atbildi uz savu 
jautājumu viņš nesaņēma. Uz Stokholmu, uz Ei-
ropu katru dienu lidojošās lidmašīnas gaidīšana 
absorbēja visu smeldzi pēc citādas dzīves, visas 
pārmaiņu alkas.» 

Aizvērusi grāmatu, piezvanīju saviem Parīzes 
draugiem, pie kuriem iepriekšējā vakarā bijām 
ciemojušies. Uz jautājumu, ko viņš domā par D. 
M*** stāstu, namatēvs, citkārt stingrs vērtējumos, 
bez svārstīšanās atbildēja: «Bezvējš? Lieliska pro-
za!» Viņam bija taisnība. Man šī proza šķiet div-
tik lieliska, jo tai izrādījās pa spēkam augšāmcelt 
atmosfēru, atmodināt dzīvei sen aizmirstus ap-
stākļus, krāsas, skaņas un smaržas, kas šķita ne-
atgriezeniski zudušas — tik precīzi un pārliecino-
ši, kā to nespēj ne fotogrāfija, ne kino, kas ir pa 
spēkam vienīgi literatūrai. 

Pēkšņi apjautu, cik ļoti šis stāsts, pilnībā izdo-
māts no faktoloģiskā viedokļa, ir interesantāks, 
bagātīgāks un kaut kādā ziņā «patiesāks» nekā 
tam par izejas punktu kalpojusī realitāte. Es at-
pazinu sevi auklītē, kas «ir gatava samierināties 
ar jebkuru ārēju trūkumu un vispār ar jebkuru 
likteņa pārpratumu», arī mūsu viesim bija maz 
kopēja ar varoni, par kuru sacīts, ka «viņš ir ne-
daudz cinisks, taču ar labu sirdi, nemaz nekau-
nas par savu pliko pauri un tieksmi uz spirtotiem 
dzērieniem», ka viņš ir «pieredzējis cilvēks, daudz 
braukājis un atlikām padzīvojis, kaut arī nebija 
īsti skaidrs, kur braukājis un kā padzīvojis». 

Tam visam nebija nozīmes, svarīgi bija tas, ar 
kādu meistarību vēl pavisam nepieredzējis rakst-
nieks, iesācējs D. M***, bija mācējis parādīt galve-
no: tās vasarnīcas dzīves idilli un šīs idilles iluzo-
riskumu. No jauna radīt apklusuma, pamiruma 
sajūtu, kurā viena sestā daļa zemeslodes kavējās 
beidzamajos padomju varas eksistences gados, 
neilgi pirms sprādziena, kura triecienvilnim bija 
lemts izsist no normālas dzīves sliedēm un daž-
reiz pat izsviest ārpus tās miljoniem cilvēku.

No rīta iedarbinājusi datoru, automātiski uz-
metu skatienu skaipa interfeisam: dažas zaļās 
actiņas jau iedegušās, citas iedegsies vēlāk. Viss 
kārtībā, var sākt darbadienu. Ê
 
No krievu valodas tulkojusi Tamāra Ringa

Jeļena Balzamoproza Baltijas vēsmas
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dzeja

Par fotogrāfijām
Ja teiksim, ka tev nejauši 
rokās nonākusi fotogrāfija
kurā redzami divi jauni cilvēki
sieviete un vīrietis
saulainā dienā kādā Ziemeļeiropas 
brīvdabas muzejā
   un ja teiksim
spriežot pēc viņu frizūrām un drēbēm
tas varētu būt apmēram 1988. gads —

īpaši tad ja pieņemam
ka neredzamā fotogrāfe ir
tās jaunās sievietes mamma
kura pirmo reizi mūžā

viesojas kādā Ziemeļeiropas valstī
kas atrodas nedaudz rietumos
no toreizējās Padomju Savienības

ja mēs tālāk pieņemam ka tas vīrietis
vairs nemaz tik ļoti jauns nav
jo viņam pie deniņiem garie mati
jau nedaudz sirmi
un tumšajā bārdā arī šur tur
redzams sirmums

un ja mēs vēl piedevām pieņemam
ka tai sievietei vai

gribas pat nez kāpēc teikt — meitenei
ir iesarkani pagari mazliet skrullaini mati
džīnsjaka mugurā
balta blūze un melni brunči

un viņu abu attieksme:
kaut nebūt nav apkampušies

tomēr stāv ļoti tuvu viens otram

un katrs savā veidā
nu teiksim — izstaro laimi

un ja mēs tālāk pieņemam kas tas vīrietis
ar agrāk minētiem sirmumiem raugās
uz to meitenīgo sievieti
bet arī raugās nedaudz iekšup

kamēr tā sieviete ar
meitenīgo izskatu

ar mīlestības pilnu smaidu
un skatienu

raugās fotogrāfē
    kas varētu būt viņas māte

un tajā brīdī izskatās 
tik tieši un nepastarpināti laimīga

(tas starp mums runājot 
ir skatiens kura dēļ varētu mirt)

mēs varētu jautāt vai tas
tanī iedomātā fotogrāfijā vīrietis
ir to pelnījis
  to šis attēls
nepastāstīs
  jo tas ir tikai iedomāts
attēls uzņemts iedomātā mirklī

Bet nu labi varam domāt tālāk — 

ka tai sievietei tajā iedomātajā attēlā
toreiz, piemēram, 1988. gadā

bija 30, tas nozīmē, ka viņa
tagad, 2018. gadā, pavadījusi vēl tikpat daudz 

gadus
kopš tā iedomātā brīža

Bez tam būsim spiesti domāt, ka šie abi
attēlā iemūžinātie
   kas it kā
saulainajā dienā pastaigājas
pa kādu Ziemeļeiropas

brīvdabas muzeju
kopā ar tās jaunās sievietes

mammu, ir pazinuši viens otru
jau kādu laiku pirms tam

protams: jo kā gan citādi ar viņas mammu pa 
brīvdabas muzeja labirintiem 

kur eksotiska un arī šim reģionam
raksturīga flora un fauna
un senas klētis un šķūņi

Juris 
Kronbergs 
... ja nebūtu tūlīt 
pierakstījis
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Juris Kronbergs dzeja ... ja nebūtu tūlīt pierakstījis

un visvisādi nacionāli simboli

ka tik tiešām pa tādām takām
var staigāt tikai
vecāki ar maziem bērniem

vai ļoti iemīlējušies pāri ar
kādu no vecākiem, kas piemēram pirmo
reizi mūžā

bauda svaigu gaisu Rietumu brīvestībā
kaut nezina
ne meita ne māte
par savas valsts likteni tajā brīdī

Ja mēs joprojām pieņemam
ka tā iedomātā fotogrāfija ir no 1988. gada
un ka tajā redzami

divi samērā jauni cilvēki (kaut vīrietis ir
mazliet vecāks par sievieti, kas izskatās pēc 

meitenes)
kuri paši tajā (iedomātā) brīdī

nesaprot cik viņi ir laimīgi (jo laimīgi cilvēki 
mēdz būt

tik pārņemti no savas laimes, ka ne to ne citus 
nemaz

nav spējīgi saprast)

Nu un tad jāpieņem
   kā jau agrāk minēts
ka gadi nav stāvējuši uz vietas
(kur kaut kas tāds vispār dzirdēts)

ka pēkšņi tā sieviete, dažas nedēļas pirms
savas 60. dzimšanas dienas

tam vīrietim uzdāvā
šo iedomāto fotogrāfiju

un tas vīrietis to noliek uz 
iedomāta galda
un tad (varam iedomāties)
ka tā fotogrāfija un tas galds
ir sava veida nelegāli 
mazliet jocīgi mazliet aizkustinoši
laika bēgļi
kas vienkārši ņēmuši
un izbēguši no laika sprosta
(kurš to negribētu)
un tagad (iedomājas ka)
no laika ārpuses sevi vēro

kā nejauši garāmgājēji
kas vasaras naktī no ielas
pa logu redz apgaismotu istabu
kur divi 
nenosakāma vecuma cilvēki
(vīrietis un sieviete)

pēta kādu iedomātu fotogrāfiju
kuru cik var spriest šajā brīdī
tā sieviete dāvā tam vīrietim
kurš...
un viņi paceļ glāzes saskandina tā
ka tie iedomātie garāmgājēji
(tātad viņi paši)
to skaidri tur uz ielas sadzird
 (jo ir neiedomājami kluss
un mierīgs vasaras vakars)

Par rakstīšanu
Rudens vakars Ventspils Kuldīgas iela
reta mašīna rets cilvēks
kāds vīrietis streipuļo pa trotuāru
un raud tik izmisīgi ka nevaru izturēt
pāreju ielu tur pie Drogu veikala
arī viņš šķērso ielu Paātrinu gaitu
viņa raudāšana nerimst Joprojām neizturama

Kas viņam noticis Kāpēc tāds izmisums

Man neērti pašam nāk raudiens
Kaut ko atceros gan par sevi gan tiem kurus 

mīlu
Tas varētu būt es pats

Atgriežos Rakstnieku & tulkotāju mājā
Pagalmā kaķis kurš katru vakaru žēli skatās pa 

logu

Ēdamzālē ēdu Mego veikalā nopirktu gatavu 
ēdienu

melnais mājas kaķis grib draudzēties kamēr ēdu
mēģina ielēkt man klēpī tas otrs pa logu skatās

Nevaru sadzirdēt viņš raud vai ne
Nevaru sadzirdēt vai vīrietis no Kuldīgas ielas 

vēl raud vai ne

Es paēdu uzeju savā istabā turpinu tulkot 
Tomasa Transtrēmera

atmiņas un manas atmiņas par šīvakara pastaigu
par kuru būtu aizmirsis pavisam ja nebūtu tūlīt 

pierakstījis

Par aizmirstību
Kad biju pieklauvējis pie tavām durvīm
aizmirstība
vairs nezināju kādēļ to darīju
nezināju kas tās par durvīm
kāpēc to krāsa balta kā neaprakstīta lapa
un tik spilgta ka acīs saskrien asaras
no kabatas izvilku zīmuli
kā apmāts sāku uz tām rakstīt
un kamēr rakstīju paguvu nodomāt:
tās ir manas labākās jebkad uzrakstītās rindas
un durvis man priekšā joprojām baltas
kā neskarti sniega lauki



Jānis Rokpelnis (1945) 
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dzeja

***
augusts ir mans laiks

krītošu ābolu
nosists prāts

krītošu zvaigžņu
nodedzināts pajums

beidzot esmu viens un kails
tāpēc aizmūk mūzas un grācijas

rakņājos debesīs 
netīri nagi
noķēpāts papīrs 

***
visas krītošās zvaigznes
sabirst galvā

galva nakts izsmēķu pilna
vēl viena zvaigzne krīt
sudraba pelnus kaisot
lētajā pelnutraukā

galva nakts izsmēķu pilna
nu jau ar kaudzi
tā nepretenciozi top
gaismas pils

***
papīru pielūgsmes laiks.
papīra priekšā visi krīt ceļos,
dokuments debesīs valda,
zibeņodams kā Zevs.

papīram vienmēr taisnība.
velti to apstrīd zeme.
burti tek asinsvados,
smadzenes čaukst un drukā
stiprus papīrus, cietus kā tērauds.

cilvēces vēsture papīrgrozā
iestūķēta starp citām drazām.
jauni papīri brēc dzemdību namos.
neviens nejūt, ka tuvojas Sērkociņš.

***
debesīs tauriņu kāsis —
bezgalīgs murgojums
krauklis zīmīgi kāsē
debesīs tauriņu kāsis
vājprāts gan man gan jums
samtainu mušu glāstu —
mājlopu kurš arī skumst

***
brāļa Andreja piemiņai

nomira brālis
pēdējais asinsradinieks

tūkstošiem tukšu gadu visriņķī
nesakliegt vairs neviena

asinsvientulība uz mūžiem

tikai Gara radinieki
brāļi un māsas

tikai
mūsu Tēvs debesīs 

***
auksti man auksti
stāvu uz tilta
nav man ne milta
nav man ne nāves

apakšā ainas
plūst plūst un mainās

slīkonis aizpeld zābakos jaunos
lidinās kaijas daiļas un ļaunas

pievilcīgs vilnis
aicina iekšā
vilina vilina
sirds jātur riekšā

auksti man auksti
aizsaules stari
dursta kā lāstekas
tumši un gari

Ne nāves

Jānis 
Rokpelnis



41

Jānis Rokpelnisdzeja Ne nāves

***
nekādi galapunkti
man nepūžņo uz sejas
kaut zoles nospļaujas:
kas vairs ko iet

bet manā šķirstā 
žubītes dēj olas
un dārzā kaprači
rok jaunu atejbedri

***
sadegt šņabī
vai vagīnās —
dimanti atmirdz oglēs

sadegt garā — 
tas pats

bet tev nepiemīt
deguma smaka —
kāpēc tev arī
dimanti spīd?

***
ik mirklim noņemts kapakmens
un kaut kur aizslaucītas bēdas
no saules nopil medus sens
to laiski ēdu

man pagrabā put pudeles
ar stiprām asarām
bet slinkums kādu ārā nest
un mest pret vasaru

***
nomoda sapņos
tu esi gandrīz teorētiska būtne

miega sapnī
reiz tevi ieraudzīju
samīlējos
bez rezultātiem
tomēr
kaut kāda atsaucība
tevī pavīdēja

reālai sievietei
ir tikai viens tavs vaibsts
pēc tā
tevi atpazinu

diez vai
es mīlu tevi nomodā
vienīgi vienreiz sapnī

un tā bija pavisam reāla mīlestība
tikpat skaisti banāla
kāda tā ir nomodā

***
ar insektiem
man tuvākas attiecības
nekā ar putniem

putni ir augstprātīgi
manu istabu neapciemo

insekti labprāt
aprauga mani —
lapsenes odi un mušas

varbūt tāpēc
ka insektus
neēdu kāru muti

par putniem
gan neizteikšos

***
par maz es pievēršos
zemes lietām

pārāk ilgi
klaiņoju debesīs

tā nu ir
uz zemes es klaidonis bijis

bet debesīs
bezdarbnieks 

***
rušinos smilšu kastē
klints pakājē

no klints krīt ēna
traucē cept kūkas

ar lāpstiņu aprakt sevi
braukāt ar mašīnīti

klints nav noderīga
manām rotaļām



Alise Krone-Lauriņa 
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///
Smags ir mans kalns,
Kas viņu tur?
Vai tās ir kādas
Neredzamas rokas?
Zem kalna sūra uguns
Deg un lokās,
Un, iekšpus dūmodama,
 skan.

Vai gan tāds zemesdrudzis,
Ko elles uguns skāris,
Uz augšu lauzties spēj
Un dievišķīgi
Pacelties sev pāri?

///
Kas rausta aiz sirds,
 aiz mēles,
Viss iesāk —
 kā Dundagā
 grimušie skandeļi —
manī vibrēt un spēlēt.
 Ak šausmas! —
visapslēptākajā kaktā,
ik durvju zvanā,
verot sirdsizbrauktuves
līdz kājai vaļā,
caur zara dobuli
vecā krustā,
caur adatas aci —
redzēšana
un izģērbšanās,
un kailums man…
Ak šausmas!
Viss — nosarkdams.

///
Es aizsalstu ciet
Tik ļoti,
Ka krasti sāk sāpēt.

Tā vajag.

Pār mani lai
Pasaules gājēji iet,
Bet nevar ienākt
Un sagūstīt.

Tik ļoti
Es esmu ciet.

Tik tā es pastāvēt varu.
Būt tā, kas esmu
Un — pati sava.
Pat — nomirt slāpēs.

Tāpēc krasti varbūt
Vēl ilgi man sāpēs.

///
Ēnu un malduguns rotaļas 

Visā tai ceļā,
Kas mani skar.

Eju pa to 
Caurās pastalās, 
Un Debesu Tēv(i)s man dar’.

It visu — labi,
Ko vien darīdams.
Un es klūpu 

Kā zirgs,

Ko liktenis džindžalo 
(mīlēdams)

Līdz nāvei

Un (neno)-
Sit.

///
Kaukāza kalnietim abrekam

Guļ vēl šodien
Akmens uz sirds,
Viņš zin —
Zem guloša akmens
Ūdens netek, bet svins.

Guļ viņā pašā vēl abreks,
Bet sestais prāts zin:
Ja abreks modīsies viņā,
Negulēs arī svins.

Uguns lien pati

Alise Krone-
Lauriņa
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///
es nevaru izvairīties no uguns
no tās
zem kuras
snauž mānīgs miers
liesma
iekvēlojas tad sāp
pati
un pati — kliedz

ne zem akmens to slāpēt
ne to Daugavā sviest
akmens sāpēm par vieglu
ūdens var aizdegties

kāds gudrais māca —
nelien tai ugunij klāt

ak —
uguns lien pati

un nevajag mierināt

///
Dēli pāraug man pāri —
Kā nātre,
Kā varavīksne,
Kā koks.

Cik es pie dēliem
Kā nātre,
Kā nātre tie atkožas.

Cik es — kā varavīksne,
Tik dēli
Tās atspulgos.

Mani dēli
Kā ozols man pāri
Ar zīlēm
Maz-maz-dēlos.

///
Novel akmeni, Dievs,
man no krūtīm.
Zem akmens —
pasacīt nepagūtais,
kameņu medus,
nenolasītas zemenes
līdz pašam pasaules galam,
līdz pēdējam gaismas gadam.
Un vēl pēc tam —
mūžīgi mūžos —
manam bērnam.
Novel akmeni,
nenobīsties,
ne lāču māte,
bezzobaina un veca,
bet es —

cilvēka māte,
kas alkšņa mizas vācelē
savam bērnam medu grib nest.
Mirušie nenoveco.
Bet man ik mirklis
kā simtgade plecos.

Novel akmeni, Dievs.
Nekas nav tik grūti
kā akmens uz mātes krūtīm.

///
laikmetu maiņa —
cerība zaļā

uzpūta vējš
visas durvis nu vaļā

lecam pa jaunam
lecam pa vecam

zvaigzne ar tauklodīti
vecis ar veci

gaisotnē štimmungs
150 grādu

piešausi dvēseli —
noraus ādu.

///
Aiz loga vīst dedestiņa,
Nopļauta siena vālā
Un skumst:

Siens aizies pienā,
Piens — bērnā,
Bērns — pasaulē,
Pasaule aizies...
Kā satīta grāmata?

Neskumsti, dedestiņa,
Augšā, debestiņā,
Viss Dieviņa ziņā.



Kaspars Zalāns (1994) 
— jaunās paaudzes 
dzejnieks. Studējis 
žurnālistiku, šobrīd 
mācās literatūrzinātni 
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Šī glezna
Sabiezināt krāsas, sabiezināt krāsas
Uz nospriegotā auduma portāla,
Uz šīs aizspogulijas atblāzmas, drēbju skapja, kas
Vien ved pie vārtiem, kur kalts:
«Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.»

Indigo puantilisms, sēpijas arabeskas,
Kaleidoskopiskas kolāžas — 
Vien daži no rīkiem, no viszinātā ruporiem,
Ne manas balss fiksētājiem. 
Ota, šis Dāmokla zobens, līdzvērtīga žiletei,
Spermai un jaunavas kaunuma asinīm.
Ne par to es atbildu,
Vien klausu.

Svētas, svētas, svētas ir šīs sabiezinātās krāsas,
Svētas kā mēris pēc kara,
Svētas kā nāve 27 gadu vecumā,
Svētas kā noklusēta mīlestība,
Ko destilēt, fermentēt, raudzēt par
Melanholijas filozofu akmeni. 

Šī simetrijas kvintesence, šis izsmalcinātās
Agonijas zelta griezums —
Tā būs tiesa, kas nebeigsies,
Tā būs tiesa, kas liks eņģeļiem raudāt 
Spalvas un spirtu,
Tā būs tiesa, kas liks tēviem izraut
Savus pirmdzimtos no sievu vēderiem
Un notiesāt dzīvus;
Tiesa, kas izraisīs simtgadu karu, 
Kam sekos miera tūkstošgade.

Tā būs tiesa, kas reinkarnēs Dievu
Un nolems mani, tās apkopēju, neko vairāk.
Un par pīšļiem taps impērijas,
Un okeāni vērtīsies tuksnešos,
Un mazbērni pieļaus savu vecvecāku kļūdas,
Un cilvēks vēlēsies nāvi,
Kas tam būs liegta.

Bet viedie savas runas reiz sāks,
Visi kā viens:
«Šī glezna…»

***
Mana māte dzemdēja kraukļus,
Tie aizlidoja kāškrustā, knābinot: «Vairs nekad!»
(Es vēlos kau(k)t, bet nespēju)

Mana māte dzemdēja lamantīnus,
Tie vilināja naivus jūrniekus dzelmē 
Ar savām vijīgajām formām.
(Es vēlos kau(k)t, bet nespēju)

Mana māte dzemdēja dodo,
Ko nāvē aiznesa pašu naivums un labticība.
(Es vēlos kau(k)t, bet nespēju)

Mana māte dzemdēja bailes —
Tās noguldīja pūrlādē līdz nodot tālāk 
Vairumtirdzniecībai.
(Es vēlos kau(k)t, bet nespēju)

Mana māte mani nedzemdēja:
Miesas šķirsta gūstekni, bezmīlas augli.
(Es vēlos kau(k)t, bet man nav mutes)

***
par mata tiesu pāršķel
naidu tiesā gardu
zuti elektrisko krēslu
gaismā ej ārpus
pārcel pāri tribīnei
vaidos elšpūš zudis
naids gaismā ārpus
sevis par mata tiesu

***
Ovid, dod elpu šīm himnām,
Sniedz strāvojumu Stiksai,
Bezvēja straujtecē plūstot, veļiem
Šķiežot lakrickrāsas zirgu astru viļņus.

Ovid, ierībini šīs stīgas, ieskandini
Audu sarkofāgus, dod bītu tās gūstekņiem,
Ritmu astmatiskiem saukļiem:
«Zieds zina, tev nav tam jāprasa.
Zieds zina, tev nav tam jāprasa.
Zieds zina, tev nav tam jāprasa.»

Ovid, pačuksti mundruma vārdus, 
Es visu dienu esmu uz kājām,
Bet apsēsties sāp, es gāju un nezināju,
Vai just līdzi sardīnēm,
Vai arī priecāties ar kaijām.

Ovid, es redzēju Vergilija muti 
Veramies kā kloāku, 
Tas tev spēji iespļāva zintnības ausenē: 
Vai tiesa, ka ar to pašu spēku, 

Konvulsiju valsis

Kaspars 
Zalāns
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Ar kādu maitu putns satiek maitu,
Ar tādu pašu maita satiek maitu putnu?

Ovid, ka tevi jupis, zinu, ka teikt un teikt
Ir vienlīdzīgi ar nama celšanu, bet, lūgtumiņ, 
Maniem brāļiem jau pajumte ir celta,
Es, ķēves dēls, atkal apdalīts, 
Atkal man tas sutnis jāstrēbj,
Sniedz man prieka ziņģīti,
Pirms putnu segloju.

Ovid, mēs abi lemti ciešanām 
Par saviem darbiem,
Par savu upuri, tādēļ smej, smej vēl vienu reiz,
Pirms es sniedzu tev roku uz pagaidām, smej,
Un pasaule smiesies ar tevi, bet raudi
Un tu raudāsi viens.

***
Lavkrafta motīvs

Ifrītiski zilaļģu viļņi
Obsidiāna diagonāļu šķautņu un daudzstūru
Pielaizītāji

No laivas iesūca kā dēļu mutes
Acis
Sev cauri uz dziestošu diodi pirmatnīgajā
Tumsā
Cietumā prātam pārmērīgai
Būtnei
Tup un raudzē naidu —
Kontinentu skalpeli, magnētu vājceļainajiem

Kašalotu izmēra plaušas
Dvašos pelnus, kas segs
Debesis kā vāks vēžukatlu
Astoņi nekustīgi pekles geizeri
Piķa, gļotu un virmojoša bezmēra naida virpuļi
No kuriem kā murēna cauri izslīd 
Balss kā meža ugunsgrēks plūdos
Kā zemestrīce orkāna laikā:

«Duci sapņu sarkanajai dāmai,
Kronētai akmens zālēs.

Astoņu asinszvēru karietē,
To māte ir bezmēness nakts.

Deviņas naglas grēciniekam, 
Viena lūgsna lieciniekam:

Kas ir tumsa?
Vien saules vārgums. 

Kas ir mūris?
Vien akmens važas.

Kas ir stikls?
Vien spīdzinātas smiltis.

Kas ir dzīve?
Vien nāves noilgums.»

Un kliedziens
Pārplēš vaigus no lūpām.

Un pirksti 
vērš acis ievārījumā.

Un gars irst
Pa šķiedrām
Kā lakats. 

***
Šis nav ieraduma jautājums
Kad jūras arkli rait-rait-ritmiski
Vien melanholiju ecē

Šis nav ieraduma jautājums
Kad elpa piesienas pusnaktī
Pašam kā gopņiks

Šis nav es saku ieraduma jautājums
Kad caur iekšām slīdu un kūleņoju
Pa mēness strēli

Šī arī nav atbilde
Ka nāvei nav metaforas vai
Vientulībai atbalss nudien
Šis ir tikai ;

***
Un ota guļ vientuļi uz aukstā klona,
Piesmieta visnegausīgākajiem toņiem,
Vardarbīgi rīdināta pasteļiem un akvareļiem.

Un noskatās mīlnieki, dvīņu kārts, izvēles slogs, 
Brīvību atdodot, atveras logs.

Un blakus otai bāla roka dus:
Vai tas ir kāds noteikts cīpslojums, 
Pirkstu sinhronitāte,
Kas spēja noturēt un griezt šo atslēgu?

Eremīts, vienpatis nes gaismas zaigmi,
Varbūt tev nošķirti jāmeklē laime?

Un tomēr kā 34, kas seko 21,
Viss ierindojās savās vietās. Neviens nezinās,
Bet vismaz visi vaicās.

Bēgot no Nelabā var kļūt par muļķi, un
Tornī arī kāpj tie, kas plāno vien kārties...
 
Un neviens neredzēs, bet visi lūkosies,
Un neviens nedzirdēs, bet visi ausīsies,
Un neviens nesapratīs, 
Bet visi domās.
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Sikspārnis
Viņa briesmīgā āda,
ko nostiepis kāds tirgonis,
ir kā mana āda, šeit pirkstu starpās,
tāda kā plēvīte, tāda kā varde.
Noteikti, kad pirmoreiz piedzimu, mana seja 

bija tikpat maziņa,
un, pirms es piedzimu, es noteikti mācēju lidot.
Ne īpaši labi, ņemiet vērā, tikai ādas plīvuriņš
no manām rociņām līdz viduklim.
Es lidinājos pa naktīm turklāt. Lai nepamana,
jo, ja pamanītu, mani nosistu.
Augustā, iespējams, kad koki pacēlās līdz 

zvaigznēm,
esmu lidojusi no zara uz zaru biezajā tumsā.
Ja tu būtu mani noķēris ar savu kabatas lukturi,
tu būtu redzējis rozā līķi ar spārniem,
ārā, ārā no savas mātes punča, pūkainu
un sēcošu, skraidelējam virs mājām, armijām.
Lūk, kādēļ tavas mājas suņi mani apošņā.
Viņi zina, ka esmu kas noķerams,
kaut kur kapsētā karājos kājām gaisā
kā kroplīgs tesmenis.

Vepris
Ak, tu, brūnā bekona mašīna,
cik saldi tu snaud,
uzēdot pusotru mārciņu dienā,
tu, uzrullētais zeķu pāri,
tu rādies suņiem murgos,
tavs šņukurs iespiests iekšā,
bet no ausīm tek ārā,
tavas acis tik maigas kā olas,
vepri, brangs kā lielgabals,
cik saldi tu snaud.

Es naktī snauduļoju gultā,
sava prāta pieliekamajā kambarī,
un skaitu veprus kūtī,
brūnus, punktainus, baltus, rozā, melnus,
kas šļūc pa lenti pretim nāvei,
taisni kā mans prāts pievēršas
pats savai mazajai nāvei.

Sirsenis
Nokaitēta adatiņa
karājas no viņa laukā, viņš ar to manevrē,
it kā tā būtu kuģa stūres lāpsta, viņš
iekļūs mājā iekšā, kā vien mācēs,
un tad viņš atspersies pret logu
uz griestiem, dūcot un meklējot tevi.
Neguli, jo viņš ir tur, ievīkstījies aizkarā.
Neguli, jo viņš ir tur zem plauktiņa.
Neguli, jo viņš grib aizšūt tavu ādu,
viņš grib uzklupt tavam ķermenim kā āmurs
ar naglu, neguli, viņš grib ielīst
tavā degunā un veikt transplantāciju, viņš grib, ne-
guli, viņš grib aprakt tavu kažoku un uztaisīt
perēkli no nažiem, viņš grib ieslīdēt tev zem
rādītājpirksta naga un iegrūst tur skabargu, 

neguli,
viņš grib izrāpot no poda, kad tu uz tā sēdi,
un iekārtot mājvietu apkaunotajos matos, 

neguli,
viņš grib, lai tu ieej viņā kā tumšā ugunī.

Čūska
Taisīta no vecām mēļu lupatām,
no miesas, kas izslīdējusi cauri aborta veicēja 

nazim —
tu, čūskulīgā, veidota no vīnogu armijas,
cik attapīgi tu izvēlies ceļu iekšā un ārā,
zālienā un augšā kokā.
Ko man par tevi domāt ar maniem klibajiem 

soļiem?
Vai mēs piestāvam viena otrai?
Tikai caur Ievas čūsku,
kuru esmu likusi priekšā savam vīrietim
entās reizes un teikusi,
Izdomājam, kā šito pielietot,
norijam šo čūsku kā cigāru,
lai viss mūsu ķermeņa apmatojums kļūtu zaļš
no skaudības.

Gliemezis
Gliemezis savā muzejā
visu dienu valkā savu māti,
viņš slēpj savu īpatno pēcpusi,
it kā tā būtu sapuvuši augļi.
Viņš tīko ne pēc skūpsta.
Viņš tīko ne pēc radio.
Viņš tīko ne pēc norādēm uz Parīzi.
Viņš tīko zvilnēt savā trauslajā durvju ailē,
kasīdams muguru visu dienu.

Tas viss ir ļoti labi,
līdz nāk rokas kā ekskavators,
kas aiznes viņu līdz virtuvei.
Viņi pataupa mājiņu.
Viņi norij pārējo.

Omārs
Kurpe ar kājām,
akmens, nomests no debesīm,
viņš veic savu sērpilno darbu viens,
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viņš ir kā vecais zelta meklētājs,
kas slepus sapņo par Dieva un zivju galvām.
Līdz pēkšņi ap viņu apvijas redeles,
un viņš ir sagūstīts, kamēr ASV guļ.
Kaut kur tālu prom sieviete aizdedzina cigareti;
kaut kur tālu prom mašīna nobrauc no tilta;
kaut kur tālu prom notiek bankas aplaupīšana.
Šī ir pasaule, par kuru omāram nezināt.
Viņš ir vecais jūras medību suns,
kas no rīta pacelsies virs ūdens
un taps nenoslīcis,
un tie paņems viņa perfekto zaļo augumu
un nokrāsos to sarkanu.

Tarakāns
Prusaks, visriebīgākā radība,
kas uzbrūk ar dzelteniem zobiem 
un radinieku armiju, katrs kurpes lielumā,
jūs esat mehanizēti ogļu kunkuļi,
un, kad es ieslēdzu gaismu, jūs aizskrapstiniet
pa stūriem un pār zemi nāk tāda kā šņākoņa. 
Bet es zinu, ka tu esi visparastākais eņģelis,
kas noburts un pārvērsts par visneglītāko. 
Tavu tēvoci pārtaisīja par ābolu. 
Tavu tanti pārtaisīja par Siāmas kaķi,
visus pārējos pārtaisīja par taureņiem,
bet, tā kā tu meloji, Dievam acīs skatoties,
teici viņam, ka uz zemes valda kārtība,
Viņš pavērsa savas dusmas pret tevi un teica,
es tevi padarīšu pretīgu,
es tevi padarīšu par Dieva meliem,
un tevi nekad neviena jauna meitene nemīļos,
neviens neturēs tavus tumšos spārnus plaukstās. 

Bet tā nebija patiesība. Reiz Ņūorleānā 
ar studentu grupu pār grīdu pārskrēja prusaks,
grīda griezīgi iespiedzās kopā ar mani, un viņa 

to pacēla 
rokās un turēja prom no manām bailēm veselu 

stundu. 
Un turēja to kā dimanta gredzenu, kas nedrīkst 

izbēgt. 
Mūsdienās pat velnu apveļ otrādi 
un tur paceltu pret gaismu kā ūdens glāzi. 

Ronis
Es nosapņoju roni,
kam plati spārni,
kas ir no etiķa un maziem puikām,
peld caur zvaigžņu saslaukām
virs Frisko pilsētas,
teikdams — kungs, piedod man, 
man ir vajadzīgi nakts cilvēki. 
Man vajag redzēt, kā bomzis atlūst,
herņu salietojies, kā sieviete dzemdībās
izspiež ārā rozā galvu,
kungs, man vajag lidot, man nelabi metas 
no akmeņiem un jūras ūdens, man vajag 
redzēt mēnesi,
veco grozīkli,
veco tauku piku,

zvaigznes, kas kniebj cita citai
kā bērni. 
Es gribu prēriju, pilsētu, kalnu,
man līdz kaklam tā Frisko krasta klints
un viņas mūžīgā blēšana. 
Kungs, ļauj man redzēt Jēzu, pirms tas viss 

beidzas,
kā viņš rāpjas kādā kalnā, pārgalvīgs, neprātīgs,
izkliedz dzejoļus,
nolaižot sev asinis. 

Zirgs
Zirgs, liesmu metējs,
tu cilvēks ar haizivs muti,
tu smiekli dzejoļu beigās,
tu brūni spalvotā lokomotīve,
kas pātago sniegu, es esmu
blāva ēna tev blakus. 
Tavas nāsis atveras kā binoklis 
un spēj saost manas bailes. Es esmu
sudraba karote. Tu esi četrkājains
spārns. Ja esmu izslāpusi, tu mani pabaro ar 

pipetīti, 
jo tu esi muca. Tev blakus es jūtos 
kā mazs meitēns ar papu,
kurš kliedz. 
   Bet tik un tā, tik un tā,
sacīkšu zirgs skrien apļus pa zālienu
kā pa zvaigznēm, un tavi mēsli,
saldas melones, viscaur brūni un 
noder dārziem un burkāniem. 
Ja tavs maigais purniņš man piekļautos,
manas bailes aizietu dziedādamas
pašas savā ķermenī. 

Kaija
Tu ar saviem spārniem kā virtuves lāpstiņām
ļauj zilgmei pārvērsties cukura bučās, 
ļauj miglai slīdēt caur saviem pirkstgaliem,
piegādā ziņas bākai kā iededzot plīti,
apraudies, redzot zivis virs Atlantijas ūdeņiem, 
kliedz kā jaunas meitenes drudža drebuļos,
kliedz kā draugi, kas tavernā dzied
par kauslīgām dūrēm, kliedz kā kaza ar
pērlēm pilnu muti, tu nočiep ēsmu
kā asinis no akmeņoglēm. Ak, mana bērnības 

Kaija,
kliedz pie mana loga vēl un vēl, aizved mani 

atpakaļ,
ak, naftas un mencu ostas, iemāci man atkal 

smieties
un raudāt tā, kā to ļāva darīt jaunības noteikumi,
kad vīrietis, kurš tev sekoja, nebija aste,
bet gan tēvocis, kad nāvi, kas tevi pārņēma,
kad biji izslāpusi, varēja remdēt ar kolu,
bet ko gan var darīt, kaija, kaija, kad tu atkal 

ieslēdz
sauli, mirušu augli,
    un viss, kas lido šodien,
ir nepareizs un veltīgs, un izgriezts no grāmatas. 
1971—1974
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Valsts simtgades sumināšanas posmā vēsturnie-
ki Latvijā kļuvuši ļoti pieprasīti. Nereti šķiet, ka tie-
ši tagad līdz ar valstiskuma izzināšanu piedzīvojam 
aktīvi strādājošo vēstures profesionāļu zvaigžņu 
stundu. Vēsturniekus dzird un redz radio, kino, te-
levīzijā, sociālajos tīklos, dažādās konferencēs, vēs-
turnieki veido kopkrājumus un publicē monogrā-
fijas, veic zinātnisko redaktoru darbu un konsultē, 
veido jaunas ekspozīcijas un izstādes muzejos. 

Taču vēstures zinātņu doktors, Latvijas Univer-
sitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors 
Ēriks Jēkabsons ar šādu jaudīgu enerģiju, kolēģu 
apbrīnas pavadīts, strādā jau gadiem ilgi. Jēkabso-
nu pamatoti var uzskatīt par vienu no zināmāka-
jiem un populārākajiem vēsturniekiem mūsdienu 
Latvijā. Turklāt viņš ir visražīgākais šodienas brie-
duma paaudzes pārstāvis, un viņa darbību caur-
vij noturīga interese par Latvijas valsts izveides 
un sākuma periodu, vienubrīd vairāk fokusējoties 
uz minoritāšu, citubrīd uz starptautisko attiecību, 
tad atkal uz politiski militāro vēsturi. 

Sāksim mūsdienīgi — sakiet, kas veido vēs-
turnieka kapitālu?

Darbs. Zināšanas. Gadiem ilga materiālu vāk-
šana, ko pēc tam var iznest uz āru. Apskatīties 
plašāk. Ja ir pieredze pedagoģiskajā darbā, tā ļauj 
novērtēt un paskatīties dziļāk. Neatgaiņāties ar 
teikumu — «es pētu vienu šī kara epizodi un par 
pārējo neko nezinu». 

Vai arī no vēsturnieka, ne tikai no dzej-
nieku, viedokļa mēs atrodamies mūžīgajās 
krustcelēs?

Mūsdienu Latvijas teritorija un tātad arī latvie-
ši, tāpat kā citas tautas Austrumeiropā no Bulgā-
rijas uz augšu līdz pat Somijai, patiešām ir bijuši 
visu trako vēsturisko norišu ģeopolitiskajās krust-
celēs. Līdz ar to tajā dzīvojošo ļaužu biogrāfijas un 
kolektīvā pieredze ir krasi atšķirīga no, piemēram, 
kāda Amerikas štata cilvēku pieredzes vairāku pa-
audžu laikā. 

Tāpēc nereti uzdotais jautājums — vai mēs, lat-
vieši, esam izredzēti? —, manuprāt, ir atbildams ar 
«nē, mēs noteikti neesam izredzēti». Ja nu vienīgi 
no tāda viedokļa, ka, ilgā periodā atrodoties starp 
visām lielvarām, mēs joprojām kā tauta, kā nācija 
vispār pastāvam. Un esam vienīgie Eiropā, kas tā 
arī nav sasnieguši 1914. gada demogrāfisko līmeni. 

Tam ir sekas. No demogrāfijas resursa izriet pā-
rējais. 1913. gadā latviešu bija tikpat daudz kā nor-
vēģu, pat mazliet vairāk. Šobrīd mūsu ir mazāk, 
nekā bijām tolaik, turpretim  norvēģu skaits patla-
ban ir pieci miljoni. 

Ko nozīmē dzīve mūžīgās pļaujmašīnas 
zonā?

Lielā mērā gadsimtu ritumā esam mainījušies. 
Jo izdzīvo bailīgākie, klusākie un pieticīgākie. Lai 
cik absurdi tas skanētu, šajā teritorijā notiekošā 
atlase ir tāda. Jo īpaši pagājušā gadsimta laikā, sā-
kot jau ar Piekto gadu, pasaules karu, notikumiem, 
kuros mūsu tauta ir ierauta citās teritorijās, tad se-
kojošo Otro pasaules karu un okupācijām: ģenē-
tiski drosmīgākie cilvēki, kuri bija gatavi stāties 
pretī netaisnībai, gāja bojā — tika nogalināti. Vēl-
reiz, vēlreiz un vēlreiz. Dzīvi lielākoties paliek tie, 
kuri spēj pielāgoties, kas pirmajā acu uzmetienā it 
kā nav nekas slikts. Taču arī šādai atlasei ir savas 
sekas, un tas zināmā mērā maina tautas raksturu. 

Kā jūs vērtējat sabiedrības vēstures zināša-
nas vai izpratni par to, kas mūsu teritorijā ir 
noticis?

Vēsture ir svarīga nācijas pašcieņas sastāvda-
ļa. Un sabiedrības vēstures zināšanas mūsdienu 
Latvijā, manuprāt, ir identiskas ar to vēstures zi-
nāšanu līmeni, kāds ir arī citās daudzmaz nor-
mālās mūsdienu valstīs. Miera apstākļos vēsture 
kā zinātne un vēstures jautājumi nekur neieņem 
galveno vietu, ja vien tie nekļūst aktuāli. 80. gadu 
beigās, 90. gadu sākumā vēsture bija kā tilts uz to 
sabiedrību un valstiskumu, kas ar varu bija likvi-
dēts. Žurnāli bija pilni ar rakstiem par vēsturi. 

Protams, kā vēsturnieks es gribētu, lai šīs zinā-
šanas ir pilnīgākas. 

Vēsturniece Inese Dreimane ir paudusi 
skarbu viedokli par pēdējo gadu vēstures ro-
māniem. 

Tas ir nenovēršami. Slavenais vēsturisko romā-
nu autors polis Henriks Senkēvičs arī daudzus 
vēstures faktus min nepareizi jeb izskaistināti. La-
sot Krustnešus, piemēram, kur krustneši ir attēlo-
ti kā Matejko gleznās. Vai puspliks lietuvietis, se-
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dzies ar ādām un primitīvu cirvi. Piecpadsmitajā 
gadsimtā? Tās ir absolūtas muļķības, bet tas ir izci-
lu mākslinieku veikums. 

Mums vēl nav sava Senkēviča, kurš būtu uz-
rakstījis tik izcilu romānu, bet noteikti jau būs. Jē-
kabs Lautenbahs arī rakstīja foršus stāstiņus par 
latviešiem, bet viņš ir aizmirsts, lai gan ir sava laik-
meta neatņemama sastāvdaļa. 

Kļūdaina vēstures interpretācija atspoguļo to, 
ka vēstures zinātnes popularizēšana ilgi bijusi at-
stāta novārtā, un no tā izriet, ka mums šobrīd nav 
normāla vēsturnieku sastāva. 

Vai pie vainas daļēji nav arī paši vēsturnie-
ki? Pastāv taču diezgan nicīga attieksme pret 
rakstu sacerēšanu medijiem, lai gan ar vēstu-
res popularizēšanu tiem ir vistiešākais sakars. 
Un populārzinātnisku rakstu reizēm uzrak-
stīt ir daudz grūtāk nekā zinātnisku tekstu. 

Esmu dzirdējis no kolēģiem: netērēšu tam savu 
laiku. Tas nav pareizi, un es absolūti tam nepie-
krītu. Jo profesionālis, balstoties uz savām zi-
nātniskajām publikācijām, uz vākumu, šādu po-
pulārzinātnisku rakstu — esenci — var uzrakstīt 
salīdzinoši īsā laikā. Un cilvēkiem būs interesanti. 

Ja sēž un vaid, ka nav adekvāta finansējuma (un 
tā tiešām ir), un tādēļ cilvēks neko nedara… Ja cil-
vēks var vairākas desmitgades veltīt vākšanai, tad 
var rakstīt arī populārzinātniskus rakstus.

Protams, vēstures zinātnei beidzot vajadzētu sa-

karīgu valsts politiku, finansiālu atbalstu. Man ir 
jāstrādā trijās vietās, lai nopelnītu savai ģimenei 
nepieciešamo. Es tā dzīvoju jau gadiem. Tagad gan 
man jāguļ piecas stundas, agrāk pietika ar četrām.

Kolēģi mēļo, ka jūs arī ļoti ātri strādājat.
Būtu slikti, ja es ātri strādātu. Es gan gribētu 

strādāt ātrāk, lai būtu tāds mehānisms, ka galva 
spēj darīt divus darbus vienlaikus, bet diemžēl tā 
nav. Līdz ar to es vienlaikus spēju darīt tikai vienu 
darbu. Tēmu, kuras gribētos pētīt, ir ļoti daudz. Pa-
līdz tas, ka varu tās deleģēt studentiem.

Jūs izmantojat studentu darbu?
Mēs kopā ar studentiem izgudrojam vairākas 

tēmas, kuras tiek izgaismotas un tādējādi dzēsti 
nezināmie plankumi Latvijas vēsturē. Ir tēmas, ku-
ras tiek apgrābstītas, un pēc tam — ne šis, ne tas, vai 
tēma it kā ir tikko skatīta, bet nekvalitatīvi. Jārēķi-
nās, ka 20% gadījumu nekas nesanāk. Kā ikviens 
vēsturnieks, labākos pētījumus vēlāk varu izman-
tot kā zinātnisko literatūru. 

Kā sākās jūsu interese par vēsturi?
Vēsture mani interesēja jau kopš pamatskolas. 

Inetai Lipšai kādam projektam nesen iedevu savu 
skolas laika dienasgrāmatu. Mācoties 7.—8. kla-
sē, es aprakstu, ka terorizēju skolotājus ar jautā-
jumiem par brīvo Latviju. Piemēram, 1979. gadā 
skolotāja mēģina pārstāstīt avīzēs rakstīto, ka ASV 
ir sliktas, bet PSRS — laba. Es secinu: loģiskā do-
māšana viņai nepiemīt ne mazākajā mērā. Mēs ar 

Ēriks Jēkabsons: 
«Vēstures zināšanas ir 
absolūti nepieciešamas 
jebkurai nācijai, arī 
tai, kura grib sakārtot 
savu veselības sistēmu, 
izglītību. Tas ir 
elementāri, un tā ir visā 
pasaulē.» Foto ― Matīss 
Markovskis
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viņu strīdamies. Klases audzinātāja — šausmās. 
Pēc gadiem viņa man teica, ka vairs nav zinājusi, 
ko iesākt. Jo 7. klasē viens sāk uzdot jautājumus 
par tēmu «vai 1940. gadā Latvijā bija revolūcija?».

Savukārt literatūru huligānu jeb Rīgas 28. vi-
dusskolā mācīja skolotājs Atis Skalbergs, starp 
citu, Komunistiskās partijas biedrs. Šķiet, 90. ga-
dos viņš strādāja arī Latvijas Radio, bija autorrai-
dījums. Es joprojām nesaprotu, kā viņš tolaik spēja 
runāt ar mums pilnīgi atklāti par pastāvošo reali-
tāti un Latvijas vēstures faktiem. Mēs uz literatū-
ras stundām gājām tikai viņa dēļ. Pilnīgi neticami.

Negatīvais piemērs — vēstures skolotāja, pat pa-
nācām viņas aiziešanu no skolas. Atceros, mēģi-
nāju viņu kaitināt, jautājot: kad jūs mums mācīsit 
Dzimtenes vēsturi? Viņa atbildēja: Jēkabson, Sar-
kandaugavas vēsturi vēl neviens nav uzrakstījis. 

Pirmā grāmata, ko es dažās dienās izlasīju vasa-
ras brīvlaikā ātrāk uz priekšu, bija Viduslaiku vēsture 
6. klasei. Man likās ļoti interesanti. Laikam apzi-
nāti pēc tam sāku lasīt visu, kas skar Otro pasau-
les karu Latvijā. To turpināju, mācoties vidussko-
lā: ņēmu bibliotēkās pieejamo literatūru, grāmatu 
«melnajā tirgū» iegādātās un pat pamestās lauku 
mājās atrastās grāmatas un preses izdevumus un 
sāku veidot dažādas «datubāzes», kuras, starp citu, 
arī tagad dažkārt noder — Latvijas armijas virsnie-
ki, latvieši vācu armijā, latviešu virsnieki sarkana-
jā armijā, Latvijas vietu (visu!) vēsture un skatāmie 
vēstures objekti u. tml.

Tiklīdz bija normāli laikapstākļi, kopā ar taga-
dējo arheologu Mārtiņu Lūsēnu un citiem no ar-
heologu pulciņa ar riteņiem braucām skatīties un 
fotografēt Latvijas laika pieminekļus. Izmantojām 
vecās kartes. Tas bija tāds patriotisms ar domu par 
neatkarīgu Latviju.

Varbūt ģimene ietekmēja vēstures patikša-
nu? 

Represijas manu ģimeni nebija skārušas, bet 
tēvs, būdams inženieris, tehniskas dabas cilvēks, 
neapšaubāmi bija ļoti nacionāli un patriotiski do-
mājošs un interesē par vēsturi ievirzīja arī mani. 
Uzaugu Sarkandaugavā, krievu pagalmā, mājās 
klausījos Amerikas balsi. Man pašam patika atklāt 
ko jaunu. Atceros, savam draugam Ojāram sestajā 
klasē izstāstīju divas interesantas lietas: par to, kas 
notiek starp vīrieti un sievieti, un par Molotova—
Ribentropa paktu. Abas ir baigi interesantas, un 
abas nav iespējamas, viņš man teica.

Kā zināt poļu valodu? 
Mana mamma ir Latvijas poliete, skolotāja, to-

mēr ģimenē poļu valodā nerunājām. 12 gadu ve-
cumā es tomēr ļoti vēlējos izlasīt mammas poļu 
grāmatas, kuras politisku iemeslu dēļ tolaik ne-
bija tulkotas ne krievu, ne latviešu valodā. Hen-
rika Senkēviča triloģiju Ar uguni un zobenu sāku 
lasīt ar vārdnīcu. Taču tā ir vecpoļu valodā, grūts 
teksts, trīs mēnešu laikā izmocīju tikai vienu sēju-
mu. Savukārt grāmatnīcā Globuss bija visādi krimi-
nālromāni, kurus spēju ņemt cauri bez grūtībām. 
Nopircis Karla Meija Vinetū poļu izdevumu, kur 

bija primitīvi vienkārša valoda, es triumfāli vai-
cāju, kas tas vispār ir. Un tad jau varēju lasīt visu 
ko, toreiz likās baigi forši. Polija bija tādā brīvā-
kā statusā, radio varēja klausīties, žurnāli, mūzika 
un viss pārējais. Māte mani aizveda uz Poliju, kad 
biju pusaudzis. Es tur jutos kā pasakā — košļenes, 
ABBA. Fantastika! 

Vai saikne ar Latviju jūsu mammas vecā-
kiem ir no 30. gadiem? 

Nē, viņa ir no poļu muižnieku ģimenes. Tā iece-
ļoja šeit 19. gadsimtā, kad visās tā sauktajās poļu 
guberņās katoļiem bija zemes iepirkšanas aizlie-
gums. Mans vecvectēvs, kā daudzi poļi, ieradās 
Kurzemes guberņā, kur Ilūkstes apriņķī drīkstēja 
nopirkt zemi.

Tad jūs pats esat uzskatāms gluži vai par 
vēstures dzīvo augli. Vai jūsos ir arī poļu pat-
riotisms? 

Neapšaubāmi, ir. Protams, esmu absolūts lat-
vietis, bet atceros, ka esmu poļu izcelsmes. Tā arī ir 
mana tauta. Taču vienmēr esmu bijis un uzskatījis 
sevi par latvieti. Ja sportā nav Latvijas izlases, tad 
jūtu līdzi Polijas izlasei. Un šis princips darbojas 
ne tikai sportā. 

Vai esat cilvēks, kurā iemiesojušās, kā mūs-
dienās pieņemts teikt, divas identitātes?

Man personiski ir viena identitāte, absolūti un 
viennozīmīgi — latviešu. Arī poļi ir manējie, bet tā 
nav mana identitāte. Es viņiem neesmu polis. Un 
pats es nejūtos tā. 

Kā poļu valoda noderēja vēlākajās gaitās?
Pirmajos studiju gados un 1986. gadā, jau at-

nācis no obligātā dienesta padomju armijā, sāku 
rakstīt par tādām tēmām, kur varēja izmantot poļu 
valodu: par Poļu—zviedru karu 16.—17. gadsimtā 
Latvijas teritorijā, iemācījos arhīvā lasīt tā laika 
poļu tekstus. 

Valodas vēsturniekam noder vienmēr. Esmu 
rakstījis minoritāšu vēsturi par Latvijas poļiem, 
lietuviešiem, baltkrieviem, ukraiņiem. Pateico-
ties poļu valodai, spēju nosacīti lasīt un saprast tai 
radniecīgās ukraiņu, baltkrievu, bulgāru, čehu un 
vēl slovāku valodas. Diezgan bieži lasu lekcijas Po-
lijas universitātēs.

Bet šobrīd jūs vairāk nodarbojaties ar poli-
tiski militāro vēsturi?

Jā, pašlaik mani interesē tā. Militāro vēsturnieku 
skaits latviešiem ir tieši nulle. Te es domāju tos, kas 
nopietni pēta kauju gaitu.  

Savulaik esat sastādījis arī biogrāfiskās 
vārdnīcas.

Tas ir atsevišķs žanrs — zinātniski skaidrojošās 
vārdnīcas. Lai izprastu notikumus, par kuriem ir 
runa vēstures grāmatā, nepieciešams zināt cilvē-
kus, kas tajos piedalās, viņu izvēles un likteņus. 
Tas ir tāpat kā katram cilvēkam svarīga ir viņa ģi-
menes vēsture kā kopējās vēstures sastāvdaļa. 

Vēsturnieka profesijā 10—15 gadi paiet tikai ma-
teriāla vākšanai. Sācis jau vidusskolas gados, esmu 
izveidojis patiešām lielāko Latvijas armijas virs-
nieku kartotēku, kāda vien pastāv; par katru virs-
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nieku ir milzīga kartīte, vēl rokrakstā aprakstīta no 
abām pusēm. Vajadzētu to ieskenēt vai pārfoto-
grafēt. 

Kā attiecaties pret uzstādījumu «mazā» un 
«lielā» vēsture?

Ja mazo saprotam kā lielās vēstures sastāvdaļu, 
tad pozitīvi. Ja kā novadpētniecību, tad ar zināmu 
mīnusa zīmi. Arī sociālā atmiņa ir ārkārtīgi būtis-
ka. Tikai ar nosacījumu, ka ir sapratne — tā mazā 
vai lokālā vēsture, manas ģimenes vēsture ir pla-
šāku procesu sastāvdaļa. Reizēm cilvēks līdz de-
taļām izpēta sava pagasta vai novada vēsturi, bet 
nevar atbildēt uz jautājumu, ar ko tas atšķiras no 
kaimiņu pagasta, kas tur īpatnējs. Ja viņš to var, arī 
šī «mazā» vēsture kļūst vērtīga plašākā nozīmē.

Mums varbūt nav arī vēsturnieku sadarbības 
tādā līmenī, kā vajadzētu būt, kur no avotu pēt-
niecības viedokļa būtu pārstāvēta visu jomu pēt-
niecība, ieskaitot mutvārdu vēsturi.

Vai mūsdienās var izveidot tādu vispārē-
ju vēstures stāstu, kurā būtu «savilkts kopā 
viss»?

Šāda pilnvērtīga vēstures stāsta mums nav. Lat-
vijas, arī Rīgas, vēsturē nekas nav izpētīts līdz ga-
lam. Priekšstats, ka viena grāmata ir uzrakstīta, tā-
tad attiecīgais temats ir izpētīts, nav pareizs. Lielo 
tautu vēsturnieki ir laimīgi, ja atrod kādu aspek-
tu, kas vēl nav pētīts vai ir mazāk pētīts. Mēs tam 
neesam pietuvojušies, varam Latvijas vēsturē pē-
tīt gandrīz jebko un atklāt kaut ko jaunu ne tikai 
sev. Ja to nedarām savā nosacīti lokālajā vēsturē, 
rodas pārpratumi arī «augstākos plauktos», piemē-
ram, populārā amerikāņu autora Normana Deivi-
sa (Ivor Norman Richard Davies) darbos par Latviju 
atrodamas rupjas kļūdas un nepareizi secinājumi. 
Vajag pašiem gan radīt šādu vispārēju stāstu, gan 
pētīt padziļināti. Patiesību sakot, ja zinātnē pastāv 
normāla situācija, profesionāls cilvēks to var ap-
vienot.

Mūsu vēstures institūtā strādā vēsturnieki, kas 
uz kādu vienu jautājumu nereti sniedz atbildi — 
es, ziniet, pētu vienu institūciju, un es neko neva-
ru pateikt par laiku, kurā tā institūcija darbojās, jo 
tā nav mana specializācija. Tas jau šķiet kas vairāk 
par pārpratumu. 

Kā šāda situācija un izpratne izveidojās?
Tās joprojām ir padomju okupācijas laika man-

tojuma sekas un lielā mērā korporatīvās saites. 
Zemais atalgojums jau 90. gados daudziem jau-
najiem vēstures profesionāļiem lika aiziet prom 
no vēstures zinātnes, palika vai nu fanātiķi, vai tie, 
kuriem nebija citas izejas. 

Pieļauju, tā vilšanās sērga nav pārņēmusi vēs-
turniekus vien, tāda ir visa postpadomju sabiedrī-
ba. Atjaunojoties neatkarībai 1991. gadā, cerējām, 
ka automātiski atgriezīsies kaut kas tāds, par ko 
stāstīja mūsu vecmammas. Mēs saprotam, ka tas 
nebija iespējams. Bet cilvēkiem, kam ir ikdienas 
rūpes un citas profesijas, ir savs skatījums uz lie-
tām un secinājumi. Padomju režīms ir trauma visai 
sabiedrībai. 

Jauni cilvēki mēdz izteikties, ka tādi iden-
titātes aspekti vairs neeksistē. Viņus primā-
ri interesē izglītība, veselības reforma, vides 
ekoloģija. 

Tās ir muļķības! Ja cilvēkam nav nekādas identi-
tātes, tad viņš nespēj definēt sevi. 

Vēstures zināšanas atmaksājas un kļūst redza-
mas ilgākā periodā. Tās ir absolūti nepieciešamas 
jebkurai nācijai, jebkurai tautai, arī tai, kura grib 
sakārtot savu veselības sistēmu, izglītību. Tas ir 
elementāri, un tā ir visā pasaulē. 

Vaicājot par ekonomisko labumu — no cilvēka, 
kurš zina vēsturi, tas būs lielāks, viņš apjautīs jēgu 
strādāšanai savā valstī un jutīsies tai piederīgs. 

Amerikāņi atzīst, ka vēstures zināšanas par sevi 
ir nepieciešamas, lai spētu funkcionēt šodienas sa-
biedrība. Nevar būt valsts bez savas vēsturiskās 
apziņas. Ebrejiem valsts ir jauna, bet tautas vēstu-
re — ārkārtīgi sena. Paskatieties, cik augstā līme-
nī Izraēlā ir attieksme pret valsts vēsturi. Tāpat ir 
Amerikas skolās un jebkuras valsts skolās, ieskai-
tot Krieviju. Vēstures viltošana Krievijā arī to ap-
liecina, parādot, cik vēsture ir svarīga. Un uzsvēršu 
— objektīvi jāpasniedz arī savas vēstures neglītās 
puses.

Vai vēsture Latvijā jāizmanto arī integrāci-
jas procesu veicināšanai?

Tā nav vēsturnieku vaina, ka tā nenotiek. Latvi-
jas valsts var «strādāt uz» integrāciju, pat pārlēkt 
pāri pati savam augumam, un tomēr tas nepalī-
dzēs. Krievijas faktors nosaka to, ka krievu infor-
matīvajā telpā dominēs tikai tādi stāsti, kādus iz-
vēlēsies Kremlis. 

Citā situācijā — jā. 
Vai redzat nākamos simt gadus Latvijas val-

stij?
Jā, protams, es ļoti vēlos, lai tā būtu. 
Varbūt pāragrs jautājums, bet par vēstur-

nieku jau arī nekļūst vienā dienā. Vai redzat 
sava jaudīgā darba turpinātājus? 

Protams, tādi ir liela daļa no maniem bijušajiem 
un esošajiem doktorantiem, viņos es redzu Latvi-
jas vēstures zinātnes nākotni. 

Kā pats esat iedzīvojies starptautiskajā vēs-
tures pētnieku vidē? 

Šobrīd esmu vienā lielā Oksfordas projektā, 
kurā gatavojam pētījumu par badu Eiropā pēc Pir-
mā pasaules kara. Kad 2012.—2013. gadā Amerikā 
strādāju Stenforda Universitātes Hūvera institūta 
arhīvā, nonācu kontaktā ar cilvēkiem, kas pētīja lī-
dzīgas tēmas citviet. Kopprojekti ir vēl viens veids, 
kuros var parādīt mūsu vēsturi, šajā gadījumā caur 
bada prizmu, kas Eiropā ir mazāk pētīta. 

Mēs pazīstam savu reģionu, un atšķirībā no 
Rietumu vēsturniekiem, kuri saduras ar to, ka 
viņu zemēs daudzas tēmas ir izpētītas līdz deta-
ļām un mūsdienās tiem atliek veidot drīzāk inter-
pretācijas, filozofēt, mums vēl ir jāiet arhīvos un 
pamatīgi tajos jāurbjas. Latvijas vēsture ikvienam 
vēsturniekam ir īstas un vēl neiztukšotas zelta at-
radnes. Ê
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ir dzejniece, tulkotāja, 
redaktore. Atdzejo, 
tulko arī prozu un 
publicistiku no angļu, 
krievu, retāk slovēņu, 
maķedoniešu, čehu 
valodas, ikdienā strādā 
ar poļu tekstiem pie-
augušajiem, bērniem 
un vientuļniekiem. Kad 
var, ceļo.

recenzija

 Arvja Vigula Grāmata nostiprina viņa sen sāk-
to lakonisko virzienu krājumu nosaukumu izvēlē 
(Istaba. Satori, 2009; 5:00. Mansards, 2012), veido-
jot smalku un viedu kontrastu ar barokāli bagā-
tīgo un blīvo saturu. Var gadīties, ka ar to sākas 
vesels virziens, jaunlakonisms, piemēram. Vigula 
grāmata (ir gan gadījies tulkot tāda paša nosau-
kuma prozas darbu, taču vienkāršības un tiešu-
ma izvēle dažādos Eiropas punktos vienā laikā 
arī par kaut ko liecina), lasot nodomāju ar zinā-
mām šausmām, iezīmē laikmeta beigas, taču to, 
vai runa ir par drukas laikmeta, adrešu grāmatu 
(un tomēr autors iedod norādes, ko meklēt Kap-
sētā uz salas) vai citām beigām, jāmēģina aptvert 
lasīšanas gaitā.

Reiz, pieļaujams, nebūs neviena, kas zinās, 
ko darīt ar šo smaržaino, trauslo un proporci-
jās tik bieži perfekto priekšmetu; autors ieliek 
enciklopēdijas šķirkli Grāmatas sākumā, reizē 
apzīmēdams artefaktu un savu darbu visā ietil-
pīgumā. Protams, priekšmetu palikšana pagātnē 
tikai ļauj novērst mūsu uzmanību no tā, kas šajā 
krājuma sākumdaļā ir gandrīz ik dzejolī kā akacis 
— cilvēku un laika zūdamība.

Kā teiktu cits jauns un vieds dzejnieks pavisam 
citā laikmetā, «neklepo, tu aizbiedēsi veļus / kas 
sanākuši virtuvē un vāra kartupeļus»1. Patiesībā 
liekas, ka tiem, kam veļi pastāvēja, bija vismaz 
kaut kāda komunikācijas iespēja, vismaz kaut 
kāda noteikšana pār telpu un laiku («kur, cilvēk, 

dēsies, tie ir mūsu veļi / un mūsu virtuve / un 
mūsu kartupeļi»2). Vigula grāmatā mums un vi-
ņiem ir cita hierarhija: «Mēs ēdam no viņu trau-
kiem, / it kā būtu viņu ciemiņi, / ņemam pala-
gus no viņu kumodēm / un izklājam uz gultām, / 
kuras esam pārbīdījuši, neprasīdami atļauju.» (12) 
Pagājības liecinieki apdzīvo dzejoļus, un nākamī-
bā var izsist no sliedēm literatūras vēsturniekus: 
lūk, vērpjamais ratiņš pieminēts dzejolī, 21. gad-
simtā, tomēr: «Vērpjamais ratiņš sāk griezties, 
lente uzņem gaitu. / Skaņas nav, tikai attēls — / 
pārlieku izgaismots, / it kā īstenība tam būtu iz-
rādījusies par stipru.» (13) Lasītājs tiek iepīts šajā 
lentē tikai tad, ja spēj sasaistīt vērpjamo ratiņu 
ar lentes iegriešanos kino. Laika zīmes ierobe-
žo tāpat, kā daždien ierobežo atsauces uz pagāt-
nes gudrajiem, un arī to šajā krājumā ir daudz. 
Lasi un pamazām sāc justies izredzēts — lai arī 
iespiests laikā, kur tas viss vēl pastāv līdzās.

Grāmata ir tikai maskējošs nosaukums norē-
ķiniem, ar ko Viguls tās vāku ietvaros nodarbo-
jas. Šķietami spēlīgajā dzejolī Frizētavā ieraugām 
cilvēka metamorfozi, un ironiskais frizieres ap-
raksts, kas izpelnītos ne vienu vien rindkopu fe-
ministiskajā kritikā (krājums kopumā, ja to lū-
kotu no feminisma skatpunkta, dabūtu veselu… 
grāmatu), ir tikai piedeva, krāsains smaida ga-
baliņš uz skarbā fona; matu nogriešana — pre-
cīzi piemeklēts simbols vilkmei, kas liek kļūt par 
«vienaldzīgu un niecīgu, kā visi citi» (16), it kā ve-
dinot atpakaļ pie mazā vai vienkāršā cilvēka ide-
jas no tiem pašiem senajiem laikiem, taču parā-
dot, ka tagad šī ideja vairs nav atdzīvināma. (Pie 
blakus galdiņa kafejnīcā, kur rakstu šīs rindas, 
kāds pāris klusās balsīs strīdas par to, vai laiks 
paiet vai beidzas.)

Viguls domā par laiku arī tad, kad skatās uz 
veļas auklu pagalmā. Šie sensenie paņēmie-
ni nenodilst kā audums pēc daudzām mazgāša-
nas reizēm. Tas, ka metonīmija vēl pastāv, ir ļoti 
nomierinoši.

Toties tas, ka rādītājpirksts un īkšķis, aplikts ap 
delmu, ir «silts asiņu pulkstenis» (34), savukārt ir 
pārsteidzoši, ne gluži nomierinoši. (Pārsteigtspē-
ja ir līdzīga sapņa pēcsajūtai, kas ļāvusi iepriekš 
nesavienotus priekšmetus un ļaudis savienot, at-
rast jaunu funkciju asparāgiem vai asinsritei. )

Ķermenis iegūst svaru ne tikai Gintera Grasa 
novecošanas dzejā vai cilpā — kā Vijonam («tik 
cilpā skausts mans uzzinās, cik sver man sē-
žamvieta»), kura dzejoli virtuozi komentējis arī 
Grāmatas autors. Rokas un asinis, sirds un acis, 
un smaids, un viss, kas bijis dzejas objekts, Vi-
gula gadījumā kļūst par ko vairāk, par noteicē-
ju, atskaites punktu, par iemiesojumu visam, kas 
daudziem aizvien šķiet abstraktas konstrukcijas: 
laiks iet, cilvēki attālinās (pietuvinās), mēs pie-
dzimstam, mums sāp, gaisma spīd acīs, acis ne-
aprod, un mums ir jādzīvo. Nevis jāpastāv paš-
pietiekamiem un apdzejotiem kā Vīnes krēsliem, 
pret kuriem krājumā dažviet vairāk siltuma nekā 

Lappuses 
un laiks
Pieaugšana, briedums kā 
trūkstošā apzināšanās ir 
daudzu dzejoļu motīvs

Ingmāra Balode
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pret dzejoļos mītošajiem cilvēkiem. 
Taču, iespējams, šeit es kļūdos smagi un pa-

matīgi; siltums pret cilvēkiem ir vienīgais iemesls 
rakstīt šīs dziesmas — tādā izpratnē, kā Lorkas 
dzeja ir dziesmas, un kā dzejas nepieciešamība ir 
vajadzība kaut ko dungot drosmei un iedvesmai, 
kamēr paiet laiks vai zūd tas, kam esam pieķē-
rušies. Vigula dziesmas melodija, lai cik sāpīga, 
jums pielips uz brīdi, uz kādu laika gabalu. Jums 
pat, iespējams, liksies, ka šķiršanās ir neizbēga-
ma, arī tad, ja nekad neesat šķīries vai vispār esat 
laimīgs un viens. Varbūt — ka būt blakus ir iespē-
jams, pat ja sen esat pārliecinājies, ka nav vis. Var 
gadīties, jūs iedomāsities, ka satvars ļogās, «kuģis 
grimst» (49) — arī tad, ja jums aizvien ir ģimene, 
vakariņas, mājas. Varbūt jūs iedomāsities, ka pa-
zīstat cilvēku, kura «krekls jau divas nedēļas pli-
vinās pagalmā, pienaglots divviru durvīm» (45), 
ka reiz jau esat miris, un tajā brīdī aiz jums aiz-
cirtīsies kāds no dzejoļiem, un ieeja atpakaļ krā-
jumā būs jāmeklē no jauna. 

Ja atcerēsities pāris neērtus faktus par savu vai 
tuvāko cilvēku dzīvi, ko jums nav izdevies pār-
vērst dzejā, varbūt durvis atvērsies, lai ienācē-
ji ieraudzītu, ka dzejā pārvērst iespējams daudz 
ko, turklāt samazinot, cik vien iespējams, pa-
tosa daudzumu un kāpinot jēgas blīvumu līdz 
reizumis grūti panesamam. Un, cik vien iespē-
jams, paliekot cilvēcīgiem, kad runājam par t. s.  
sociālo tematiku. Kādu vēl tematiku — par cilvē-
ku dzīvēm, kādas noris mūsu un viņu pašu acu 
priekšā. Dzejolis Ātrās ēdināšanas restorānā ir sa-
triecoša antitēze tam, ka dzejniekus interesē tikai 
viņu pašu dzīve. Vismaz Arvja Vigula gadījumā 
tas nav spēkā. Turklāt dažiem laika nav, kā dze-
jolī, un tā ir visgrūtāk paciešamā no vientulības 
formām, domājams. Pieaugšana, briedums kā 
trūkstošā apzināšanās ir daudzu dzejoļu motīvs. 
«Krūmi kara laika drupās izstiepušies tikpat gari 
/ kā zēni tai vecumā, kad sāk kauties / un vaicāt, 
kādēļ viņiem nav tēvu.» (45)

Nesenāko gadu publikācijās Vigulam ir rakstu-
rīgi plastiski, dzejas vielas piesātināti cikli un ko-
mentāri (gribētos teikt: veltījumi, taču tas nebūtu 
precīzi un nebūtu saskaņā ar autora intenci) da-
žādiem cienījamiem vecākiem kolēģiem, piemē-
ram, Šekspīram, Ibsenam, Mandelštamam, Aspa-
zijai. Sākot lasīt, man šķiet, ka tas viss ir jau bijis: 
komentārs komentāra komentāram, tomēr būs 
lietderīgi tiem, kam Grāmatas uzvārdi vēl ir tikai 
kultūras vēstures kursu «viela». Autors nav tikai 
perfekts stilizētājs; viņa poētiskā dzīvība ir pilna 
šo asinsķermenīšu, šo bobrovsku un brodsku, 
stravinsku un marku aurēliju. Tai pieslēdzoties, 
mums ir iespēja ieliet sevī kādus mililitrus auto-
ra izprastā laika, cik iespējams precīzi sadzirdētu 
cilvēku, kuri ietekmējuši vai spēj ietekmēt mūsu 
skatienu uz Venēcijas kapsētu vai vīģes plīsumu, 
lai redzētu — vismaz tāda, šķiet, ir bijusi Laika ie-
cere — «jaunāk».

Reizēm gan neredzam pat tik, cik melns aiz 
naga. Pret to, zināms, palīdz grāmatas, ceļojumi, 
dzeja. Kad likās, es tūdaļ Grāmatā, šajā niansēta-
jā smilšakmenī, atradīšu kādu greizumu, apnicī-
gumu vai atkārtošanos (varbūt — lai atgūtos no 
vairākiem sāpīgiem tekstiem krājuma beigās), 
krājums mani ierāva atpakaļ līdz dzidrumam un 
acu sāpēm noslīpētajās rindās: «Bet mēs lai šķi-
ram Aurēlija lapu: / Ir olīvas visgardākās, pirms 
sapūst, / Viss nīcīgais lai rādās brīdi īsu / Kā 
grumba lauvas purnā vai kā putas / Uz suņu dzī-
tas mežacūkas mutes, / Kā plaisa garozā, kā vīģes 
plīsums.» (65) 

Domāju, ka ir iespējama dzeja arī pēc grāma-
tām (kā vaporetto pēc gondolām, arī tā); to arī gai-
dīšu pēc šī krājuma. Ê

1 K. Elsbergs. Pie sienas un Maigajā zemē. Rīga, 
Enigma, 1997. 86. lpp.
2 Turpat.
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Ulža Bērziņa dzejai savulaik laimējies būt 
Latvijas gudrāko literatūrzinātnieku uzmanī-
bas lokā. Kārlis Vērdiņš recenzijās1 un grāmatā 
par dzejprozu2 viesis skaidrību Bērziņa šķieta-
mās prozas un verlibra lietojuma niansēs (Bērzi-
ņa safrizētās rindiņās nesadalītās «avīžu slejas», 
vienlaidu teksta lēveņi mēdz būt īpaši blīvi, sma-
gi, trakā ātrumā ejoši). Māris Salējs pamatīgi ana-
lizējis Bērziņa telpas un laika poētiku (Bērziņam 
viss notiek pa daļai mītā, pa daļai vēsturē, laiks 
sabiezinās, un rūc zemeslodes tukšais vēders).3 

Arī Inta Čaklā jau 90. gadu sākumā rakstījusi 
par laika īpašo lomu Bērziņa tekstos4 un novē-
rojusi, ka, «šķiet, latviešu literatūrā nav otra tāda 
dzejnieka, kam tik noslogots būtu vārds «sap-
nis»».5 Bieži dienaskārtībā bijis jautājums par 
Bērziņa dzejas sarežģītību, kas saistīta ar dau-
dzām atsaucēm uz «zemēm, tautām, vēsturis-
kiem un nevēsturiskiem notikumiem, valodām, 
gramatikas kategorijām, nekad neuzrakstītām, 
bet jau izdotām grāmatām, cilvēkiem».6 Būtu 
grūti nepiekrist dzejniekam un žurnālistam Egī-
lam Zirnim, kurš saka, ka «Uldis Bērziņš saraks-
tījis no iepriekšējām atšķirīgu grāmatu»7 (citureiz 
gan arī nebija dzirdēts, ka Bērziņš būtu publicē-
jis to pašu, tikai ar citu nosaukumu), tomēr par 
visām minētajām tēmām — par laiktelpu, sapni, 
kultūras citātiem un dzejprozu — gribot negribot 
jāturpina domāt, lasot Idilles. 

Bērziņa krājuma Poētisms baltkrievs (1984) no-
slēgumā bija pievienots pagarš skaidrojums par 
grāmatā minētajām personām un faktiem — Vēr-
diņš uz to atsaucas recenzijā par krājumu Saruna 
ar pastnieku (2009), uzdodot jautājumu, vai arī Sa-
runai ar pastnieku nebūtu noderējis «dažs paskaid-
rojums petitā».8  

Idillēs «kultūras atsauču» netrūkst — šeit drīzāk 
realitātē beidzot materializējies poststrukturā-
listu nosapņotais teksta audums, kas saausts no 
neskaitāmiem citātiem, kodiem, valodām, bal-
sīm. Atverot Idilles, rindā mums pretī nāk Bērziņa 

tulkotie lielteksti — te ir eņģelis Gabriēls, Fatma, 
Odina suņi; katrs nākamais dzejolis būs durvis, 
vēl vienas vēsturiskas vai pašreizējas realitātes 
atsegums. Tomēr zemsvītras piezīmes te neiede-
rētos — bojātu stilu. Tad jau labāk lasītājam ie-
teikt lieku reizi ieiet internetā vai bibliotēkā, lai 
atsauktu atmiņā, kam pieder balss, kas 1777. gadā 
vēsta no Blomes muižas (aizmidzis blakus stel-
lēm!), vai kāpēc Srebrenica ir zemākā vieta Ho-
landē. Pakavējoties pie šī jautājuma ilgāk, kļūst 
skaidrs: ja Bērziņš sāktu atsauces skaidrot, sa-
nāktu divtik bieza grāmatiņa. Palienējumi dzejolī 
var būt paslēpti visur — varoņos, sižetos, dzejo-
ļa formā, noskaņā. Citējot Bērziņu pašu, viss «no 
sākuma līdz beigām plaģiāts»9. 

Tā tas ir — Bērziņš ir dzejnieks, kuram plaģiē-
šana vienmēr padevusies izcili labi, tā kļuvusi par 
autora identitātes būtisku daļu. Bērziņa dzeja 
nav «papildināta» ar kultūras atsaucēm — Bērziņš 
no tām sastāv, viņš pats ir tas, kurš runā tūkstoš 
balsīs. Turklāt šī harisma, šis balss tembrs, vibrā-
cija ir tik suģestējoša, ka kolektīvā apziņa šķiet 
skanam pat tajos dzejoļos, kur tiek rakstīts par 
kādu privātu un vietēju lietu — dzerot vīnu pavi-
sam konkrēta dzejnieka pavisam konkrētā mājā 
pie jūras, dodot padomus, kā vārīt pupas. 

Tie, kas ir sekojuši līdzi Bērziņa gaitām, zina, 
ka pravieša vai dzejnieka spēja izteikt patiesī-
bu, esamību dzejniekam ir ļoti svarīga. Idillēs lai 
jau pirmā rinda vēsta: «Sit, lai sāku runāt, eņģel 
Gabriēl…» Tomēr būtiski, ka jārunā pašironis-
ki, neļaujoties patmīlīgai iedomai, ka sadzirdēta 
absolūta patiesība («Dievs nav izdomājis vienu 
atbildi, nav vienas patiesības. Viņš dod iespēju 
vairākiem ganāmpulkiem skrieties un vairākiem 
bruņiniekiem cīnīties.»10). Gatavojot grāmatu No-
zagtie velosipēdi (1999), Bērziņš sacīja: «Gribētos, 
lai tā atšķiras arī ar lielāku, patiesāku muļķību. (..) 
Lai būtu tik daudz dvašas, ka vari nedarināt, tik 
— saki.»11 Šķiet, Bērziņam laika gaitā par lielāku 
muļķi kļūt ir izdevies; Dievs dos, lasot Bērziņu, 
izdosies arī mums. Ê

1 Kārlis Vērdiņš. Valodas piegulētājs Uldis Bērziņš. Diena, nr. 
129, 5.06.2009., 15. lpp.
2 Kārlis Vērdiņš. Bastarda forma: latviešu dzejprozas vēsture, 
latviešu dzejprozas antoloģija. Rīga: LU Literatūras, folkloras 
un mākslas institūts, 2011. 199.—203. lpp.
3 Marians Rižijs. Uldis Bērziņš: dzīve un laiktelpas poētika. 
Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts, 2011
4 Inta Čaklā. Minūtes, gadi un citi Ulda Bērziņa dzejas laiki. 
Avots, 1991. g. jūl./aug., 25. lpp.
5 Inta Čaklā. Ulda Bērziņa kosmogonija. Diena, nr. 140, 
17.06.2004., 16. lpp.
6 Turpat.
7 Uldis Bērziņš, Egīls Zirnis. Intervija ar dzejnieku Uldi 
Bērziņu. Alpīnists valodas līdzenumā. Kultūras Diena un 
Izklaide, nr. 172, 6.09.2018., 4.—6. lpp.
8 Kārlis Vērdiņš. Turpat.
9 Uldis Bērziņš. Saruna ar pastnieku. Rīga: Neputns, 2009. 
37. lpp.
10 Uldis Bērziņš, Egīls Zirnis. Intervija. Tas nav priekš kaķiem. 
Sestdiena. 7.04.2017., 10.—15. lpp.
11 Uldis Bērziņš, Ilona Brūvere. Nozagtie velosipēdi: [saruna 
ar U.Bērziņu]. Neatkarīgā Rīta Avīze. 9.03.1999., 5. lpp.
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recenzija

Kad piekrītu rakstīt recenziju par kādu mo-
dernisma klasiķi, kurš tad nu beidzot pieejams 
latviski — šādas publikācijas vienmēr līdzinās 
svētkiem —, vai kad, matus no galvas plēsdams, 
mēģinu apzināt un izprast šīs mākslinieciskās un 
intelektuālās kustības ietekmi mūsdienu dze-
jā, man arvien no jauna sev jāvaicā: kāpēc tieši 
modernisms? Kāpēc tam arvien ir jēga? Un kāpēc 
mani kolēģi no dzejnieku, redaktoru un zināt-
nieku vidus, saskārušies ar modernisma spītīgo 
klātbūtni savā lasīšanas pieredzē, vēršas pie ma-
nis — sava laikabiedra? Varbūt es spilgti ilustrēju 
Ģertrūdes Stainas novērojumu, ka katra paaudze 
instinktīvi dzīvo vairākas paaudzes iepakaļ, itin 
kā apburta ar iepriekšējiem stiliem un idejām? 

Citi modernisma autori pagātnes iespaidu uz ta-
gadni gan izjuta mazāk traģiski un pat izvērsa me-
lanholisku vēstures redzējumu. Piemēram, Virdžī-
nija Vulfa novēroja, ka Pirmais pasaules karš viņas 
laikabiedrus asi nošķīris no pagātnes un, iespē-
jams, licis pārāk daudz koncentrēties uz tagadni, 
aizmirstot priekšgājēju neizmantotās iespējas.1

 Atgriežoties pie mūsdienu latviešu literatūras, 
kurā būtisku lomu spēlē atdzejas radītā piesais-
te plašākai kultūras vēsturei, redzama kļūst cita 
tendence — pastiprināta vēlme atcerēties to, kas 
sākotnēji nav bijis gluži mūsu, bet tagad var par 
tādu kļūt: literatūras atmiņa nenošķir pagātni no 
tagadnes, kā tas notiek hronikās, bet meklē jaunus 
krustpunktus, pārvarot telpas un laika robežas.

Kā jau var nojaust, esmu Vulfas pusē un viņas 
teiktajā saredzu vispārīgu patiesību par pagātnes, 
tagadnes un nākotnes sarežģītajām attiecībām, 
kurās arī jānovieto jautājums — kāpēc mēs netie-
kam vaļā no modernisma?

Konstantins Kavafis, vēl viens modernists ar 
grūtu sirdi, labi izprata tradīcijas nozīmi, kā to 
skaidrojis T. S. Eliots: «Tradīcija ietver sevī vēstu-
res izjūtu, kura, var teikt, ir gandrīz neaizvietoja-
ma katram, kas, sasniedzis divdesmit piecu gadu 
vecumu, vēl joprojām turpina dzejot; un vēstures 
izjūta ietver sevī ne tikai spēju uztvert pagātnes 
pagātnību, bet arī tās tagadnību; vēstures izjūta ir 
tā, kas liek cilvēkam rakstīt, paturot apziņā ne tikai 

savu paša paaudzi, bet arī sajūtot, ka visa Eiropas 
literatūra no pat Homēra laikiem un tajā savukārt 
visa viņa paša zemes literatūra eksistē vienlaicīgi 
un veido vienlaicīgu sakārtotību.» Konstantinam 
Kavafim pagātnes tagadnības meklējumi izpaužas 
nemitīgā sengrieķu kultūras motīvu poētiskā iz-
pētē, savukārt atdzejotāju Denu Dimiņu minētais 
jautājums nodarbina jau gluži citā pakāpē — kā 
latviskot Kavafi, nezaudējot viņa darbu pilnasinī-
bu? Vai precīzāk — kā nezaudēt pārāk daudz? 

Dīvainā kārtā Kavafja «metrikas mūzika» vis-
labāk iepazīstama atdzejotāja priekšvārdā, kur 
aprakstītas tās nianses; paši atdzejojumi skan 
nabadzīgāk. Dimiņa pieeju izceļ tās filozofiskais 
pamatojums franču fenomenologa Morisa Mer-
lo-Pontī idejā par valodu kā domas ķermeni, ko, 
šķiet, var lasīt kā kārtējo — modernismam rak-
sturīgo — mēģinājumu atbrīvot valodu no kal-
pošanas pragmatiskai saziņai. Turpinot Dimiņa 
rosinātajā fenomenoloģiskajā gultnē — doma tiek 
nevis ieslodzīta apzīmētājā, bet drīzāk jutekliski 
atraisās (ja jau atrodamies grieķu kultūras apcir-
kņos, tad jāpiesauc aletheia (αλήθεια) — patiesī-
ba kā atraisīšanās — būtisks koncepts fenomeno-
loģiskajā estētikā). Izklausās skaisti, tomēr, šādu 
epifāniski ievirzītu refleksiju par valodas un pa-
tiesības attiecībām attiecinot uz atdzeju, grūti sa-
prast, kā atšķirt labu atdzejojumu no slikta. Di-
miņa pieeja manī izsauc divas pretējas reakcijas 
— atdzejojums, visticamāk, ir labs, jo atdzejotājs 
atšķirībā no manis, nezinātāja, ir piedzīvojis Ka-
vafja dzejas patiesību, kam latviešu valodā ne-
pieciešams jauns ķermenis, vai arī — atdzejojums, 
visticamāk, ir šaubīgs upurētās mūzikas dēļ. Otro 
varbūtību, neprotot lasīt oriģinālu, pat ir vieglāk 
iedomāties, it īpaši gadījumos, kad dzejoļa noslē-
gums (izšķirošais punkts) ir noslogots ar smagnē-
jiem vārdiem (piemēram, Dionīsa svītas (73. lpp.) 
pēdējās četrās rindās: «ietaupījumiem», «bagāt-
nieks», «politikā», «darbosies», «apgrozīsies»). 
Turklāt pirmā reakcija liek domāt, ka skaniskās 
nianses nav patiesības daļa.

Ņemot vērā Kavafja dzejas vēsturisko un mu-
zikālo ietilpību, šāda lasītāja svārstīšanās varbūt 
pat ir likumsakarīga un uzskatāma par atdzejotā-
ja panākumu viņa pūliņos tuvoties autora «balsij» 
(vēl viens mīklains, priekšvārdā minēts jēdziens 
ar pietiekami dziļām saknēm Rietumu metafizi-
kas tradīcijā). Tomēr ir arī kāds neapšaubāms ie-
guvums — Kavafja dzejas grandiozais vēriens, kas 
«veido vienlaicīgu sakārtotību» un, godīgi sakot, 
liek aizdomāties, ka modernismu mums vajag 
tieši tāpēc, ka vairs nespējam sasniegt tā augstu-
mus. Te nu es apklustu, pirms mana melanholija 
pārvēršas nekritiskā nostalģijā. Ê

1 Woolf V. How it Strikes a Contemporary. Sellected Essays. 
Ed. by D. Bradshaw. Oxford: Oxford University Press, 2008. 
27. lpp.
2 Eliots T. S. Tradīcija un individuālais talants. Tulk. L. Briedis. 
Pieejams tiešsaistē: https://www.satori.lv/article/tradicija-
un-individualais-talants
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recenzija

Valda Atāla (agrāk — Vladimirs Šatrovskis) bio-
grāfisko vēstījumu, kurā stāstīts par 20. gadsim-
ta 70.—80. gadiem, sen gaidījuši daudzi autora 
daudzpusīgo māksliniecisko izpausmju cienītāji. 
Tādu patiesi netrūkst, jo Atāls ir zināms gan kā 
dziesminieks, dzejnieks un mākslinieks, gan kā 
celtnieks un «meistars ar zelta rokām». Turklāt 
Elles debesis laistas klajā laikā, kad sabiedrībā no 
jauna modusies interese par VDK aģentiem, kola-
borantiem un pretestību padomju režīmam. 

Mani kā represiju pētnieku īpaši saistīja tās grā-
matas nodaļas, kurās atspoguļots ieslodzījuma 
laiks Labitnangi sevišķi stingra režīma labošanas 
kolonijā. Šīs atmiņas caurvij autora dzīvi un arī 
grāmatu, kas visnotaļ saprotami, jo tik smaga dzī-
ves posma nospiedums ir dziļš un paliekošs. 

1978. gada 7. jūnijā Valdi Atālu (tolaik 28 ga-
dus veco Vladimiru Šatrovski) Cēsīs apcietināja 
Latvijas PSR VDK, jo viņš it kā zinājis par bru-
ņotas bandas pastāvēšanu, atbalstījis tās darbības 
un nav ziņojis, kur pienākas. Runa ir par Mārti-
ņa Zilberta grupas lietu (skat. G. Zelmeņa un R. 
Kalpiņas rakstu Bandīti vai pretestībnieki? (Domuzī-
me, 2016, nr. 3, arī portālā Delfi.lv), kurā analizēta 
Latvijas PSR VDK krimināllieta par Zilberta gru-
pas pretpadomju darbību 70. gadu beigās). Valdi 
Atālu VDK izmeklētāji sasaistīja ar šīs grupas dar-
bību un piesprieda brīvības atņemšanu uz pie-
ciem gadiem. Sodu viņš izcieta Galējos Ziemeļos, 
Jamalas Ņencu autonomajā apgabalā, kolonijā, 
kas pazīstama arī ar nosaukumu Baltais lācis.

Labitnangi atsevišķā nometne tika izveidota 
1954. gadā kā Vorkutas atsevišķā nometne, uz 
turieni pārvietoja gulaga celtniecībā nr. 501 (zi-
nāma arī kā Obas labošanas darbu nometne, iz-
veidota 1949. gada maijā) ieslodzītos. Būtībā tā 
bija Čum-Punas dzelzceļa (Labitnangi — pēdē-
jā dzelzceļa pietura) jeb bēdīgi slavenās minētās 
celtniecības nr. 501 (Ziemeļu dzelzceļš) izdzīvo-
jušo nometne, kurā ieslodzītie cilvēki netika at-
brīvoti pat pēc Staļina nāves. 

Vēlāk tā pārtapa par sevišķi stingra režīma la-
bošanas darbu koloniju nr. 8, kas pastāv vēl šo-
dien, un tās sastāvā ir trīs nometnes, vienā paš-
laik atrodas uz 20 gadiem notiesātais ukraiņu 
režisors Oļegs Sencovs. Ieslodzījuma apstākļi tur 
ir sevišķi ekstrēmi, jo ziemā sals pārsniedz mīnus 
40 grādus. Valdis Atāls to pielīdzina koncentrāci-
jas nometnei, tomēr savulaik spēja tur pārdzīvot 
kolonijas vadības, apsargu un zeku patvaļu, izcī-
nīt cīņu par savu dzīvību, vietu un saglabāt savas 
patības kodolu. Par to, ka vienā brīdī nometnē 
tomēr bijis spiests piekrist sadarbībai ar VDK un 
kļuvis par ziņotāju ar pseidonīmu Nominatīvs, jo 
«tajā situācijā tas bija man vienīgais iespējamais 
variants», Atāls šoruden paziņoja intervijā Lat-
vijas Televīzijā. Grāmata atklāj apstākļus, vidi un 
kontekstu, kurā šī izvēle tika izdarīta, tādējādi at-
turot laikabiedrus no pārsteidzīgu un virspusēju 
secinājumu izdarīšanas.

Valdis Atāls mūsdienu Latvijā ir neatzīts pa-
domju laika politieslodzītais, disidents. 1999. 
gadā Augstākā tiesa atteica reabilitāciju Zilber-
ta grupas locekļiem, arī Vladimiram Šatrovskim 
(Valdim Atālam), bet nevis sadarbības ar VDK 
fakta dēļ, bet gan gluži pretēji — jo «viņi ir izdarī-
juši kriminālnoziegumus, par kuriem saskaņā ar 
LR 1990. gada 3. augusta likuma «Par nelikumīgi 
represēto personu reabilitāciju» 4. pantu nav re-
abilitējami». 2000. gada 22. maijā Latvijas Reabi-
litācijas un specdienestu lietu prokuratūra tāpat 
savā slēdzienā neatzina Mārtiņa Zilberta grupas 
locekļus par nacionālās pretošanās kustības da-
lībniekiem.

Mans dziļi subjektīvais viedoklis ir tāds, ka Val-
dis Atāls atkārtoti cieta nepamatoti. «Bandā» viņš 
nebija darbojies, bet tika apsūdzēts par «bandī-
tisma atbalstīšanu». Viņa dalība kriminālnozie-
gumos netika pierādīta. Situācija ir pretrunīga, 
un pagātnes nodarījumus pienāktos izvērtēt no 
jauna — šodienas neatkarīgās Latvijas izmeklēša-
nas institūcijām. Tiesa, fakts, ka LPSR Augstākās 
tiesas tiesnesis Uldis Krastiņš (1933), kurš Atālam 
(pretpadomju lietās arī citiem) piesprieda sodu, 
līdz pat šai dienai profesora statusā droši un paš-
apzinīgi strādā Latvijas Universitātē un skolo 
jaunos juristus, man šķiet kliedzošs un liek ap-
šaubīt domu par taisnīgas tiesas iespējamību šajā 
lietā Latvijā. Vismaz pašlaik. 

Elles debesis ir ļoti personiska, un līdzās krimi-
nālām šausmām tajā stāstīts arī par cilvēcības un 
cilvēka pašcieņas saglabāšanu ieslodzījuma ap-
stākļos padomju lēģerī, tā nonākot līdz, tēlaini 
izsakoties, spējai atrast debesis sevī un turēt tās 
augstu arī garīgai ellei pielīdzināmos apstākļos.       

Grāmata sarakstīta ļoti saistošā, pat suģestē-
jošā valodā. Vietumis autora balss skan ironiski; 
neraugoties uz smago pieredzi, viņš nav zaudējis 
humora izjūtu. Iesaku šo darbu ikvienam, kas in-
teresējas par salīdzinoši neseno padomju režīma 
periodu — gan savas paaudzes, gan arī jaunākiem 
cilvēkiem. Ê

Ainārs Bambals 
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recenzija

Janas Egles stāstu krājums Svešie jeb Miļeņkij ti 
moi izlasāms vienā elpas vilcienā. Jau kopš debi-
jas grāmatas Gaismā esam iepazinuši rakstnieces 
lakonisko, distancēto stilu un tam kontrastējošo 
komplicēto saturu, kurā negaidītos veidos atklā-
tībā tiek izcelti apslēpti un baisi gan zemapziņas, 
gan apziņas slāņi. Jaunajā krājumā šī izgaismoša-
na turpināta, spriedzes un intrigas pavedienus sa-
vijot vēl spēcīgākā mezglā, un tas atklājas jau pir-
majā, trillera sākumam atbilstošā stāstā Margarita.

Krājuma kopējā struktūrā pirmie divi ir pro-
loga un vienlaikus arī pēdu jaukšanas stāsti, jo 
tajos vēl gandrīz nav iespējams nojaust turpmā-
ko virzību. Lasot tālāk, atklājas «svešo» īpašie 
spēles noteikumi, un intriga lasītāju pārņem savā 
varā, jaunatklāsmes prieks dzen uz priekšu, lie-
kot minēt — vai un kādā veidā tiks piepildītas 
lasītāja gaidas. Stāsti sazarojas, fokuss no viena 
varoņa pārceļas pie nākamā, citu pēc cita izce-
ļot tos gaismā, sižeta pavedieni savijas ne tikai 
šī krājuma robežās, bet aizsniedzas pat līdz vie-
nam iepriekšējā krājuma stāstam. Katrs fokuss 
rada atkal jaunas attiecību līnijas, pieprasa jau-
nus skatpunktus, veidojot iespējami bezgalīga un 
nekad nebeidzama «sazaroto taku dārza» modeli. 

Janas Egles varoņu stāsti spraucas ārā gluži kā 
no Pandoras lādes, kurā iesprostotas ne tikai cil-
vēku likstas un netikumi, bet arī cerība. Pat tie, 
kuri vēl nav tikuši ārā, liek par sevi domāt, tā pie-
rādot nebeidzamā stāsta, viena vienīga, mūža ga-
rumā rakstāma romāna idejas iespējamību. Kad 
stāsta starmetis pavērsies Aļevtinas, Sandra, Ad-
riana, Judītes, Haralda un Teofila, un visubeidzot 
arī Veronikas un Kerijas virzienā, gribas ieraudzīt 
arī vēl Ģirtu un Oskaru, un, pavisam noteikti, 
Pašu — dažus varoņus, kuri vēl nav atklājušies, 
bet kopējā vēstījumā ir nozīmīgi.

Tiesa, rakstniece piedāvā stāstu krājumu, nevis 
romānu, taču viņas stāsti turas kopā labāk nekā 
dažs labs lielās formas darbs. Janas Egles veikums 
rada asociācijas ar senseno stāstniecības princi-
pu, kas ir ikviena klasiska romāna pamatā. Kā gan 

citādi tapuši daži renesanses un arī vēlāku laiku 
romāni, ja ne virknējot vienu atsevišķu stāstu pēc 
cita? Noveļu romāns, romāns sāga — šie un citi 
apzīmējumi literatūras vēsturē pierādījuši iespēju 
nošķirt stāsta mikrolīmeni un vienlaikus iekļaut 
to makropasaules kontekstā, kas palīdz saskatīt 
atsevišķā un vispārējā kopsakarus un mijiedarbi.  

Kādi tad ir Janas Egles «svešie» katrs atsevišķi, 
un kāda — viņu apdzīvotā pasaule? Viņi ir cieši 
sakņoti tajā mūsu realitātes daļā, kurā iedziļinā-
mies nelabprāt. Rakstnieces uzmanības lokā jo-
projām ir neveiksmīgie, paslīdējušie, ārpusnieki, 
nesaprastie, nomaskētie un no sevis atsvešinātie. 
Iepazīstam tos rakstniecībā piemirsta naturālis-
tiska vēstījuma veidā, kam raksturīga autora dis-
tancētība, uzsvērta objektivizācija, pat fotogrāfis-
kums, pievēršanās cilvēka dabai kā iedzimtības, 
vides un laikmeta ietekmju cīņas arēnai. Naturā-
listiskā determinētība nosaka katru varoņa soli, 
aiz ikvienas rīcības gluži kā hrestomātiski Frei-
da atzinumu piemēri redzamas psiholoģisku cē-
loņskarību virknes. Lai kas arī šo varoņu dzīvē 
notiktu, agri vai vēlu izgaismojas viņos apslēptais 
traumu ņudzeklis. Un, lai kā arī gribētos, neviens 
nevar tikt šim ņudzeklim pāri. 

Varētu pat teikt, ka Jana Egle raksta kā dino-
zaurs, jo kā citādi lai apzīmē naturālisma vēstī-
juma veida izmantošanu 21. gadsimtā, taču  no 
19. gadsimta viņas tekstu nošķir viena būtiska 
nianse. Svarīgākais krājumā nav «svešo» fatālis-
tiskās iepriekšnolemtības apliecinājums naturā-
listiskā garā, būtiskāka par to ir savējo — veiksmī-
go, progresējošo, pieņemto, par sevi un pasauli 
reflektējošo — skatpunkta mainīšana un kopsa-
karu izcēlums. Pieredzot to, kā līdz farsam iz-
kāpināts, grotesks bezzobu tēls, tērpies oranžā 
bītlenē ar žabo un salmenīcā ar koši zilu plastma-
sas puķi, atklājas kā jūtīga, jauna krievu sievie-
te, lasītājs tiek vests pa ieklausīšanās ceļu, kurā 
«svešais» kļūst saprotams. No iekšpuses pavero-
ties, varmākā ieraugām upuri, nežēlīgajā — ievai-
noto, smieklīgajā — traģisko, bet trulajā un sekla-
jā — jūtīgo un dziļo. Aiz nacionalitātes stereotipa 
«svešajā» ieraugām cilvēku, redzam gan izstum-
šanas iemeslus, kas sniedzas tālu aiz konkrētā in-
divīda dzīves, gan arī sabiedrības lomu šajā pro-
cesā. Krievu tautas dziesmas Miļeņkij ti moi teksts, 
kas ir krājuma caurviju motīvs, svešatnību atklāj 
ne tikai no vispārcilvēciskā skatpunkta, bet arī kā 
tipizētu postpadomju kaiti. Stāstu varoņu likteņi 
parāda, kā savulaik «svešā» mestais pāridarījuma 
bumerangs nāk atpakaļ un dodas atkal citos vir-
zienos, ietekmējot ne tikai atsevišķus cilvēkus vai 
ģimenes, bet visu sabiedrību.

Janas Egles varoņi dzīvo pāridarījumā, nav ga-
tavi saprast un piedot. Pēdējais, bērnu grāmatas 
stilistikai atbilstošais stāsts par meiteni un viņas 
ekscentrisko «babaļu» rotaļīgi naivi tomēr iezīmē 
cerību. Stāsta intonācijā ietvertā divdabība savu-
kārt apliecina gan cerību par svešā pieņemšanu, 
gan neticību, ka esam tam gatavi. Ê

Zanda Gūtmane
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recenzija

«Tad redzēs» ir tieši tāds grāmatas nosaukums, 
kas lasītājam liek vēl nezināmo tekstu uztvert kā 
viegli izaicinošu avantūru — sak, tad (jau) lasīs un 
redzēs, kāds tas būs. Šo pirmo reakciju nemai-
na autores skaidrojums, ka sava otrā stāstu krā-
juma nosaukumā izteikusi eksistenciālo izelpu 
«pēc pārdzīvotā»1. Arī smēķi iekvēlinošā būtne uz 
Kristas Jūlijas Kreišmanes zīmētā grāmatas vāka 
it kā gatava nogaidīt. 

Taču nav nedz traku pārdzīvojumu, nedz satri-
cinājumu ar smagu izelpu — Vīgante savos stāstos 
nepieskaras dzīves reālijām tik dziļi un pamatīgi, 
lai lasītājs izjustu vajadzību apstāties un aizdo-
māties. Arī bērnu un vecāku attiecību tēlojumā 
būtiskais drīzāk ir idillisks un sliecas uz «parei-
zā» parauga pusi. Abi prozas krājumi — gan Le-
dus apelsīns, gan Tad redzēs — šķiet salīdzināmi ar 
vieglu, siltu, pat rotaļīgu jūras brīzi, kas lasītājā 
patiesi spēj raisīt aizkustinājumu, jo autore ļoti 
centusies radīt tieši labestības spektram rakstu-
rīgās izjūtas. 

Nav gan tā, ka krājuma Tad redzēs tēlu dzīvēs 
nebūtu nekādu sarežģījumu, tomēr dažkārt vie-
nīgais tāds stāsta dramaturģijā ir savveida afek-
ta stāvoklis: tēlojumā Sastingums vīrs laulātajai 
brokastīs pie pannas paziņo, ka vēlas mirt; neiz-
vērstajā Gikā vecajam vīram kapos pazūd sieva; 
kā eksotiska ārzemju ceļojuma apraksta pārgais-
motā ainā Starp diviem krastiem varone pašhipno-
zes stāvoklī izkaulē «labu» cenu gredzenam ar 
pērli, ko vēlāk pārspīlēti dedzīgi apskauž brau-
ciena līdzbiedri autobusā. Un tomēr tās drīzāk ir 
labestīgas rotaļas, nevis skaudri dzīves vai likte-
ņa sitieni.  

Mēģinājumi pievērsties nopietnai psiholoģis-
kai drāmai, tostarp risinot arī mūsdienās aktuali-
zēto seksualitātes un/vai sociālā dzimuma tēmu, 
manuprāt, rezultējušies diskutablā kvalitātē. 
Spilgtāki tēli izdevušies stāstā Eņģelis, kurā at-
tēlotās galvenās varones bioloģiskais dzimums 

nesaskan ar pašpieņemto sociālo dzimumu. To-
mēr jāteic, ka pirmā krājuma Ledus apelsīns teksti 
daudz stabilāk balstās tajos tematos un formās, 
ko Dace Vīgante prot tik labi izstrādāt — senti-
mentu, bērnību, mazas sociālas un romantiski 
«tradicionālas» drāmas. Kāpēc bija vajadzīgi eks-
perimenti ar psihi un orientāciju? 

Par laimi, rakstniece joprojām spēj patīkami 
pārsteigt ne tikai ar veiksmīgi uzrakstītiem un 
baudāmiem pieaugšanas motīviem stāstos Sūtī-
jums un Tumsa, kas saslēdz grāmatas sākumu un 
beigas skaistā gredzenā. Arī ceļojuma motīvi ir 
Vīgantei pa spēkam — visvairāk stāstā Bezmiegs, 
kam diemžēl ir maldinoši «belisks» nosaukums. 
Stāsts veido ieskatu pagātnē, kurā Parīze bija sa-
sniedzama tikai pēc vairāku dienu ceļojuma au-
tobusā, kad nācās paciest ceļabiedru gatavoto 
sauso zupiņu aromātu, gaidīt «zaļās pieturas», 
glabāt naudu apakšveļā. Varbūt autore pie šo at-
miņu detaļām kavējas nedaudz par ilgu, ainas ir 
aprautas, tēli parādās un pazūd, neatstājot ma-
nāmus pēdu nospiedumus, bet laiku izgaršot var.

Stāsts Klusā daba ar zaļiem āboliem, kurā Vīgan-
te eksperimentē ar vīrieti mačo, kas savā dzīvok-
lī mēdz atrast daudzo mīļāko apakšbiksītes, pie-
minams vienīgi tālab, ka ir mazu klišeju pārpilns. 
Rakstnieces prozas kvintesence šajā krājumā ir 
stāsts Oda putekļiem — tas ir gan mežģīņoti uz-
rakstīts, gan raisa pāri malām plūstošu aizkusti-
nājumu, un kā lai tāda nebūtu, ja lasām par dēlu, 
kurš dodas savai cienījamā vecuma mātei līdzi 
uz teātra izrādēm. Kolorīti iezīmētā kundze at-
bilst Dailes teātra ideālā apmeklētāja prototi-
pam: programmiņu kartotēka (netiek papildināta 
un tāpēc jo aizkustinošāka), augstpapēžu kur-
pes (bet kājas garajā ceļā no stacijas sākušas ļo-
dzīties), atsvešināšanās no jaunības dienu drau-
dzenes (operas dziedoņi apakšbiksēs ne visiem ir 
pieņemami), atmiņas par Rīgas labumiem (kafi-
ju uz ielas dzert nav pieklājīgi). Oda putekļiem ir 
stāsts bez konflikta, tas plūst ilgi un pacietīgi kā 
mātes rūpīgā dēla ēna līdzās gaistošām atmiņām. 
Un, protams, ir dzīvi apliecinošs, nav pretrunā ar 
krājuma Tad redzēs silto noskaņu.

Vai Daces Vīgantes otrais krājums uzrāda viņas 
prozas attīstību un pilnveidi? Manuprāt, diemžēl 
ne. Iespējams, debijas krājums Ledus apelsīns tapa 
ilgāk un tālab darbs izvērtās rūpīgāks. Tad redzēs 
stāstos nav nekā novatoriska, bet tie ir jauki. Var-
būt jāpiesauc Frīdriha Šillera vecmodīgais atzi-
nums par skaistā un aizkustinošā baudījumu, kas 
stiprina mūsos morālos pamatus2, un tas būs īsti 
vietā. Varbūt Vīgantes proza dara mūs, lasītājus, 
gaišākus un labākus. Ê

1 Saruna ar Daci Vīganti. Kultūrzīmes, nr. 31, 14.08.2018. 
6.—7. lpp.
2 Friedrich Schiller. Über den Grund des Vergnügens an 
tragischen Gegenständen. 1791. http://gutenberg.spiegel.
de/buch/-3354/1
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reportāža

Šī pilsēta ir pārāk salda. Uzmanību, šī pilsēta 
ir pārlieku salda jums, kas gatavi novembrim 
blokmājās, vilcienos, tramvajos vai pie ledaina 
auto stūres, šī pilsēta var izraisīt nogurumu no 
brīžam bezādaina, bezkaunīga skaistuma, bet ādas 
vietā tai ir gotiski ķieģeļi un barokāls apmetums. 
Šī pilsēta var izrādīties pārāk skaista mums. Bet 
mēs atgriezīsimies, lai laiku pa laikam samērotos 
ar to, lai pavērotu arī savu nodilumu. Lai justos 
parasti, sabružāti, ne visai moži pēc garā ceļa. Lai 
atžirgtu. Lai pār Venēcijas ielu (Venēcijas iela! Šajā 
pilsētā! Tas nav prātīgi, tas nav normāli, viņiem 
nav mēra sajūtas, it nekādas!), kad tu stāvi nosalis 
pie namruņa un zvani uz dzīvokli ar koka dur-
vīm un misiņa slēdzenēm, kliedzot pārlido gulbji. 
Gulbji. Pilsētas centrā. Vismaz vakara gaismā to 
spārnapakšas izskatās pelēkas, vismaz tās. Balts ir 
par košu Krakovai, starp citu. Pat Venēcijas ielā. 
Šeit košumu veido kas cits. Būs vēl vairākkārt jā-
ievelk elpa, lai jums to izstāstītu. 

Ko es šeit daru? Atbraucu uz Džozefa Konrā-
da festivālu (Conrad Festywal 2018), kas šogad no-
risinājās no 22. līdz 28. oktobrim Krakovas sirdī, 
atjaunotajā Čečotkas namā pie paša vecpilsētas 
laukuma. To rīko Krakovas Festivālu birojs, kura 
literāro daļu pārstāv Gžegožs Jankovičs, rakst-
nieks, tulkotājs un filozofs. Konrāda festivāls, 
kurš notiek jau desmito gadu, savā ziņā līdzinās 
Prozas lasījumiem, gan jāteic, ka lielākais uzsvars 

tajā netiek likts uz jaunāko darbu nolasīšanu pub-
likai (tomēr arī tas notiek!), bet gan diskusijām, 
strīdiem, šķietami neaktuālu — kā lasīt smagsva-
ra literatūru, ko pat uzlūkot negribas jauniešiem 
šajā gadsimtā — vai aktuālu jautājumu uzdoša-
nai (piemēram, vai t. s. populārā kultūra var pa-
modināt ko jaunu tajā kultūras norišu klāstā, ko 
vairums pieņem par elitāru un vienkāršam patē-
rētājam nepieejamu). Savs laiks, parasti no 21.30 
līdz pusnaktij, atvēlēts festivāla izlases filmu se-
ansiem turpat blakus, 16. gadsimta piecstāvu ēkā 
ar palielu istabu izmēra kinozālēm. Festivāla pro-
grammā ir vēl lērums t. s. pavadošo pasākumu, to 
skaitā vizuālās mākslas izstādes, pasākumu cikls 
bērniem un jauniešiem («Lasīšanas stundas» ar 
rakstniekiem un publicistiem, kuri stāsta par savu 
ceļu ne tik vieglajās un ne visiem zināmās klasikas 
grāmatās, ierādot jaunus veidus, kā atvērt prātu 
un grāmatas), tikko iznākušu darbu prezentāci-
jas, pat vienas jaunas grāmatnīcas atklāšana (starp 
citu, ar foršu reklāmu pilsētvidē: «Atveram jau-
nu grāmatnīcu. Sliktākajā gadījumā bankrotēsim» 
— pēdējā gada laikā Krakovā aizvērtas trīs mazās 
grāmatnīcas; vai «Esam 3 min. attālumā skriešus 
no centra» u. tml.) un pilsētas nomalē nedēļas no-
galē arī ar festivālu nesaistīts Starptautiskais Kra-
kovas grāmatu gadatirgus. 

Mazā un drosmīgā apgāda Karakter (izdod re-
portāžas, esejas, tulkojumus) grāmatnīcā notiek 
arī nerediģēto, tātad vēl neviena neredzēto darbu 
lasījumi; uzstājas Marčins Viha, temperamentīgs 
esejists un bērnu grāmatu autors, lasot savas 
dienasgrāmatas, kas pabīda cieši kopā sakusušos 
klausītājus tuvāk 21. gadsimta sākumam, un 
Harmsa bērnu prozu savos tulkojumos. Ja adatai 
būtu, kur nokrist, tā tik un tā nebūtu nokritusi. 
Uzaicinu autoru uz Rīgu un kādu trīs minūšu 
laikā sarunāju viņa darba — eseju apkopojuma, 
kas kopā izvēršas par romānu Lietas, kuras es ne-
izsviedu — tulkojuma tiesības. Piekļūt atmiņai un 
cilvēkiem, kas par tām pārtapuši, caur lietām vai 
vietām — sens un lietots triks, taču šīs grāmatas 
apdullinošo spēju apvienot ironiju un sēras es 
nekā citādi nespēšu nodot tālāk, kā vien iztulko-
jot to. 

Ja stāstītu mazāk lietišķi — es šeit atbraucu ap-
ciemot savu dvēseli, kuras ievērojama daļa, cik 
varu noprast, dzīvo šajā pilsētā. Iespējams, festi-
vāla patrons Džozefs Konrāds to saprastu. Dvē-
seli, kuru šī poļu jezga, sarunas, kas salīdzinājumā 
ar Rīgu šķiet pagrieztas skaļāk divas trīs rei-
zes, pieskandina nesaprotami tīksmi. Dvēseli, 
ko mulsina šīs tiešām visulaik krītošās lapas, ko 
skatiena ietvaros lasa nereāla, jā, uzminējāt, gai-
šā lietusmētelī tērpta meitene ar tumšzilu bereti 
galvā (Varbūt ārā filmē kādu filmu par sešdesmi-
tajiem? Bet neredz…) un cītīgi kārto glītos puš-
ķos, palēnām virzīdamās garām kafejnīcai Māk-
slas bunkurs. Tas viss manu pasauli piepilda tā, it 
kā ieliktu pēdējo grāmatu piebāzta plaukta brī-
vajā vietā, un kopskata ieraudzīšana palīdz līdz 
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galam atvērt jau ziemai gatavās, miegainās acis.  
Simtgades motīva, protams, netrūkst arī šeit; ka-
mēr poļu karogi pilsētas ielās parādās tikai ne-
dēļas beigās, atzīmējot valstiskuma atjaunošanas 
simtgadi, cita simtgadnieka — Ingmara Bergma-
na — klātbūtne iezīmējas jau festivāla pirmajās 
dienās. Marī Nīrereda (filmas Bergmana sala vei-
dotāja) no Zviedrijas un viens no poļu bergma-
nologiem Jans Balbiežs sarunājas par viņa prozu, 
dienasgrāmatām un to, vai varam uztvert Berg-
mana filmu scenārijus kā lasāmu tekstu. Festivāls 
piedāvā arī Džeinas Magnusones filmu par vienu 
gadu Bergmana dzīvē, kā arī lielmeistara darbu 
retrospekciju. 

Festivāla turēšanās pie šī gada tēmas — pop-
kultūras — nemainīgi pamanāma bija galvenokārt 
scenogrāfijā un festivāla materiālu noformēju-
mos; tēmas interpretācijas tematiskā un teorētis-
kā daudzveidība neļāva nogurt. Latvijā viens no 
festivāliem, kam arīdzan veidojas tēmas piesaiste, 
ir Punctum festivāls. Ceru, ka tam izvērtīsies līdzīgs 
vēriens kā šim, Krakovā notiekošajam; autoru da-
žādība un vērstība uz refleksiju, nevis zīmēšanos, 
visurjūtama vēlme iedziļināties, pirms uzdot jau-
tājumu, — es teiktu, ka tas jau Punctum festivālam 
ir kopīgs ar Konrāda festivālu. Klausoties prātoju 
par autoriem, ko piedāvāt Latvijas izdevējiem un 
ko varu ieteikt dažādu festivālu rīkotājiem aicināt 
iepazīties ar mūsu lasošajiem. Mīlestība ar gadiem 
mēdzot iegūt praktiskus vaibstus — manas attiecī-
bas ar Krakovu ir ieguvušas mazliet lietišķuma un 
Rīgā pēcāk īstenojamu ideju kalves iezīmes. 

Kādudien saskrienos arī ar bērnu izdevniecības 
Dwie siostry izdevējām un dažu Latvijas izdevēju 
vārdā sarunāju kādas piecas foršas grāmatas jau-
najiem lasītājiem. Arī par viņiem Konrāda festivā-
lā nav aizmirsts — šīs universitātes pilsētas poļiem 
šķiet skaidrāks par skaidru, ka «nākotnes lasītājs» 
nav abstrakts jēdziens. Domu vektori regulāri un 
pamanāmi tiecas ceļot arī nākotnē, projicēt vēl-
mes, censties paredzēt literatūras eksistences 
apstākļus un priekšnoteikumus tajā.

Festivāla otrās dienas centrālais notikums ir 
tikšanās ar poļu rakstnieci Olgu Tokarčuku, kura 
aizrauj savus 400 klausītājus, stāstot par to, kā-
dēļ pārstājusi ceļot sava prieka pēc, un pievēršot 
auditorijas uzmanību kolektīvajai un individuā-
lajai atbildībai par vides piesārņojumu, pasaules 
dalīšanu tiesiskā un mazliet tiesiskā, un pavisam 
beztiesiskā; autorei nākas atkal un atkal iet cauri 
nesen Bukera prēmiju guvušajam darbam Biegu-
ni. Tokarčuka argumentēti un ietiepīgi velk ļau-
žu uzmanību atpakaļ pie tā, par ko domā pašlaik, 
13 gadus pēc lielromāna sarakstīšanas. Pasaule ir 
pārvērtusies, un viņa jūt pienākumu arī rakstot 
iztēloties sevi nevis ceļojam, bet bēgam. Auto-
res bailes no nākotnes, ja aizdomājas, nav tukša 
lasītāju iztēles kairināšana. Klausos un prātoju, 
kuras latviešu rakstnieces es labprāt dzirdētu no 
tās pašas skatuves vairākas stundas argumentēti 
stāstām par savu darbu un pasauli, un reizē 

noturam klausītāju uzmanību un atbildam uz 
visdīvainākajiem jautājumiem. 

Starp citu, poļu auditorijā pasākuma vadītājs — 
un tos festivāls izvēlējies ar īpašu rūpību — nevis 
aizlāpa neveikla klusuma brīžus ar saviem jautā-
jumiem, bet gan palīdz atkauties no pārāk jucek-
līgiem auditorijas ziņkārības izpaudumiem. Saru-
na ar Tokarčuku un vēl pāris lielās uzstāšanās tika 
tulkotas ne tikai angļu valodā simultāntulkojumā, 
bet arī zīmju valodā; strādāja divi surdotulki. Pēc 
uzstāšanās izstāvu rindu pie autores, lai iedotu 
rakstniecei Domuzīmes eksemplāru ar viņas stāstu 
(š. g. 3. nr.) un tekstā nostiprinātu cerību, ka reiz 
tikšu līdz kāda viņas lieldarba tulkojumam. 

Ar pasākuma vadītāju varbūt ne gluži sapas 
Kristinai Sabaļauskaitei, Latvijā pazīstamajai Silva 
rerum romānu cikla autorei, kura ir nākamās die-
nas centrs, ap ko sabūvēta arī gana aizraujoša pe-
rifērija, veidojot stāstu par vēstures izmantošanu 
prozā un vēstures izprašanas darbu. Tikšanās va-
dītājs pārtrauc Viļņas stāstu kāros panus pusvār-
dā, provocē autori runāt par sāpīgajiem romāna 
interpretācijas aspektiem un to sadurēm poļu un 
lietuviešu vidē — runāt tik ilgi, līdz no man pa-
zīstamās aizrautības un ieturētības Kristinas ru-
nasveidā nepaliek vairs gandrīz nekas. Lūgta sa-
līdzināt Baltijas valstu kultūras mantojumu, viņa 
pusnopietni attrauc, ka mūs, piemēram, latviešus 
un lietuviešus, nesaista gandrīz nekas un pilnīgi 
noteikti neviens abām tautām būtisks autorteksts 
(kā tas lietuviešiem un poļiem, un ne tiem vien ar 
Mickēviču), savukārt poļus ar lietuviešiem saista 
gan diži autori, gan, teica Sabaļauskaite, jūtīgums, 
temperaments. 

Diskusijas vadītājs acīmredzami iekaisis plai-
su tēmu paplašināt, taču rakstnieces domu gaita 
uzvar vadītāja saraustīto lēkāšanu pa tēmām un 
gadsimtiem, un rezumē, ka pagātne ir tas, ko mēs 
redzam, stāvēdami aiz stikla; un tas, ko darām 
mēs, ir cilvēku kustība, skatoties no malas uz ie-
stiklotu Platona alu. Sevi autore nodēvē par anti-
Antigoni; viņasprāt, mīlestība pret cilvēkiem no-
zīmē izzināt viņu dzīves un kaislības, neaprakt tās 
tikai zem skaitļiem vēstures grāmatās; ieraudzīt 
viņu savstarpējās saiknes un ideālus, un vilšanās. 

Vēstures interpretācijas ir arī literatūras zināt-
nieka Dorisa Mironesku tēma, stāstot par ievē-
rojamo rumāņu autoru Maksu Bleheru, Eliades 
un Čorana laikabiedru, kurš veltījis aizkustinošas 
esejas un pasāžas, piemēram, sava laika aktuālai 
apceres tēmai — fotogrāfijai un atmiņai. Priekš-
meti viņa prozā, saka Mironesku, Blehera biogrā-
fijas autors, ir tik moderni, ka tie ir nedroši, kaut-
rīgi. Klausoties iedomājos, ka gribētos šo distanci 
pret jaunpienācējiem pasaules piekrāmēšanā arī 
tagad. Bet nav taču. Un iespēja tikt fiksētiem kādā 
stāstā, mērķtiecīgā vai haotiskā, kopš fotogrāfijas 
ikdienišķošanās laikiem ir tikai vērsusies plašumā. 
Jo sliktāk privātumam, jo labāk prozai.

Viena no kaismīgākajām diskusijām bija tā, kur 
prozas festivālā iesaistījās dzejnieki. Par polisku-



61

Vienā no divām 
Džozefa Konrāda 
festivāla klausītāju 
zālēm notiek saruna 
ar poļu rakstnieci Olgu 
Tokarčuku. Foto ― 
Roberts Slušņaks 

Ingmāra Balodereportāža Par ceļotājiem, cukuru

mu kā dzeju — tā sauca vakaru, ko vadīja Gžegožs 
Jankovičs un kurā katrs pa savu ceļu aizvest cen-
tās dažādu paaudžu dzejnieki: salīdzinoši jaunie 
Jans Kapela un Ilona Vitkovska, kā arī leģendā-
rais Bohdans Zadura. Tēma kā metafora — labs 
uzdevums tādā iekļauties, taču īstenojums daudz 
atklāja par šī brīža situāciju un viedokļu sadur-
smēm Polijā. Mēģinādams iztēloties ne tikai po-
liskumu, bet pašu Poliju kā dzeju, Bohdans Za-
dura sākotnēji sūdzas par nominālistisku pieeju, 
taču vispēdīgi norūc, ka, ja dzeja ir brīvība, tad 
iztēloties Poliju kā brīvību ir patīkami. Jaunākie 
autori aizdomājas par to, kā poliskums kā jē-
dziens var funkcionēt pašlaik, kad tautai ir valsts, 
kad valstij ir valoda (un brīvība), un nav vairs jā-
cīnās, tikai jābūt poliskuma «aktīvistiem»… vai 
«arhivāriem», piebilst Jans Kapela, norādot uz 
nemitīgo pagātnē skatīšanos kā pašpietiekamu, 
jau refleksa līmeņa darbību, kas, viņaprāt, neļauj 
mūsdienu domātājiem un politiķiem paņemt no 
sarežģītās pagātnes slāņiem jelkādu pieredzi, ko 
reāli izmantot nākotnē. 

Sarunas vadītājam un pārējiem autoriem nevil-
šus sanāk Poliju kā dzeju vest atpakaļ pie tās it kā 
acīmredzamākajiem avotiem — lielajiem romanti-
ķiem Norvida, Slovacka, Mickēviča… Dzejniece 
no Lejassilēzijas ironiski norāda uz nemitīgo cen-
šanos būt cēlākiem, augstākiem savās atmiņās, vi-
siem «piederēt pie tiem pagātnes desmit procen-
tiem, kas brauca karietēs pa pasaules parīzēm, bet 
ne tiem, kas mēza staļļus vai šķērseniski uz zirga 
šļūca no kroga». 

Kad saruna ievirzās par identitāti, metafora 
zaudē jēdziena priekšā. Jaunie dzejnieki pārmet 
identitātes «sastāvdaļu» šabloniskumu, nepiepil-

dītību ar patiesu jēgu, jelkādu vienojošo elementu 
trūkumu. «Tas ir opresīvs rāmis,» saka Vitkovska, 
«mokošs slogs, kas, manuprāt, liecina par īsteni 
vājām saitēm starp poli un poli, starp cilvēku un 
cilvēku, — ja mums būtu īstas saites, nevajadzē-
tu ķerties pie Slovacka un Mickēviča, pie Čensto-
hovas vai Viļņas Dievmātēm, kas taču nav Polijas 
Karalienes, bet ievainotākās, stiprākās, skumjākās 
sievietes pasaulē, vai vēl sazin kā.»

Arī citas dienas sarunā ar divām rakstniecēm 
— Amandu Mihalopulu un Lenu Kitsopulu no 
Grieķijas — izlaužas tas, ka nosaukumi un identi-
tātes it kā ierobežo rakstīšanas radīto pasauli; vi-
ņas iesprūst feministiskajā diskursā un aizvirzās 
no savu stāstu vispārcilvēciskuma — Grieķijas krī-
zes, cilvēku sapņu un dzīvju sabrukuma, apjuku-
ma, nedrošības, bailēm — uz vainīgā meklēšanu.

Bailes un drosme kā divi lieli starmeši izgais-
mo šī gada Konrāda festivāla viesu stāstīto, vai 
tas būtu slovāku rakstnieks Pavols Rankovs savā 
romānā par sacensību garu un sociālistiskās Če-
hoslovākijas norietu, vai Marsels Ložiņskis do-
kumentālajā filmā par polittehnologu reklāmis-
tu, kas no pilnīgiem zaļknābjiem uztaisa totāli 
manipulējamus un pamanītus politiķus tūkstoš-
gades sākumā, spāniski rakstošais Martins Ka-
parross reportāžromānos par nāvi laivās un badu 
21. gadsimtā vai čehu romānists Mihals Ajvazs ar 
savu nepieciešamību pēc augšāmcelšanās putna 
ne tikai savos maģiskā reālisma darbos, vai Arun-
dati Roja, kura vairs neraksta par mazo lietu Die-
vu, bet gan māca rakstniekus būt vērīgiem un 
viediem šajā laikmetā, lai varbūt palīdzētu uzmi-
nēt un apsteigt to, ko šis gadsimts grasās mums 
uzrakstīt. Ê
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Cik nozīmīgi ir šodien runāt par latvisku-
mu un latvietību?

Jānis Šiliņš. Manā izpratnē latviskums ir na-
cionālās identitātes sastāvdaļa. Pamatā latvis-
kumu veido latviskā kultūra — dažādi kultūras 
kodi, simboli, vēstījumu kopums, estētiskie un 
arī ētiskie ideāli.

Egils Levits. Latvietība ir galvenokārt ar 
kultūru un pasaules uztveri saistītu īpašību un 
apstākļu kopums, kas raksturīgs tieši latvie-
šiem. Tās galvenā, bet ne vienīgā izpausme ir lat-
viešu valoda, kas veido specifisku informatīvo 
telpu un pasaules uztveri. Pie latvietības pieder 
arī tradīcijas, vēstures izpratne utt. Latviskums 
ir latvietības izpausme (konkrēta) cilvēka dzī-
vesveidā. Lielais vairums latviešu ir latviski, bet 
tas nenozīmē, ka ikviena latvieša dzīvesveidam 
ir jāuzrāda visi latviskuma elementi un ka tiem 
jāizpaužas vienādā mērā. 

Sanita Upleja. Manuprāt, latviskuma pama-
tā ir valoda. Mēs domājam pirmajā — mātes — 
valodā un caur to saprotam pasauli. Daudzus 
gadus dzīvojot ārzemēs un saskaroties ar dānis-
kumu, zviedriskumu, amerikāniskumu, esmu 
domājusi par to, kas ir latviskums. 

E. L. Cilvēks piedzimst noteiktā vidē un ne-
maz nevar neiziet cauri vienai noteiktai kultū-
rai, valodai. Taču, atrodoties savā vidē, viņš par 
to nedomā, jo apkārtējais ir pašsaprotams. Lat-

viešu kā tautas mājas jeb dzimtene (vācu Hei-
mat izpratnē) ir tur, kur latvietim nav jāpaskaid-
ro vai jāattaisno savs latviskums, un tas ir tikai 
Latvijā.

Juris Baldunčiks. No valodniecības viedok-
ļa vārds «latvisks» ir ļoti sens, «latviska zeme» 
atrodama jau 17. gadsimta, bet «latviska (latvie-
šu) valoda» 18. gadsimta avotos. Vēlāk to skaid-
roja — raksturīgs latviešu valodai, kultūrai, 
priekšstatiem par dabu, krāsu gammu. Vārds 
«latvietība» vispirms lietots Pēterburgas Avīzēs 
1863. gadā. Starp citu, Rainis lietojis tikai savu 
variantu — «latvība». 

Vārds «latviskot» reģistrēts 19. gadsimta ot-
rajā pusē, sākumā ar nozīmi ‘tulkot latviski’, 
kas ir tēlains apzīmējums un nebūtu uzskatāms 
par terminu. Savukārt «latviskums» ir jaunāks, 
konstatējams tikai 20. gadsimta sākuma avo-
tos. Parastā nozīme: latvisku īpatnību kopums 
vispārināti vai kāda izteikti raksturīga īpatnī-
ba. Protams, šo īpatnību izpratne var lielākā vai 
mazākā mērā atšķirties individuāli.

Agita Misāne. Ir lietas, par kurām pat nedo-
mā, jo tās ir daļa no identitātes. Teorētiski na-
cionālā identitāte ir viens no sociālās identitā-
tes veidiem. Un sociālajā identitātē ir svarīgi, ka 
to īsteno kopā ar citiem cilvēkiem. Vienatnē to 
kopt grūti. Latvietības kopšana var notikt gan 
ģimenē, gan korī vai darbavietā. Valsts līmenī, 
manuprāt, izšķirīga ir valoda. 

J. Š. Latviešiem ļoti svarīgs ir kultūras as-
pekts. Savukārt tām nācijām, kas būvētas kā 
politiskās nācijas, kur galvenā piederība ir pase 
un pilsonība, un prasība vismaz aiziet uz vēlē-
šanām, netiek pieprasīta un nav vajadzīga tik 
liela katra indivīda līdzdalība identitātes uztu-
rēšanā. 

Jānis Pleps. Latvietība nebija jādefinē, kad tā 
bija pašsaprotamība. Pašdefinēties parasti ne-
pieciešams, kad pastāv kādi draudi, kad saska-
ramies ar svešo, atšķirīgo. Un, ja tas jādara, tad 
no kādām pozīcijām? Aizsargājoties un norobe-
žojoties no svešā vai pārorientējoties uz sadar-
bību, uz svešā integrāciju? 

Ja pašsaprotamība nav apdraudēta, nav ne-
pieciešams to pierakstīt. 18. novembrī pirms 
simt gadiem, kad tika dibināta Latvijas valsts, 
bija pašsaprotami, ka valsts valoda ir latviešu 
valoda. Nesen pagāja 20 gadu, kopš Satversmē 
latviešu valoda tika ierakstīta kā valsts valoda. 
To uzskatīja par nepieciešamu, lai reaģētu uz 
valodas apdraudējumiem un piešķirtu tai dro-
šāku, vairāk aizsargātu statusu.

E. L. Pašsaprotamības līmenis visstabilākais 
ir tad, kad par to pat neiedomājas. Jebkuras so-
ciālās normas ir visstabilākās, ja par tām neru-
nā, tikai automātiski izpilda. Pirms 200 gadiem 
zemnieki «nekopa» savu latvietību, bet tajā 
vienkārši dzīvoja. 

Tad nāca jaunlatvieši, kas latvietību proble-
matizēja, lai tā tiktu sociāli emancipēta, izcīnī-

Latviskumu 
definējot
Kā mūsdienās izprotam jēdzienus 
«latviska Latvija», «latviska 
vide», «latviska domāšana»? 
Kāpēc pašos latviešos nereti pret 
tiem jūtama distance? 
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tu savu vietu kultūrā, sociālajā dzīvē, vēlāk arī 
politikā. Kaut kas līdzīgs notiek arī mūsdienās. 
Globalizētā pasaulē latvietība kļūst arvien ma-
zāk pašsaprotama. Tā no neapzināta fenomena 
kļūst par apzinātu fenomenu, kuram jāpievērš 
īpaša uzmanība, lai tas varētu ilgstoši pastāvēt. 

J. Š. Pirmie, kas pirms 200 gadiem sāka kopt 
latvietību, bija vācbaltu mācītāji un muižnie-
ki. Radās bažas, ka skaitliski nelielā vācbaltiešu 
kopiena daļēji varētu tikt asimilēta lielajā lat-
viešu masā, tāpēc viņiem bija svarīgi nošķirt 
vācbaltisko no latviskās identitātes. 1822. gadā 
vācbalti sāka latviešiem izdot Latviešu Avīzes, 
dibināja Latviešu draugu biedrību, izveidoja 
otru laikrakstu Tas Latviešu Ļaužu Draugs. Sais-
tībā ar dzimtbūšanas atcelšanu viņu mērķis bija 
izstrādāt noteikta veida identitāti, kurai vietējie 
zemnieki pieķertos, arī priekšstatu, ka latvieši 
ir zemnieku tauta. Latvietim ir jābūt piederī-
gam šai kārtai un jālepojas ar to. Jaunlatviešu 
laikā šī situācija pagriezās otrādi.

J. B. Līdz 19. gadsimta 20. gadiem vācbal-
ti centās neļaut latviešiem pārvācoties, bet tad 
politika mainījās (piemēram, Jaunais Stenders 
izdeva pirmo vācu valodas mācību grāmatu). 
Politikas maiņa deva zināmu rezultātu, tāpēc 
jaunlatviešiem un viņu idejiskajiem pēctečiem 
nācās daudz pūlēties, lai iedvestu latviešiem 
nacionālās identitātes ideju: pirmkārt, nekau-

nēties no savas tautības un, otrkārt, runāt lat-
viski.

E. L. Vācbaltieši nevarēja asimilēt latviešus 
— jo vācbaltiešu pamatslānis bija dižciltīgie, un 
dižciltībā jau pēc definīcijas nav iespējams asi-
milēt nedižciltīgos. Tomēr 19. gadsimtā, attīs-
toties kapitālismam un pilsoņu slānim, kas pa-
matā bija vācisks, latviešiem parādījās iespēja 
asimilēties tajā, jo vāciskajai kultūrai bija aug-
stāks sociālais prestižs nekā latviskajai. 

Latviešu emancipācijas ideja iet roku rokā 
ar kapitālisma attīstību — tas pieprasa gan so-
ciālo, gan teritoriālo mobilitāti. Rodas jaunas 
komunikācijas kopienas. Un atklājas, ka kur-
zemnieks, aizbraucot uz Vidzemi, var sarunā-
ties! Bet nedaudz tālāk — Vidzemes guberņas 
ziemeļdaļā — vairs nevar. Mobilitātes fenomens 
sekmē šo atklājumu, kas ir ļoti būtisks tautas 
pašapziņai. Cilvēks sāk apzināties savu komu-
nikācijas kopienu un tās robežas. Tādēļ valodai 
ir tik centrāla loma nacionālās identitātes ap-
zināšanā. 

J. P. Un tas, ka Bībeli varēja iztulkot latviski, 
apliecināja latviešu valodas kvalitāti. No tā iz-
rietēja loģisks secinājums: ja jau Bībeli var iz-
tulkot, tātad arī citas, mazāk komplicētas lie-
tas var aprakstīt latviski. Turklāt valoda ieguva 
drukātu formu. 

19. gadsimta vidū izglītots latvietis sāka le-
poties ar to, ka ir latvietis. Slavenais vizītkar-
tes uzraksts «Krišjānis Valdemārs, latvietis» bija 
vēsturisks pagrieziens. Līdz Valdemāram cilvē-
ki, kas ieguva izglītību un veidoja karjeru, lielā 
mērā vāciskojās. Bet pienāca emancipācijas brī-
dis, kad bija radies latviski domājošs, latviešu 
lietās ieinteresēts izglītoto slānis. Tas veidoja 
Rīgas Latviešu biedrības kodolu ar apziņu, ka 
jābūt lepnam par piederību latviešiem. 

Ar jaunlatviešu laiku mums saistās priekš-
stats par nacionālās pašapziņas dzimšanu. Par 
latviešiem, kuri lepojas ar savu latviskumu, ar 
piederību latviešu kopumam. 

E. L. Lepoties ar to, ka esi latvietis, — tā bija 
emancipācijas gribas izpausme. Domāju, ka lat-
viešu emancipācijas idejai bija saistība ar Fran-
ču revolūcijas idejām un tās atspulgiem Baltijā. 
Mērķis bija panākt izpratni, ka latvietis kā per-
sona ir līdzvērtīgs vācbaltietim vai krievam.

J. B. Arī tā laika nacionālā romantisma idejas 
Eiropā ietekmēja jaunlatviešus.

S. U. Manuprāt, šo emancipāciju iespaido-
ja arī dusmas un spīts, kas izkristalizēja latvis-
kuma aizstāvību. Kā tautai, pēc tam kā nācijai 
— visu laiku atrodamies apdraudētības apstāk-
ļos. Vienīgais brīdis, kad tās šķietami nav, bija 
starpkaru Latvijā. 

E. L. Ir svarīgi zināt un apzināties, ka Latvijas 
valsts bija un ir tikai latviešu projekts. Arī cit-
tautieši — krievi, ebreji, lietuvieši, poļi, vācieši 
— tajā piedalījās, tomēr tas ir latviešu projekts, 
kurā šie cittautieši piedalījās. Līdz ar latviešu 
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nācijas cīņas sākšanu par savu valsti tā politis-
ki pārgāja citā statusā — kļuva par valstsnāciju, 
t. i., nāciju, kura cīnās vai kura jau ir izcīnījusi 
savu nacionālo valsti. 

Cīnīties par valsti idejiskā līmenī ir salīdzino-
ši vienkārši, bet vēlāk savu valsti pārvaldīt, uz-
turēt, veidot tās nākotni — tas jau ir ļoti kom-
plicēts darbs. 

Vai var teikt, ka pirmskara Latvija tās de-
mokrātiskajā posmā bija latviska?

E. L. Jā, tas, ka Latvija ir latviešu nācijas 
valsts, tātad latviska valsts, kurā arī mazākum-
tautībām ir garantētas visas tiesības, lielā mērā 
kļuva par pašsaprotamību. Tikko kaut kas kļūst 
pašsaprotams, tas izzūd no dienaskārtības, to 
vairs nepārrunā, par to vairs nestrīdas. Latvieši 
izveidoja savu valsti arī tādēļ, lai savu latvisku-
mu varētu netraucēti īstenot.

J. B. Ir gan daudz liecību, ka proklamētās 
Latvijas Republikas sākumposmā minoritātes 
tomēr ignorēja latviešu valodu kā valsts valo-
du. Kad tika izdoti noteikumi par valsts valodas 
prasmi visu līmeņu ierēdņiem, izskanēja pro-
testi, tika rīkoti mītiņi. Vācu partijas pārstāvis 
pat paziņoja, ka «nemēģiniet ķerties klāt vācie-
šiem, aiz mums stāv 50 miljonu tauta». Labi, ka 
Vācija un Padomju Krievija tolaik bija aizņem-
tas ar savām problēmām. Valsts valoda Latga-
lē bija īpašs jautājums. Ja tās pozīcijas būtu bi-
jušas drošas un stabilas, latgaliešiem tiktu dota 
lielāka lingvistiskā autonomija. 

J. Š. Manuprāt, šī saikne starp latviskumu un 
valsti nav tik viennozīmīga. Kad izveidojās Lat-
vijas valsts, liela latviešu kopiena atradās Krie-
vijā — 150—200 tūkstoši cilvēku bija atrauti no 
jaunās valsts, un tie arī tai ne pārāk interesēja. 
Tomēr viņi caur kultūru kopa savu latvietību, 
piemēram, Sibīrijā. Tāpat pastāvēja spēcīgas lat-
viešu emigrantu grupas ASV, Šveicē, citviet Ei-
ropā, tāpēc šādi identificēt latviskumu un Lat-
vijas valsti vienā veselumā nav īsti pareizi. 

J. P. Latvieši, kuri pēc boļševiku apvērsuma 
palika padomju Krievijā, lepojās ar to, ka tiem 
Maskavā ir savas izdevniecības, teātris un ka 
viņu tautieši ir tik dziļi iesaistīti jaunās Krievi-
jas varas struktūrās. Latvijas valsti gan viņi drī-
zāk uzskatīja par likvidējamu. Viņiem svarīga 
bija vispasaules proletariāta revolūcijas ideja, 
bet neatkarīga Latvija bija lieks atgādinājums 
par Stučkas eksperimenta izgāšanos. Šķiriskā 
piederība un kalpošana komunisma idejām bija 
svarīgāka par nacionālo piederību. 

Savukārt Latvijā latviskums kļuva par pašsa-
protamību arī mazākumtautībām. Tautas pado-
mē 1918. gadā, kad notika diskusija par valsts 
valodu, vācbaltietis Pauls Šīmanis teica: «Visas 
Tautas padomē pārstāvētās frakcijas atzīst par 
pašsaprotamu, ka Latvijas valsts valoda ir lat-
viešu valoda.» Un — pašsaprotamības nav jā-
raksta likumos.

J. Š. Latvijas Pagaidu valdība un Latvijas Tau-

tas padome piedāvāja iekļaujošu sabiedrību 
visiem, neraugoties uz etniskajām atšķirībām, 
jo vēlējās izveidot modernu, eiropeisku valsti. 
Moderna valsts, manuprāt, iekļauj visus, neda-
lot cilvēkus ne sociāli, ne etniski. 

E. L. Modernitātes izpratne ir dažāda. Gan-
drīz nevienā no vecajām Eiropas valstīm mino-
ritātes no valsts puses netika un arī mūsdienās 
netiek atbalstītas: nav ne minoritāšu skolu, ne 
partiju. Minoritātes ilgstošā laika posmā dabis-
ki asimilējas valstsnācijā. Vēlme un vajadzība 
palikt no valstsnācijas atšķirīgai minoritātei ar 
laiku, paaudzēm nomainoties, samazinās, tā var 
arī izzust pilnībā.

Francijā vispār nav minoritāšu jēdziena — tur 
ir franči «ar valodas īpatnībām». 

Iekļaujoša nācija nozīmē, ka tā ir asimilējo-
ša nācija. Un tas ir skaidri jāpasaka arī šodien. 
Iekļaušana savā galējā izpausmē nozīmē asimi-
lāciju, tomēr katrs var paturēt savas izcelsmes 
īpatnības. Šādai politiskai nācijai ir mazāks 
konflikta potenciāls. 

J. B. Kad pēc Pirmā pasaules kara lielvalstis 
apsprieda Eiropas tautu politisko likteni, tika 
pausts uzskats, ka visām nācijām būtu jādod 
pašnoteikšanās tiesības (jo tādas jau dotas da-
žām bijušajām kolonijām). Bet ko darīt ar lie-
lākām minoritātēm? Kāds angļu diplomāts tad 
teicis, ka ir divas reālas iespējas: vai nu tās do-
das uz savu tēviju, vai asimilējas.

S. U. Arī Zviedrijā nav cittautiešu skolu. Ir 
cita tendence. Zviedrijā mūsdienās ik pa laikam 
atvieglo likumu par vārda mainīšanu. Ja cilvēks 
sūta savu CV, lai iekārtotos darbā, un viņam 
nav zviedriska vārda, viņš darbu var arī neda-
būt. Tādēļ cilvēki maina savus vārdus. Protams, 
kad nonāk tuvākā saskarē, redz, ka viņš nav et-
nisks zviedrs, taču vismaz ir lielāka iespēja tikt 
līdz dzīvam kontaktam ar potenciālo darba de-
vēju. Cilvēki jūt, ka tā būs iederīgāki.

Kārļa Ulmaņa vadonības posmā īsteno-
tā valsts latviskošanas politika mūsdienās 
tiek vērtēta gan pozitīvi, gan negatīvi. Kā 
vērtēt to, kas notika laikā no 1934. gada 15. 
maija līdz 1940. gada 17. jūnijam? 

E. L. Ekonomiskās politikas virziens bija 
valsts kapitālisma veidošana — daļa privāto uz-
ņēmumu pārgāja valsts kontrolē. Ulmaņa režī-
ma saimnieciskās politikas iedvesmas avots bija 
citas tālaika Eiropas valstis, piemēram, Muso-
līni Itālijā, arī franču sociālista Blūma valdī-
ba 1936. gadā rīkojās līdzīgi. Tāda bija tā laika 
modernā politika, un Latvija no tās neatpali-
ka. Šodien sakām, ka tas nebija pareizi. Bet tad 
tā bija valstu reakcija uz pasaules krīzi, redzot, 
ka ar privāto kapitālu vien valsts nevar tikt uz 
priekšu. Tā kā liela daļa privātā kapitāla atradās 
mazākumtautību pārstāvju — ebreju un vāciešu 
— rokās, šādu politiku varēja uztvert arī kā «lat-
viskošanu». Tomēr pēc būtības tajā laikā notika 
virzība uz valsts kapitālismu. 

diskusija Latviskumu definējot
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J. Š. Aivara Strangas grāmatā Kārļa Ulmaņa 
autoritārā režīma saimnieciskā politika (1934—
1940) daudz rakstīts par, piemēram, neapmie-
rinātajiem strādniekiem. Tie kaut kādā mērā 
uztver ekonomikas latviskošanu kā valdības 
ņirgāšanos par viņiem, jo aktuāla nav ne so-
ciālā aizsardzība, ne algu palielināšana, bet kas 
cits. 

J. B. Bez «ekonomikas latviskošanas» vēl ir 
tik svarīgs sektors kā nacionālā kultūra. Un šeit, 
neraugoties uz dažiem pārspīlējumiem, attīstī-
ba jāvērtē pozitīvi.

J. Š. Manuprāt, latviskošana tika pasniegta 
kā Ulmaņa antikonstitucionālā režīma pama-
tojums. Visi gaidīja jaunu Satversmi, bet viņš 
nebija gatavs to sniegt. Drīzāk latviskošana at-
tiecināma uz izglītības politiku, nosakot, ka et-
niskajām minoritātēm jāmācās vai nu savas mi-
noritātes, vai latviešu skolā. Latvijas ebreji ļoti 
labprāt savus bērnus sūtīja vācu skolās, kur iz-
glītība bija kvalitatīvāka nekā ebreju skolās, bet 
tagad šī iespēja bija liegta. Tad daudzi izvēlējās 
latviešu skolas. 

E. L. Izglītības ministrijā bija atsevišķi de-
partamenti, kuri, piedaloties mazākumtautību 
organizāciju pārstāvjiem, noteica šo skolu mā-
cību saturu, un tas daļēji atšķīrās no latviešu 
skolām domātā. Skolu latviskošana 30. gados 
nozīmēja visām skolām vienādu mācību saturu, 
minoritāšu skolām tomēr saglabājot savu atšķi-
rīgo mācību valodu. 

Ulmaņa politika bija veicināt latviešu pašap-
ziņu — gan izglītības, gan kultūras, gan politikas 
un citās jomās. Tas bija svarīgākais viņa politi-
kā. Okupācijās un kara laikā tā nesa augļus — 
paaudze, kas bija dzīvojusi Ulmaņa laikā, bija 
ieguvusi spēcīgu nacionālās apziņas un pašap-
ziņas poti. Tā izrādījās būtiska, lai pārdzīvotu 
pusgadsimtu ilgušo padomju okupāciju. 

Kāpēc publiskajā līmenī pastāv tik liela 
nedrošība, tāda kā neveiklība pret jēdzienu 
«latviska Latvija»? Vai padomju propagan-
das iespaidā «latvisku Latviju» joprojām 
saista ar saukli «Latviju latviešiem»?

J. B. 30. gados «latviskums» lietots arī ar no-
zīmi ‘padarīt latvisku (vai latviskāku)’. 1938. 
gadā Ludvigs Adamovičs raksta par pakāpe-
nisku dievkalpojumu latviskošanas vēsturisko 
gaitu, kur galvenā loma ir latviešu valodai. Viņš 
saka: «Tāpēc kulta latviskumu arī galvenā kārtā 
nosaka latviešu valodas lietošana, jo valoda nes 
sevī latvisku izjūtu, izpratni un iztēli lielajam 
ļaužu vairumam viegli pieejamā veidā.»

J. Š. Mums vēstures fakultātē jau no pirmā 
kursa mēģināja iedzīt līdz kaulu smadzenēm, 
ka zinātne un politika pēc iespējas jānodala un 
tās nedrīkst pārklāties. Diemžēl «latviska Lat-
vija» ir vēsturiski pārāk politizēts jēdziens. Tas 
asociējas ar noteiktu ideoloģiju — nacionālis-
mu, un zinātnē ideoloģijām nav vietas. No tām, 
tāpat ideoloģiskām klišejām, vismaz jācenšas 

abstrahēties. 
«Latviska Latvija» tiek uztverts kā ideolo-

ģisks sauklis vai koncepcija, un, pat ja vēstur-
nieks sirdī ir nacionālists, viņš kautrējas un ne-
atļaujas to izmantot.

A. M. Vai tas nav saistīts arī ar intelektuālo 
potenciālu? Būsim godīgi — vienai daļai mūs-
dienu latviešu nacionālistu ar to ir, kā ir. 

J. P. Problēma ar jēdzienu «latviska Latvija» 
vispirms ir saistīta ar konkrētu vēsturisko kon-
tekstu, jo 20.—30. gados tas bija Pērkoņkrusta un 
labējo un radikālo partiju rīcības programmā, 
deputāts Pēteris Leikarts no Jaunās zemnieku 
savienības pat iesniedza grozījumus Satver-
smes 2. pantā par Latvijas tautu un latviešu 
tautu, uzsverot, ka nav jārunā par Latvijas tau-
tu, kurai pieder suverēnā vara, bet latviešu tau-
tu, kurai pieder suverēnā vara.

Un kā turpinājums — Ulmaņa autoritārais re-
žīms. Vēsturiski latviska Latvija tika pozicionē-
ta vai izcelta kā demokrātiskas Latvijas pret-
stats, vai, nosacīti, ka tikai autoritārais režīms 
izrādījās tas latviskas Latvijas nodrošinātājs... 
Viens no argumentiem bija tāds, ka demokrā-
tija to nevar nodrošināt.

Mēs saskatām latviešu tautas neapstrīdamo 
lomu gan toreiz, gan tagad, bet saskaramies ar 
to, ka jēdzieniem un vārdiem vēsturiski ir iz-
veidojies savs uzslāņojums. Un tā ir noticis arī 
ar «latvisku Latviju». Jau pēc Ulmaņa autoritārā 
režīma šis vairāk ir bijis partejisks atsevišķu po-
litisko grupu lozungs, nevis nāciju vienojoša un 
pārpartejiska ideja. 

Kad sakām «nacionālas valsts princips» — to 
uztver pašsaprotami, tāpat kā reiz Tautas pado-
mē, un mazākumtautības, pastāvot kultūras au-
tonomijas garantijām, domājams, ir gatavas to 
konstitucionāli akceptēt. «Latviska Latvija» gri-
bot negribot piesaistās konkrēta vēsturiska lai-
kaposma politiskajam kontekstam.

E. L. Vispirms — nav neitrālas, «neideolo-
ģiskas» sociālās vai humanitārās zinātnes. Tās 
vienmēr balstās uz kādu ideoloģiju vai ideju 
bāzi. Un tie, kas to noliedz, neprot vai negrib 
par to reflektēt. Otrkārt, viena no politiskās cī-
ņas metodēm ir «okupēt» jēdzienus. Okupēt, lai 
pārņemtu sev, vai arī lai diskreditētu pretinie-
ku. Tas tiek veikts, jēdzienu saturu apzināti pa-
plašinot vai sašaurinot. 

Nacionālisma jēdziens mūsdienās ir tenden-
ciozi sašaurināts uz tā ekstrēmajām formām; 
taču teorētiski tāpat var, piemēram, sociālisma 
jēdzienu sašaurināt uz Gulagu. Ja kādam fran-
ču sociālistam pateiksit — «tu pārstāvi Gulaga 
ideoloģiju» —, viņš būs ļoti apvainots.

No mūsdienu nacionālisma diskursa Rietu-
mos ir izņemtas nacionālisma demokrātiskās 
un emancipatīvās formas. Taču, ja tādu nebū-
tu, nebūtu arī, piemēram, dekolonizācijas. Šāds 
nacionālisms izbeidza koloniālismu, bet tas ne-
bija ne Musolīni fašistiskais nacionālisms, ne 
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vācu nacionālsociālisms. Indijā tas bija Mahat-
mas Gandija nacionālisms. 

Tur, kur pret šādu jēdzienu okupāciju vairs 
nav iespējams cīnīties, jo tas prasītu pārmērī-
gu skaidrošanas darbu, ir jāmēģina radīt jaunus 
jēdzienus, vai arī realitāte jāattēlo citādā veidā, 
varbūt — aprakstoši. To varbūt varētu attiecināt 
arī uz latviešu — demokrātisko un emancipatī-
vo — nacionālismu, kas ir Latvijas valsts pama-
tā. Par to vēl jādiskutē. Bet skaidrs ir viens: ja 
nebūtu latviešu, nebūtu Latvijas. 

Kā latviskums, latviskais tika izmantots 
staļinisma gados pēckara padomju Latvijā, 
un kāpēc tas bija nepieciešams arī 60.—80. 
gados? 

A. M. Padomju tautai bija jākļūst par pilnī-
gi jaunu pāretnisku realitāti. Staļins un viņa 
sekotāji uzskatīja nacionālismu un nacionālo 
pašapziņu par lielāko draudu padomju varas 
pastāvēšanai. Staļina etniskās politikas pamat-
princips bija «skaldi, sajauc un valdi». Praksē 
to iemiesoja ar dažādām metodēm, piemēram, 
kā etnisku masu pārvietošanu, vietā iepludinot 
kolonistus no citām PSRS teritorijām. Dažkārt 
administratīvo robežu jebkādu atšķelšanās ten-
denču izslēgšanai novilka pa vidu etniskajai. 
Citviet divas tautas apvienoja vienā adminis-
trācijā. Pats galvenais — krievu valodai un kul-
tūrai bija jābūt par to saistvielu, kas padomju 
tautu satur kopā, tai vajadzēja palēnām izspiest 
citas valodas. Bet vara arī saprata, ka vienā mir-
klī tas nav panākams, tāpēc centās «pieradināt» 
pamazām, izmantojot nacionālo estētiku, cen-
šoties piejaucēt. Dziedāt par Ļeņinu, toties tau-
tastērpā. Būvēt vienādas ēkas, bet fasādē uzlikt 
kādu astoņlapu saulīti vai skujiņu.

Manuprāt, latviskuma masveida atdzimšana 
sākās ar eposa Lāčplēsis simtgades pasākumiem 
1988. gadā, tādas ir manas atmiņas — emocio-
nāli un simboliski saslēdzās mitoloģiskā pagāt-
ne un reāli iespējamā nākotne.

Ko mūsdienu cilvēks Latvijā saprot ar lat-
viskumu?

S. U. Es latviskumu vairāk saistu ar Eiropas 
kultūrtelpu. Tā mūsu emancipācija un nācijas 
veidošanās tomēr ir notikusi, pateicoties tie-
cībai piederēt Eiropas ideju telpai. Paraugoties 
atpakaļ — tā ir tik liela pārestība, kas nodarīta 
manu vecvecāku un vecākai paaudzei, atņemti 
50 mūža gadi, ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Man 
tas ir ļoti svarīgi, par to būtu vairāk jārunā. Mē-
dzam teikt — nu viņi, tur, Eiropā… Bet kas tad 
esam mēs? Eiropieši. Un tieši tas mūs ir notu-
rējis par latviešiem šeit, jo, ja sāksim koķetēt ar 
to, kas ir austrumpusē, ka latviešu valoda nav 
nemaz tik svarīga, ka var būt arī divas valodas... 
tad tā otra puse mūs pārņems, un būs cita ideo-
loģija un kultūra. Ar latviskumu tam būs aiz-
vien mazāk sakars.

J. B. Man grūti piekrist. Mēs vispirms esam 
latvieši, tikai pēc tam — eiropieši. Ja būsim vis-

pirms eiropieši, tad pēc 30 gadiem būsim ASV 
«pamatiedzīvotāju» statusā. Globalizācija un 
angļu valodas absolūtā dominēšana informa-
tīvajā telpā samērā strauji noved pie tautas, it 
īpaši jaunās paaudzes, «denacionalizēšanās», to 
sekmē arī ļoti vājās Latvijas vēstures un latvie-
šu literatūras zināšanas.

J. Š. Lielā sabiedrības daļā pastāv tāda kā «re-
zervāta» uztvere. Un latviska Latvija — tas ir 
kas līdzīgs brīvdabas muzejam ar dzeloņstiepļu 
sētu apkārt, tikai vēlams ar elektrību. Protams, 
pagājušais gadsimts latviešos radījis briesmīgu 
traumu. Ceru, ka nākotnē to spēsim pārstrādāt. 
Un, lai arī cilvēki pēc straujajiem pārmaiņu ga-
diem ir ļoti apjukuši, pamazām beidzot tiekam 
ārā no padomju un postpadomju nabadzības. 
Negatīvais ir tas, ka, dzenoties pēc materiāliem 
labumiem, esam piemirsuši to, kāpēc mums 
vispār ir vajadzīga sava valsts un ka galvenā jēga 
ir kultūra. Tā bija viena no idejām, kāpēc Latvi-
jas valsts tika dibināta. Latviskums ir mūsu kul-
tūras identitāte, jautājums — vai spējam to pie-
pildīt ar modernu saturu? 

J. B. Cilvēki pēc 50 gadu vecuma patie-
si dažkārt sāk justies kā brīvdabas muzejā, ko 
ielenc žilbinošas reklāmas un uzbāzīgi, nelat-
viski saukļi. Akadēmiskajā ziņā ļoti kaitīga ir 
vienpusēja Rietumu (galvenokārt anglosakšu) 
ideoloģisko uzskatu pieņemšana dažādās kul-
tūras un valodas niansēs. Šie uzskati ir visumā 
pareizi attiecībā uz rietumvalstīm, bet tos ne-
var un nedrīkst automātiski attiecināt uz Lat-
viju, jo mums ir pilnīgi atšķirīga vēsturiski so- 
ciālā attīstība un arī valodas attīstības algo-
ritmi. Diemžēl latvieši visu šo rietumniecisko 
ideoloģiju nekritiski kopē viens pret vienu. Un 
ko citu lai tie darītu, ja nacionālās ideoloģijas 
attīstību esam atstājuši novārtā.

Pašlaik piedzīvojam latviešu etnogrāfisko 
elementu plašu izmantošanu. Vai tā ir uz-
svērta latviskuma demonstrēšana?

J. Š. Man šķiet, ka jārada kas vairāk par orna-
mentiem un zīmēm šallēs, krūzēs vai piekari-
ņos — jāatrod veidi, kā iemiesot latvisko izjūtu 
varbūt mazāk dekoratīvi, vairāk saturiski. Jāra-
da jauni priekšstati, idejas, vide, ko mēs uzbur-
tu kā kopējo latvisko ainavu un gaisotni. To ir 
grūti tā aprakstīt.

J. P. Jāņa atgādinājums par brīvdabas muzeju 
ir vietā, jo mums nudien patīk sevi tur novietot. 
Bet Raiņa ideāls ir Latvija kā kultūras lielvalsts. 
Un tas ir vienīgais Latvijas pastāvēšanas mode-
lis, vienīgā Latvijas valsts jēga. 

Latvieši ir pieticīgi un nelepojas ar to, kas 
tiem ir. Kad sāk uzskaitīt, tad izrādās, ka mums 
visa kā ir daudz un ir pamats būt lepniem par 
sasniegto.

Un ornamenti — tas ir hipsterīgi. Tam arī va-
jadzētu būt vienam no signāliem — latvietība ir 
hipsterīga.

J. Š. Hipsterīgums ir ļoti latvisks. Kāpēc? Jo 
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Jautājums 
ir, kad 
mūslaiku 
latviešu 
bērni beidzot 
būs tik brīvi, 
ka varēs 
mācīties 
tikai savu 
valodu un 
tās valodas, 
ko viņi grib, 
un neviens 
nevarēs neko 
uzspiest

latvieši vienmēr ir bijuši ārkārtīgi atvērti visam 
jaunajam, un tikai 20. gadsimtā piedzīvotās 
šausmas to nobremzēja.

A. M. Negribu nevienu apbēdināt, bet nav 
tādu latviešu zīmju. Auseklīšus var atrast sina-
gogās un mošejās. Latviskas ir zīmju kombinā-
cijas vai, plašāk, algoritmi. Tajos var nolasīt kul-
tūras kodus, un tie spēj mūs piesaistīt.

S. U. Mēs mēģinām saprast, kas mūsos ir uni-
kāls. Bet patiesībā esam viena no pasaules tau-
tām ar savu valodu, mums ir sava pieredze un 
tiesības pastāvēt. Nav visu laiku jātaisnojas pa-
saulei, ka mums patiesi ir tādas pašas tiesības 
kā citām nācijām. 

E. L. Nacionālā identitāte — un tātad latvis-
kums — prasa noteiktu līdzsvaru starp stabilitā-
ti, ko dod tradīcijas un pazīstamais, un pārmai-
ņām. Ja pārmaiņu ir par daudz, cilvēks zaudē 
orientāciju, jūtas atsvešināts no savas vides. Ja 
ir tikai stabilitāte, rodas stagnācija. 

Eiropā ir vairāki reģioni, kur šis līdzsvars, 
manuprāt, pastāv pareizās proporcijās, — Švei-
cē, Tirolē, Bavārijā. Bavārija tehnoloģiski ir vis-
modernākais Eiropas reģions, un bavāriešiem 
tradīcijas ir ārkārtīgi svarīgas. Minhenē cilvē-
ki pat staigā tautastērpos. Ļoti stabilas ir tās 
valstis, kurās, lai šo identitāti uzsvērtu, pilso-
ņi kopj specifiskās nacionālās tradīcijas. Tas ļauj 
labāk iesaistīties globālajā attīstībā, nezaudējot 
līdzsvaru ar nacionālo. 

Citiem vārdiem: ja mēs kā latvieši gribam in-
tensīvāk iesaistīties globālajās norisēs, tad, lai 
saglabātu līdzsvaru, orientāciju, nepazaudētu 
sevi, mums intensīvāk ir jāuztur, jāizkopj un arī 
jādemonstrē savs latviskums. 

Zīmēm vai citiem simboliem nav jābūt uni-
kāliem. Ja tie manī rada latviskuma sajūtu, tad 
savu funkciju ir izpildījuši. Ja arī japāņiem tas 
rada kādu sajūtu, tas netraucē. Tieši sajūtai ir 
centrālā nozīme. Zīmi iepazīt, konstruēt ārpus 
izjūtām mēs nemaz nevaram. 

Globalizācijas laikmetā, kad pārmaiņas ir 
straujākas, nekā liela daļa cilvēku tās spēj pār-
strādāt, internalizēt, zūd autentiskums (tas nav 
tas pats kas unikalitāte!) , rodas atsvešinātība. Tā 
ir viena no mūsdienu sabiedrības raksturīgāka-
jām iezīmēm. Tādēļ man ir tēze, ka tieši globa-
lizācijas laikmetā latviskums, latviešu nācijas 
apziņa kļūst aizvien svarīgāka — jo latviskums 
modernajā pasaulē daļēji ir izvēles jautājums. 
To var pielietot kā dzīvesveida formu, ietverot 
tajā ne tikai mantojumu, bet arī mūsdienu pa-
saules jaunos fenomenus. Latviskums ir latvie-
šu autentiskuma izpausme. Un latviskums pra-
sa rīcību. 

J. B. 20. gadsimta otrajā pusē vārds «latvis-
kums» samērā bieži lietots latviešu trimdas pe-
riodikā, parasti runājot par latviskuma saglabā-
šanu, stiprināšanu. Dažkārt rakstītāji pamīšus 
lietojuši «latviskumu» un «latvietību», tātad 
vismaz kādai latviešu daļai šo vārdu nozīmes 

ir pārklājušās.
A. M. Man personīgi latvietībā, latviešu lietā 

pietrūkst mesiānisma aspekta. Tas ir sens bib-
lisks koncepts, bet eksistē modernās formās. 
Amerikāņi, piemēram, tiek audzināti tā, lai zi-
nātu, kāpēc pastāv ASV — lai uzturētu demo-
krātiskās vērtības; poļiem Mickēvičs formulējis, 
ka poļi ir izturējuši visas Eiropas sāpes, kas vi-
ņiem piešķir misijas apziņu. Nākotne bez tā nav 
iespējama. Jārod atbilde uz jautājumu lielajā 
kosmiskajā plānā — kāpēc mēs vispār šeit esam? 

E. L. Vai iespējams racionāli uz to atbildēt? 
Vai pasaulei, kosmosam ir kāds labums no tā, ka 
pastāv Latvija un latvieši? Manuprāt, ir jāatzīst, 
ka latviešu pastāvēšana ir pašmērķis. Tam nav 
nepieciešams tālāks pamatojums. 

A. M. Varbūt tomēr emocionāli, nevis ra-
cionāli? Viens spēcīgs motīvs, ko var ievērot, 
ir krustceļu sajūta mūsu identitātē. «Mazs bēr-
niņš krustcelēs...» vai «Saule latvi sēdināja tur, 
kur gali satiekas...».

S. U. Atceros valodu referendumu pirms se-
šiem gadiem, bērns vaicāja — ko tas nozīmē? 
Atbildēju — «tev, iespējams, būs jāmācās krievu 
valoda». Un jautājums ir, kad mūslaiku latviešu 
bērni beidzot būs tik brīvi, ka varēs mācīties ti-
kai savu valodu un tās valodas, ko viņi grib, un 
neviens nevarēs neko uzspiest. Man liekas, ka 
apdraudētība pastāv arī pašlaik.

Mēs runājām par apdraudētības sajūtu 50 
gadu garumā padomju režīma laikā, un es do-
māju, kāpēc tik daudzi latvieši tomēr pievieno-
jās neatkarības kustībai 80. gados. Viņu latvis-
kums, viņu patība bija dziļi aizskarta, krievu 
valoda visu bija pārņēmusi pilnībā. Ne visi bija 
cietuši, ne visiem bija kas atņemts, bet — viņi 
bija pazemoti tieši savā latviskumā. Mana tēva 
brālis bija lidotājs, bet viņam bija jābrauc darbā 
uz Sibīriju, jo latvieši bija neuzticami, un šeit 
viņam bija ierobežotas iespējas. Pēc 20 gadiem 
viņš atbrauca atpakaļ. Es sapratu, ka apspiesta 
bija viņa cilvēciskā brīvība, un viņš bija paze-
mots kā latvietis. 

E. L. 2018. gadā latvieši savā valstī ir citā-
dā statusā un pozīcijā — tie ir valstsnācija, ku-
rus neviens vairs neapspiež un nediskriminē. 
Mēs esam mazskaitlīga tauta, bet ar savu val-
sti! Pusotram miljonam cilvēku tas ir ļoti liels 
ieguvums. Dažādu iemeslu dēļ globālā kapitā-
lisma un globālās informācijas telpas apstākļos 
uzturēt latviskumu nākas arvien grūtāk. Tādēļ 
nākotnē par arvien svarīgāku latviskuma ele-
mentu kļūs valsts — struktūra, kas padara mūsu 
nāciju rīcībspējīgu un efektīvu. 

Savu valsti mēs esam mantojuši no iepriekšē-
jām paaudzēm, un mums tā ir jāuzlabo, lai nā-
kamajām paaudzēm to nodotu vēl labākā stā-
voklī. Nākamajos simt gados latviešiem tas būs 
aizraujošs uzdevums — pastāvēt kā autentiskiem 
«mēs», pastāvēt pašiem par sevi un turklāt vēl 
pēc iespējas augstākā attīstības līmenī. Ê
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raksts

Par 2016. gada vārdu Oksfordas vārdnīcā tika 
kronēts jaunvārds «postpatiesība» (post-truth). Tā 
dzimšana, iespējams, attiecināma uz 1992. gadu, 
kad serbu amerikāņu dramaturgs Stīvs Tesičs (Te-
sich) it kā ironiski nodēvējis par postpatiesības 
laikmetu brīvo amerikāņu brīvprātīgo izvēli un 
piekrišanu dzīvot ASV politizētas un deformē-
tas informācijas gaisotnē. 2004. gadā vārds jau 
bija ieguvis vietu uz daudzu grāmatu autora Ral-
fa Kaiza (Keyes) kārtējā ražojuma vāka. Taču par 
gada vārdu to titulēja tikai dažus mēnešus pēc tā 
masveidīga lietojuma Brexit un Donalda Trampa 
vēlēšanu pārsteidzošo iznākumu kopsakarā.

Reti kāda vārda vēsture izrādījusies tik piepra-
sīta un slavena. Vienlaikus ar Oksfordu to par 
pirmo gada vārdu starp 10 citiem atzina arī Vā-
cijas sabiedrība, lokalizējot par postfaktisch Vīs-
bādenē. Šobrīd Google uzrāda vairāk par tūkstoš 
post- jeb pēcpatiesības lietojumiem latviešu va-
lodā, kas, protams, ir niecīgs skaitlis salīdzināju-
mā ar miljoniem rezultātu angļu valodā. No pa-
rasta vārda tas pārtapis par jēdzienu, bez kura it 
kā vairs nav iespējams pilnīgāk raksturot laik-
metīgumu ar tā interneta un īpaši sociālo tīklu 
«patiesībām», politisko diskursu aptuvenību, po-
pulismu, neoliberālismu un citām mūsdienīgām 
izpausmēm. Tātad dzimis gaidīts un patiesi pie-
prasīts vārds, kurš lieliski iekļaujas daudzu citu 
post-veidojumu ķēdē blakus pierastajiem post-
strukturālismam, postmodernismam, postpozi-
tīvismam, posttotalitārismam vai mazāk pazīs-
tamajiem posthumānismam, postfeminismam, 
postvēsturei, posttūkstošgadei un daudziem ci-
tiem. Latvijas publiskajā telpā tas ievadīts jau 

2017. gada sākumā Rīgas Stradiņa universitātes 
docenta Ivara Neidera rakstā žurnālā Rīgas Laiks.

Vārdu darinājumi ar post- nav nekas jauns. Ar 
tiem var iepazīties ikvienā latīņu valodas vārdnī-
cā. Tie uzrāda vairākas nozīmes: aiz, pēc, pēc tam, 
vēlāk, viņpus, kopš un citas. Mūsdienīgam lieto-
jumam šķiet vairāk pietuvināma Nīčes (Nietzsche) 
‘viņpus’ (jenseits) nozīme, kura attiecināma uz vēr-
tību pārvērtēšanu. Kā lai nepiemin vācu domātā-
ja izaicinošo pravietojumu par Dieva nāvi, kuru 
tomēr neviens vēl toreiz neiedomājās nosaukt 
par postdieva laikmetu. Zaratustras priekšruna sa-
vukārt adresēta pēdējam visnicināmākajam pēc-
cilvēkam, kurš, lepodamies ar savu izglītību, pats 
nespēj apjaust savu pieticīgo domāšanu un vājo 
saprastspēju, jo, būdams niecīgs, visu sev apkārt 
spēj padarīt mazu, taču ilgstoši saglabā dzīvot-
spēju līdzībā ar citiem, daudziem, par daudz dau-
dziem. Jau tad, 19. gadsimta beigu «viņpus laba 
un ļauna» un degradētā cilvēka noskaņās, iespē-
jams, aizsācies pieprasījums pēc jauna vārda bū-
tisku pārmaiņu vēstījumam.

Skaidrojumi
Post-darinājumos iekļauti daudzi un dažādi 

beigu, gala, robežu sasniegšanas un pārkāpšanas 
sa- un paredzējumi: kaut kas ir noslēdzies, pagā-
jis, beidzis savu pastāvēšanu. Sasniegta robežlīni-
ja, aiz kuras sagaidāms kas cits, citāds, savādāks 
un atšķirīgs. Post- vienlaikus raksturo procesa 
noslēgumu un norāda uz jaunu sākumu, uz pār-
maiņām, citu attīstības virzienu, kuram piemīt 
pārejas jeb nenoturīga hibrīdveidojuma raksturs. 

Jēdziens it kā mīkstina un vieglina gala/beigu 
apokaliptiskās noskaņas, vienlaikus saglabājot 
tās, kā teiktu Hēgelis, atceltā veidā kā noliegu-
ma noliegumu. Tas it kā savelk kopā un vispārina 
20. gadsimta beigu neskaitāmo dekonstrukciju 
pieredzi, Deridā postmodernās valodspēles, Mi-
šela Fuko arheoloģijas, Franča Fukujamas vēstu-
res gala manifestu un citus līdzīgus «viņpus» jeb 
post-domājumus. Apokaliptiskais drūmums un 
radikālisms atvieglots pēcpatiesības zīmē, kura 
ļauj iekrāsot cilvēka radīto īstenību dažkārt iro-
niskā, citreiz satraucošā vai pārsteidzošā, bieži 
nostalģiskā vai paradoksālā tonējumā. 

No sen pagājušo Jauno laiku, no Dekarta no-
teiktības un skaidrības vai Kanta apgaismības 
racionālisma atbrīvota, postpatiesība norāda uz 
pieaugošu sarežģītību, nenoteiktību, aptuvenību, 
uz fragmentāru, labilu, marginālu un daudzno-
zīmīgu attieksmi pret realitāti. Vārdnīcu definīci-
jās tā pamatoti skatīta kontekstā ar informācijas 
daudzveidību un tās neiedomājamu pieaugumu, 
ar publisku uztveri un komunikatīvu lietojumu, 
jo bez mūsdienu komunikācijas tehnoloģijām 
diez vai tai būtu iespējams rasties un pastāvēt. 

Postpatiesībā ir samazināta faktu, bet pieaugusi 
viedokļu un interpretāciju klātbūtne, kas noved 
pie emocionālākas, ambivalentākas un paradok-
sālākas uztveres un redzējuma, nekā to pieļā-
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va klasiskā, uz analīzi, datiem un loģisku argu-
mentāciju stingri balstītā prasība. Tā apliecina 
konfliktus, pretrunas, daudznozīmību, ticamību 
kategoriskas pārliecības un entuziastisku pierā-
dījumu vietā. Var būt gan tā, gan citādi. Viss at-
karīgs no interpretācijas, no konteksta, situācijas 
un rāmējuma.

Internetam un digitālajām tehnoloģijām ar 
vēsturē nepiedzīvotu informācijas pieejamību ir 
izšķirošā loma jauna post- pieprasījumā. Tā kā 
minētās tehnoloģijas pieņemts saistīt ar ceturtās 
industriālās revolūcijas (Klauss Švābs (Schwab) 
2017) pieteikumu, postpatiesības apzināšanās 
uzlūkojama par vienu no jaunā, radikālā pavēr-
siena simptomiem.. 

Dažkārt neglābjami rodas nedemokrātiski, drī-
zāk par konservatīviem atzīstami jautājumi. Vai 
tam, ko iekļauj postpatiesības zīme, vispār ir kāds 
sakars ar patiesību? Vai postpatiesība nav patiesī-
bas beigas, nāve, gals? Vai nav jāpārvērtē patiesī-
bas iespējamība un loma? Taču vārds dzīvo savu 
dzīvi. Kopā ar post- pievienojumu tas izsaka un 
ļauj saprast interneta un īpaši sociālo tīklu jau-
no īstenību, nepieredzētu politisko un citu nori-
šu pieejamību dažādos ekrānos, ikviena iespējas 
radīt un raidīt informāciju par sevi un izteikt vie-
dokļus par faktiem un citu uzskatiem. Nākas sa-
mierināties ar pastāvīgu informācijas lavīnu, pie-
rast pie interpretāciju dažādības un, iespējams, 
brīnīties līdzīgi Nīčes Zaratustram, kurš savā tā-
lajā 19. gadsimta nogalē līdzīgi meklēja «jaunu 
patiesību» un, nokāpis no kalniem, bija pārsteigts 
par mežā sastapto veco svēto vīru, kurš vēl nebija 
neko dzirdējis par Dieva nāvi (Nīče 1939, 6).

 Postpatiesība attiecināma ne tikai uz saprātīgo, 
kuram vienīgajam saskaņā ar Hēgeli dotas tiesī-
bas tapt īstenam, bet uz visu, kas radīts, simulēts, 
konstruēts un saukts par laikmetīgu, jo demo-
krātija un tolerance pret citādo, kā arī neoliberālā 
brīvība, vienlīdzība un pieklājīgs politkorektums 
nepieļauj kategorisku robežlīniju novilkšanu 
starp divām galējībām. Iespējams, pārsteiguma 
vietā nākas pierast pie sarežģītākām domāšanas 
un izziņas konstrukcijām, no vienkāršiem pret-
statiem, no bināro opozīciju skaidrības virzoties 
uz niansētāku domāšanu, uz pustoņiem, gra-
dācijām bagātāku uztveri, pieņemot, ka labā un 
ļaunā, sievišķā un vīrišķā, cieņas un necienīgā, 
patiesā un nepatiesā kategorisks nošķīrums ne-
izslēdz daudzus starpstāvokļus.

 Tiktāl postpatiesība it kā būtu neaizstājama 
laikmetīgas — no ierobežojumiem, no tradīciju, 
normu, vērtību kanoniem un dogmām uz laiku 
atbrīvotas — postdomāšanas vārdā. Galu galā, tā 
informatīvā pasaule, kas atklājas mūsdienu poli-
tiskajā un interneta komunikācijā, pieprasa esošā 
vārdu krājuma papildinājumu. 

Bažīgums
Attiecībā uz jauno, citādo, arī uz jaunu vārdu 

ieviesumu, grūti nepiekrist ceturtās industriālās 

revolūcijas pieteicējam — Davosas ekonomikas 
foruma pamatlicējam Klausam Švābam par to, 
ka pārmaiņas var iedvest bailes, tāpēc allaž rodas 
vēlme tām pretoties. Taču vienlaikus pārmaiņas 
paver plašākas iespējas — iepazīt jaunas lietas, 
atsvaidzināt un atdzīvināt nogurušus procesus 
(Švābs 2017).

Kamēr pieaug postpatiesības ietekme, zināt-
nieki dažkārt bažīgi un piesardzīgi raugās uz 
postpatiesības ienākšanu akadēmiskajā pētnie-
cībā un brīdina par nepamatotu aizraušanos ar 
laikmetīgām provokācijām. Pretēji bieži citēta-
jam ASV pašreizējā prezidenta atzinumam par 
pieļaujamiem «patiesībai atbilstošiem pārspīlēju-
miem», zinātnieki aizstāv faktu precizitāti, loģis-
ki stingru racionālu argumentāciju un izmanto 
pārbaudītu pretošanās stratēģiju — zināšanas un 
profesionālismu. Akadēmiskā pētniecība neat-
balsta faktu nomaiņu pret viedokļiem un aizstāv 
pamatotas zināšanas, atgādinot, ka mazāk zino-
šie parasti neapzinās to, ko viņi nezina. Minētais 
apgalvojums nav uzlūkojams par augstprātīgu at-
tieksmi. Tas ieguvis pamatojumu tā sauktajā so-
ciālpsihologu Dunninga-Krīgera efektā attiecībā 
uz pašuztveri un pārākuma apziņu: kaut arī ma-
zāk zinošie zina mazāk, viņi iluzori domā, ka zina 
vairāk, jo nezina, ko viņi nezina, kamēr zinošie 
līdzīgi Sokratam kritiski apzinās savu nezināšanu 
un tiecas pilnveidot sevi. 

Kā atgādina britu filozofs Juliāns Bagini (Baggi-
ni), jebkura patiesība prasa kopšanu līdzīgi dār-
zam, kurā viss savstarpēji saistīts vienotā orga-
niskā veselumā: blakus dzīvotspējīgiem aug vāji, 
iznīkšanai lemti augi; vērtīgais var nemanot ie-
augt nezālēs, ja dārzu nekopj un neravē. Līdzīgi 
arī patiesība var vājināties vai izzust puspatiesību 
nenoteiktībā, melos, viltojumos, mītos un citās 
deformācijās, ja to nekultivē, neaizstāv un nesar-
gā. (Bagini 2017, 107) 

Pakļaušana un pakļaušanās
Kā ne bez ironijas teiktu Francs Kafka, «uztu-

roties kādā sabiedrībā, ir grūti izvairīties no tās 
uzskatiem» (Kafka 1999, 156). Viedokļi, uzskati, 
emocionāli vērtējumi, uz kuriem pārsvarā bal-
stīta postpatiesība, nav nekas lineārs, vienveidīgs 
un noturīgs. Tie vārās, atvainojiet, laikmetīgāk — 
cepas atklātā publiskā telpā, par kuru savulaik 
Vācijas filozofs Jirgens Hābermāss (Habermas) uz-
rakstījis nebeidzami citētu doktora darbu Publis-
kās sfēras strukturālā transformācija attiecībā uz 18. 
gadsimta pārvērtībām, kad tikko par publiskās 
apziņas galveno noteicēju sevi pieteica prese un 
notika tās ziņu apspriešana kafijas namos, salo-
nos, ietekmējot politiku un ikviena uzskatus.

Vēsturisko preses izdevumu vietā mūsdienās, 
kā labi zināms, ikvienam ir pieejams datu, stāstu 
un viedokļu jeb digitalizētas informācijas bezga-
līgais okeāns. Tiešu personisko kontaktu, aci pret 
aci vietā komunikācija pārsvarā notiek pastarpi-
nāti un bieži arī anonīmi. Kam ticēt, uzticēties, 
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uz ko paļauties dažādajās, bieži pretrunīgajās 
interpretāciju, viedokļu sadursmēs? Ko atzīt vai 
ko neatzīt par patiesību, kad pārsvarā nepastāv 
iespēja patstāvīgi vērot notikumus un pārbaudīt 
faktus? Kā nošķirt patiesas no viltus ziņām? Kā 
nepakļauties politiskiem solījumiem un pareģo-
jumiem, kuru nesaprātīgā vai postošā patiesība 
atklāsies rīcības sekās — ne tikai privātajos, bet 
kopienu un valstu turpmākajos likteņos? Vis-
beidzot — kādas robežas ievērot pašam, ar savas 
privātās patiesības vēstījumu — ar bildi, blogu, 
stāstu — piedaloties neierobežotā un grūti kon-
trolējamā informācijas ražošanā internetā?

Tas, kas satrauc veselā saprāta cilvēkus un inte-
lektuāļus mākslā, mediju komunikācijā, ir post-
patiesības nemanāmā izmantošana kādu slēptu 
interešu un savtīgas varas manipulatīvam atbal-
stam. Nemiera pamatā ir patiesība par to, ka vie-
dokļi, kuri nebalstās uz faktiem un argumentāci-
ju, izplatās dažkārt pat ātrāk un iespaidīgāk par 
dziļu un zinošu kopsakara analīzi. Uz faktiem un 
argumentāciju nebalstītus viedokļus, pat ja tie 
nav meli vai viltus ziņas, var viegli izmantot hip-
notiski pakļaujošai ietekmei. Piemēram, Krievi-
jas prezidenta Vladimira Putina Tveras mašīnbū-
ves rūpnīcas apmeklējuma laikā turpat uz vietas 
televīzijas kameras priekšā it kā nejauši izteiktā 
uzslava par saražotajiem vagoniem ar piebildi, ka 
tie esot labāki par pasaules līmeņa produkciju, 
nebalstās ne uz salīdzinošiem faktiem, ne argu-
mentiem, taču līdzīgi reklāmai autoritatīvi vir-
za auditoriju patriotiskam lepnumam par Krie-
vijas valsti un tās varenajām iespējām pasaules 
tirgū. Postpatiesību komunikācija var izrādīties 
efektīvāka par patiesības vēstīšanu, ievirzot uz-
ticēšanos slavinājumu vadītai ietekmējošai rek-
lāmai, programmām, idejām un piedāvājumiem. 
Postpatiesības pakļaujošo rezultativitāti ne ma-
zāk par britu un amerikāņu balsojumiem esam 
piedzīvojuši arī Eiroparlamenta vai Saeimas vēlē-
šanās Latvijā, kad ar blīvas reklāmas un plānotu 
polittehnoloģiju starpniecību var panākt absur-
du, veselam saprātam maz atbilstošu iznākumu.

Individuālas izvēles diskomforts
No pakļaušanās reklāmu patiesībām, viltus zi-

ņām, manipulatīvām puspatiesībām, kuras nere-
ti provokatīvi ietērptas patiesību pievilcīgajā iz-
skatā, varētu atturēt patstāvīgi, šaubās un kritiskā 
domāšanā iegūti uzskati par politiku, valsti, dzīvi, 
tās mērķiem un līdzekļiem.

Savulaik vācu filozofs Hēgelis izteicies par to, 
ka kunga vara ir atkarīga no kalpa, no tā, ka vi-
ņam blakus ir vienmēr paklausīt gatavais kalps. 
Berlīnes Universitātes profesora spoži uzrakstī-
tā kunga un verga attiecību dialektika nav pagā-
jusi garām viņa lekciju klausītāja Kaspara Šmita 
(Maksa Štirnera) anarhistiskai domāšanai: tad, 
kad beigsies paklausība, beigsies tūlīt arī vara un 
kundzība, tāpēc vispirms ir jāapzinās pakļautības 
gatavība sevī pašā un jāatbrīvojas no tās iekšē-

ji, sevī, lai uzmanītos no kalpības jebkurai ārējai 
varai un ietekmei (Greiems, 2005). Anarhistiskais 
protests, kritiskums, nepakļaušanās un pašno-
teikšanās atzīstama par brīvības, pašapziņas un 
neatkarības zīmi, par apzināti kultivējamu dis-
lojalitāti pret autoritātēm un varas lietām. Lai 
tās mainītu, vispirms ir jāuzrauga un jāpilnveido 
katram pašam sevi. 

Taču patstāvīga savas uzskatu sistēmas izveide 
prasa laiku un piepūli. Izvēle par labu vienai vai 
otrai patiesībai nav viegla un vienkārša. Tā izrā-
dījusies smaga un mokoša pat pārliecības cilvē-
kiem, par kādu, piemēram, atzīts anarhistiskais 
latviešu dumpinieks Eduards Veidenbaums. Sa-
glabājusies viņa vēstule draugam un studiju bied-
ram Eduardam Treimanim-Zvārgulim 1890. gada 
5. jūlijā: «Velns lai parauj, cik pārāk garlaicīga tā 
pasaule ir, gudro, cik gudrodams, nekāda mērķa 
nevar atrast dzīvei, visi ideāli, tuvāk apskatot, iz-
rādās no tārpiem izēsti, un galu galā tev jāpaliek 
vai nu lopam, kas nekā nedomā cita, kā tik par 
ēšanu, jeb pesimistam.» (Veidenbaums 1926, 672) 
Kas lai zina, aiz izmisuma, šaubām vai patstāvī-
gas pārliecības, Veidenbaums ņēma un uzrakstīja 
savu svabadā gara manifestu ar radikālu aicinā-
jumu «Mosties!»... 

Lai atvieglotu izvēli sarežģītās, par krīzi atzītās 
situācijās, nereti pieprasīts glābējs — autoritāte, 
pravietis, gudrais. Paļaušanās uz pravieša patiesī-
bu vienlaikus ir krīzes un izejas meklēšanas zīme, 
kā to apliecina režisora Viestura Kairiša Oskara 
Vailda (Wilde) Salomes interpretācija Nacionālajā 
teātrī. Pieprasījums izaug no neapmierinātības ar 
savu apkaimi, laiku, tagadni, sabiedrību vai valsti. 
Neapmierinātību nevar vienmēr paust viegli un 
jautri, tās patiesību nav iespējams izturēt ilgsto-
ši bez risinājuma. Atšķirībā no daudzu ironiskas, 
kritiskas vai apokaliptiskas attieksmes pravie-
tis parasti nāk ar pozitīvu nākotnes programmu. 
Kaut arī bieži utopiska un praktiski neīstenoja-
ma, tā tomēr piedāvā cerību un iedvesmo meklēt 
risinājumu nepieņemamam stāvoklim darbībā. 
Pravieša loma atklājas ietekmē un ierosinājumā 
mainīt un pārveidot ieilgušos procesus un stā-
vokļus. 

Tomēr dažkārt palikt uz robežas izrādās ērtāk 
un mierīgāk. Nekas nav jāaizstāv, nekam nav jā-
pretojas. Ne par vienu, ne otru patiesību atbildība 
nav jāuzņemas. Daudz ērtāk izvēlēties par savas 
dzīves mērķi nevis patiesības meklējumus, bet 
privātu labklājību, laimīgu ērtību, izklaidi vai pa-
tērnieciskas eksistences baudas. Jāatzīst, ka Lat-
vijā 21. gadsimta otrā desmitgade diez vai atzīs-
tama par lielu patiesību un inovatīvu vai globālu 
ideju laiku. Par to liecina kaut vai elektronisko 
mediju ikrīta ziņu provinciālā pieticība, kura la-
bākajā gadījumā sākas un beidzas ar lietišķām 
laika vēstīm, ierēdniecisku lēmumu vai tālumā 
esošu dzīvības bojāeju statistiku. Pārņem gluži 
vai priecīgs atvieglojums — ceturtās industriālās 
revolūcijas radikālo pārmaiņu klātbūtni cilvēkos 

Skaidrīte Lasmane raksts Vārda dzimšana 
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un attiecībās vai kara, terorisma upuru bīstamību 
pagaidām tuvumā nejūt. Kas cits, ja ne privātās 
dzīves laime, nevis, kā izrādās, bieži veltīga cīņa 
par kādu patiesību, kura prasa upurus, atzīsta-
ma par visparastāko ikdienas eksistences mērķi. 
Kā teiktu filozofs Agambēns, «tāpēc cilvēkbūt-
nes, kuru varā ir darīt vai nedarīt kaut ko, gūt pa-
nākumus vai zaudēt, atrast vai pazudināt sevi, ir 
vienīgās būtnes, kuru dzīvē uz spēles ir likta lai-
me, vienīgās būtnes, kuru dzīve nedziedināmi un 
sāpīgi ir pakļauta laimei» (Agambēns 4).

Par robežām 
Eduarda Olbija (Albee) luga Kas ir Silvija? Jau-

najā Rīgas teātrī uzlūkojama par precīzu mūs-
dienu labklājīgās sabiedrības un postpatiesības 
situācijas atveidojumu. Pārticīgai paraugģime-
nei, kurā valda iecietība, demokrātija un brīvība, 
pēkšņi jāsastopas ar kaut ko dīvainu — uzticama 
vīra un slavena piecdesmitgadīga arhitekta nepa-
rastām seksuālām attiecībām. Industriālā lielpil-
sētas vide un Gijam Deboram precīzi atbilstošā 
izrādes (spectacle) sabiedrība ar tās pārticību, ārē-
ju nesatrauktību, mākslīgumu un neīstumu tiek 
pēkšņi iracionāli nomainīta pret dzīvnieka, pro-
ti, kazas acu dabiskumu un neīstenotu vēlmju īs-
tumu. Dzīvnieki, saprotams, neko nenojauš par 
geju lepnumu vai Lesbas salas un citām poētis-
kām cilvēku baudām, bet paliek dzimumu skaid-
ri nodalītā dabiskumā un īstumā. Lepošanās ar 
piederību homoseksuālām un citām laikmetīgām 
identitātēm vai #MeToo kustībām tiem sveša. 

Ģimene, kura ir iecietīgi, atbilstoši politkorek-
tam liberālismam, uztvērusi sešpadsmitgadīgā 
dēla atzīšanos piederībā geju seksualitātei, pēc 
jaunās patiesības atklāšanās kategoriski nostā-
jas pret zoomīlestību, kādu to gaumīgi un estē-
tiski piedāvā 2000. gadā rakstītā Eduarda Olbi-
ja luga un Jaunā Rīgas teātra uzvedums ar visu 
tā simbolisko industriālās urbānās pasaules un 
dabas pretstatījumu. Beidzot rāmajā laimīgumā 
izaug neviltots riebums, nekontrolēta agresija, 
protests, visnotaļ patiesa un stihiska pretreakcija 
— zoofilijas nepieņemšana. Vispieļautības un ie-
cietības trauslais mākslīgais veidojums sabrūk. Ir 
tomēr vērtību robežas, aiz kurām, izrādās, ieras-
tā liberālā iecietība vairs nav saglabājama. Provo-
katoriska un problemātiska izrādās brīva izvēle, 
kad tā kļūst nesavienojama ar stabilām civilizētas 
sabiedrības patiesībām, normām un izjūtām. Da-
biskuma un dzīvnieciskuma robežu sapludinā-
jums un nepieciešamība nošķirt režisores Māras 
Ķimeles interpretācijā atstāta skatītāju izlemša-
nai postpatiesīgā domāšanā.

Postpatiesība it kā nepieprasa noteiktu un pār-
liecinošu norobežošanos no vienas vai otras galē-
jības un ļauj palikt uz robežas starp abām vai ne-
domājot toleranti pieņemt jebkuru no tām. Tā ir 
iespējams atbrīvoties no neatrisināma nozīmju un 
jēgas mezglojuma, kā arī atbilstošas izvēles sloga.

Ietekmei un ticībai, kā zināms, pakļauj un pa-

kļaujas nemanot. Var rasties pieradums pie neno-
teiktības, abējādības, nesavienojamā savienoša-
nas, patiesības simulācijas un citiem tehnoloģiski 
atvieglotiem veidojumiem. Tad postpatiesības 
emocionālo un nenoteikto situāciju dažkārt pa-
līdz izšķirt morāle. Taču arī morāles un tikumu 
robežas vairs nav tik pašsaprotamas. Tālajā as-
toņpadsmitajā — apgaismības — gadsimtā ar Ima-
nuelu Kantu, izrādās, veltīgi domāja, ka «tikumī-
bas un patmīlības robežas nospraustas tik skaidri 
un asi, ka pat visparastākā acs nevar nepamanīt, 
kas pieder pie vienas un kas — pie otras» (Kants 
1988, 65). Tad, ja kāds mēģinātu attaisnot savu 
pašlabumu vai muļķīgo rīcību un teiktu, ka viņš 
rīkojies morāli un gudri, racionālismā un saprātā 
radinātais «vai nu sāktu smieties viņam sejā, vai 
ar riebumu no viņa novērstos» (Turpat, 64).

Kādreiz, kad meli bija stingri nošķirti no patie-
sības, to atmaskojums izraisīja kaunu ne tikai me-
lotājā, bet arī vērotājā no malas. Tad melu nākša-
na atklātībā bija apkaunojoša, smaga un sāpīga. 
Daudz atvieglotāk var justies labilā ambivalences 
pozīcijā, kur viena patiesība neizslēdz otru un mie-
rīgi pastāv līdzās. Nepierādāmībā postapatiesības 
priekšstatam nākas atcerēties kādreizējo studiju 
biedreni, kura, vērodama pavisam mikroskopiska 
šuneļa drebelīgo gaitu, šaubīgi prātoja postpatiesī-
bas manierē: tā kā būtu suns, tā kā nebūtu.

Vēstījums
«Mēs, latvieši, tagad dzīvojam tik lielā laikā, kā-

dus vēsture liek piedzīvot tikai izredzētām paau-
dzēm. Pēc gadu desmitiem, kad pa šīm ielām un 
šiem lauku ceļiem staigās citu ļaužu paaudzes, tās 
ar izbrīnīšanos un godbijību ies garām kapiem, 
kur atdusēsies mūsu laikmets un šī laikmeta vei-
dotāji. Viņi sacīs mūs laimīgus esam, ka mums ir 
bijusi izdevība būt varenu notikumu līdzdalīb-
niekiem un lieciniekiem,» — tā par nešaubīgi at-
zītu jaunradīto Latvijas valsti un savu vietu tajā 
1936. gadā pravietiski rakstīja dzejnieks un pub-
licists Edvarts Virza (Virza 2008, 908). Viņš, pro-
tams, nevarēja paredzēt, ka postpatiesības laik-
mets atzīs viņa viedokli par lokāli piepaceltu un 
pārlieku kategorisku. 

Vienlaikus ne mazāk pravietiski, tomēr satrau-
cošāk un daudz brīdinošāk izskan to pārmaiņu 
vēstījums, kas izteikts 21. gadsimtā jau vairāk-
kārt pieminētās ceturtās industriālās revolūcijas 
kopsakarā, par kuru tās pravietis un raksturo-
tājs Klauss Švābs izteicies pavisam nedivdomīgi 
un pārliecinoši: «Mēs esam tās revolūcijas sāku-
mā, kas fundamentāli mainīs mūsu dzīves veidu, 
darbu un savstarpējās attiecības. Sava vēriena un 
sarežģītības ziņā ceturtā industriālā revolūcija 
nelīdzināsies nekam, ko cilvēce ir piedzīvojusi ie-
priekš.» (Švābs, 2017, 1) 

Iespējams, postpatiesība ir tikai viens no di-
gitālo tehnoloģiju izraisīto radikālo pasaules 
uztveres pārmaiņu sākuma pirmajiem vēstīju-
miem. Ê
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viedoklis

Padomju režīma laikā gūto pieredzi joprojām 
ir problemātiski objektīvi un neitrāli izvērtēt. 
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 90. gadu 
sākumā dominēja uzskats, ka likvidējams viss, 
kas bija ieviests absolūtā ļaunuma — padomju 
varas — gados, jo tas ir mums svešs gan ideo-
loģiski, gan juridiski, gan emocionāli. Arī paš-
laik, veicot zinātnisku padomju valsts un tiesī-
bu vēstures izpēti, man ir grūti abstrahēties no 
daudziem Latvijas Republikas pilsoņiem noda-
rītā neatgriezeniskā ļaunuma, kas ir saglabājies 
tautas dzīvajā atmiņā un tiek izgaismots aizvien 
plašāk jaunākajā latviešu literatūrā un filmās. 

Padomju režīmā piedzimušie
Lielākajai daļai no mūsu valstī šodien dzīvo-

jošajiem cilvēkiem mūžs sācies vēl Padomju Sa-
vienībā. Šai sabiedrības daļai, arī raksta autorei, 
tas nav tikai abstrakts okupācijas laiks, bet gan 
dzīves gadi, «izdzīvotāja» pieredze, bērnības, 
jaunības atmiņas — skolas gaitas, pirmā mīles-
tība, uzticama draudzība, runāšana un rakstīša-
na «starp vārdiem un rindiņām». Neslēpšu, sa-
vulaik ir izjusts gluži cilvēcisks prieks, kas tieši 
vai netieši ir saistīts arī ar kaut ko «padomisku». 
Piemēram, mūsu klases gandarījums par uzva-
ru ierindas skates konkursā vai mans diploms 
par 1. vietu Rīgas Proletāriešu rajona «padomju 
valsts un tiesību pamatu» olimpiādē... 

Ir notikuši dziesmu, bērnības un kapu svēt-
ki, ir strādāts, mīlēts, radīta augstvērtīga māksla 

un zinātne, sportā sasniegti olimpiskie augstu-
mi arī padomju Latvijas gados. Mēs esam prie-
cājušies un lepojušies ar sevi, arī dzīvojot oku-
pācijas ēnā. Vai esam kaut kādā ziņā nepilnīgi 
(krievu val. ущербные) tāpēc, ka esam to piere-
dzējuši un piedalījušies? Un — vai visi?

Nerunā, bet klusē 
No vienas puses, Latvijas sabiedrībai nav vēl-

mes pārvilkt svītru pāri jebkam, kas izdarīts 
un piedzīvots no 1940. līdz 1990./1991. gadam. 
No otras puses, mēs cenšamies bez vajadzības 
nerunāt par padomju laika pieredzi, notiku-
miem, to it kā svītrojot no kolektīvās atmiņas. 
Pētniecībā esmu saskārusies ar «klusēšanas sie-
nu», proti, cilvēki, kas bija amatos padomju va-
ras laikā, izvairās par pieredzēto un darīto runāt. 
Savukārt, ja runā, tad cenzēti — cenzē savas pub-
liskās biogrāfijas, svītrojot dalību komjaunatnē, 
partijā, ar padomju varu saistītos apbalvojumus.

Mēs atjaunojām 1918. gada 18. novembra 
valsts neatkarību, taču «pārlēkt» pāri savai dzī-
vei no 1940. gada uz 1990./1991. gadu nemaz 
nav iespējams. Mums ir nepieciešams izvērtēt 
un saprast, kā šis laikaposms mūs ietekmējis. 

Valsts — tie ir cilvēki
Latvijas valsti 20.  gadsimta beigās atjauno-

jām tieši mēs, padomju Latvijā dzīvojošie. Lai 
cik plašs un nozīmīgs bija trimdas tautiešu at-
balsts, taču Baltijas ceļā un uz barikādēm 1991. 
gada janvārī stāvējām mēs paši. 

Precīzos vārdos neizvērtētais un nedefinē-
tais padomju periods mūsdienu Latvijā rada 
«pārpratumus» starp dažādām paaudzēm. 
Spilgtākais šāds piemērs ir 2012. gadā toreizē-
jās labklājības ministres Ilzes Viņķeles teiktais 
par pensionāru nabadzību Latvijā: «Viņi, kas 
nāk no padomju laikiem, saka, ka ir maksājuši 
nodokļus, strādādami rūpnīcās (padomju laikā 
gan nebija tāda jēdziena kā nodokļu maksāša-
na), un pārmet, ka viņu stāžs ir liels, bet pen-
sija niecīga, to valsti viņi ir būvējuši, un tā ne-
maz nav atšķirīga no šodienas Latvijas. Skarbā 
patiesība diemžēl ir tā, ka tās ir divas dažādas 
pasaules, un viņu pienesums citai valstij nevar 
tikt adekvāti novērtēts šeit.»

Vai Latvijas Republika tika atjaunota klajā 
laukā bez infrastruktūras, bez pilsētām un cie-
miem, bez rūpniecības, lauksaimniecības, flo-
tes? Lai arī Abreni mēs diemžēl neatguvām, 
Latvijas Republika tika atjaunota Latvijas PSR 
robežās — ar pilsētām, namiem, veikaliem, te-
ātriem un bibliotēkām, skolām. Šie labumi bija 
radīti gan vēl starpkaru laika Latvijas Republi-
kā, gan Latvijas PSR. 

Padomju valsts posma noliegšana un «svītro-
šana» no kolektīvās atmiņas noved pie netaisnī-
bas pret to sabiedrības daļu, kas Otrā pasaules 
kara beigās bija spiesta vai pati izvēlējās palikt 
dzimtenē. Taču, ja tā nebūtu palikusi te uz vietas, 
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turpinājusies un turējusies pie savas latvietības, 
tad 20. gadsimta beigās nemaz nebūtu, «kas» at-
jauno un «ko» atjaunot. Jo valsts — tie ir cilvēki. 

Izkārtņu nomaiņa?
Mēs esam sāpēs un pārbaudījumos rūdīti iz-

dzīvotāji. Taču — kāpēc pašlaik, dzīvojot savā 
valstī, latvieši pašķīst pāri robežām, meklējot 
īsto laimi svešatnē? Manuprāt, galvenais cēlo-
nis šiem sociālajiem procesiem ir mūsu tautā 
gruzdošā netaisnības apziņa. Mēs atguvām ne-
atkarību, bet neguvām gandarījumu par pārdzī-
voto netaisnību, pazemojumiem un ciešanām. 
Netika izvērtēti pagātnes notikumi, katram no 
to dalībniekiem saņemot pēc nopelniem. Ikvie-
nai sabiedrībai ir ļoti svarīgi taisnīgi apbalvot 
varoņus un sodīt noziedzniekus. Taču padomju 
okupācijas laika nodarījumi tika it kā paslau-
cīti zem tepiķīša. Palika starp rindiņām, jo ne 
varoņi dabūja savus «zelta kroņus», ne ļaunda-
ri «dejoja uzkarsētās dzelzs kurpēs». Pēc Lat-
vijas Republikas atjaunošanas 90. gadu sākumā 
bija tikai pāris tiesas procesi pret padomju va-
ras darboņiem. Ilgu laiku Latvijā bija viens no-
ziedznieks pret Latvijas valsti — Alfrēds Rubiks, 
viens čekists — Juris Bojārs, viens kara noziedz-
nieks — Vasilijs Kononovs. 

Kā tad tā? Pastāvēja taču vesela totalitāras 
valsts izveidota, labi pārdomāta un efektīva cil-
vēku pakļaušanas sistēma?

Atjaunotā Latvijas valsts turpināja veidoties, 

izmantojot Latvijas PSR veco valsts pārvaldes 
aparātu: policistus, tiesnešus, skolu direktorus, 
ierēdņus utt. Tie paši skolu direktori, kas 1. sep-
tembrī ar bērniem reiz gāja likt puķes pie Ļe-
ņina pieminekļa, tikpat lepni un apzinīgi devās 
pie Brīvības pieminekļa. Prokuratūra gan sti-
hiski «pašlustrējās»: sašķēlās, Latvijas Repub-
likai lojālajiem prokuroriem nostājoties vienā 
pusē, bet padomju valsti atbalstošajiem palie-
kot citā organizācijā. 

Tā Latvijas PSR pārtapa Latvijas Republikā, 
lielākajai daļai «atslēgas» amatos strādājošo cil-
vēku paliekot savās vietās un amatos. Tāpēc tau-
tai zemapziņas līmenī ar laiku iegūla atziņa: no-
mainījām tikai izkārtnes, bet tā — viss pa vecam.

Vai cilvēki, kas saglabāja amatus, darīja savu 
darbu slikti vai godīgi? Es nezinu, un neviens 
nezina, jo netika vērtēts ne viņu darbs, ne loja-
litāte atjaunotajai Latvijas valstij.  

Nesen izrādījās, ka manas skolas direktore ko-
muniste savulaik aizstāvējusi brīvdomātājus sko-
lēnus un devusi darbu skolotājiem disidentiem, 
bet kāds «bezpartejiskais» skolotājs centies ie-
darbināt padomju represīvo mašīnu pret manu 
klasesbiedreni. Kuram no viņiem jaunajos aps-
tākļos būtu vajadzējis savu amatu saglabāt? 

Skaidrība un — piedošana vai sods
Tas, ko nekavējoties izdarīja igauņi, poļi un 

vācieši pēc padomju sistēmas krišanas, bija lus-
trācija. Ikviens, kura darbs bija saistīts ar valsts 
varu, tajā skaitā profesori un skolotāji, pirms 
drīkstēja turpināt darbu, tika pārbaudīti. Indi-
viduāli vērtēja personas dzīvi totalitārā režīma 
laikā, sadarbību ar represīvajiem orgāniem utt. 
Latvijā lustrācija kā valsts pārdomāts, visaptve-
rošs process ar mērķi atjaunot vēsturisko tais-
nīgumu nav notikusi. 

Tiesa, visai drīz tika atjaunots vēsturiskais 
ekonomiskais taisnīgums, sākot denacionalizā-
cijas procesus. 

Tomēr arī pēc vairākām desmitgadēm jau ne-
atkarīgā valstī mēs saprotam, ka bez lustrācijas 
Latvijā nav iespējams pilnībā atjaunot vēsturis-
ko taisnīgumu. Mums ir tiesības zināt patiesību 
par savu pagātni. Kas ir darījis, ko ir darījis, kas 
ir cietis, cik smagi ir cietis, kā par savu nodarī-
jumu ir sodīts vainīgais. Pat ja vienīgais, ko vai-
nīgais saņēma no padomju varas, bija dzīvoklis, 
ko vēlākos laikos tas privatizēja, vai varam runāt 
par vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu? 

Mums īsti nav bijusi iespēja izsāpēt padomju 
režīma laiku un dzīvot tālāk ar atjaunotu sirdi. 
Lai izsāpētu, vajag piedot. Lai piedotu, vainīga-
jam nepieciešams atzīt savu nodarījumu, lūgt un 
saņemt piedošanu, vai arī tikt taisnīgi sodītam. 
Tas nav noticis, un tā mēs dzīvojam tālāk, gan 
upuri, gan pāridarītāji, un jau gandrīz 30 gadu 
izliekamies, ka viss ļaunums nācis no ārpuses. 
Tomēr arī novēlots taisnīgums noteikti ir labāks 
par liekulīgu klusēšanu. Ê73
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vēsture

Pēc krāšņajām valsts simtgades zalvēm šogad 
15. decembrī būtu atzīmējams vēl viens noti-
kums: 35 gadi kopš Latvijas pretestības kustības 
dalībnieka Gunāra Astras pēdējā vārda, kuru viņš 
teica Latvijas PSR Augstākajā tiesā un kura tek-
stu jau dažas dienas vēlāk pārraidīja Rietumu ra-
diostacijas. Šā pēdējā vārda nozīmi apliecina kaut 
vai tas, ka šodien, 30 gadus pēc Astras nāves un 
vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu pēc PSRS sabru-
kuma, to joprojām atceras, citē un izceļ kā nozī-
mīgu. Pat rets literārs sacerējums var lepoties ar 
tādu publicitāti. Tādēļ ir vērts atcerēties, kas to-
reiz — 1983. gadā — notika.

Biogrāfija
1982. gada 10. novembrī nomira viens no ilg-

gadīgākajiem PSRS vadītājiem Leonīds Brežņevs. 
PSKP CK ģenerālsekretārs nekad nebija izcē-
lies ar īpaši augstām intelektuālām spējām, taču 
mūža pēdējos gados pilnībā bija pārvērties par 
karikatūru  — pat uz papīra priekšā uzrakstītas 
runas viņš nolasīja ar lielām grūtībām, tā kļūs-
tot par simbolu visai tā laika vecīgajai PSRS aug-
stākās varas elitei. Šī valdošās elites intelektuālā 
degradācija bija kļuvusi tik acīmredzama, ka vei-
dojās paradoksāla situācija — kamēr PSRS avīzes, 
televīzija un citi masu informācijas līdzekļi tur-
pināja atkārtot visiem sen apnikušos štampus par 
Brežņevu un pārējo Politbiroju kā «Ļeņina darba 

turpinātājiem», vienkāršie padomju cilvēki par to 
visu paklusām smējās un stāstīja anekdotes. 

Tomēr viens cilvēks šajā Brežņeva līdzgaitnie-
ku kohortā, lai arī nebija daudz jaunāks un fiziski 
veselāks, tomēr jūtami atšķīrās no pārējiem. Un 
politiskās nozīmes ziņā viņš 1982.  gadā bija iz-
virzījies par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem 
(ja ne pašu ietekmīgāko) Padomju Savienībā. Viņa 
vārds bija Jurijs Andropovs.

1914.  gadā Stavropoles guberņā dzimušais 
Andropovs 1930.  gadā iestājās komjaunatnē, 
1939. gadā — Vissavienības Komunistiskajā (boļ-
ševiku) partijā (tā toreiz sauca PSKP) un ātri vien 
pievērsās karjerai partijā. No 1954. līdz 1957. ga-
dam Andropovs bija PSRS sūtnis Ungārijā, un tie-
ši viņa darbību šajā valstī uzskata par pagrieziena 
punktu viņa turpmākajā karjerā. 1956. gada ru-
denī Budapeštā sākās studentu nemieri, kas drīz 
vien pārauga par sacelšanos visā Ungārijā. Pro-
maskaviskā valdība, pat neraugoties uz Ungārijā 
dislocētā PSRS karaspēka atbalstu, strauji zaudē-
ja kontroli pār notikumiem. Oktobra beigās Un-
gārijā tika izveidota jauna valdība ar Imri Naģu 
priekšgalā, kas pieprasīja izvest no Ungārijas pa-
domju armiju, deklarēja Ungārijas izstāšanos no 
Varšavas pakta un pasludināja Ungārijas neitrali-
tāti. Šajā situācijā Andropovs nodemonstrēja īsti 
makjavelliskas spējas. Tieši viņš esot pārliecinājis 
Imri Naģu, ka PSRS karaspēks neiebruks Ungā-
rijā, un vienlaikus aktīvi centās pārliecināt PSRS 
vadību par šāda iebrukuma nepieciešamību. Re-
zultāti ir zināmi. Ungārijas revolūcija tika noslīci-
nāta asinīs, bet Imre Naģs — pakārts.

Acīmredzot PSRS vadītāji augstu novērtē-
ja Andropova lomu šajos notikumos, jo pēc at-
griešanās no Ungārijas sākās straujš viņa karjeras 
kāpums PSKP Centrālās komitejas aparātā. Jau 
1962. gadā Andropovs ieņēma PSKP CK sekretāra 
amatu, kas tolaik nozīmēja piederību augstākajai 
PSRS varas elitei. 

Starp citu, Andropovs bija arī ilggadīgs PSRS 
Augstākās Padomes deputāts. Šodien jau aiz-
mirsts ir fakts, ka no 1962.  līdz 1966. gadam viņš 
šajā tīri dekoratīvajā institūcijā formāli pārstāvē-
ja Latvijas PSR...

1967.  gada maijā Juriju Andropovu iecēla par 
PSRS Valsts drošības komitejas priekšsēdē-
tāju. Šajā amatā viņš pavadīja 15  gadus — līdz 
1982.  gada maijam. Tik ilgi Padomju Savienī-
bas drošības iestāžu vadībā nebija atradies ne-
viens cits. Tieši šajā laikā Andropovs nostiprinā-
ja gan savas pozīcijas PSRS varas augstākajā elitē 
(1973. gadā viņš kļuva arī par Politbiroja locek-
li), gan arī ievērojami palielināja VDK lomu PSRS 
pārvaldes aparātā. Vēlākais «perestroikas arhi-
tekts» Aleksandrs Jakovļevs atceras, ka Brežņe-
vam paticis laiku pa laikam izteikt indīgas piezī-
mes gandrīz par visiem saviem līdzgaitniekiem. 
Vienīgie izņēmumi bijuši Mihails Suslovs, kuru 
pamatoti uzskata par Brežņeva laika «pelēko kar-
dinālu». Otrs bijis Andropovs. 1982. gada janvā-
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rī Suslovs nomira, bet novembrī nomira arī pats 
Brežņevs. Ceļš uz PSRS vadītāja amatu bija vaļā. 
1982. gada novembrī Andropovs kļuva par PSKP 
CK ģenerālsekretāru, t. i., faktisko Padomju Sa-
vienības vadītāju — ar ilggadīga PSRS galvenā če-
kista pieredzi un reputāciju. 

«Disciplīna»
Nākamajās dienās pēc Brežņeva nāves Latvijas 

kompartijas CK ziņoja Maskavai, ka «republikas 
darbaļaudis» pārdzīvo «smago zaudējumu». Iz-
skanēja pat vēstījumi, ka «Leonīda Iļjiča Brežņe-
va vārds uz mūžiem paliks latviešu tautas sirdīs 
kā iedvesmojošs piemērs pašaizliedzīgai kalpo-
šanai dzimtenei». Šodien izklausās smieklīgi, bet 
tolaik šādi izteikumi ietilpa kompartijas radītās 
jaunvalodas «obligātajā repertuārā». 

«Republikas darbaļaudis» partijas dokumen-
tos ne tikai sēroja par mūžībā aizgājušo Brežņe-
vu, bet  arī ar «dziļu gandarījumu» uzņēma Jurija 
Andropova ievēlēšanu par PSKP CK ģenerālsek-
retāru. Šādiem paziņojumiem tolaik bija tikai ri-
tuāls raksturs. Lai ko atskaitēs «republikas darba-
ļaužu» vārdā rakstīja LKP vadība, ne «republikas 
darbaļaudīm», ne arī pašai LKP vadībai nebija 
praktiski nekādu iespēju ietekmēt to, kurš kļūs 
par jauno Kremļa saimnieku. Un visi to zināja.

Andropovs kļuva par PSRS vadītāju salīdzino-
ši nepateicīgā laikā — valsts ekonomika jau labu 
laiku turējās virs ūdens, galvenokārt pateicoties 
labvēlīgai konjunktūrai naftas tirgū. Neraugoties 
uz pastāvīgajām slavas dziesmām presē, radio 
un televīzijā par kārtējiem PSRS sasniegumiem 
lauksaimniecībā, rūpnieciskajā ražošanā un visās 
citās jomās, faktiski PSRS ekonomika jau gadiem 
atradās diezgan dziļā krīzē, un vismaz daļēji šo 
problēmu apzinājās arī Kremlī. 

Kļuvis par PSRS vadītāju, Andropovs jau vie-
nā no pirmajām runām PSKP CK plēnumā 
1982. gada 22. novembrī cita starpā uzsvēra, ka 
«enerģiskāk jāizvērš cīņa pret jebkādiem partijas, 
valsts un darba disciplīnas pārkāpumiem». Maz 
ticams, ka tolaik kāds šai frāzei pievērsa īpašu 
uzmanību  — partijas vadoņu runas parasti bija 
tik garlaicīgas un vienveidīgas, ka vairums PSRS 
iedzīvotāju par tām neinteresējās vai izmanto-
ja kā izejmateriālu jaunu anekdošu sacerēšanai. 
Tomēr arī vēlākajās runās Andropovs vairākkārt 
mēdza piesaukt «disciplīnu», bez kuras attīstība 
neesot iespējama. Acīmredzot «disciplīna» visas 
valsts mērogā Andropovam izskatījās pēc līdzek-
ļa, ar kuru varētu atrisināt ja ne visas, tad vismaz 
lielākās PSRS problēmas.

Ārēji vismaz dažās jomās «disciplīnas» ievie-
šana likās visai attaisnojama. Tolaik cilvēki darba 
laikā darbavietās bieži rīkoja tā sauktās «pīppau-
zes». Dzeršana Padomju Savienībā bija sasniegu-
si tādus apmērus, ka daudziem ierašanās darbā 
vairāk vai mazāk iereibušā (vai pat galīgi piedzē-
rušā) stāvoklī bija kļuvusi par ikdienu. Vara šādas 
parādības vēlējās ierobežot un samazināt. Prob-

lemātiski bija tas, ka varas pārstāvji paši nereti 
kultivēja šādu dzīvesveidu un vairums nespēja 
saprast šo parādību cēloņus. Tos vislabāk rakstu-
roja kārtējā padomju anekdote: viņi izliekas, ka 
mums maksā, mēs izliekamies, ka strādājam.

«Disciplīnas» ieviešanu ietekmēja arī Padom-
ju Savienībai raksturīgie pārspīlējumi. Ja reiz 
priekšniecība devusi uzdevumu «disciplīnu» ie-
viest, tad noteikti ir jāatrod tās pārkāpēji. Rezul-
tātā «disciplīnas» ieviešana praksē brīžiem sa-
sniedza visai groteskas formas  — miliči un citi 
varas pārstāvji sāka darba laikā veikalos un ka-
fejnīcās tvarstīt cilvēkus, kuri neatradās savās 
darbavietās un tātad pārkāpa «darba disciplīnu».

Tomēr kārtību un «disciplīnu» vajadzēja iedibi-
nāt arī «ideoloģiskajā frontē». Jau 1982. gada bei-
gās, drīz pēc Andropova kļūšanas par PSRS va-
dītāju, VDK un kompartijas ideoloģiskais aparāts 
sāka gatavoties vērienīgai «Rietumu specdienes-
tu graujošās darbības» un «sevišķi bīstamu valsts 
noziedznieku» atmaskošanai.

«Disciplīnas» ieviešana
Lai arī mūsu rīcībā joprojām ir maz dokumen-

tu par Andropova laika represiju kampaņas gata-
vošanu padomju Latvijā, ir skaidrs, ka būtiskākie 
lēmumi tapa jau 1982.  gada beigās. 28.  decem-
brī vienlaikus LKP CK oficiozā Cīņa un Latvijas 
komjaunatnes CK laikrakstā Padomju Jaunatne tika 
publicēts raksts Pieķerti nozieguma vietā — pastāsts 
par to, kā Rietumu specdienesti, izmantojot lat-
viešu «reakcionāro emigrantu» organizāciju Gais-
mas akcija, nodarbojas ar «ideoloģiskām diversi-
jām» pret Padomju Savienību un tādēļ tos gaida 
«pieķeršana nozieguma vietā». Tolaik PSRS prese 
ik pa laikam «atmaskoja» Rietumu specdienestu 
viltīgās intrigas pret Padomju Savienību, un šīs 
«atmaskošanas» parasti parādījās tieši tad, kad 
partijas vai VDK priekšniecībai vajadzēja ideolo-
ģiski pamatot savas iekšpolitiskās vai ārpolitiskās 
aktivitātes.

Praktiskas darbības «disciplīnas» ieviešanā 
VDK sāka 1983. gada janvārī. Vispirms 5. janvā-
ra pēcpusdienā Jaunjelgavā notika kratīšana Elia-
sa Tumeļkāna dzīvoklī, kur čekisti atrada dažus 
Gaismas akcijas dokumentus. Tumeļkānu aizveda 
uz VDK Stučkas rajona nodaļu un divas stundas 
pratināja par kratīšanā atrastajiem materiāliem. 
Tās pašas dienas vakarā Rīgā VDK operatīvie 
darbinieki aizturēja Tumeļkāna paziņu Ģedertu 
Melngaili. Viņa galvenais «noziegums» bija sa-
karu uzturēšana ar Zviedrijā dzīvojošo Gunāru 
Rodi, kurš 1962.  gadā bija notiesāts tā sauktās 
«Baltijas federācijas» prāvas ietvaros un turpmā-
kos 15 gadus (līdz 1977. gadam) pavadījis ieslo-
dzījumā. Pēc atbrīvošanas viņš kādu laiku strā-
dāja uzņēmumā Латпищемаш un tur iepazinies 
ar Melngaili. Tomēr, pēc partijas un VDK priekš-
niecības domām, 15 gadi «labošanas darba kolo-
nijās» un cietumos Rodi nebija «izlabojuši», tādēļ 
1978. gadā viņu izraidīja no PSRS. Gunārs Rode 
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Fotogrāfijas no 
1983. gadā Latvijas 
PSR VDK arestēto 
anketām. Augšējā 
rindā no kreisās ― 
Gunārs Astra, Lidija 
Doroņina-Lasmane, 
Boriss Grezins, Ģederts 
Melngailis, Gunārs 
Freimanis, Ints Cālītis, 
Jānis Barkāns, Jānis 
Rožkalns, Jānis 
Vēveris. Latvijas 
Nacionālais arhīvs  
(šeit un turpmāk attēli no 
vietnes www.archiv.org.
lv/1983)

apmetās uz dzīvi Zviedrijā, bet Ģederts Melngai-
lis turpināja ar viņu uzturēt sakarus un sūtīt uz 
Zviedriju informāciju par stāvokli okupētajā Lat-
vijā. Tā kā šī informācija ievērojami atšķīrās no 
tā, ko drukāja Cīņā, Melngaili 1983. gada janvārī 
arestēja.

Tomēr tā bija tikai prelūdija. 1983. gada 6. jan-
vāra agrā rītā vairāki desmiti rīdzinieku un arī 
citās Latvijas pilsētās dzīvojošo pamodās no uz-
stājīgiem klaudzieniem vai zvaniem pie durvīm. 
Kad pamodinātie saimnieki atvēra durvis, viņu 
mājās iegāzās VDK darbinieku brigādes un sāka 
kratīšanu. Tās turpinājās vairākas stundas vai 
pat visas dienas garumā, bet Gunāra Astras mā-
jās Lucavsalā kratīšana notika līdz pat nākamās 
dienas pēcpusdienai. Vēl dažu citu dzīvokļos vai 
darbavietās kratīšanas notika arī 7. janvārī. 

Traģiski kratīšana beidzās Alfrēdam Lēvaldam. 
Jānis Rožkalns atmiņās raksta: «Ap plkst. 6.30 no 
rīta Alfrēdu un viņa sievu pārsteidza čekas bri-
gāde, pēc stundas viņam kļuva slikti ar sirdi, ap 
deviņiem viņš jau bija miris. Tas gan netraucēja 
turpināt kratīšanu. Neskatoties uz nupat miru-
šā cilvēka klātbūtni, čekisti turpināja rakāties pa 
viņa personīgajām mantām un kratīšanu izbei-

dza tikai sešos vakarā. Pēc tam, pilnīgi ignorējot 
jebkādas cilvēcības normas, čekisti līdz pusnak-
tij turpināja pratināt tikko mirušā Lēvalda sievu 
Austru. Lai arī viņa pratināšanas laikā nenomir-
tu ar sirdstrieku, čekisti viņu turēja nepārtrauktā 
ārsta uzraudzībā. Tikko asinsspiediens sāka kāpt, 
tā viņa saņēma kārtējo zāļu devu.» 

Vairums no izkratīto dzīvokļu saimniekiem 
tika aizvesti uz Valsts drošības komiteju un no-
pratināti, bet divi — Lidija Doroņina (Lasma-
ne) un Jānis Vēveris — tika arestēti. Kopumā no 
5.  līdz 7.  janvārim notika vismaz 24  dokumen-
tāri pierādāmas kratīšanas (ļoti iespējams, ka to 
skaits bija lielāks), vismaz 30 cilvēki tika nopra-
tināti un trīs — arestēti. Visās kratīšanās, pratinā-
šanās un arestos bija iesaistīti vismaz 70  LPSR 
Valsts drošības komitejas darbinieku. Lai arī šie 
skaitļi nešķiet grandiozi salīdzinājumā ar Staļina 
laika čekas vērienu, PSRS pastāvēšanas pēdējās 
desmitgadēs tik liela mēroga operācijas tika veik-
tas diezgan reti.

Mājiens Rietumiem
Ziņas par šo vērienīgo LPSR VDK akciju drīz 

vien sasniedza Rietumus, turklāt par to parūpē-
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jās pati Valsts drošības komiteja. 1982. gada Zie-
massvētkos uz Latviju ciemos pie radiem bija 
atbraukusi Zviedrijas latviete Baiba Vītoliņa ar 
meitu Ilgu. Janvāra sākumā viņām vajadzēja at-
griezties Zviedrijā. Taču pirms pašas prombrauk-
šanas abas pēkšņi aizturēja VDK darbinieki. 
Čekisti uzvedās demonstratīvi brutāli, Baibai Vī-
toliņai paziņoja, ka drošības komitejai «viss zi-
nāms» un «visi pārējie jau ir atzinušies». Viņas 
meitu Ilgu, kas tolaik bija nepilngadīga, turēja 
un pratināja atsevišķā telpā, iestāstīja, ka māte 
jau arestēta. Nav grūti iedomāties 16  gadus ve-
cas meitenes reakciju uz šādiem paziņojumiem, 
turklāt vēl atrodoties svešā valstī. Šādā atmosfē-
rā abas Zviedrijas latvietes pavadīja divas dienas, 
līdz 9. janvāra rītā viņām paziņoja par izraidīša-
nu no Latvijas uz «mūžīgiem laikiem» un ļāva at-
griezties Zviedrijā.

Domājams, tā bija speciāla akcija ar nepār-
protamu aprēķinu, ka pēc atgriešanās māte un 
meita izstāstīs Latvijā piedzīvoto un notikušais 
tiks plaši tiražēts. Varam tikai minēt, kāds bija šīs 
«spēka demonstrācijas» mērķis. Visticamāk, ar to 
cerēja mazināt Rietumu trimdas latviešu vēlmi 
apmeklēt Latviju un tādā veidā ietekmēt kontak-
tu intensitāti starp Latviju un pārējo pasauli. Vēl 
viens iemesls varēja būt uzskatāmi nodemonstrēt 
ārzemju latviešiem, ka pat citas valsts pilsonība 
nespēs viņus pasargāt no VDK «garajām rokām».

Kratīšanas un aresti
Baiba Vītoliņa un viņas meita tika cauri ar sa-

līdzinoši vieglu izbīli un jau pēc pāris dienām 
varēja atgriezties drošībā Zviedrijā, taču to ne-
var teikt par Latvijā palikušajiem cilvēkiem. 
1983.  gada 5.—6.  janvārī arestētos un izkratītos 
turpmākajos mēnešos atkal un atkal sauca uz 
pratināšanām, pratināmo skaits palielinājās. No-
tika arī jaunas kratīšanas un jauni aresti — tā paša 
gada 28.  martā VDK arestēja Gunāru Freimani, 
11. aprīlī Intu Cālīti, 20. aprīlī Jāni Rožkalnu. Sā-
kotnēji šīs darbības notika vienas krimināllietas 
ietvaros, taču maijā lieta tika sadalīta četrās atse-
višķās krimināllietās.

26.  aprīlī Rēzeknē VDK arestēja Jāni Barkānu 
par to, ka viņš ilgstoši bija pieprasījis varas ie- 
stādēm atļaut viņam izbraukt uz dzīvi ārzemēs 
un piedāvājis savam paziņam Ogrē izlīmēt pret-
padomju satura lapiņas. Augusta beigās VDK 
arestēja jūrnieku Borisu Grezinu, kas mēģināja 
uz radio Svoboda redakciju Vācijā nosūtīt savus 
«pretpadomju» dzejoļus. Visbeidzot 15. septem-
brī arestēja Gunāru Astru un atkārtoti izkratīja 
viņa dzīvokli. 

Līdz gada beigām LPSR Augstākā tiesa izskatīja 
visu arestēto krimināllietas un gandrīz visi tika 
sodīti ar ieslodzījumu PSRS «labošanas darba ko-
lonijās». 

Savukārt Ģederta Melngaiļa sakarus ar Gu-
nāru Rodi un Melngaiļa «nepareizos» politiskos 
uzskatus interpretēja kā psihiskas saslimšanas 

pazīmi un piesprieda piespiedu ārstēšanu «seviš-
ķa režīma ārstniecības iestādē». Viņu nosūtīja uz 
Blagoveščenskas speciālo psihiatrisko slimnīcu 
Tālajos Austrumos. Acīmredzot ne tikai tādēļ, ka 
apstākļus tajā uzskatīja par sevišķi briesmīgiem, 
bet arī lai pilnībā izslēgtu jebkādus iespējamos 
Melngaiļa kontaktus ar Rietumu pasauli.

Kas bija šie cilvēki, kurus Andropova laikā 
VDK arestēja un pret kuriem ierosināja krimināl-
lietas? Latvijā tie bija, izsakoties tālaika leksikā, 
parasti darbaļaudis — šoferis, elektriķis, meln-
strādnieks vai pensionārs. Saskaņā ar «marksis-
ma ļeņinisma» pamatdogmām viņi pārstāvēja tie-
ši to «šķiru», kurai šķietami visdedzīgāk vajadzēja 
atbalstīt padomju varu. Daļa šādu vienkāršu dar-
bu bija izvēlējušies apzināti, jo tajā pastāvēja ma-
zāka ideoloģiskā kontrole un melnā darba darī-
tājus tik ļoti neuzmanīja. Tiesa, skatoties plašāk, 
visas PSRS mērogā, aina nebija tik viennozīmī-
ga. Andropova organizētā «disciplīnas» ievieša-
na notika ne tikai Latvijā, bet arī pārējā Padomju 
Savienībā. Piemēram, Lietuvā arestēto starpā bija 
arī katoļu priesteri Alfonss Svarinsks un Sigits 
Tamkevičs — no komunistu ideoloģijas viedokļa 
pavisam neuzticama «šķira».

Lai nu kā, Andropovs jau sen bija nācis pie pār-
liecības, ka visi PSRS pilsoņi, kas «atšķēlušies» no 
«partijas un tautas vienotības», patiesībā ir «im-
periālistu» īstenotās «ideoloģiskās diversijas» 
upuri vai līdzdalībnieki un čekistu uzdevums ir 
palīdzēt ikvienam «paklupušajam» padomju cil-
vēkam «nostāties uz pareizā ceļa».

«Pretpadomju aģitācija»
Kā 80. gadu pirmajā pusē izpaudās «pretpa-

domju aģitācija un propaganda» — nodarījums, 
par kuru cilvēkus uz ilgiem gadiem ieslodzīja lē-
ģeros vai psihiatriskajās slimnīcās? Tā varēja būt 
jau minētā «nepareizo» grāmatu lasīšana un pār-
fotografēšana. Tā varēja būt arī «naidīgo» ārzem-
ju radiostaciju (Amerikas balss, Brīvā Eiropa u. c.) 
klausīšanās un raidījumu ierakstīšana magneto-
fona lentē. 

Kas šajās grāmatās un radioraidījumos bija tik 
pretpadomisks? Piemēram, vairākās grāmatās un 
citos drukas materiālos, kā arī radioraidījumu ie-
rakstos, kurus VDK «izņēma» kratīšanu laikā, bija 
informācija par Molotova—Ribentropa paktu un 
tā slepenajiem protokoliem, par cenzūru un re-
presijām Padomju Savienībā, par PSRS agresīvo 
ārpolitiku utt. — tātad fiksēti vai aprakstīti vēstu-
riski fakti. Taču komunistu propaganda jebkādus 
totalitārajam režīmam neglaimojošus faktus no-
liedza un alternatīvu informāciju pasludināja par 
«pretpadomju aģitāciju un propagandu». Pat līdz 
tādam absurdam, ka Gunāra Freimaņa dzejoļus, 
kurus viņš mēdza deklamēt šaurā paziņu lokā, arī 
pasludināja par «pretpadomju aģitāciju». Patiesī-
bā par «pretpadomju aģitāciju un propagandu» 
varas institūcijas varēja pasludināt jebkuru kritis-
ku vai pat tikai ironisku informāciju par PSRS vai 
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Komunistisko partiju, t. sk. pat anekdotes.
Atgriežoties pie Andropova metodēm, jāat-

ceras, ka būtisks Andropova jaunievedums bija 
tā sauktā «brīdināšana». Tas bija viens no VDK 
«profilaktisko» pasākumu veidiem, kuru ieviesa 
1972.—1973.  gadā tieši pēc Andropova iniciatī-
vas. Valsts drošības komitejai tika dotas tiesības 
«brīdināt» jebkuru cilvēku par to, ka viņa rīcība 
var radīt kaitējumu PSRS «valsts drošības intere-
sēm». Faktiski tā bija sava veida iebaidīšana. Cil-
vēkam uzskatāmi nodemonstrēja, ka orgāniem 
par viņu «viss ir zināms» un, ja cilvēks neiero-
bežos savas «valsts drošības interesēm kaitīgās» 
aktivitātes, viņu iesēdinās. Bez iepriekš minēta-
jiem deviņiem cilvēkiem, kurus Andropova laikā 
Latvijas PSR notiesāja par «pretpadomju aģitāci-
ju un propagandu», vēl vismaz 25 cilvēkiem čeka 
izteica «brīdinājumu». Savukārt parastajā kārtībā 
«profilaktēto» skaits noteikti bija vēl lielāks.

Liecinieki
Nedrīkst aizmirst arī par lieciniekiem, kuriem 

nācās «izbaudīt» VDK pratināšanu, dažiem arī 
kratīšanu. Kādreizējais padomju disidents Vladi-
mirs Bukovskis savās atmiņās rakstījis, ka lieci-
nieks PSRS laika politiskā lietā dažkārt pēc bū-
tības vairāk līdzinājies aizdomās turamajam. Un 
dažās lietās patiesi ir grūti izprast, kādēļ viens cil-
vēks kļuvis par apsūdzēto, bet cits par liecinieku. 
Taču tieši tāds bija VDK aprēķins. Arestēt vienu 
cilvēku un likt manīt otram, ka arī viņu jebkurā 
brīdī var arestēt. Kas to lai zina, cik daudz labu 
draugu Valsts drošības komiteja tolaik sanaidoja, 
piespiežot liecināt vienam pret otru. Arī tā bija 
viena no VDK metodēm — cilvēkam radīt aizdo-
mas, ka viņa draugs, paziņa vai kolēģis sadarbo-
jas ar «orgāniem». Skaldi un valdi...

Kopumā 1983.  gada politiskajās prāvās lieci-
nieku statusā tika pratināti vismaz 288  cilvē-

ki. Dažiem vēlāk tika izteikti «brīdinājumi» par 
darbībām, kas kaitē PSRS «valsts drošības inte-
resēm». Un var tikai minēt, cik daudziem vēlāk 
nācās darbavietās taisnoties par pazīšanos ar 
«nepareizajiem» cilvēkiem, par «nepareizas» lite-
ratūras lasīšanu utt.

Post factum
Par Andropova laika politisko represiju akci-

jas oficiālu noslēgumu acīmredzot var uzskatīt 
1984. gada janvāra vidū Cīņā un VDK kontrolēta-
jā Dzimtenes Balsī ievietoto rakstu Gaismas akcijas 
tumšie darbi. Tajā doti jau ierastie mājieni par Gais-
mas akcijas saistību ar ASV Centrālās izlūkošanas 
pārvaldi, represiju kampaņā notiesātie nosaukti 
par «atkritēju saujiņu», kas «musinājuši gāzt so-
ciālistisko iekārtu» un tā tālāk. 

Trīs nedēļas vēlāk šīs 1983. gada represiju kam-
paņas arhitekts Andropovs nomira. Viņa pēctecis 
Konstantīns Čerņenko jau ievēlēšanas brīdī bija 
tik vārgs, ka viņam vairs nebija ne enerģijas, ne 
arī spējas izvērst kādas nopietnas kampaņas, tā-
dēļ politisko represiju jomā visā PSRS iestājās zi-
nāms pieklusums.

Iespējams, citos apstākļos daļa no 1983. gadā 
arestētajiem būtu tikuši cauri salīdzinoši vieg-
lāk — kādu varbūt «profilaktētu», vēl kādu «brī-
dinātu», un ar to jautājums būtu izsmelts. Taču 
1983. gadā no Maskavas bija dots norādījums — 
ieviest «disciplīnu». Un čekisti to arī ieviesa — ar 
savām metodēm. Savulaik Mordovijas lēģeros 
septiņus gadus pavadījušais dzejnieks Voldemārs 
Zariņš teicis:
Tas ir ļoti slikti, ko liek, to dara, ko liek, to dara.
Ir tādi vientieši, lēnprāši, ko liek, to dara, ko liek, 

to dara.
Un tad licējs ir prom — pazudis, izgaisis, pārģēr-

bies...
Atbildi nu, mazais cilvēk, par lieliem darbiem. Ê

Gints Zelmenisvēsture Andropova ēna pār Latviju
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eseja

Kad vēršas pie otra cilvēka, latviešu valodā pa-
stāv iespēja izvēlēties vienu no vietniekvārdiem 
«tu» vai «jūs». Līdzīga tradīcija ir arī citās valodās, 
piemēram, lietuviešu, vācu, krievu, franču, spāņu 
valodā. 

Elektroniskajā latviešu valodas vārdnīcā www.
tezaurs.lv ir norādīts, ka «jūs» ir pieklājības forma, 
bet ar vietniekvārdu «tu» uzrunā draugus, radinie-
kus vai ievērojami jaunākus cilvēkus. Tātad viet-
niekvārdu «jūs» izmantojam oficiālajā saziņā, bet 
«tu» — neformālajā. Tomēr pašlaik ir novērojams, 
ka dažādās sfērās vietniekvārdu «tu» izmanto ar-
vien plašāk, bet «jūs» — mazāk. Latviešu valodā, it 
īpaši mutvārdu formā, ir pastiprinājusies sarunva-
lodas ietekme, kuru visspilgtāk var novērot plaš-
saziņas līdzekļos, reklāmā, izglītībā. Ar to saistās 
lielāka demokrātija valodas līdzekļu izvēlē, nepie-
spiesta atmosfēra, draudzīga attieksme, neceremo-
niāla izturēšanās. Piemēram, komerciālas radiosta-
cijas pārstāvis ēterā zvana uz nezināmu telefona 
numuru un sarunu ar jebkuru svešinieku neatka-
rīgi no vecuma sāk, lietojot vietniekvārdu «tu».

Viena no Klaipēdas Universitātes gadskārtējās 
konferences tēmām bija «Ko jūs gribētu saglabāt 
latviešu valodā nākamajām paaudzēm?», un tās 
iespaidā radās rosinājums pētīt, vai un kā ir mainī-
jies vietniekvārdu «tu» un «jūs» lietojums, salīdzi-
not ar līdzīgas aptaujas rezultātiem pirms 18 ga-
diem. Tie paši jautājumi, tā pati metode — aptaujāti 
200 respondentu piecās vecuma grupās, sākot no 
15 gadu vecuma. 

Kad 1999.—2000. gadā tika vaicāts, vai latviešu 
valodā vajadzētu atteikties no vietniekvārda «jūs», 
uzrunājot vienu cilvēku, tikai 3% aptaujas dalīb-
nieku apstiprināja šādu varbūtību, 85,5% to no-
liedza. Atbildēs uz šo jautājumu pēc 18 gadiem 
vietniekvārda «jūs» pozīcijas joprojām izrādās 
stabilas — pozitīvo atbilžu skaits pat ir samazinā-
jies par vienu procentpunktu, un negatīvo atbilžu 
skaits nedaudz paaugstinājies — līdz 87%. 

Tomēr nelielas šaubas ir parādījušās. Visvecā-
kie aptaujas dalībnieki, kuru vecums bija 65 gadi 
un vairāk, iepriekš vienīgie pilnībā pastāvēja uz 
«jūs» vajadzīgumu. 2018. gadā arī viņu vidū pa-
rādās atbilde «es nezinu». Nevienā grupā gan ne-
izskan simtprocentīga pārliecība par to, ka viet-

niekvārds «jūs», uzrunājot vienu personu, vairs 
nebūtu vajadzīgs. 

Pārmaiņas attieksmē pret «tu» un «jūs» lietoju-
mu kļūst uzskatāmākas saistībā ar citu, galvenokārt 
psiholoģisku, jautājumu: vai cilvēkam ir nepatīka-
mi, ja svešinieks bez iepriekšējas vienošanās viņu 
uzrunā ar «tu». Par 10% ir palielinājies to cilvēku 
— vairāk vīriešu nekā sieviešu — skaits, kuriem nav 
nepatīkami, ja svešinieks viņus uzrunā ar «tu». 

Ne vienmēr ir viegli izvēlēties «tu» vai «jūs» uz-
runu. Ne velti ikdienā var novērot, ka sarunas 
dalībniekiem pašiem, iespējams, nav īsti skaidrs 
attiecību statuss un vēlamā uzrunas forma. Tādos 
gadījumos cilvēki cits ar citu mēdz runāt trešajā 
personā, piemēram, Ieva jautā Kristīnei: «Vai Kris-
tīne nāks dzert kafiju?»

Problemātiska situācija nereti rodas arī plašsa-
ziņas līdzekļos. Kā rīkoties žurnālistam, ja ikdie-
nā viņš intervējamo cilvēku uzrunā ar «tu»? To-
mēr šis cilvēks nav visas auditorijas tuvs draugs, 
klasesbiedrs vai radinieks. Aptaujā vairums (gan-
drīz 82%) uzskata, ka arī tādā gadījumā būtu jā-
lieto «jūs». Ja visi intervijas dalībnieki psiholo-
ģiski jūtas ērtāk, izmantojot «tu», un raidījuma, 
izdevuma vai interneta portāla formāts to pie-
ļauj, sarunas sākumā iederētos pieklājības žests, 
paskaidrojot, kāpēc tiek dota priekšroka viet-
niekvārdam «tu». 

Pārmaiņas valodā nenotiek vienas dienas laikā, 
taču viens gadījums, otrs, trešais, un sniega bum-
ba sāk velties no kalna lejup. Nav noliedzams, ka 
vietniekvārda «tu» lietojuma sfēras paplašināša-
nos veicina arī stereotips, ka angļu valodā ir viens 
vietniekvārds you un ka tā runātājam ir vieglāk, 
tāpēc ka nav jāizvēlas starp diviem vietniekvār-
diem. Taču jāuzsver, ka angļu valodā tāpat tiek 
nošķirta oficiāla un neoficiāla runas situācija, iz-
mantojot citus valodiskās izteiksmes līdzekļus. 
Piemēram, lūgums otram atvērt logu konferencē 
skanēs citādi nekā tad, ja tas pats cilvēks to teiktu 
mājās savas ģimenes loceklim. Var piebilst, ka 20. 
gadsimta 90. gados, kad pastiprinājās kontakti ar 
trimdas latviešiem, tradīciju samērā ātri pāriet uz 
«tu» stiprināja daudzu noliedzošā attieksme pret 
vietniekvārda «jūs» pieklājības formu, kas izpau-
dās nepamatotā apgalvojumā kā «es jau neesmu 
daudzskaitlī, lai man teiktu «jūs»».

Lai kā šķistu, ka «tu» lietojums ātrāk un veik-
smīgāk cilvēkus satuvina, šāda izvēle sarunā ar 
svešinieku var panākt arī pretēju efektu — ne-
veiksmīgu saskarsmi. Latviešu valodā pastāv 
sens teiciens: «Mēs neesam cūkas kopā ganījuši.» 
Mūsdienās tas simboliski izsaka norādi uz to, ka ir 
jābūt kopīgi pavadītam laikam, kas vieno bērnības 
draugus, klasesbiedrus, vienā darbavietā strādājo-
šos vai interešu kolektīva dalībniekus u. tml. un 
kas rada pamatu patiesam, nevis aprēķina vadītam 
«tu» lietojumam. Katra konkrētā izvēle — izmantot 
«tu» vai «jūs» — būtu izdarāma atbilstoši latviešu 
kultūras tradīcijām, sabiedrības normām un runas 
etiķetei. Ê

Linda Lauze

Tu un jūs


