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Vizma Belševica

Vizmas Belševicas (1931—2005) sacerētais 
Latvijas vēstures motīvs: Vecrīga līdz ar citiem 
dzejoļiem krājumā Gadu gredzeni (1969) kļuva par 
vienu no padomju Latvijas varasvīru uzbrukuma 
mērķiem. 

Sākot ar trešo krājumu Jūra deg (1966), kam 
sekoja Gadu gredzeni un Madarās (1976), Belševica 
nostājas līdzās Ojāram Vācietim — pēckara 
latviešu dzejas dižgaram, bet Gadu gredzenu 
dienās pat pāraug to. Jo tik tiešu, mākslinieciski 
skaidri paustu naidu pret okupantiem un 
nonkonformismu pēckara lasītāji oficiāli 
akceptētā literatūrā sastapa pirmoreiz.

Te jāatgādina: dzejas krājuma redaktors ir Jānis 
Sirmbārdis, kurš, kā stāsta, esot pārliecinājis iz-
devniecības cenzorus par satura saistību tikai 
ar senajiem laikiem, nevis PSRS varmācīgi ie-
karoto Latviju, un tā grāmata varēja nonākt 
līdz lasītājiem. Gadu gredzenus lasīja ne tikai 
literatūrmīļi,  to  aizgūtnēm citēja arī tehniskā 
inteliģence, vienkāršie cilvēki. 

Kad vara attapās, bija par vēlu. Dzejnieci publiski 
zākāja Latvijas Komunistiskās partijas CK vadītāji 
— plašākā kampaņā vērsās pret Latvijas vēstures 
tēmu izmantošanu literatūrā, «vēsturnieks» 

Drīzulis uzskatīja Belševicu par antisovjetisku 
autori, bet rakstnieki Imants Lasmanis un Mirdza 
Ķempe publicēja propagandistiskus pretdzejoļus 
(Ķempe — Rīga neklusē). 

Belševicu principiāli aizstāvēja dzejnieki Imants 
Auziņš, Māris Čaklais un Ojārs Vācietis. Arī Latvijas 
Rakstnieku savienība noturējās pretī kompartijas 
CK spiedienam. Īstenot iecerēto dzejnieces arestu 
varas iestādes neuzdrošinājās iespējamās trimdas 
latviešu raisītās starptautiskās rezonanses dēļ. 
1971. gadā Belševicu uz vairākiem gadiem pakļāva 
publicēšanās aizliegumam, 1972. gada janvārī VDK 
rakstnieces dzīvoklī veica kratīšanu, konfiscējot 
manuskriptus. 

Pēc Maskavā izdotās pamatīgās Belševicas dzejas 
izlases krievu valodā vietējie ideologi pierāvās un 
publicēšanās aizliegumu Belševicai atcēla. VDK 
gan turpināja slepenu dzejnieces uzraudzību līdz 
pat Latvijas neatkarības atjaunošanai. 

Vecrīga pieder pie latviešu dzejas šedevriem, 
turklāt ir viens no izteiksmes līdzekļos skopākajām 
liriskajām izpausmēm latviešu dzejas vēsturē. Tajā 
akcentēts esamības kodols, tā noturības mūžīgums. 
Un — vara tur nepieder. Ê

Dr. philol. Anda Kubuliņa

 Baltijas valstu simtgadeidzeja Latvija

Latvijas vēstures motīvs: Vecrīga
Vēji trako. Vēji kauc. Rīga klusē. 
Klusē akmens sievas kailās. 
Klusē heraldiskie zvēri. 
Klusē torņi. Torņu galos 
Gaiļi klusē.

Vēji ārdās. Vēji rēc. Rīga klusē. 
Tā kā atslēga, kas klusē, 
Kad ap dzelzi svīstot sitas 
Paņēmēja pulss. 
Iekarotājs vienmēr krīt. 
Viņa asinis uz bruģa 
Klusēs.

Vēji vēzē. Vēji sit. Rīga klusē. 
Vienaldzība? Trulums? Gļēvums? 
Nejautā. Tev neatbildēs. 
Pārejošam vajag kliegt. 
Taisnoties. Pierādīt. 
Mūžīgais var klusēt.

1967

Vizma Belševica
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Arturs Alliksārs

Igauņu dzejnieks Arturs Alliksārs (Artur 
Alliksaar, 1923—1966) latviešu lasītājam 
ir zināms. Esmu sastādījis un atdzejojis 
divas viņa dzejas izlases. Pēdējā — Dzeja 
— iznāca apgādā Mansards 2013. gadā. 
Ar fantastisko un traģisko mūžu viņš mazliet 
atgādina Pēru Gintu — savas dzīves izgudrotāju. 
18 gadu vecumā sāk dienestu vācu armijā, 
bet nav skaidrs, vai tas notiek brīvprātīgi. 
1949. gadā Arturu Alliksāru arestē (formālais 
iemesls — nekārtība un naudas iztrūkums 
Tartu Dzelzceļa pārvaldē, kur viņš tajā laikā 
strādā) un piespriež piecus gadus apcietinājumā 
sākumā Tallinas, vēlāk Narvas cietumā. 1952. 
gadā viņš uzraksta Igaunijas PSR galvenajam 
prokuroram vēstuli, kurā atzīstas, ka ir bijis vācu 
armijā, nošāvis daudz padomju karavīru utt.  
1954. gadā pret viņu sākas jauns tiesas process, 
un par dzimtenes nodevību Alliksāram 
tiek piespriesti 25+5 gadi un izsūtījums uz 
Mordvijas lēģeri. Kas viņam lika rakstīt šādu 
atzīšanos? Droši vien nemiera gars un vēlme 
padižoties. Visur un vienmēr sabiedrības acīs 
Arturs Alliksārs bijis kā baltais zvirbulis.  

1958. gadā pēc amnestijas atgriezies no lēģera, 
viņš dienām uzturas Tartu kafejnīcā Werner, 
raksta dzejoļus, skaļā balsī lasa tos visiem 
priekšā, klāsta dažādas teorijas jaunajiem igauņu 
literātiem. Protams, viņš ir aizliegtais autors, 
un dzejas grāmatas iznāk tikai pēc viņa nāves.  
Artura Alliksāra dzejoļi ar nepieredzētu 
ekspresivitāti, savdabību, valodas muzikalitāti 
ir jauns pavērsiens tā laika igauņu dzejā. 
Literatūrzinātnieks Arne Merilai (Arne Merilai) 
Alliksāra dzejas izlases pēcvārdā raksta: «Tā 
kā salds vīns Alliksārs pievilināja visādus 
disidentus un talantīgus dīvaiņus.» Bet viens 
no viņa skolniekiem dzejnieks Andress Ehins 
(Andres Ehin), nodēvēdams dzejnieku par «Tartu 
bohēmiešu karali», raksta: «Sešdesmitajos gados 
Alliksārs apguva īpašu modernistisku stilu, kur 
pacilātības vietā priekšplānā izvirzījās dinamisms 
un paradokss. Šajā struktūrā gan skaistais, gan 
arī neglītais iemantoja gluži jaunas dimensijas.» 
Dzejolis Brīvība raksturo gan Artura Alliksāra 
dzejas stilu, gan arī viņa personisko psiholoģisko 
izjūtu. Ê

Guntars Godiņš

 Baltijas valstu simtgadeidzeja Igaunija

Grūti brīvību nest,
jo brīvība nozīmē

gleznu gleznošanu,
dziesmu dziedāšanu

un meldiņu apdares mokas.
Brīvība nozīmē prasmju neatkarību,

zināt ar savu galvu,
just ar savu sirdi

un staigāt ar savām kājām.
Brīvība nozīmē tiesības apšaubīt un vēlēties varenāku varu.
Brīvība ir nemiers augļu dēļ, kas nav varējuši nogatavoties,
un sirdssāpes vieglāko iespēju dēļ, kas parasti paliek pāri.

Brīvība ir meklēšana.
Brīvība ir maldīšanās. 

Brīvība ir zaudēšana, atkal atrašana un nemitīga neapmierinātība. 
Vienlīdz zināma ir tās nomēģināšanas un atteikšanās valoda.

Brīvībai dzimušais neapskauž gūstekni,
lai gan gūsteknim ir vieglāk. 

Gūsteknis ir brīvs.

No igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

Arturs Alliksārs

Brīvība
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Marcēlijs Martinaitis (Marcelijus Martinaitis, 
1936—2013)... Turpinot sabalsojumu, gribētos 
teikt, ka viņā ir kaut kas no malēnieša. Ja ne 
viņā, tad viņa dzejas populārajā varonī Kukutī 
gan. (Lai gan patiesībā autors ir jau sākotnēji 
trūcīgās un tad kara un pēckara posta izplosītās 
Žemaitijas dēls.)

Bet kas tad ir šis Kukutis? (Jājautā, jo Kukuti 
grūti nemīlēt. To savulaik atklāja jau Māris 
Čaklais, atdzejodams Martinaiša izlasi Acu tumsā, 
sirds gaismā (1978). Mazliet vēlāk Juris Kronbergs, 
kurš pārtulkoja Kukuša balādes zviedriski. Un 
visbeidzot Pēters Brūveris, kura atdzejotā 
Martinaiša dzejas izlase Aizdomās turamais vēl 
gaida izdošanu.)

Tātad — kas? Nevar zināt. Var just. Autors 
ievadā par viņu saka: «Ar viņu atgadās visādas 
dīvainības: te viņš darbojas dzīvs, te miris, iesaistās 
šā gadsimta pasaules notikumos vai apsver 
Žuvelišķu ciema darīšanas. Viņš ir šķietams.» 
Bet autors, protams, blefo, jo ne velti kritika 

atzīmējusi, ka Kukutis saradojams ar tautas meļu 
un muļķu pasaku varoņiem. Vai gan tas šķitums, 
kad lasām: «Kur tu, Kukuti, tagad — / pēc nāves? 
(..) Pat naglu izraut jau paguvuši, / uz kuras tu kāri 
cepuri slapjo, / kad atbrauci mājās no Rīgas, / 
pārdevis malku.» (Māra Čaklā atdzejojums.)

Man liekas, Kukutis padomju apstākļos bija 
izcils gadiem iestrēguša posttraumatiskā stresa 
sindroma terapijas speciālists. Jeb, cilvēciski 
izsakoties, viņš palīdzēja izbēdāt bēdas, izsērot 
sēras katram par savu un dzimtas, un dzimtenes 
likteni. Trakie par to varēja izteikties visbrīvāk. 
Par viņiem varēja pasmieties vai skumji pasmaidīt. 
Un Kukutis to atļauj. Turklāt vēlīnākajos dzejoļos 
par Kukuti (kuriem vairāk pievērsies Brūveris) 
ieskanas arī lietuvieša dvēselei tik tuvie lūgšanas 
motīvi.

Kukutis izkāpj no trolejbusa, pasit padusē 
norauto kāju un skatās uz zvaigznēm. Lietuvietis 
kas lietuvietis. Ê

Jānis Elsbergs

 Baltijas valstu simtgadeidzeja Lietuva

Ai, Kukuti, Kukuti, cilvēciņ jaukais,
vai šitādā naktī nav bailes tev laukā?

Kā Parīze debesu gaismekļi kust,
un rādās zem debesīm — kumeļš un krusts!

Ko raudi tu, cilvēk, kā rudeņains rīts?
Tad labāk par sievu man meitu dod līdz!

Ai, tiesa, kā lode tā bija jau man
reiz Kurskā vai, iespējams, Mandžūrijā.

No jaunības manas ir iedzīts ik miets
tam žogam, ap tavējām mājām kas sliets.

Bet lodziņu rūtis pret tumšajo silu
man bija reiz skolnieka burtnīcas zilas.

Un tavējā meita ar’ sen vairs nav tā —
zem sliedēm guļ ierakta Silēzijā.

Nu nevajg! Aiz pakša, nāc, pasēdēsim,
par tēvzemi iedzeŗot, paraudāsim.

Nu nevajg! Vai redzi, cik gaiši virs kūts —
par pasauli kupraina zvaigznīte lūdz.

No lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris. Pirmpublicējums

Marcēlijs Martinaitis

Kukuša raudu dziesma 
zem debesīm
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Kristīne Ulberga 
(1979) ir latviešu 
prozaiķe. Pirmais 
darbs Es grāmatas 
nelasu (2008) rakstīts 
pusaudžiem. Romāns 
Zaļā vārna apbalvots 
Raimonda Gerkena un 
LRS romānu konkursā, 
saņēma Latvijas 
Literatūras gada 
balvu kā labākais 
prozas darbs (2012). 
Romāns Tur iznāca 
2017. gadā. Darbi 
tulkoti angļu valodā.

proza

Pēc tam, kad saule bija sasniegusi augstāko 
punktu un lēni slīdēja lejup, cilvēks, kurš rosī-
jās ap savu traktoru, uzelpoja. Viena diena drīz 
atkal būs nodzīvota. Bet traktors klusēja. Un sie-
vas lauka malā, mīņādamās ar drāšu groziem ro-
kās, mierīgi gaidīja. Tā notika katru gadu. Lauka 
viņais gals bija skatuve, uz kuras darbojās Dāgs 
ar savu braucamo. Viņš skraidīja tam apkārt sau-
les svelmē, un no tāluma izskatījās, ka dejo kādu 
īpašu pielabināšanās deju — te paglauda sānus, 
tur iebāž rokas līdz elkoņiem traktora iekšās un 
skatās debesīs, gaidot, kad saule beidzot taisīsies 
uz rietu un kļūs tik tumšs, ka drīkstēs mest mie-
ru. Bet sievas pēc stāvēšanas un kalpošanas at-
metīs ar roku un dosies mājup. Tad kļūs mierīgāk. 

Varēs apsēsties un uzpīpēt. Sievas jau nepār-
met, viņas tikai skatās un tad beigās nolaiž ska-
tienus, it kā Dievs būtu nedzirdējis viņu lūgšanas 
un tām atkal jāviļas. Dāgs bija pieredzējis dažā-
das valsts ekonomiskās krīzes, tomēr zināja, ka 
nav nekā briesmīgāka uz šīs pasaules par vīlušos 
sievieti. 

Lauka malā stāvēja trīs. Ja arī vīlusies bija ti-
kai viena, pa ceļam uz mājām vilsies vēl divas. Jo 
sievietes neklusē, pat smagus drāšu grozus, pil-
nus ar kartupeļiem, stiepdamas. Mājās Dāgu tad 
gaidīs izklīdis siltums no plīts un auksti pērnie 
tupeņi, tie paši, ko vīlušās sievas iestādīja pagāju-
šajā pavasarī. Kartupeļi — kā bērni, sieviešu roku 
apgrābstīti, tika stādīti un novākti. Ko iestādīja 
meita, to novāca māte. Ko iestādīja māte — salasī-
ja meita. Vai nu meitas gribēja stādīt, vai sievas — 
lasīt, taču bija jāēd tas, kas dots. Dāgs aizies mā-
jās, tur tas pliekanais siltums, asinsdesa ar miltu 
mērci, vārgi siltie kartupeļi un lielā pulksteņa 
tikšķi. Viņš paēdīs, savā gultas galā minēs krust-
vārdu mīklu un tad aizmigs, lai sagaidītu austošo 
rītu, gramstoties gar aukstajām traktora ķeskām. 

Līdzi sievietēm, kas kustēja prom pa taku, no-
rima arī saule. Dāgs apslaucīja eļļainās rokas un 
nosvieda lupatu zemē. Nez, kur viņš vakar ie-

grūdis to sasodīto mīklu. Vai nolicis turpat gul-
tas galā un sievietes to izkurinājušas? Kur ir pali-
kusi mīkla — iespēja izbraukt uz svešiem Āfrikas 
nostūriem un ūdeņu šaurumiem? Zābaki grima 
mīkstā mālzemē, kā gribēdama aizkavēt, pietu-
rēt, lai tak iesēj beidzot tupeņus, lai apsilda kai-
lo miesu ar bieziem lakstiem. Zemei netīk palikt 
kailai. Mīklas ir tikai māns. Īstā dzīve ir saim-
niekošana. Dāgs vēl iekāpa kabīnē pēc alus, kas 
žļungājās plastmasas pudelē. Ieņēma krietnu 
malku un, atskatījies uz traktoru, savu draugu un 
reizē naidnieku, devās uz māju pusi.

— Atkal neiet? — no krēslas atskanēja pazīsta-
ma balss.

— Ne-e. Lūznis gatavais.
Kaimiņš stāvēja lauka malā un dzēra alu. No 

lielas plastmasas pudeles, kā Dāgam. Veikalā at-
laide. 

— Vai līdzēt? — viņš jautāja, skrūvēdams ciet 
pudeli.

— Jā. Aizvākt to mēslu uz šrotu.
Kaimiņš reiz bija kolhoza galvenais mehāniķis. 

Tagad trīs dēlu tēvs, vectēvs, lopu īpašnieks un 
aramzemju uzpircējs. Senos bērnības laikos viņi 
ar Janku bija tīri labi draugi. Laika blēņām nebija 
daudz, bet šādus tādus podus gan kopā nogāza. 
Aizbrauca ar kolhoza motocikletu uz mežu, bet 
beidzās degviela, tad tumšā naktī tik stūma uz ga-
rāžām. Abi mīlēja vienu un to pašu skuķi, kāpa 
lopbarības tornī pa norūsējušām, vaļīgām tre-
pēm, skuķa dēļ, saprotams. Un sapņoja zem pla-
šām nakts debesīm par pieaugušu cilvēku dzīvi. 
Nekā daudz tais sapņos nebija — gribēja būt stip-
ri kā vērši un ātri kā buki. Tādās zvaigžņotās ru-
dens naktīs ar zagtām brāgas blašķēm kabatās viņi 
gulēja plakaniski rudzu lauka viducī un neticēja, 
ka zeme varētu griezties. Laiks bija apstādināts ar 
drošu, lokanu ķīli. Tomēr pienāca laiks, kad za-
ļoksnais koka ķīlis nokalta un zeme atsāka griez-
ties, saplosot sauso mietu sīkos gabaliņos. Ne spē-
ka, ne vēlēšanās, ne varēšanas nebija to noturēt.

— Tev ir vēl trīs lūžņi. Vot, apsēdīsimies vienu 
vakaru un sastellēsim no tiem trim vienu brau-
camo. 

— Eh, ko tur... Nav jau vaļas. Ziemā salst rokas, 
kalti nevar piesildīt, tu taču zini. Iesim labāk ap-
sildīties, cik ta sen neesam sēdējuši? 

— Vakar apsēju beidzamos laukus. Ies ar.
Divi veči nozuda krūmu biežņā.
Klusi un vienaldzīgi slīdēdamas pa dēļu grīdu, 

sievietes tukšoja ankambari negaidītajam ciemi-
ņam. Viņas dejoja savu virtuves tango, nomainī-
ja izēstos šķīvjus, klusi pārliecoties vīru pleciem, 
un piekurināja, lai siltāks. Sieviešu acis redzēja, 
ka runāšana būs gara, varbūt pat par traktoru re-
montu. Un tas nozīmēja maizi un darbu. Bet mai-
ze un darbs — aizmiršanos. Viņas gribēja nedo-
māt, tātad neuztraukties. Dzīvot un pildīt to, kas 
pienākas, lai dzīve paliek vienāda, kā taisna, trek-
na līnija. Dāgs iemeta plīts stūrī otro alus pudeli.

— Galds, tāpat kā zārks, nevar būt tukšs, — viņš 

Kristīne Ulberga

Amazones
Stāsts



Viņa smaidīja 
mums 
abiem. Bet 
es domāju, 
ka tikai man. 
Vēlāk es 
padomāju, 
ka ir tādi 
cilvēki, kas 
smaida visai 
pasaulei. Bez 
īpaša iemesla
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teica skaļā saimnieka balsī. Tūdaļ uz galda parā-
dījās pudele ļergas. Maigās sieviešu rokas, pārlik-
tas krustām, nogaidoši smaidīja.

— Es te domāju par to vietu, — teica kaimiņš. — 
Vai tik tie nav kādi Amazones meži. 

— Seši burti, otrais pē. Ja uzminēsim šo, nāka-
mais tikpat kā rokā! 

— Kas te, Dāg, pa šiem gadiem dzīvē ir atgadī-
jies?

— Kā, kas? Divas meitas piedzimušas, trīs suņi 
nosprāguši, četri beigti traktori...

— To visu es zinu, bet vispār... vispār, kas ir no-
ticis?

— Vispār?
— Njā...
— Tev viegli jautāt. Kas vispār noticis? Tev dēli 

kā tīrumi. Lieli un auglīgi. Bet es... — viņš pārlie-
cās pāri galdam, lai sievietes, kurām mājā paklau-
sa pat putekļi, nedabū dzirdēt. — ...es vairs netik-
šu nekur prom. Tas ir purvs, saproti?

Kad sievietes dzirdēja Dāgu pieklusinām balsi, 
viņas iecietīgi nozuda aiz durvju aizkara. 

— Apžēliņ, kur ta tu gribētu tikt prom? 
— Uz to Amazones vietu, ko nevar atminēt. Sa-

proti?
Kaimiņš klusēdams piepildīja glāzes. Skaidrs, 

ka viņš nesaprata, bet juta, kā dzira ieplūst asinīs 
un uzjunda gan saprašanu, gan atmiņas.

— Es labprāt mainītos ar tevi. Paskat, kāda tev 
mājās kārtība! Redzētu tu mūsu ķēķi. Kopš Sar-
ma ir tai saulē, dzīvojam kā ķurķī, kur katrs par 
sevi. Viens puika ir prom pie sievas, otrs ar sievu 
apdzīvo kreiso mājas daļu, bužinās tur un mīli-
nās, bet mēs ar sīko maisāmies pa divām istabām, 
tukšās pudeles pasperam zem gultas un pa kār-
tai mazgājam traukus. Kad es nomiršu, viņi mani, 
palagā satītu, iemetīs dārza viņā stūrī. Bet tev to-
mēr sievietes.

— Sievietes gan. Bet pasaki man tagad — kāpēc 
Sarma aizgāja pie tevis? Vai par mani nemaz ne-
runāja? Pamuka, un viss.

Kaimiņš izdzēra glāzi līdz galam un atgāzās 
krēslā. 

— Kā ta nerunāja. Runāja, runāja. Teica, ka esot 
labs cilvēks.

— Un vairs neko? Kāpēc ta labs?
— Vai es zinu, kāpēc tu labs? Nē, neko viņa vairs 

neteica. Labs, un viss. Es neprašņāju. Negribēju 
zināt, kāpēc tu labs.

— Vai tad tu arī domā, ka es labs? — Dāgs teica 
tā skaļāk, lai sievietes dzird.

— Nē, nu slikts jau neesi. Vispār tas ir intere-
santi — kas labs un kas slikts. Un vai sievietei vis-
vairāk vajag vīrieša labuma? Viņas jau nesaka, ko 
viņām vajag. Uzmet tik lūpu, kad kaut kas nav pa 
prātam. Bet Sarma gan neuzmeta. Viņa bija kā 
suns, kas guļ pie kājām, jo esi saimnieks.

— Tu viņu siti?
— Pas Dies! Kā var dauzīt tādu sievieti?
— Sarma, Sarma... — smagi nopūtās Dāgs. — Tā 

arī neuzzināšu, kāpēc esmu labs.

— Vaita tava vecene neteic, ka esi labs?
— Nē, nē. Vecenes neteic ne vārda. Sakopj visu, 

uzvāra ēdienu, un cauri. Būtu mājās kāds vīrieša 
cilvēks, saproti? Es to sieviešu klusēšanu un rosī-
bu nevaru ciest. Nevaru sava labuma uzzināt, ja 
jau Sarma teica...

— Tā klusēšana jums jau no paša sākuma? 
— Jāstrādā. Visu laiku jāstrādā. Neesot vaļas 

runāt. Kad vārdi gribētu sprukt ārā, tad jāslēdz 
nost gaisma, lai var izgulēties. Tie kartupeļi ir 
vainīgi, kartupeļi... — Dāgs atvēzējās un uzsita 
ar dūri pa šķīvja malu. Vārītie tupeņi kā saulē 
sasilusi, mitra melnzeme nobira uz grīdas, šķīvis 
pārvēlās pār galda malu. Dāgs jau svempās 
kājās, lai dusmās piemītu silto masu ar kājām, 
bet virtuvē ieskrēja sievietes. Viena savāca šķīvi, 
cita jau slaucīja kartupeļus, un nākamā slapināja 
lupatu, lai izmazgātu grīdu. 

— Vai tev garšo kartupeļi? — Dāgs bezspēkā at-
krita krēslā.

Kaimiņš novērsa skatienu, itin kā domādams, 
kāda atbilde būtu pareizāka, lai Dāgs nesāktu 
trakot. 

— Jaunie garšo, bet vecie — nē, — viņš pateica un 
ātri ielēja mutē ļergu.

— Kāda Sarma bija gultā? Tā i nepaprovēju.
Galda biedrs sakustējās. Ja nebūtu ļergas, ietu 

prom, lai kārtīgi saglabātu Sarmas piemiņu.
— Tā nekas, — viņš teica un atkal dzēra glāzi 

līdz galam.
Dāgs pagrāba avīzi ar krustvārdu mīklu un, 

viegli līgojoties, piebāza avīzi pie deguna. 
— Mītiska tauta no seno grieķu mītiem, kas 

dzīvoja Antaljā un Melnās jūras krastā? Nē, nu ar 
šito es netikšu galā. Kā es varu zināt visas svešās 
tautas? Par igauņiem neko nezinu tak... — Dāgs 
burkšķēja zem deguna, bet kaimiņš atkal izdzēra 
glāzi tukšu, un viņa galva noslīga uz rokām, kas 
viegli ieķērušās vaskadrānā. 

— Mēs jau izaugām kopā visi. Atceries? — 
Dāgs turpināja. — Un tad vienu vasaru, sasodīto 
kartupeļu talkā, mēs viņu ieraudzījām. No 
meitenes viņa bija pārvērtusies par gatavu odziņu. 
Ložņāja starp kartupeļiem šortos un pupturī. 
Āda spīdēja saulē, melnie sprogainie mati krita uz 
pleciem, tā ka nevarēja ne acu atraut. Viņa smaidīja 
mums abiem. Bet es domāju, ka tikai man. Vēlāk 
es padomāju, ka ir tādi cilvēki, kas smaida visai 
pasaulei. Bez īpaša iemesla. Nē, nu es jau toreiz 
palīdzēju nest viņas grozus. Vakarā biju pārguris, 
bet laimīgs. Varbūt tāpēc es tik labs, ka palīdzēju 
ar tiem sasodītajiem groziem? To jau nevar zināt. 
Pēc tam es uzaicināju viņu braukāties ar moci. 
Mēs braucām uz mežu, pļavās, vērojām pavasarī 
satupušos putnus. Kas nu tur bija — visādas 
pīles un gulbji tava tēva arumos. Viņa smaidīja 
arī tiem. Vai varbūt tieši man, skatoties putnos? 
Mēs gulējām siena šķūnī pēc Līgo nakts, brāgu 
sadzērušies. Bet viņa tā smaidīja, ka nespēju viņai 
pieskarties. Viņa tev sadzemdēja dēlus. Dēlus! Pēc 
tam, kad neatnāca tajā vakarā. Viņa aizgāja pie 
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tevis. Kāpēc, velns lai parauj, ja es biju labs?
Dāgs pārliecās pāri galdam un pieskārās 

kaimiņam.
— Atplīsis, velna milti. Atplīsis. Un kurš atbildēs 

par visu, kas noticis? — viņš piemiedza vienu aci, 
lai trāpītu ļergu savā glāzē.

Kādu brīdi Dāgs grima krustvārdu mīklā. Svīt-
roja, ķeksēja. Arī ar piemiegtu aci. 

— Tauta! — viņš piepeši iebļāvās. — Tauta ir 
Amazones! Tagad paliek tik tā vieta, kur nekad 
neesmu bijis! Neesmu bijis... — Dāgs pielēca kājās 
un streipuļodams pieskrēja pie kaimiņa, satvēra 
viņa roku.

— Iedzeram, eu... — viņš teica, bet kaimiņa galva 
noslīdēja no rokas un nekustīgi palika uz galda. 
Dāgs paķēra bārdas spoguli no sienas un pielika 

to kaimiņam pie mutes.
— Ko lai tagad es daru, velna milti? Neesmu 

slikts, tu saki? Bet vai esmu labs? Ko tev Sarma 
teica? Ko? — viņš purināja nekustīgo ķermeni un 
kliedza.

Maigas rokas ieskāva Dāgu un pavilka viņu 
nost, nokrāmēja galdu, nomazgāja ļergas paliekas, 
ieslaucīja plaukstās drupačas. Uz kartupeļu lauka 
pusi — lai būtu laba raža. Pa visām sievietes 
uzcēla mirušo kaimiņu uz galda, klusējot izģērba 
un nomazgāja, uzlika uz acīm mazvērtīgas 
monētas. Viņas sanesa jaunās nātres, kailām 
rokām plūktas, un piezvanīja kaimiņa dēliem.

Dāgs iegrima sapnī. Viņš apņēmās nosapņot, 
kā sauc to vietu pie tālās Amazones, lai mīkla bei-
dzot būtu atminēta un varētu mierīgi strādāt. Ê
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proza

Roka mehāniski ceļas un krīt, nošvirkstinot 
elektronisko biļeti skenerim cauri: kustība kā ži-
letei pa apakšdelmu. Viņš izstumjas caur vārtiem, 
nodimdina lejup pa nestrādājošā eskalatora pakā-
pieniem līdz vēlajā stundā gandrīz tukšajai met-
rostacijas platformai. Pirmā nejaušā vilciena va-
gons: nekrāsota tērauda kaste. Viņš iemetas iekšā 
un nokrīt pirmajā brīvajā sēdeklī, ķermenis ļen-
gani slīd pa dzeltenās plastmasas virsmu, brīdi 
nevarot sameklēt atbalsta punktu. Bet tad vago-
na durvis aizcērtas, un gaudojošie elektromoto-
ri velk to tuneļa rīklē. Arvien dziļāk zemē iekšā. 
Aizkrīt ausis, bet kāds vārsts galvaskausa pamatnē 
atveras un grūž asinīs adrenalīnu, endorfīnus, lab-
sajūtas… Pirksti krampjaini savelkas, nenogrieztie 
nagi atduras plaukstu ādā — paātrinoties vagons 
dreb arvien stiprāk, bet vismaz rokas drebēt ir mi-
tējušās. Caur puspievērtiem plakstiem viņš raugās, 
kā trīc logu melnie stikli — dzīva, bioloģiska mem-
brānu pulsācija, kas tiek nodota viņa bungādiņām, 
vestibulārajiem šķidrumiem. Liekas, ne vairs uz 
priekšu, bet vertikāli lejā un lejā… Aiz loga pazib 
avārijas gaismas, sarkanzaļie luksoforu signāli, iz-
laistās stacijas nogrieznis, un apziņa nodziest un 
atkal ieslēdzas: elektriskā lokizlāde starp augst-
sprieguma sliedēm.

Oranži melns gar acīm: nenosakāmu skaitu 
pieturu vēlāk, kad apziņas brīdis sakrīt ar vagona 
durvju atvēršanos, viņš izloka notirpušo ķerme-
ni no neērtā sēdekļa, izkāpj uz šaurās platformas. 
Viena no tām mazajām, gadu desmitiem nere-
montētajām stacijām, kur sienas un velves izklā-
tas ar sīkām, daudzviet jau nolupušām flīzēm kā 
publiskajā tualetē un kur no brūni aprūsējušām 
caurulēm virs galvas lēnām pil kondensāts. Toties 
tālāk izdegušo spuldžu dēļ vāji izgaismotajā pos-
mā vēl ir saglabājusies oranži melna sienas mo-
zaīka: art deco laiku lauzto līniju atavisms, uz ko 

tādā apbrīnā mēdza lūkoties Adriāna: kā uz sen-
zudušās civilizācijas, Atlantīdas vai varbūt Etrus-
kijas artefaktiem... Turpat viņš atrod pie kolonnas 
piestiprinātu, netīrā stikla piesegtu vilcienu mar-
šrutu shēmu: neatpinams krāsaini varikozu vēnu 
mudžeklis zem virszemes ielu tīkla. Viņš velk līdzi 
sarkanajiem, zilajiem, oranžajiem pavedieniem: pa 
pirmo līniju augšup, līdz 168. ielai, pēc tās sliedes 
iziet virspusē, un no tā viņš cenšas izvairīties. Nē, 
labāk tur pārsēsties A vilcienā, pa labi līdz 145. ie-
lai, pēc tam D vilciens līdz 4. līnijai, no turienes 
tad atkal — līdz pašai lejai… Plānam, protams, ir 
tikai simboliska nozīme, jo, kā jau ierasts, vismaz 
kāds no šiem vilcieniem kārtējās avārijas, ūdens 
noplūdes, remonta dēļ gandrīz noteikti tiks novir-
zīts pa citu maršrutu...

Arvien dziļāk naktī, un katrs nākamais vilciens 
ir tukšāks par iepriekšējo. No dienvidiem uz zie-
meļiem, pēc tam uz austrumiem, atpakaļ uz dien-
vidu galu, kur visu maršrutu līnijas noskalo jūras 
ūdens. Kaucot hidraulikai un metālam dauzoties 
pret pārmiju rakstu, viņš stingi vēro atlikušos pa-
sažierus: embriju pozās savilkušos, virsdrēbju sa-
turētos, aizmigušos kamolus. Tādi paši aizķērušies 
kā viņš pats: tie, kas patiešām vēlas kaut kur no-
nākt, šajā pilsētā izvēlas Uber servisu. 

***
Tātad jūs nezināt, kur, pie kā Adriāna varētu do-

ties?
Viņi uzdod šo un citus jautājumus, no kuriem 

viņš saprot labi ja pusi: viņu valoda, staigni stiepto 
patskaņu līme, maz līdzinās viņa skolā svešvalo-
das stundās mācītajai.

— Esmu jau teicis. Viņai šeit nav draugu. Ne pat 
pieminēšanas vērtu paziņu. Viņai nepatīk iet ārā 
no mājas. Un, kad ārā tomēr gāja, mēs visur gā-
jām kopā.

Vai viņa runāja ar kādu šajās dienās? Kāds nepa-
rastāks telefona zvans?

— Nē, viņa nerunāja ne ar vienu. Ne klātienē, 
ne pa telefonu. Viņai nepatīk telefoni… Bija viens 
zvans, pirms dažām dienām, es neatceros precī-
zi. Nepareizs savienojums. Es pats pacēlu klausuli. 
Bet neviens neko tā arī neteica.

Mobilais telefons?
— Nē, fiksētā līnija. Tāpēc arī atmiņā: pa visu šo 

laiku to lietojām labi ja pāris reizes.
Vai viņa bija satraukta tajā dienā?
— Viņa bija satraukta daudzās no dienām. Attie-

cībā uz Adriānu satraukums nenozīmē neko.
Vai viņa bija satraukta kā īpaši?
Un viņš iztēlojas masīvu, mizgraužu izēstu 

rakstāmgaldu, pilnu ar mazām, aizslēdzamām at-
vilktnēm, katra ar uzlīmētu baltu lapiņu, uz ku-
ras lieliem, svarīgiem vārdiem atzīmēts, iespējams, 
pat latīniski, katrs no Adriānas satraukumu, fobiju 
un psihožu paveidiem. Visi burti rūpīgi izzīmēti ar 
violetu spīguļu tinti, maza zvaigznīte punktu vietā 
virs visiem «i», un daži «A» ir apgāzti kājām gaisā 
— tā viņa mēdza rakstīt pati savu vārdu vēl kopš 
pamatskolas.

Jānis Timošenko

Andergraunds: 
Tēzejs
Stāsts
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— Īpaša ir katra diena. Vienubrīd tās ir durvis: 
viņai liekas, ka tās nav aizslēgtas, un norīko mani 
reizi pēc reizes iet tās pārbaudīt. Vai citreiz gāzes 
plīts — tas pats. Darīja mani traku. Vai kaut kur 
neizslēgta gaisma, televizors negaisa laikā...

Un tajā dienā?
— Tā diena bija kā citas. Tās atkal bija durvis. Ti-

kai šoreiz viņai likās, ka kādam jāienāk. Uztraucās, 
lai nepalaižam garām ciemiņus klauvējam, grieza 
nost TV skaņu, atteicās ieslēgt kafijas dzirnavas, 
tādas lietas...

Un vai bija ciemiņi?
— Ciemiņi? Nē. Es jau teicu. Adriānai šeit nav 

draugu. Ne ciemiņu, ne zvanu.
Un tomēr...
Viņš saka sev: šis viņas «slikto dienu» nerims-

tošais satraukums, viņas histērijas un paranojas — 
nekad nekas nopietns, ne bailes no vajātājiem vai 
nolaupīšanas, izvarošanas vai pasaules ekonomi-
kas gala. Ikdienišķi sīkumi: neaizvērts, neaizslēgts, 
nepārbaudīts... Darīja traku, padarītu traku ikvie-
nu. Tā nebija Adriānas vai viņa vaina, viņš sev stās-
ta, tā bija visa šī pilsēta, varbūt kaut kas ūdenī, ko 
viņi dzēra… Bet, jāatzīst, viņš bija tas, kas viņus 
šurp bija iepinis. Un, kad tajā dienā klauvēšana pie 
durvīm tomēr atskanēja (tikko sadzirdama — var-
būt kaimiņu bērni jokojas? bet kāpēc klauvēt, ja ir 
durvju zvans?), viņš, nokaitināts un noguris, at-
meta tam ar roku: vēl viena Adriānas/pilsētas tuk-
šā iedoma, lieciet reiz mieru. Adriāna bija citā is-
tabā un nedzirdēja, un viņš vairs nevēlējās spēlēt 
šai spēlei līdzi. 

Un viņš nesaprot līdz galam, kāpēc to noklusē, 
bet nemaz jau nav melots, kad viņš saka, ka ciemiņu 

nebija: kad viņš dažas stundas vēlāk (Adriāna 
tobrīd bija dušā) durvis tomēr pavēra, neviens 
uz sliekšņa, protams, nestāvēja. Tikai piesmēķēts 
kāpņutelpas gaiss, atkritumvada smaka. Caur 
šauro kāpņutelpas logu un apputējušiem 
palodzes kaktusiem iekšā iespiedās mazliet saules 
gaismas. Un dūres lieluma paciņa uz grīdas durvju 
priekšā, kaut kas ievīstīts brūnā papīrā. Viņš to 
pacēla: paciņa nesvēra gandrīz neko. Tad aizvēra 
durvis un paslēpa to gaitenī pakārtās virsjakas 
kabatā — tāpat kā reiz bija slēpis Valentīndienas 
un gadadienu dāvanas. Adriāna iznāca no dušas 
(slapji, izjukuši mati, viņas puspavērto rītasvārku 
atsegtā āda smaržo pēc siltuma un losjona, bet 
visu mājīgumu un sajūtu izjauc melnas ieplestas 
acis, pārbiedētas, sazāļotas stirnas acis) un jautāja 
simttūkstošo reizi: vai tiešām vēl neviens, vai tu 
esi pārliecināts?

Viņš tikai paraustīja plecus.
***
Tajā dienā termometrs rādīja gandrīz četrdes-

mit grādus un viņi centās patverties no karstuma 
parkā: lielajā zaļajā salā, kas no visām pusēm ap-
skalota ar izkusušo asfaltu. Mazliet vēsāk šeit. Cit-
viet pilsētā debesskrāpju mūri un ielu taisnās līni-
jas pumpēja putekļaino gaisu kā vēja tuneļi, taču 
šeit iestājies stings, stiklains bezvējš, kurā saķepuši 
pārkarsušu, pusizģērbtu cilvēku bari. Zālieni par-
ka dienvidu, pilsētas centram tuvākajā daļā mu-
džēja ar iesauļotiem ķermeņiem kā laukā atstāti 
aizkosti āboli ar melnām skudrām.

Tomēr Adriānas atrastajā vietā cilvēku pēkšņi 
nebija vispār. Nomaļa nogāze, atdalīta no pārējā 
parka ar bieziem, nekoptiem un ērkšķainiem 
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krūmājiem un dabiskiem granīta bluķu krāvumiem, 
starp kuriem viņa iemanījusies sameklēt izdilušus, 
mīkstām sūnām izklātus pakāpienus. Pakalna 
virsotne izskatījās mākslīgi nolīdzināta, un uz tās 
bija izvietojies labirints: galvas lieluma akmeņiem 
iezīmēts riņķis, aptuveni desmit metru diametrā, 
kura iekšiene ar mazākiem oļiem sadalīta savstarpēji 
savienotos lokos un segmentos, kas pakāpeniski 
ieritinājās arvien ciešākā kamolā. Nekas, protams, 
netraucēja pārkāpt pāri nosacītajām līnijām un ātri 
nonākt līdz centram un atpakaļ, bet tas nebūtu «pēc 
noteikumiem». Sākusi ar atvērumu labirinta sānā, 
Adriāna maziem soļiem minās pa baltām smiltīm 
nobērto, šauro, līkumojošo eju starp akmeņiem. 
Viņa bija apgājusi riņķim visapkārt reizes divas, bet 
tā arī nebija pavirzījusies būtiski centram tuvāk, un 
viņas seja bija nopietni saspringta.

— Palīdzi man taču, — viņa lūdza.
Bet viņš tikai skatījās, rokas sabāzis džinsu ka-

batās. Pilsētas vidus, un visos virzienos aiz koku 
galiem pacēlās dzeltenīgu birojēku grēdas. Satik-
smes skaņas no visriņķī aptītajām šosejām un via-
duktiem tepat blakus saplūda vienmuļā šalkoņā, 
kura bija jau tik ierasta, ka to nedzirdēja, ja īpa-
ši neieklausījās. Bet kaut kas šajā vietā, nošķirtajā 
pakalnā, bezvējā un cilvēku trūkumā… Labirinta 
balto akmeņu riņķi viņam izskatījās pēc zobu rin-
dām atvāztajā žoklī. Džinkstoša sajūta ausīs: var-
būt karstuma un saules dēļ?

Balto zobu vidū Adriāna pastiepa roku:
— Lūdzu?
— Kāp ārā, — viņš teica, pats tuvāk tā arī nepie-

nākot. — Iesim, kamēr nav saules dūriena.
Vai šī viņa atteikšanās bija iemesls tam, ka viņi 

toreiz sastrīdējās? Tagad viņš vairs nevar būt par 
to drošs. Atceras tikai to, ka, no parka atgriežoties, 
iespiesti metro vilciena sēdeklī viens otram blakus, 
viņi vairs nerunāja. Virszemē bija karsti, taču te, 
vecajos tuneļos, bija kā indukcijas krāsnī: visur, kur 
ķermenis kaut mazliet pieskārās sēdeklim, roku 
balstiem, Adriānas elkonim, acumirklī izplūda 
smirdīgs sviedru pleķis — izsautēta, izpuvuša 
sajūta. Ar sliežu ceļu vai varbūt ar pašu vilcienu 
kaut kas nebija kārtībā: tas knapi steberēja uz 
priekšu, apstājās tunelī ik pēc pāris minūtēm un tad 
ar stenošu grūdienu atsāka kustību, samīcot ciešāk 
kopā izžulgušos, pēc urīnā izmērcētas lupatas 
smirdošos pasažierus un uzspiežot augstāk viņa 
kaklā arvien briestošu nelabuma kamolu. Viņš 
pievēra acis, tikai uz brīdi, kā likās: pat paša plaksti 
bija tik sakarsuši, ka to pieskāriens radzenēm bija 
nepatīkams.

Kad viņš acis atkal atvēra, pirmajā brīdī šķita, 
ka nekas nebija mainījies. Tā pati vagona samocītā 
drebēšana, tās pašas sejas sēdekļu rindā pretī. 
Kāds ļoti resns pusaudzis (bet varbūt īstenībā 
daudz vecāks vīrietis, mākslīgajā gaismā nevarēja 
saprast) ar želejas sazieķētajiem matiem un 
rozā klipsi ausī viņam dīvaini smaidīja: smaids 
tikai sejas apakšējā daļā, tumšās acis un lielām 
sviedru lāsēm (kā spīdīgām mušām) aprasojusī 

piere palika nekustīgas. Viņa skatienu pārtverot, 
pusaudzis pacēla aptaukojušos roku rokeru 
žestā: ar atslietu mazo un rādītājpirkstu. Kaut 
kas tomēr bija mainījies. Karstums, galvassāpes 
gandrīz atkāpušās. Gandrīz atvieglojums. Bet 
tikai pēc laba mirkļa viņš saprata, ka vēsāks bija 
palicis tādēļ, ka sēdeklis blakus nu bija tukšs. 
Adriānas nebija arī nekur citur vilcienā: viņš 
piecēlās un izgrūstījās līdz pašam vagona galam, 
tad atkal uz pirmo galu, uz blakus vagonu… Pirms 
viņš paguva apdomāties un atgriezties atpakaļ, 
vilciens jau bija piestājis pāris lielajās centrālajās 
stacijās, nomainot visus pasažierus — iespējamos 
lieciniekus. Pazudis arī smaidošais pusaudzis. 
Durvīm aizveroties un vagonam atkal izkustoties, 
viņam likās, ka pa logu viņš samanīja resnā puiša 
saķepušos matus, tam spiežoties tūkstošgalvainā 
pūļa pārpludinātā eskalatora virzienā.

***
Ko viņš dara metro tagad — ar kājām, saceltām 

uz grafiti apzīmētā sēdekļa, ar puspievērtām, no 
bezmiega iekaisušām acīm, ar pazemes bezgai-
sā sasprēgājušām gļotādām? Vai tā ir meklēšanas, 
glābšanas operācija?

Varbūt. Vismaz sākotnēji tā noteikti bija: viņš 
bija pārbaudījis šo metro līniju no sākuma līdz 
galam, izkāpjot ik pieturā, pārmeklējot ik platfor-
mu… Uz ko viņš cerēja? Ka viņa būs tur, sēdēs uz 
viena no šiem koka soliņiem, suniski gaidīs viņu ar 
pavadu zobos? Un meklēt bija vienkārši tikai vis-
mazākajās stacijās. Lielajās krustojās divas, trīs un 
vairāk līnijas, izkārtotas dažādos dziļumos, savie-
notas ar garajām, dažādās desmitgadēs būvētajām 
pārejām un palīgtuneļiem, eskalatoriem, kāpnēm, 
liftiem… Dažām stacijām bija vairāk nekā ducis 
ieeju. Citām pāreju tuneļi stiepās daudzu simtu 
metru garumā, gandrīz līdz līnijas nākamajai sta-
cijai. Pazemes minipilsētas, bez kartēm, shēmām 
un GPS signāla… 

Kad visas vienas līnijas stacijas bija pārmeklētas, 
viņš pārcēlās uz nākamo, to krustojošo vai kādā 
posmā paralēli ejošo. Ar katru nākamo dienu viņš 
arvien attālinājās no Adriānas pazušanas vietas un, 
šķiet, arī no paša pazušanas notikuma… Tagad viņš 
stacijās bieži nemaz nekāpj ārā, dod priekšroku 
eksprešiem, kas aizšaujas garām nepiebremzējot, 
steidzoties atgriezties tuneļu melnumā… Viņa 
atspulgs vagona stiklā, ko ik pa brīdim izdzēš 
avārijas lampu uzplaiksnījums, izgaismojot 
kolonnas un jaunus tuneļu atzarus, kurp neved 
neviena maršruta vilcieni, slēgtās dzelzs durvis 
vecajās ķieģeļu sienās, caurules un notekas, vadus 
un kabeļu kūļus — visas pilsētas komunikācijas, 
kas tikai vairo sistēmas kopējo sarežģītību. Vai 
kaut kur šeit ir arī telefona kabelis, kas nogādājis 
to tukšo zvanu pirms Adriānas pazušanas? 
Varbūt, ja izsekotu tam, visiem savienojumiem un 
starpstacijām, varbūt viņš atrastu arī zvanītāju?

Bet, jāatzīst, kaut ko atrast šajā tuneļu zarnu 
mudžeklī ir bezcerīgi. Un, jāatzīst, viņš gandrīz 
vairs nemeklē.
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Sarkans 
dzijas 
pavediens, 
plaukstas 
tiesu virs 
zemes, 
nospriegots 
kā stīga, kā 
lamatas. 
Viens gals ir 
piesiets pie 
koka soliņa 
kājas, bet 
otrs gals…

***
Aizturējis elpu, viņš iznirst uz mirkli virszemē 

— nopirkt tuvākajā kioskā ūdeni un biezā 
plastmasas slānī ietītu sviestmaizi. Miedz acis un 
nemierīgi mīņājas, kamēr pārdevējs nekādi nevar 
saskaitīt atlikumu un smagi akcentētā balsī strīdas 
par cenu ar nākamo pircēju. Viņš izvēlējies vienu 
no mierīgajām stacijām darījumu centrā: šodien 
brīvdiena, un tas ir gandrīz tukšs. Balts granīts un 
sterils marmors, nopulēti, monumentāli pakāpieni 
šobrīd slēgto banku priekšā, pa kuriem veļas tukšās 
Starbucks kartona glāzes un soļu atbalsis: kaut kas 
no slimnīcas, kaut kas no kapeņu noskaņas. Un 
pat viskrēslainākajā un šaurākajā, augstceltņu 
nomāktajā ielā viņš jūtas pārgaismots un pārāk 
atsegts. Pilnas plaušas ar iekšdedzes dzinēju 
tvanu, kamēr saraustītās, nomuļļātās satiksmes, 
nebeidzamā sastrēguma troksnis stampā bung- 
ādiņas… Atlikuma monētas izbirst pa piespļaudīto 
ietves asfaltu, bet viņš neatskatoties steidzas 
atpakaļ pie metro ieejas atveres.

Sieviete stacijas vestibilā: dārgs melnas ādas 
mētelis, balta zīda šalle ap kaklu, mazliet apjucis 
skatiens, sakosta apakšlūpa — viņas sastingušais, 
pārspīlēti staltais augums kā liela, melna izsaukuma 
zīme šīs apaļās telpas vidū. No pirmā acu uzmetiena 
ir skaidrs, ka viņai šeit nav, ko darīt: lai cik ilgi 
gaidītu, šeit, pazemē, taksometru vai limuzīnu 
viņai noķert neizdosies… Nē, nav jau tā, ka metro 
galīgi nav smalki apģērbtu cilvēku. Tikai parasti, ja 
ieskatās, izrādās, ka uz dārgajām mantām palicis 
kāds kečupa pleķis vai cigaretes gala izdedzināts 
caurums, vai nenoņemts veikala pretzagļu ierīces 
klipsis… Neko tādu sievietes izskatā nemana. Bet 
arī bez šīm drēbēm nebūtu iespējams nepievērst 
uzmanību viņas mazliet aziātiskiem sejas vaibstiem, 
kas salikti kopā ar platīnblondiem, īsi apgrieztiem 
matiem. Viņš ievēro viņu: liekas, pirmais cilvēks 
šajās pusnemaņā pavadītajās metronedēļās, 
kuru viņš patiešām pamana. Dīvaina, jau pus- 
aizmirsta sajūta.

Sievietes roka ir kabatā, pirksti ap kaut ko 
saspringti sakļauti. Vienubrīd liekas, tas varētu būt 
pat ierocis: būtu vienkārši to ienest; šeit, metro, 
nav ne metāla detektoru, ne drošības kontroles. 
Bet nē — pavīd mazs stūris, kaut kas sarkans. 
Maks? Cimds? Un, nē, viņa nav arī apmaldījusies: 
viņas augstpapēžu zābaki atsāk soli, ar atstrādātu 
kustību viņa noskenē elektronisko biļeti un 
izstumjas caur smago turniketu: gandrīz graciozi, 
gandrīz nepieskaroties metāla virsmām, gar kurām 
ik dienu rīvējas miljoni vēderu un cirkšņu.

Viņš seko, bet skeneris izspļauj viņa ieejas karti 
ārā, un viņam nākas meklēt biļešu automātu un 
tad ilgi bakstīt nodilušo skārienjutīgo (gandrīz jau 
nejutīgo) ekrānu.

Kad viņš beidzot nokļūst līdz platformai, tā ir 
tukša. Platīnblondo sievieti nekur nemana, lai gan 
viņš neatceras dzirdējis pienākam vai atejam ne-
vienu vilcienu.

Ejot apkārt platajai kolonnai platformas galā, 

viņa kurpes purngals pēkšņi aiz kaut kā aizķeras. 
Sarkans dzijas pavediens, plaukstas tiesu virs ze-
mes, nospriegots kā stīga, kā lamatas. Viens gals ir 
piesiets pie koka soliņa kājas, bet otrs gals…

Nolicis ūdeni un sviestmaizi uz tukšā soli-
ņa, viņš izseko sarkanajam diegam: platformas 
galu sasniedzis, tas vēlreiz aptīts ap dzelzs barje-
ru, blakus «Nepiederošiem ieeja aizliegta» zīmei. 
Bet dzijas pavediens stiepjas tālāk, garām barje-
rai, gar metro darbiniekiem domātajām šaurajām 
kāpnītēm un tad, joprojām nostiepts, pazūd kaut 
kur tuneļa tumsā: sarkans lāzera stars, notēmēts 
uz kaut ko neredzamu. Kad tai pieskaras, dzija ir 
mīksta un atstāj pirkstgalos siltu sajūtu. Viņš pa-
rausta, tad vēlreiz, mazliet stiprāk. Diegs ir elastīgs 
un atsaucīgs, un, ja ilgāk patur to starp pirkstiem, 
tad liekas, ka var samanīt tajā vieglu pulsāciju.

Kad viņš parauj vēl stiprāk, spriegums diegā 
pēkšņi pārtrūkst, un tas nedzīvi nokrīt uz betona 
grīdas. Viņš velk un velk saplēsto diegu, līdz viņam 
pilnas plaukstas ar mīksto, savērpušos sarkanu-
mu. Dzijas otrā galā, protams, nekā nav: tas tikai 
nelīdzeni pārplēsts un nosmērēts ar mašīneļļu. 
Viņš saņurca izārdīto dziju blīvākā pikā un sabāž 
to sporta jakas kabatā.

Mute ir pārkaltusi, bet uz stacijas sola atstāto 
ūdeni un pusdienas viņš atceras tikai divas metro 
pārsēšanās vēlāk. 

***
Ir dīvaini pēc visām šīm nedēļām atgriezties 

paša mājās, viņu dzīvoklī ar kartona plānajām sie-
nām. Līdz beidzamajam mirklim nevar nokratīt 
sajūtu, ka atslēga vairs nederēs. Tomēr tā pagrie-
žas slēdzenē bez pretestības.

Dzīvoklis piesūcies ar jocīgu, eļļainu smaržu: 
kā saulē ilgi atstātas mašīnas salonā ar ādas 
sēdekļiem. Smarža pati par sevi nav nepatīkama, 
bet kairina elpceļus, un viņš izstaigā dzīvokli, 
atverot logus. Pēc tam viņš nomet sasmakušās 
drēbes un ilgi stāv dušā, ļaujot karstā ūdens 
strūklām sisties pret pakausi. Visi šie šampūni, 
losjoni, krēmi un kosmētikas, kas, nedēļām 
neaiztikti, aizpilda plauktus, neatstāj vietu 
skatienam, brīvam gaisam… Vannasistabas 
spilgto spuldžu izplūdušie apļi caur matētajām 
un aizsvīdušajām duškabīnes durvīm izskatās kā 
dzeltenu, neatlaidīgu redzokļu rinda.

Nomazgājies un pārģērbies, viņš var beidzot 
saņemties. Viņš iziet gaitenī, pieiet pie pakārtās 
virsjakas, kuras kabata joprojām glabā sen atplēs-
to, protams, brūnā papīra paciņu… Mirkli viņš ir 
patiešām satraucies, kad nevar to sataustīt, bet tā 
izrādās pārlikta citā kabatā. Lūk, viņš izņem no 
papīra sarkanās dzijas kamolu. Viņš atšķetina to 
mazliet vaļā, noliek dziju blakus pavedienam, ko 
izzvejojis šodien no metro tuneļa rīkles: tas pats 
krāsas tonis, tā pati siltā, zīdainā sajūta, kad pie-
skaras tam ar pirkstgaliem…

Viņš rūpīgi satin kamolu atpakaļ, noliek to uz 
galda virtuves vidū. Noliek to uz grāmatplaukta 
dzīvojamajā istabā. Noliek to uz…

Jānis Timošenkoproza Andergraunds: Tēzejs
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Un vai viņš 
maz zina, ko 
grib pateikt? 
Sasodītās 
nedēļas ir 
pagājušas

Viņš vairs nezina, kur to likt, šo savu atklājumu. 
Viņš nezina, kur likt paša rokas: pārāk ilgi palikts 
virszemē, un tās atkal atsākušas drebēt.

Viņš paņem lielu atkritumu maisu un nikni 
saber tajā visus Adriānas šampūnus un krēmus no 
vannasistabas. Viņas šalles un kurpes no gaiteņa. 
Dažas viņas grāmatas un atklātnītes, ledusskapja 
magnētus… Viņš dauzās turp un atpakaļ starp 
dzīvokļa divām istabām, kas nekad vēl nav likušās 
tik šauras: viņš nesaprot, kā varējis to nemanīt 
agrāk. Nesaprot, kā Adriāna te varējusi izturēt, 
tupot viena pati starp šīm sienām ik dienu, no 
rīta līdz vakaram, pie šiem logiem, kas rāda 
tikai atkritumu konteinerus, stāvlaukumu un 
blakusmājas sienas ķieģeļus…

Masīva, mizgraužu izēsta kumode pie viņu 
gultas. Viņš brīdi stāv un tukši lūkojas tajā. Tad rauj 
tās atvilktnes vaļā, izber saturu — visas Adriānas 
mantas — uz paklāja, tad grābj un krāmē atkritumu 
maisā kā vecas lapas: viņas svārki un dažas blūzes, 
zeķbikses, krūšturi, smalkās biksītes. Daudzas, 
lielāko daļu no šīm mantām viņš neatceras jebkad 
redzējis, vai tiešām tās visas var būt viņas drēbes? 
Vai tiešām tas ir viņa dzīvoklis, viņa dzīve, ko viņš 
šobrīd tā plosa?

Ietīts starp viņas apakšveļu ir kāds sainītis. 
Drīzāk pēc taustes un smaržas nekā pēc izskata 
viņš saprot: tā ir āda, rupja, neapstrādāta, drīzāk 
vēl dzīvnieka gabals nekā materiāls. Vēl ilgāks 
brīdis vajadzīgs, lai aptvertu, kas īsti tajā ir ietīts: 
centimetrus divdesmit garš rags, nopulēts un 
nolakots, gals tumšāks, gandrīz melns, pamatne 
gaišāka, brūngana kā koks. Noteikti dabisks, ne 
plastmasa. Varbūt govs vai vērša... Rags ir viegls 
un ērti ieguļas plaukstā, bet tā gludenās virsmas 
pieskāriens ir nepatīkams: kaut kas lipīgs, pārāk 
bioloģisks…

Viņš atkal ietin ragu starp ādas loksnēm, aptin 
tam apkārt vienu no Adriānas blūzēm un nobē-
dzina to pēc iespējas dziļāk atkritumu maisā un 
steidzīgi saber tur arī viņas atlikušās mantas. Pēc 
tam vannasistabā viņš ilgi berž plaukstas ar zie-
pēm, bet tā arī nespēj atbrīvoties no dzīvnieciskās 
muskusa smaržas, tik dziļi tā ir ieēdusies.

***
Atkārtojums. Iesprūdis atskaņotājs, kas atkal un 

atkal izspļauj vienu un to pašu pieturas nosauku-
mu… Viņš atkal ir metro, atkal izsiro pieturu pēc 
pieturas. Katru dienu vienā un tajā pašā laikā viņš 
ierodas stacijā zem darījumu centra, kur redzējis 
platīnblondo sievieti. Lai kas arī bija atvedis viņu 
šurp — bizness, tikšanās ar paziņu, veikala, resto-
rāna apmeklējums —, agrāk vai vēlāk viņa taču at-
griezīsies. Tikai gaidīšanas, pacietības jautājums. 
Vairāk nekā tūkstotis kilometru sliežu, gandrīz 
500 staciju. Gandrīz seši miljoni pasažieru, bet 
katrs no tiem izmanto tikai niecīgu daļu no šī tīk-
la. Milzīgs, riņķveida labirints: viņi visi reiz atgrie-
žas tajā pašā vietā.

Lai nepalaistu sievieti garām, viņš vēl vairāk sa-
īsina tās minūtes, ko pavada virszemē: viņam vairs 

nevajag iznirt, lai ieelpotu skābekli. Kakls iekaisis 
un sūrst, bet viņš jūt, tajā atveras īpašas žaunas tu-
neļu sasmakušā gaisa uzņemšanai. Kad viņš izkāpj 
no tā ārā, acis sāp no spilgtās gaismas, dezorien-
tēts viņš uztriecas virsū cilvēkiem, gandrīz pakrīt 
zem nikni signalizējošas mašīnas.

Nē, šeit, lejā, ir viņa īstā vieta. Tērauda vagoni: 
līdz sarkankvēlei nokaitētie, aurojošie metāla vēr-
ši ar apaļajām, trulajām dievu acīm. Antīkais moku 
rīks. Bet viņš un tik daudzi viņam šeit līdzīgie — 
labprātīgie gūstekņi. Vairs ne pasažieri, bet parazī-
ti, seši miljoni dunduru kāpuru, kas bariem piesū-
kušies pie tērauda vēršu kuņģiem.

Roka ieslīd kabatā, un pirksti ciešāk sakļaujas ap 
sarkanā kamola pārliecinošo siltumu.

***
Platīnblondā sieviete iekāpj jau tā pārpildītajā 

vagonā kopā ar desmitiem citu cilvēku, bet viņš 
pamana viņu uzreiz. Viņai mugurā tas pats ādas 
mētelis, tas pats zīda lakats ap kaklu. Viņa stāv ar 
muguru pret viņu, vagona otrajā pusē. Viņš piece-
ļas un mēģina izspraukties, bet visi šie cilvēki pa 
vidu — liekas, tie visi apzināti mēģina viņu aiztu-
rēt.

Kad beidzot viņš ir piegājis tuvu, vilciens strau-
ji nobremzē, gandrīz notriecot viņu no kājām: vēl 
viena stacija. Viņam nākas atkal pretoties ārā kāpt 
gribošajiem, tad jauno pasažieru straume stumj 
viņu pretējā virzienā. Viņš pēkšņi attopas tieši sie-
vietei aiz muguras, cieši piespiests pie viņas ar vi-
siem šiem svešajiem elkoņiem un mugursomām. 
Nevar pakustēties, nevar gandrīz paelpot, viņš 
mēģina ko pateikt, bet vagons un cilvēki tajā rīb 
tik skaļi, ka plānais čuksts, kas viņam izdodas, no-
mirst turpat pie lūpām.

Un vai viņš maz zina, ko grib pateikt? Sasodītās 
nedēļas ir pagājušas. Nedēļas — meklējot, gaidot. 
Vai viņš maz to ir izdomājis? Kaut vienu vārdu?

Viņš nemēģina vairs un ļaujas pūlim, kas spiež 
viņu klāt ādas mēteļa izceltajam augumam. Sie-
viete ir mazliet īsāka par viņu, gandrīz tāda paša 
garuma kā Adriāna, viņas platīnblondais pakau-
sis vienā līmenī ar viņa seju. Smakām pārpildīta-
jā vagonā viņš jūt viņas šampūna smalko aromā-
tu: tas neatgādina neko no smaržām, ko valkājusi 
Adriāna, tomēr kaut kas pašā šīs sajūtas faktā, sen 
nelietotajos nervu šūnu savienojumos… Kaut kas 
tajā faktā, ka viņš atkal ir tik tuvu kādam… Pār-
karsušajā vagonā viņš jūt viņas ķermeņa diskrēto 
siltumu. Un cita veida karstums pieplūst viņa sejai, 
acīm, sūcas lejup pa viņa noputējušajiem vaigiem.

Viņš paiet vēl pussoli tuvāk, pussoli par tuvu. 
Sieviete sajūt, pat viņas smarža mainās acumirklī, 
viņas pēkšņās dusmas kā sinepju gāze, un tad vi-
ņas elkonis negaidīti stipri ietriecas viņa saules pi-
numā, viņa rokas pirksti atlaiž metāla stieni, kas 
līdz šim balstījis ķermeņa svaru, viņš krīt kaut 
kur melnumā, savā privātajā tunelī, un sāpes iz-
dedzina skābekli plaušās… Pa blakus sliežu ceļu 
nodārd pretējā virzienā traucošs vilciens: gandrīz-
sadursmes triecienvilnis viņa bungādiņās kā iz-

Jānis Timošenkoproza Andergraunds: Tēzejs
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Ir tikai 
platīnblondā 
sieviete, un 
šī vilšanās 
sajūta ir 
patiesākais, 
ko viņš jutis 
ilgā, ilgā laikā

spiests avārijas slēdzis pārtrauc apziņas atliekas.
***
Samaņa atgriežas pakāpeniski. Sākumā tikai lie-

lās kontūras. Viņš — joprojām drebošajā vagonā. 
Kādā no šiem tuneļiem, kas velkas caur purviem 
un svina pilniem gruntsūdeņiem. Vienā no krēs-
liem, kas novietoti sāniski pret braukšanas virzie-
nu. Jūt pats savu galvu smieklīgi kulstāmies, kā 
marionetes piedēkli. Laikam pagājis jau krietns 
laiks, daudzi kilometri prom no centra, jo nupat 
vēl pārbāztais vagons tagad ir gandrīz tukšs. Pre-
tējā sēdekļu rinda: viņš vēl nevar saskatīt skaid-
ri sejas, bet atpazīšanas sajūta, dzirkstele starp 
izdilušajiem vadiem, lūpu kontūras, vaigu kaulu 
ēnas…

Taču, nē, tā ir tikai platīnblondā sieviete, un šī 
vilšanās sajūta ir patiesākais, ko viņš jutis ilgā, ilgā 
laikā. Pamanot, ka viņš ir atguvies, sievietes ska-
tiens vienaldzīgi aizslīd prom.

Krūškurvis vēl joprojām sūrst, un elpkustības ir 
seklas un sāpīgas. Viņš palūkojas augšup uz elek-
tronisko tablo, kur mirgojošais indikators rāda 
vilciena pašreizējo atrašanās vietu. Nav daudz lai-
ka, tikai dažas stacijas līdz brīdim, kad tas iznirs 
virszemē.

Viņš izņem no kabatas sarkano dzijas kamolu 
un tur to sev priekšā ar diviem pirkstiem. Kaut kas 
noraustās platīnblondās sievietes vaibstos, viņš 
atzīmē ar gandarījumu.

— Tu vari man pateikt, kas tas ir, — viņš atdala 
vārdus ar lielām pauzēm, neesot drošs, cik skaidri 
skan šobrīd viņa izruna.

Viņš saprot, ka viss velti, kad izdzird viņas balsi: 
tas pats patskaņu klīsteris, šī bezjēdzīgā izloksne.

— Ja tu to nezini pats, tad tas nav domāts tev, — 
viņa atbild.

— Nē, tas nav mans, tā ir taisnība. Tas tika nosū-
tīts kādam, ko es pazinu…

— Tad tev nevajadzēja to ņemt. Tam kādam tas 
bija vajadzīgs. Tā bija liela kļūda, — viņas balss 
skan bezkrāsaini kā viņas mati: ne sašutuma, ne 
līdzjūtības, ne bažu.

Tikai liela kļūda? Paldies. Tik daudz jau viņš bija 
sapratis arī pats.

Viņš novēršas un atkal noslēpj dzijas kamolu 
kabatā. Vilciena bremzes nokaucas pēdējo reizi, 
viņš knapi sagaida durvju atvēršanos un izlec uz 
platformas…

Pie metro līniju shēmas viņš stāv un tukši baksta 
krāsainajās līnijās. Briesmīgs, iekšā vairs nenotu-
rams nogurums, visas šīs metronaktis, šī vibrāci-
ja: viņa kauli kā pusiziruši, locītavas izļodzījušās. 
Sarkanas, zilas, oranžas līnijas: viņš vienkārši vairs 
nespēj tās savilkt kopā, viņš tiešām vairs nezina, 
kurp doties tālāk.

Kāds pienāk no aizmugures, un atkal šī mānīgā, 
tukšā smarža.

— Divpadsmitā iela, — saka platīnblondā sievie-
te. — Tev vajag divpadsmitās ielas staciju.

Viņš nesaprot, un viņa paskaidro:
— Tur agrāk bijušas lopkautuves. Veci tuneļi, ļoti 

veci. Būvēti vēl krietni pirms metro laikiem. Pa 
tiem ievestos liellopus no ostas nogādāja pa pa-
zemi, satiksmi netraucējot. Lopkautuves, saproti? 
Viņš gaida tur.

***
Šī pilsēta sastāv no izdomas un mītiem tikpat 

lielā mērā kā no dzelzsbetona un stikla. Solījumi, 
zīmoli un mārketings. Un mīti, ko tā cītīgi gadu 
desmitiem kondensējusi uz savu debesskrāpju 
adatām. Viss satek lejup, sarec kā organisks 
šķidrums uz palagiem. Aizķepina kanālus un 
notekas starp vienas sāļās upes dzīslu un otru, 
tikpat sāļu. Šeit tas, ka realitāte nesaskan ar tavā 
mīļākajā filmā rādīto, nav vis filmas, bet gan pašas 
realitātes nepilnība...

Viņš noskatās vēl pēdējo reizi art deco 
debesskrāpju smailajos siluetos un nokāpj pazemē. 
Elektroniskās biļetes kustība cauri skenerim.

Platformas galā, kad neviens neskatās, viņš 
piesien sarkanās dzijas galu pie koka sola kājas, tad 
aptin to vienreiz ap metāla nožogojumu. Palaižot 
diegu brīvāk un ļaujot kamolam rokās attīties vaļā, 
viņš pārlec nožogojumam pāri un nosteberē pa 
šaurajām darbinieku trepītēm. Pie pašām sliedēm 
gaiss ir biezāks un piesūcies ar mašīneļļu, uz zemes 
mētājas šurp saslaucītie atkritumi un būvgruži. 
Zem kājām nožļerkst ūdens, varbūt sapilējis no 
augšas, varbūt uzsūcies augšup no gruntsūdeņiem. 
Neskaidra duna no tuneļa mutes — kā okeā- 
na bangas. Tuneļa bezgalībā dezorientēts, viņš 
jūtas kā apreibis: ir iemesls, kāpēc to sauc par 
«tuneļredzi»…

Aiz muguras palikušās stacijas gaismas atliekās 
uz tuneļa iekšsienas viņš saskata kaut ko uzvilktu 
ar oranžas un melnas krāsas svītrām: augšpēdus 
apgāzts burts «A». Pēc dažiem soļiem ir vēl viens, 
šoreiz mazliet deformēts: burta trijstūris uzblīdis, 
bet tā kājas ir uz āru izliektas un noapaļotas. 
Trešais simbols vēl dziļāk tunelī jau maz atgādina 
burtu: uz sienas uzvilkta buļļa galva, kur burta 
kāju vietā ir ragi. Viņš paiet garām un dziļāk tunelī 
iekšā. Stacijas gaisma šeit vairs nenonāk, un savu 
kustību uz priekšu viņš jūt tikai kā rokās turētā 
dzijas kamola attīšanos.

Gaisma.
Agrā aprīļa rīta gaisma pa pavērto logu, vēl tik 

tālu līdz vasaras svelmei, vējš kustina aizkarus, 
un saule dejo pa svaigajiem palagiem, kas silti 
smaržo pēc veļas mazgātavas ķīmijas.

Adriānas ādas krēmīgais baltums, ko ik pa 
brīdim pārtrauc sīku dzimumzīmīšu punktiņi. 
Viņš pieskaras tiem ar pirkstu galiem, savienojot 
iedomu zvaigznājos.

— Tu esi kā zvaigžņu karte.
Viņa paceļ galvu, atglauž matus no sejas un pa-

smaida:
— Es — karte? Un kur tad es tevi vedu?
Viņš noliecas un noskūpsta viņu uz pleca.
— Godīgi? Ja godīgi, tad izskatās, ka esmu šobrīd 

mazliet apmaldījies. Ê
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proza

Par Pāvilu Klānu (2.05.1912., Liepāja—11.08.1979., 
Kopenhāgena) vēl 20. gadsimta 80. gadu vidū 
padomju Latvijā rakstīja kā par vienu no kon-
sekventākajiem padomju varas ienaidniekiem. 
Visvairāk uzsvēra to, ka nacistu okupācijas gados 
Klāns bijis laikraksta Tēvija, tālaika oficioza, galve-
nais redaktors un ka trimdā turpinājis  gānīties par 
padomju sistēmu un savu dzimteni. Andrejs Upīts 
paskvilā par emigrācijas literatūru Bezsaules no-
riets Klānu nosauca par pakārtā obergrupenfīrera 
Jekelna pakalpīgu sulaini, kurš trimdā uzrakstījis 
kroplu «romānu» (pēdiņas lieto Upīts) Rūsa un me-
lus par padomiskoto Rīgu dokumentālajā romānā 
Rīga retour. Klāna literāros darbus Upīts nodēvēja 
par literāro dubļaini, un tos publicēt Rīgā, sapro-
tams, nebija iespējams. 

Taču arī mūsdienu Latvijā par rakstnieku Klānu 
zina ļoti maz, joprojām nav pārizdota neviena viņa 
grāmata.

Vispirms par Klānu kara gados, jo viņu paras-
ti — diemžēl! un pārspīlēti — asociē tikai ar Tēviju, 
par kuras galveno redaktoru nacisti 1941. gada sep-
tembrī iecēla līdz ar vācu armiju Latvijā atgriezu-
šos rakstnieku. Nepilnu gadu iepriekš, izmantojot 
viltotus dokumentus un pazīšanos, viņš vācbal-
tu repatrianta statusā tika bēdzis uz «savu senču» 
dzimteni. Tas Klānam bija glābiņa un piespiedu so-
lis, jo Baigajā gadā viņš bija iesaistījies Latvijas Uni-
versitātes studentu nacionālās pretošanās kustībā 

un čeka jau bija sākusi arestus. 
Ja nebūtu kādas Tēvijai likumsakarīgas blaknes, 

Klānam darbu tajā nedrīkstētu pārmest — šajā avīzē 
strādāja arī Kārlis Zariņš, publicējās gandrīz visi tā 
laika ievērojamākie latviešu rakstnieki. Tomēr ir 
kāds principiāls «bet»... Tēvija bija un nevarēja ne-
būt nacisma ideoloģijas rupors. Tāpēc Klāns akcep-
tēja antisemītiskus rakstus gan pret ebrejiem, gan 
rakstus par «žīdiskā boļševisma» briesmām. Tiesa, 
ja tādi Tēvijā netiktu publicēti, Klānu noņemtu no 
galvenā redaktora posteņa un, iespējams, sekotu 
represijas pret viņu pašu. Jāatgādina, ka 1941. gada 
jūlijā nacisti noslepkavoja pulkvežleitnantu Vikto-
ru Deglavu, kurš, tāpat kā Klāns, līdz ar nacistiem 
atgriezās Latvijā, taču bija atļāvies domāt par Lat- 
vijas neatkarības atjaunošanu. 90. gados nopēlu-
mu Klāna darbībai izteica rakstnieks Andrejs Skai-
lis, uzsvērdams, ka Tēvija pat kara beigās aicināju-
si latviešus karot leģionā, kaut gan bijis skaidrs, ka 
vācu sakāve ir neizbēgama.

Pretstatā minētajam jāteic, ka emigrācijā lat- 
viešu rakstnieki Klānam šo kolaborāciju publiski 
maz pārmeta. Jānis Jaunsudrabiņš ar viņu uzturē-
ja draudzīgu saraksti, viņa talantu augstu vērtēja 
Anšlavs Eglītis, kurš Klāna romānu Rūsa 60. gados 
nosaucis pat par labāko trimdas literatūras dar-
bu. Pēc kara amerikāņu okupācijas administrācija, 
saņēmusi ziņu par Klāna saistību ar nacistiem, vei-
ca izmeklēšanu. Tomēr atzina viņu par nevainīgu. 
Būtisks Klāna politisko aktivitāšu fakts ir arī viņa 
darbība 1946. gadā dibinātajā antikomunistiskajā 
Gelēna fondā. 

Kāpēc Klāna dzīve veidojusies tik paradoksāla? 
Domāju, tā pamatā ir viņa dzīves drāma. Pāvils 
Klāns, īstajā vārdā Pauls Kovaļevskis, ir jaun- 
strāvnieka Jāņa Kovaļevska dēls, dzimis 1912. gada 
2. maijā Liepājā, kur tēvs vadījis laikrakstu Liepā-
jas Atbalss. Māsa Margarita, vēlākā māksliniece un 
rakstniece, Latvijā ir zināma ar romāniem Posta 
puķe un Gauru gaiļi. Bērnību ģimenes lokā, arī brāli, 
viņa tēlojusi grāmatā Astoņpadsmit. Klāna tēvs pēc 
valodniecības studijām Tērbatā, tāpat kā citi jauns-
trāvnieki, 1897. gadā tika apcietināts, četrus gadus 
pavadījis izsūtījumā. 

Pirmā pasaules kara laikā Kovaļevski dodas bēg-
ļu gaitās uz Krieviju un apmetas Anapas pilsētā 
Melnās jūras piekrastē, toreizējā Kubaņas guberņā. 
Tēvs tad jau ir atsvabinājies no marksisma ideju 
kategorisma, 1917. gada oktobra apvērsumu vēr-
tē kritiski, pieredz pilsoņu kara šausmas, balto un 
sarkano varu maiņas. Latvijas valdība viņu ieceļ 
par goda konsulu Krimā. Taču boļševiki pēc Krimas 
ieņemšanas pārkāpj visus starptautiskos noteiku-
mus, tēvu pat kā neatkarīgas valsts diplomātisku 
pārstāvi arestē, ilgstoši pratina, iesloga cietumā un, 
neraugoties uz latviešu diplomātu daudzkārtējām 
prasībām atsvabināt, 1921. gada martā Jekaterino-
daras (tagad — Krasnodara) cietumā nošauj. Brīnu-
mainā veidā mātei ar bērniem izdodas atgriezties 
Latvijā, taču bērnu, it īpaši Paula, trauma ir milzīga. 

Pēc vairāk nekā 40 gadiem Klāns rakstījis: «Par 
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likteni, gan vārdu
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savu mūžu varu teikt, ka to (..) apzīmogojušas abas 
lielās pasaules katastrofas. Pirmā — mana tēva pret- 
vāciskās pārliecības dēļ — izrāva mūsu ģimeni no 
dzimtās Liepājas un iemeta krievu revolūcijas mu-
tuļos, kur viņš aizgāja bojā no komunistu lodes (..). 
Astoņu gadu vecumā būt klāt stundām ilgās [če-
kistu] pratināšanās un kratīšanās, kas līdzinājās 
mērķapzinīgai vivisekcijai un beidzās ar atvadām 
uz visiem laikiem, pieredzēt pilsoņu kara un re-
volūcijas asinis — tas nogludināja ceļu spontānam 
izšķiršanās solim 20 gadus vēlāk, kad uzmilza otra 
lielā pasaules katastrofa. Kā tēvs no Liepājas Atbalss 
redakcijas reiz tēmēja savas trāpīgās bultas vācu 
virsslānim Baltijas guberņās, tā dēls tagad [nacistu 
okupācijas laikā] no Tēvijas redakcijas Rīgā vērsās 
pret komunistisko ienaidnieku no austrumiem. (..) 
Viens [karš] beidzās ar [tēva] dzīvības upuri, otrs 
[karš] nobriedināja indīgus atriebības augļus pa-
domju propagandas dārzā.»

Šis citējums, tāpat Klāna mācības kara skolā un 
pretpadomju darbība Baigajā gadā (starp citu, viņš 
bija viens no šī apzīmējuma autoriem), tāpat ak-
tivitātes trimdas gados parāda viņu kā tempera-
mentīgu cilvēku, kurš visos iespējamos (dažkārt arī 
maldīgos) veidos parādījis savu patriota nostāju un 
naidu pret padomju totalitāro režīmu. 

Latviešu rakstniecībā viņa ieguldījums ir respek-
tējams. Pāvila Klāna debija — īsprozas krājums Pus-
nakts viesis — iznāca nelaimīgajā 1940. gadā, nepil-

nu mēnesi pirms padomju okupācijas. Otrs Klāna 
īsprozas krājums Sīkums vēl paguva iznākt Latvijā 
1944. gada vasarā. 

Izteikti aktīva bija Klāna darbība trimdā — ilgus 
gadus viņš bija vadošu trimdas avīžu galvenais re-
daktors, daudz tulkoja (t. sk. jau 1959. gadā Klāna 
latviskojumā tika izdots Borisa Pasternaka Doktors 
Živago), strādāja par redaktoru vienā no izcilāka-
jiem trimdas apgādiem — Kopenhāgenas Imantā, 
sarakstīja trīs romānus: Rūsa (1962. gadā izdots arī 
dāņu valodā), Rīga retour — būtisks kā trimdinieku 
skatījums par 60. gadu sākuma Rīgu, ko redz divi 
reāli trimdas studenti — dzejniece Valda Dreimane 
un topošais ārsts Andris Kadeģis, un apjomīgu grā-
matu Karsta dzelzs: Latvija tautu likteņu kalvē, kā arī 
divus dokumentālus darbus par Āfrikā pieredzēto, 
vairākus nelielus noveļu krājumus, grāmatu par lat- 
viešu vijolnieku Arvīdu Norīti. Dāniski ar nosau-
kumu Svešinieks citā zemē izdotas arī Klāna esejas.

Kāda ir rakstnieka nozīme latviešu īsprozā? Ap-
ceres par to ir publicējusi ne tikai Anna Dagda, 
bet arī Benita Smilktiņa un Alfrēds Gāters. Dag-
da uzsvērusi Klāna varoņu jūtu afektāciju, tomēr 
norobežo viņu no «smalko kaišu» tradīcijas, izceļ 
lirismu, kurš dažkārt ietiecas arī neprāta pasaulē, 
par galvenajiem rakstnieka īsprozas motīviem uz- 
skata mīlestību — sāpīgu un dažkārt baismu — un 
likteni, kuru lielākoties uzvar uzupurēšanās un 
drosme. Smilktiņa redz Klāna īsprozā romantiķi 
un prātnieku vienkopus, kam sveša ironija; sais-
tījusi to ar grēksūdzes tipa stāstiem, uzsvērdama: 
«Radīt noskaņu — tā ir Klāna talanta raksturīgākā 
iezīme.» Smilktiņa minējusi arī dabas tēlojuma 
poētiskumu viņa īsprozā, izceļot Knutu Hamsunu 
kā vienu no būtiskākajiem Klāna talanta rosinātā-
jiem. Par saviem skolotājiem īsprozā pats Klāns 
minējis arī Mopasānu, Dodē, Po un Ezeriņu. Es vēl 
piebilstu, ka viņa īsprozā piedevām vibrē čehovisks 
smeldzīgums.

Novelē Sīkums atklājas Klāna talanta spilgtākās 
iezīmes. Dabas un lauku dzīves poētisks tēlojums, 
it īpaši nakts izjūtu apjautā, romantiska impresio-
nista pārliecība, ka dziļi izjusts «mirklis iespiežas 
dvēselē ar milzīgu spēku un dzīvo tur pat gadiem 
ilgi», noskaņu smalkjūtīgas vibrācijas, bet galve-
nokārt robežu neesamība starp reāla notikuma 
īslaicīgumu un tā radītā pārdzīvojuma gandrīz vai 
mūžīgumu. Novelē zīmīgs arī mūzikas tēls — Klāns 
ir rakstījis mūzikas recenzijas un mūziku uzskatī-
jis par gara dziļāko izpausmi, kas spēj vienot cil-
vēku ar sakrālo realitāti. Vēl viena noveles Sīkums 
klāniska īpatnība, ko minējis Gāters, ir «traģēdija, 
kas nav izvērsta uz ārieni, taču tās klātiene ir labi 
jūtama». 

Iesaku izlasīt Klāna izcilo romānu Rūsa un at-
miņas par Latvijas kara skolu Kadet, uguni!, abus vēl 
Latvijā izdotos īsprozas krājumus, bet jo īpaši no-
veli Dūda no krājuma Salgales madonna (1946), ko 
Domuzīmē nav iespējams publicēt apjoma dēļ. Un — 
Pāvila Klāna labākie prozas darbi būtu jāizdod kā 
mūsu literatūras nozīmīga vērtība. Ê
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proza

Viņi kādu laiku jau bija klaiņojuši pa pilsētu un 
tagad labprāt vēlējās apsēsties — kaut kur, kur ir 
daudz gaisa un plašuma.

Mazā, kustīgā Marta soļoja vidū starp abiem 
vīriešiem, no kuriem viens bija pasmagais, 
nopietnais agronoms Garkalns, kas, galvu izslējis, 
vienmēr lūkojās taisni uz priekšu, kā bija to ieradis, 
sava apriņķa laukus vērodams, un otrs — viņas 
līgavainis, pilsētas valdes ierēdnis Vijums. Viņi bija 
saderinājušies jau priekš kādiem mēnešiem, un nu 
Marta bija ieradusies pie līgavaiņa, kas viņu sauca 
šurp no Rīgas, lai galīgi norunātu visu, kas sakarā 
ar jaunās dzīves sākšanu.

Viņi devās pa Pils ielu uz Lielupes pusi, kur 
nogriezās Liepu alejā un atsēdās uz viena no 
soliem, ļaudami brīdi apklust sarunām, kas visu 
laiku bija vērpušās ap mīlestību, dažreiz uzmanīgi 
pieskardamās arī Martas un Vijuma maigajām 
attiecībām. 

Saule laidās uz rietu un, pāri laukiem viņā krastā 
guldamās, it kā apzeltīja daudzos sīkos namiņus, 
kas tur pēdējā laikā bija savairojušies.

Garkalns noliecās, lai tuvāk apskatītu solu, kurā 
bija iegriezti neskaitāmi iniciāļi un priekšvārdi un 
pašu stūri greznoja milzīgas sirds grebums, kam, 
cauri izdūrusies, bulta tecināja lielas asins lāses.

«Lūk, šeit,» viņš sacīja, norādīdams uz veidojumu 
solā, «kāds mīlētāju pāris droši vien gribējis 
iemūžot savas laimīgās stundas. Acīm redzot, tā 
ir bijusi varena mīlestība, kas prasījusi tik dziļu 
un pamatīgu griezumu. Bet sīks notikums dzīvē 
dažreiz iegrebj cilvēka sirdī daudz pamatīgākas 
vagas. Man, piemēram, liekas, ka dažreiz pietiek 
ar kādu skatu, ja runa iet par sievieti, ar kādu 
matu sprogas nejaušu pieskārienu jūsu vaigam, 
kas ir tik acumirklīgs un gaistošs, ka pat atmiņā šo 
sīko notikumu jūs vairs nevarat atkārtot — paliek 
vienīgi pārdzīvojums, bet tāds mirklis iespiežas 
dvēselē ar milzīgu spēku un dzīvo tur gadiem ilgi. 
Es to mierīgu prātu ņemos apgalvot par laimes 

pārdzīvojumu. Dažreiz jūs pūlī ieraugāt kādu 
seju tikai uz īsu mirkli, tā jūs vienkārši apžilbina, 
apreibina vai apstulbo, vienalga — ar kaut ko 
jums ārkārtīgi tuvu, tīkamu, ne jau vienmēr tam 
jābūt skaistumam. Pēc tam jūs, protams, nekad 
to vairs neredzat, bet jums paliek tā dziļā sajūta, 
es atkal sacītu — laimes sajūta par to, ka tāds 
cilvēks vai parādība vispār kaut kur ir pasaulē, 
kaut kur elpo, dzīvo un strādā, un jums būtu tikai 
nedaudz jāpiepūlas, lai tiktu tam klāt. Bet līdz tam 
jūs nekad netiekat! Un tā arī ir labi. Liekas — tas 
ir tas krāšņākais, ko dzīve var dot — īss, gandrīz 
netverams laimes mirklis, zibens apspīdums, 
rūsa apvāršņa malā, tā jūs aplaimo kā pati debess 
gaisma, kas jums noteikti apniktu, pie kuras jūs 
pierastu un neredzētu vairs viņas burvību, ja 
katru dienu drīkstētu staigāt pa debesu dārziem.» 

«Agronoms slīgst romantikā,» sacīja Vijums, 
nekā labāka neatrazdams. Un, redzēdams, ar kādu 
interesi Marta Garkalna vārdos klausās, viņš ar 
vieglu ironiju piebilda: «Taisni brīnums, ka jūs, 
kura vieta ir pie zemes un vispār praktiskā pasaulē, 
atrodat iespēju kāpt debesīs, kas pieejamas tikai 
fantastiem un māksliniekiem.»

«Es tomēr nesaprotu,» pārtrauca viņu Marta, 
«ar labām atmiņām par īsu laimes mirkli jūs taču 
nevarat piepildīt visu dzīvi.»

«Var, taču ne visi un ne vienmēr,» sacīja Garkalns, 
nu jau otru reizi pasmaidīdams. Tad viņa seja 
apmācās, viņš lūkojās smiltīs pie savām kājām un, 
brīdi klusējis, sāka runāt pavisam klusi:

«Taisnību sakot — vai jums liekas, ka visa jūsu 
dzīve būs viena vienīga laime? Arī jums nāksies 
iztikt ar sīkiem mirkļiem un tukšumu bieži vien 
aizpildīt ar labām atmiņām. Bet tas ir jautājums, 
kuram man nav tiesības pieskarties. Ko es gribēju 
sacīt? — Lūk, kā redzat, ne uz vienas no manām 
rokām nav tā gredzena, kas drīz greznos jūsu abu 
pirkstus. Taču ļoti iespējams, ka es to labprāt būtu 
nēsājis. Bet arī tas ir cits jautājums. Mans nodoms 
nemaz nebija to pieminēt, bet nelaimīgā kārtā tas 
saskaras ar notikumu, ko gribu pastāstīt.

Toreiz vēl biju students un vasaras pavadīju pie 
sava radinieka, kam valdība par drosmīgu cīnīšanos 
1920. gadā austrumu frontē bija piešķīrusi ne tikai 
ordeni, bet arī skaistu zemes gabalu ar ēkām. Viņš 
gan nebija nekāds lauku dzīves pazinējs, mans 
labais tēvocis Gusts, un arī vairs ne kādos jaunos 
gados, taču tūlīt pēc priecīgās vēsts saņemšanas 
viņš ar visu ģimeni pārcēlās uz kādu pagastu 
Liepājas apkārtnē un ar skubu un lielu mīlestību 
ķērās pie darba. Viņam šķita, ka nu tas atradis 
savas dzīves īsto piepildījumu, jo, kā viņš sacīja, 
latvietis nekur un nekad nevar justies labi pats bez 
sava kaktiņa, bez sava stūrīša zemes. 

Ēkas pasaules karā bija ārkārtīgi nolaistas, 
un to atjaunošana un kārtībā savešana prasīja 
milzīgas pūles. Sākumā viņš cīnījās ne tikai ar 
piedzīvojumu trūkumu un naudas badu, bet arī 
ar kaimiņu izsmieklu un pat naidu, kuriem acīm 
redzot likās dīvaini, ka vīrs, kura daļa bija turēt 

Sīkums
Stāsts

Pāvils Klāns
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rokās zobenu, nu staigāja pakaļ arklam. Gadījās, ka 
dzeramā ūdens akā tēvocis Gusts atrada sprāguša 
suņa maitu, kādēļ bija jārok cita aka, dažreiz govīm 
bija pārdurti tesmeņi, un kāds pat bija mēģinājis 
nodedzināt tēvoča klēti. Bet tā jau pirmajos laikos 
bija parastā parādība, kad zeme vēl nebija gluži 
tīra no ienaidnieka atliekām un 1. maija rītos šur 
tur vēl atrada pa uzvilktam sarkanam karogam. 

Taču tēvocis ar visu tika galā. Ik vasaru pie 
viņa savas brīvdienas pavadīt ierazdamies, es 
arvien tur atradu ko jaunu, pats daudz palīdzēju 
saimniecībā un daudz arī mācījos, jo nodarbības 
laukā un mežā cieši bija saistītas ar manis izvēlētā 
aroda interesēm. Un bez tam man ārkārtīgi patika 
strādāt. Jau agrā pavasarī, savā studenta istabā 
sēdēdams un grāmatu gluži nomocīts, es sapņoju 
par to, kā tas būs, kad tēvoča Gusta laukos atkal 
varēšu locīties un svīst, grāvjus rokot vai mēslus 
vedot, kā kopā pārspriedīsim nākotnes plānus 
un kā tos izvedīsim dzīvē. Un, kad es beidzot 
biju tur, pagāja krietns laiks, kamēr pieradu pie 
skurbuma, ko deva vīstošās zāles smarža tikko 
pļautā pļavā, sveķi mežā, gaisa trīcēšana pusdienas 
tveicē un ziedošu rudzu maigie putekļi. Es sajutu 
spēku plūstam pa visiem nerviem un audiem 
savā ķermenī, es jutu muskuļus briestam un 
garu pieņemamies tai vienkāršajā skaidrībā, kāda 
piemīt lauku ļaudīm, kas visa sākumu un galu redz 
zemē un ar to saistītās parādībās un notikumos. 
Bet es jutu arī ko citu — es jutu savas asinis kļūstam 
karstākas un straujākas, man prāts nesās uz dēkām 
un pārgalvībām, un manas nakts atpūtas stundas 
bieži sarāvās gluži īsas, jo viņu lielā daļa aizritēja 
tēvoča Gusta siena šķūnī, kur lauku jaunības 
pirmatnējais svaigums, veselīgi pleci un plati gurni 
deva īsas un straujas aizraušanās mirkļus, kuriem 
nekad nesekoja nekādi pārdzīvojumi, atmiņas 
vai jūtas. Es biju klucis no egles baļķa, zemes 
pika no velēnas. Smags, reibonim līdzīgs miegs 
pēc tam turēja mani savās skavās līdz rītam, un, 
pirmos saules starus ieraudzījis, es varēju gavilēt 
un gandrīz kliegt aiz prieka par visu, ko Dievs šai 
pasaulei un man bija dāvinājis.

«Trakais,» teica tēvocis Gusts, «ko tu iesāksi 
pilsētā?»

Es smējos, jo man likās, ka tur nekad vairs 
neatgriezīšos. Mēs devāmies uz pļavu, es nometos 
zemē un dzēru tieši no upes. Ūdens bija salds, 
tīrs un vēss un skalojās tik dzidri, ka man uznāca 
vēlēšanās mesties tanī uz galvas, lai drīzāk un ar 
visu ķermeni izbaudītu tā dzestro skaidrumu. Un 
tā es arī izdarīju, tēvocim par lielām izbailēm. 

Tad mēs pļāvām visu dienu un tikai pret vakaru 
kāpām kalnā, kur, milzīgo dakstiņu jumta rietu 
sarkanajai blāzmai pavērsusi, kā slinks lācis 
tupēja dzīvojamā ēka ar savām divpadsmit bijušās 
greznības istabām un virtuvi, kuras galdā kūpēja 
visgaršīgākās vakariņas pasaulē. 

Tai reizē mēs agri devāmies gulēt, jo tēvocis rīt 
agri gribēja būt pilsētā. Un, lai līdz turienei laikus 
nokļūtu, bija jāceļas jau pusnaktī. 

Nekas nav tik jauks kā tāds nakts brauciens. 
Vispirms tevi pamodina bikls bikstiens sānos un 
zema, aizgulēta balss: «Celies nu. Ir laiks.» Acis 
atvēris, tu redzi tumsā vienīgi pīpes sarkano oglīti, 
kas, gaišāk iekvēlodamās, ļauj iznirt spurainai 
bārdai un sejas apakšdaļai. Tad seko rūpīga 
ģērbšanās, jo arī vasarā naktis ir vēsas, un kur nu 
vēl, kad esi tikko no gultas cēlies. Pagalma mīkstajā 
zemē nodimd zirga soļi, piebraukdami pajūgu 
pavisam neierastā vietā, tieši nama durvju priekšā, 
kur saaugusi zāle un kumelītes. Puisis kaut ko 
saka klusā, apslāpētā balsī, mājiniekus pamodināt 
sargādamies, un, kad tu beidzot sēdi ratos blakus 
tēvocim, kas savu biezo, pelēkās vadmalas 
kamzoli nopogājis līdz ūsu galiem un kam ir tik 
bieza āda uz rokām, ka cimdi nav vajadzīgi pat 
sala laikā, zirgs sakustas un ilgi un gari sprauslo. 
Virs galvas ir dziļa un tumša, ļoti zila debess, 
vakaros rieta blāzma tikko vairs jūtama, ēkas un 
koki klusi atkāpjas un aizvelkas atpakaļ naktī, 
mēmi nolūkodamies aizbraucējos, un, kad beidzot 
skarbi ierunājas lielceļa grants, ratiem grabot un 
kratoties, tevi no jauna pārņem gurdums. Tavus 
vaigus glāsta pīpes dūmu un salmu smarža un 
nakts dzestrums, galva noslīgst uz krūtīm, un 
tavās smadzenēs, raibi pīdamies, mainīdamies un 
gandrīz dzirdami, it kā murkšķēdamas cita caur 
citu, vijas ainas un trokšņi, saplūzdami neskaidrā 
tēlu un skaņu juceklī, ko ratu vienmuļā graboņa 
ieved viegli trūkstošu sapņu pasaulē. Klanīdamies 
un gāzelēdamies tu dažreiz uztrūksties no zirga 
sprauslošanas vai saltas pūsmas, kas spraucas gar 
kaklu vai piedurknēm. Bet nakts ir tumša, pilsēta 
vēl tālu, un tev laika diezgan. Tā ir labi, jo nebūtu 
nekā netīkamāka kā tagad apstāties, kustēties vai 
pat kāpt ārā no ratiem. 

Tu nezini, cik ilgi tas velkas. Pēkšņi tevi apņem 
maigs spožums, kas iestaro naktī lāsmains un 
mainīgs, tev liekas, ka brīnišķīgā, zeltainā gaismā 
tavā priekšā atplaiksnī kāda seja, ap kuru vijas un 
izvijas gaišu matu vainags — tā ir tik skaista, ka 
tu strauji trūksties augšā un plaši ieplestām acīm 
veries sev priekšā. Kas tas bija? — Nekas. Tikai 
rītos ir uzlēkusi saule un, ugunīgi griezdamās, kāpj 
augšup. 

Nodārd priekšpilsētas bruģis, aizvelkas zemas, 
aizslēģotas mājas un snaudoši koki, šķērsielā 
atskan cilvēku balsis. Bet tavs redzējums arvien vēl 
nepagaist un neatstāj tevi arī tad, kad sākusies jau 
diena un apņem tevi ar savu kņadu un murdoņu. 

Tu noglabā savu sapni kaut kur dziļi, dziļi, tas 
tev par piemiņu no šīs nakts brauciena, kurā tevi 
uzmodināja kāda būtne, kurai gaišumā līdzība ar 
gaismas atnākšanu. 

Mēs apstājamies kādā iebraucamā vietā. 
Tā bija liela istaba augšstāvā, milzīgi biezām 

sienām un logu jumta izbūves spraugā, kas veda 
uz pagalmu. Divas balti klātas gultas ar augstiem 
salmu maisiem, tikpat balts galdauts uz galdiņa 
istabas vidū un visur tīrība un spodrība laipni 
sveicināja un saņēma mūs, it kā mēs būtu svētku 
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viesi. Saule jau bija krietni pakāpusies un meta 
slīpus starus istabā, bet, iekām sākt garo un visai 
sarežģīto ceļojumu pa iestādēm, mēs tinām laukā 
savu ceļa maizi, un resnā, darbīgā saimniece vēl 
uznesa paplāti ar krietnu kannu karstas tējas un 
glāzēm. 

Diena bija tveicīga un gara, gaidīšana kantoros 
un priekštelpās pagalam nogurdināja, un jau 
drīz pēc pusdienas es atgriezos iebraucamā vietā, 
kamēr tēvocis, nesalaužami izturīgs būdams, vēl 
staigāja pa veikaliem, iepirkdams šādas tādas lietas 
mājas vajadzībām. 

Sētas puisis lejā slaucīja tukšo pagalmu, lielākā 
daļa laucinieku jau bija atkal projām, un vienīgi 
putekļi un mušas, milzīgā mākonī veldamās, tinās 
ap vienīgo, nojumē vēl palikušo zirgu un kāpa 
augšup gar sienu, sakrizdamas vītenāju zaļajās 
lapās, kas sniedzās vai līdz jumtam. Lāpstas un 
spaiņus skarbi grabinādams, puisis beidza darbu 
un izdauzīja savas koka tupeles pret sētas bruģa 
akmeņiem. Klaudzēdamas aizkrita kādas durvis 
gandrīz reizē ar sauli, kas, aiz jumtiem noslīgdama, 
pēkšņi pameta pagalmu ēnā un dzelteni spoguļojās 
vēl tikai uz pretējā nama sienas, stiklaini zibēdama 
logu rūtīs. 

Un, kamēr es tā stāvēju un lūkojos lejā, pēkšņi 
pagalmā ar vijoli rokā ienāca jauna sieviete, kas 
man izlikās ļoti skaista. Apkārt nepaskatījusies, 
viņa sāka spēlēt, un tas vilkās diezgan ilgi. Sākumā 
es tikai klausījos, nekā daudz nesaprazdams, 
tomēr priecājos un, lai labāk sadzirdētu, izliecos 
logā, atbalstīdamies ar elkoņiem uz palodzes. Sīki 
trizuļi, ātri skrējieni un locījumi, cits citā vīdamies 
un tīdamies, cēlās no vijoles, un it kā maziem, 
spriganiem lēcieniem rausās uz augšu, vītenāju 
stīgās ķerdamies un ķepurodamies. Mani pārņēma 
dziļa apbrīna. Es vairs nejaudu pakustēties, man 
gribējās aizvērt acis un atsliet galvu pret logu, lai 
labāk izbaudītu to zaigojošo, kūsājošo, dziedošo 
un smejošo krāsu un skaņu plūdumu, kas kāpa 
aizvien augstāk, augstāk, aizvien vairāk pret manu 
logu, nonākdams bīstamā tuvumā ar kaut ko, ko 
es pats nezināju. 

Pamazām mana uzmanība pievērsās viņas 
slaidajām, puskailajām rokām un pirkstiem, kas tik 
veikli tekalēja pa stīgām. Es redzēju viņas plecus, 
kas kustējās mūzikas ritmam līdzi, un gaišos, 
brīvi krītošos matus un pieri. Viņas trauslās kājas 
nepiedienīgi balstījās iebraucamās vietas pelēkajos 
akmeņos, dažreiz viņa sašūpojās ar visu augumu 
un tad pēkšņi pieliecās un izslējusies spēji beidza. 

Saule spīdēja arvien zemāk. Nu vairs tikai 
dakstiņu jumta pati augšējā mala dega mīkstā, 
uguns sarkanā kvēlē, lejā zem nojumes baltajām 
akmens arkām savilkās zilgani caurspīdīgas ēnas; 
maigi nobubināja zirgs, uzplūda tikko ceptas 
maizes vieglā smarža.

Meitene stāvēja lejā, galvu nodūrusi — it kā kaut 
ko pārdomādama vai elpu atņemdama, tad viņa no 
jauna pielika vijoli pie vaiga, pavērsa seju augšup 
un spēlēja kaut ko pavisam lēnu un mierīgu.

Neviens nenāca viņā klausīties. Varbūt šī lietišķā 
māja, kas ne par ko neuztraucās, bija pieradusi 
pie viņas apmeklējumiem, varbūt ļaudis jau bija 
devušies pie miera. Viņas mati bija noslīdējuši uz 
pleca, galva nekustīgi pieliekta, un vienīgi rokas, 
lēni un vijīgi šūpodamās, it kā pašas dziedāja 
kādus parastus, pavisam vienkāršus vārdus. 
Nekad es tādu seju nebiju redzējis. 

Krēsla sabiezēja arvien vairāk, meitenes augums 
lejā sāka gaist, vijole runāja savā nodabā. Bet 
spēlētājas gaišā galva kā parādība vīdēja šurp 
no ēnām, gluži kā pagājušās nakts sapnī, maigi, 
staraini; blāva, margojoša gaisma, varbūt no kādas 
pavērtas rūts atstarodama, pārslīdēja viņas pierei 
un pleciem un pēkšņi nodzisa reizē ar pēdējo 
lociņa vilcienu. 

Meitene nolaida vijoli gar sāniem, pacēla seju 
augšup un pēkšņi palocījās pret manu logu, līdz 
pleciem noliekdama galvu. Nekad es tik skaistu 
un jaunu ubadzi nebiju redzējis. Vai viņa tiešām 
ubagoja? Kā tas drīkstēja notikt?

Es izliecos tālu pāri palodzei. Vai viņa bija 
spēlējusi man, man vienīgam? Pagalms bija tukšs, 
nekur neredzēja neviena atvērta loga.

«Pagaidiet! Neejiet vēl!» man gribējās saukt. 
Nevienu skaņu es neizdabūju pāri lūpām. 
Nevarēju taču es viņai nomest naudu pa logu, 
nomest kā ubagam grašus pie kājām, lai viņa savu 
skaisto, savu karalisko galvu noliekusi, trausliem, 
nevarīgiem pirkstiem meklētu to pa iebraucamās 
sētas bruģi.

Es metos laukā no istabas. Pa kāpnēm skriedams, 
es gandrīz lūdzos, lai viņa nebūtu jau aizgājusi, lai 
kaut reizi es drīkstētu ieskatīties viņas šaurajā sejā. 

Vārtu velvē es viņu panācu. Viņa apstājās un 
uzlūkoja mani ļoti lielām, izbrīnas pilnām acīm.

Es atdevu viņai visu, cik man bija klāt, nekā 
labāka es nespēju izdomāt, ne arī kādu vārdu 
pasacīt, es ar varu iespiedu viņai to rokā, un, kad 
viņa, tāda straujuma pārsteigta, neizpratnē un 
gandrīz vairīdamās sāka kāpties atpakaļ, es satvēru 
viņas trauslo roku un noskūpstīju pirkstu galus.

Viņa izrāvās un aizskrēja. Kādu brīdi es klausījos 
viņas soļos. Tie vēl ilgi skanēja naksnīgajā ielā, 
atbalsodamies starp klusajiem namiem kā manas 
paša sirds puksti, kas šai vienā vakarā pēkšņi bija 
sākuši sist pavisam citā, nekad nepiedzīvotā ritmā.

Protams, kopš soļi apklusa, es viņu vairs nekad 
neesmu redzējis, bet tai naktī es biju neizsakāmi 
laimīgs.» Garkalns beidza savu stāstu. Marta 
paskatījās uz viņu tā, it kā redzētu to pirmo reizi 
mūžā. «Tāds sīkums,» pēc mirkļa vēl piebilda 
Garkalns, «bet to neaizmirst.»

«Jā,» Marta pamāja, un tas bija tā, it kā viņa 
gribētu vēl ko sacīt. Bet Vijums šai mirklī piecēlās. 
Nu cēlās arī Marta ar Garkalnu, visi trīs, brītiņu 
klusēdami, viņi stāvēja zem liepām un tad 
aizsoļoja, granti zem kājām čirkstinādami. Ê
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proza

Kādā rītā radošā persona pamodās neradoša. 
Atvērusi acis, kādreiz tik radošā persona zināja 
tikai to, ka reiz tā jau bija noticis, tikai toreiz ne-
radošā persona pamodās radoša. Toreiz, radoša-
jos laikos, lai izkāptu no gultas, pietika ar tādu 
kā iedvesmojošu klikšķi, nejaušu acu atvēršanu. 
Taču šorīt, kā par spīti, nekāda klikšķa nebija. Ne-
radošā persona kā augstlēcējs nospēra no sevis 
nost segu un mēģināja vingrot, kā bija to pasā-
kusi darīt toreiz, radošajos laikos. Kādreiz bija 
ņēmusi vērā Raiņa ieteikumu Olgai Kliģerei par 
vingrošanas nozīmi radošas personas dzīvē. Tad 
nu mēdza iztēloties Olgu savas lauku mājas pa-
galmā vingrojam. Raini nekad nesanāca iztēloties 
kustībā. 

Mēģināja pakustēties, bet nekas nesanāca. Ar 
lielu piepūli izcēlusi kāju no gultas, novaidējās. 
Radošajos laikos vaidi bija laba zīme, taču šo-
rīt vaidiem bija tāda kā nelabas priekšnojautas 
pieskaņa. Istabā valdīja nospiedošs klusums, pat 
kaimiņu kaķi otrajā stāvā nevarēja saklausīt. Ra-
došajos laikos ar kaķi bija sadraudzējusies, viņi 
pat mēdza dzīvot tādā kā saskaņotā ritmā, kaimi-
ņiene kaķi parada laist ārā, kad neradošā persona 
gāja smēķēt. Cik gan daudz laika viņi abi bija pa-
vadījuši, baidoties viens no otra. Neradošā per-
sona daudzkārt izjuta diskomfortu, kad kaķis tu-
pēja kāpņu telpā, bet viņam vajadzēja saņemties, 
lai tumsā tam šņācošam tiktu garām.

Pataustījusi pieri, konstatēja, ka tā ir vēsa. Ne-
radošā persona vispār nemēdza slimot, nebija 
tam laika. Paņēma telefonu un tāpat, guļus, pie-
slēdzās internetam. Uzklikšķināja uz Uguns lap-
sas un meklētājā ierakstīja: depresijas pazīmes. 
Pirms meklēšanas nodomāja, ka varbūt uzreiz jā-
meklē smagākā šīs slimības forma, bet vispirms 
gribēja uzzināt, kādi ir vieglākie simptomi. Ar 

vieglām pirkstu kustībām darbojās pa telefona 
ekrānu un slidināja abus īkšķus augšā un lejā, lejā 
un augšā. Uzklikšķināja. Tas bija vienkārši sapro-
tams un aptverams depresijas simptomu saraksts 
bez komentāriem. Neradošā persona nebija ap-
veltīta ar loģisku domāšanu, kas radošam cilvē-
kam esot vairāk kā pluss, nevis mīnuss. Uzklik-
šķināja vēlreiz uz raksta 12 brīdinošas pazīmes, ka 
tev ir depresija un sāka lasīt. 

Ievadu, kurš vēstīja, ka puikas neraud (frāze, 
kura jādzird katram stiprā dzimuma pārstāvim 
kopš bērnības), izlaida un ar naga gala klikšķi 
pārlēca uz sarakstu. Ar vieglām pirkstu kustībām 
slīdēja pa sarakstu un lasīja pazīmes: nogurums, 
miega traucējumi, muguras vai vēdera sāpes, 
viegla aizkaitināmība, grūtības koncentrēties, 
dusmas un naidīgums, stress, trauksmes sajūta, 
seksuāla rakstura problēmas, nespēja pieņemt 
vienkāršākos lēmumus... Nogura un tālāk 
nelasīja. Kādu brīdi padomāja. Tad secināja, 
ka visas slimības pazīmes uz viņu gan var, gan 
nevar attiekties. Tas atkarīgs no tā, kā uz to 
paskatās. Ieskatījās pazīmēs vēlreiz un ar pēc 
iespējas vēsāku prātu gāja visam vēlreiz cauri – 
nogurumu it kā nejuta, tikai negribēja celties. 
Miega traucējumu naktī nebija, gulēja, kā parasti, 
– kā nosista. Vēders izgāja labi. Tā kā negrasījās 
nonākt līdz vissmieklīgākajām depresijas 
pazīmēm, tad pieņēma vienkāršāko lēmumu – 
izkāpt no gultas un pabrokastot. Atslēgusies no 
interneta un vēl brīdi pavāļājusies pa neganti 
čīkstošo redeļu gultu, pieņēma pārliecinošu 
lēmumu no tās izkāpt. Radošajos laikos gultas 
čīkstēšanu sev par prieku salīdzināja ar Džona 
Keidža vai Ferenca Lista mūziku, taču šorīt 
neizjuta pret gultas čīkstēšanu nekādas jūtas. 

Zināja, ka pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas 
jānogaida tieši četras minūtes un 33 sekundes, lai 
to nepieņemtu. Nogaidīja. Uzmeta sev mātes dā-
vināto halātu, cieši apjoza halāta jostu ap viduk-
li, jau izjuta elpas trūkumu, bet, apsēžoties virtu-
vē, tas ātri pārgāja. Gaidīja, kad kafijai uzvārīsies 
ūdens, bet kafijas kanna nebija ieslēgta. Ieslēdza 
kafijas kannu un atkal apsēdās. Tad konstatēja, ka 
kafijas kannā nav ūdens. Atģidās, piecēlās un ie-
lēja ūdeni kafijas kannā. Uzlika vārīties. Tā sēdē-
ja kādu brīdi. Mēģināja koncentrēties uz kafijas 
kannu, tad ievēroja, ka vārīšanās lampiņa nedeg. 
Piecēlās un izslēdza kafijas kannu. Kaut kas no-
dzirksteļoja. Paguva paraut roku malā un konsta-
tēja, ka kafijas kanna vairs nedarbojas. 

Mēģināja koncentrēties skatam pa logu. Nera-
došā persona dzīvoja, cituprāt, radošai personai 
nepiemērotā vidē. Gribēja dzīvot pie jūras. Cik 
gan bieži, nonākot pie jūras, nevis pagājās pa jū-
ras krastu ar skatu uz neizdibināmo horizontu, 
bet ļoti cītīgi vēroja cilvēku mājas jūras krastā. 
Parasti tādi jūras braucieni beidzās ar labprātī-
gas skaudības neglābjami sabojātu garastāvokli. 
Tāpēc ikreiz, kad devās prom no jūras, mēģināja 
pēdējo skatienu veltīt jūrai, bet tas nekad neiz-
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devās, skatiens pielipa pie kādas piejūras mājas 
verandas vai balkona, uz kura neradošā persona 
sevi visādos veidos un visādās nodarbēs iztēlojās. 
Jūras skata vietā samierinājās ar vienistabas dzī-
voklīti vecas koka mājas pirmajā stāvā kādas pro-
vinces pašā centrā. Centra izjūta bija ļoti svarīga. 
Pierada arī pie skata uz būvlaukumu. 

Šorīt nespēja nekam koncentrēties, galva bija 
kā tukša mazpilsētas iela piecos no rīta. Kādreiz 
neradošo personu pamodināja paša domas, tās 
nerimās gandrīz nekad, pilnīgi viss uzbudināja 
un bija noderīgs kārtējam stāstam. Jaunībā bieži 
piedzīvoja tādas kā jaunībai nepiestāvošas skum-
jas un bezcerību. Tomēr ar laiku nomāca šo ne-
patīkamo sajūtu ar rakstīšanu. Neradošā persona 
pirmo lugu bija uzrakstījusi 1 pret 1 par savu ģi-
meni, kura viņu pēc tam vēl ilgi kaunināja un la-
māja no ādas ārā, bet, kad saņēma pirmo balvu — 
ārējo cieto disku — par radošu darbu un ģimene 
viņu ieraudzīja televizora ekrānā, viss mainījās. 
Neradošā persona pamodās ļoti radoša, un vi-
ņas ģimene pati skubināja uzrakstīt turpinājumu. 
Uzrakstīja arī, bet ar citiem izteiksmes un formas 
līdzekļiem, tā ka paša ģimene vairs sevi neatpa-
zina neradošās personas mākslā. Arī kritiķi viņu 
tur vairs neatpazina.

Pēkšņi neko nejuta. Arī radošajos laikos bija 
brīži, kad neko nejuta, bet iemesls tam bija pārāk 
intensīvas jušanas posmi gan personīgajā, gan sa-
biedriskajā dzīvē. Kad bija izlietāts pārāk daudz 

emociju, radošā persona mēdza uz kādu laiku 
pazust no visu acīm. Ilgi jau pazust nevarēja. Ra-
doša persona, gluži kā sieviete, nepieder pati sev. 

Tā pagāja nedēļas un mēneši, līdz paskrēja ve-
sels gads, kopš kādreiz tik radoša persona pamo-
dās neradoša. Pat sāka aizrauties ar vegānu dzī-
vesveidu, bet tas ātri noveda pie dzelzs trūkuma 
organismā, māte viņu nobāra, piebilstot: lai būtu 
vegāns, vispirms jābūt veģetārietim! Nerado-
šā persona arvien biežāk sāka piekrist mātei un 
pat pieteicās darba intervijai radio. Nekad nebija 
bijusi darba intervijās, radošajos laikos tam ne-
bija laika, visu laiku bija jāstrādā. Pēc kādas ga-
rākas sarunas ar māti, kad tika izteikti tādi vārdi 
kā «ikmēneša alga», «stabils darbs», «tak pieaudz 
beidzot», «rēķini arī ir jāmaksā», «krīze», «atmet 
smēķēšanu» un tādā garā, pieņēma lēmumu do-
ties uz darba interviju. Māte gribēja nākt līdzi, 
bet pietika veselā saprāta, lai mātei atteiktu. Ar 
mātes starpniecību ieradās uz darba interviju ra-
dio. Tur meklēja ētera balsi, un radio direktore 
bija sacījusi, ka dziesmu saraksts jau esot gatavs, 
tikai tas viss jāpiesaka. Neradošā persona pēc 
dabas bija introverts un kautrīgs tips, lai gan sa-
biedrībā viņu uzskatīja par ārkārtīgi harismātis-
ku un runātīgu personu. Ja gadījās kāds iznāciens 
pūlī, saprātīgi pirms tam iestiprinājās.

Ieradās radio četras minūtes pirms norunā-
tā laika. Kamēr neradošo personu atrada radio 
direktore, centās atcerēties žestus no skatītajiem 



21

Pilnīga 
vientulība ir 
līdzvērtīga 15 
izsmēķētām 
cigaretēm 
dienā vai 
kļūšanai par 
alkoholiķi

video. Direktore iesauca savā kabinetā. Sāka svīst 
plaukstas. Kamēr direktore uzdeva jautājumus, 
kas kaut kur jau bija dzirdēti, neradošā persona 
galvā meklēja atsauces un atbildes no kādreiz la-
sītajām grāmatām vai saviem stāstiem, tomēr at-
bildes nenāca, nebija, ko teikt. Jums ir ļoti labs 
balss tembrs, tomēr jūs laikam neesat tas, ko mēs 
meklējam, pēc ilgākas klusuma pauzes direkto-
re sacīja. Es tiešām neesmu tas, ko jūs meklējat, 
neradošā persona, velkot mēteli, nodomāja. No 
radio ēkas aizgāja steidzīgā solī un uzreiz piezva-
nīja mātei, lai pavēstītu, ka viss ir beidzies labi. 
Māte, to izdzirdējusi, uzreiz nolika klausuli.

Neradošās personas dzīvē laiks vilkās lēni un 
bezpersoniski. Radošajos laikos daudz nebē-
dāja par to, ka mostas un iet gulēt, kā pagadās. 
Ilgu laiku ievēroja principu, ka radošas personas 
ar neradošām personām sociālajos tīklos neko-
municē, bet radošajos laikos nekādus principus 
nevajadzēja ievērot, tāpēc tos atmeta. Laiks gāja, 
dienu nomainīja nakts, neradošā persona modās 
līdz ar sauli un ar sauli arī gulēt gāja, kāds dīvains 
klusums bija uzgūlis uz krūtīm. Katru dienu zva-
nīja māte un tāpat, ar telefona starpniecību, va-
dīja dzīvi un neatliekamas saimniecības lietas. 
Neradošā persona uz vēstulēm un e-pastiem ne-
atbildēja, telefonā sakrājās neatbildētie zvani, un 
tajā arvien biežāk tika ieslēgts klusuma režīms. 
Neradošā persona pat iegūglēja terminu «vien-
tulība» un palasīja: 

«Vientulība ir ļoti sarežģīts, daudzdimensiju 
fenomens. Vienkārši sakot, pret vientulību zāļu 
nav, jo vientulībai ir ļoti daudz dažādu veidu. Pil-
nīga vientulība ir līdzvērtīga 15 izsmēķētām ci-
garetēm dienā vai kļūšanai par alkoholiķi, un tā 
ir divtik kaitīga kā aptaukošanās. Laikmetā, kad 
pasaule ir tik pārapdzīvota kā nekad, daudzi no 
mums jūtas tik vientuļi kā nekad. Vientulība at-
spoguļojas mūzikā, māksla un literatūrā. Izjust 
vientulību nozīmē apzināties patiesību. Tu neesi 
vientuļš… ja kaut viens cilvēks ir pamanījis tavu 
prombūtni. Vai pat kaķis vai suns. Vientulība ir 
tad, kad neviens neievēro, ka tevis nav. Un tava 
lapa sociālajos tīklos ir slēgta, vai tajā sen nav pa-
rādījies neviens jauns ieraksts. Viss pārējais nav 
vientulība, bet īslaicīgas problēmas komunikāci-
jā. Vientulība iestājas tad, kad tu absolūti droši 
zini, kurš piecūkoja tavu virtuvi.»

Kādā vēlā ziemas rītā piezvanīja māte un pa-
vēlēja izņemt no pastkastītes komunālos rēķinus. 
Neradošā persona pēc sarunas uzreiz izpildīja 
pavēli. Pastkastītē neredzēja nevienu komunālo 
rēķinu, tur rēgojās tikai viena pati lapa. Paņēma 
lapu, kas atgādināja bukletu. Atgriezās gultā un 
to palasīja: 

«Dievs dziedina un atbrīvo! 2007. gadā Indra ie-
pazina Dievu. Meklējot palīdzību pie Dieva, Viņš 
vienā mirklī atbrīvoja Indru no atkarībām. Pēc 
piedzīvotajām izmaiņām Indra sāka kalpot Die-
vam un cilvēkiem. Šīs kalpošanas rezultātā cilvēki 
tiek atbrīvoti no grēka. 30. decembrī īpašā diev-

kalpojumā Smiltenē, Brūža ielā 3, Dievs pagodi-
nās ar savu Vārdu. Nāc un arī tu piedzīvosi Dievu!»

Kādu brīdi papētīja bukletā redzamās sievietes 
seju, padomāja, bet neko nesajuta. Vienīgā nera-
došās personas atkarība kādreiz, radošajos lai-
kos, bija rakstīšana. Nebija acīmredzama iemesla 
kratīties uz otru Latvijas malu un Smiltenē pie-
dzīvot Dievu. Īsu mirkli pat izjuta tādu kā niknu-
mu. Sievietes acīs bija kaut kas atbaidošs, tikpat 
atbaidoša spēj būt ja nu vienīgi fotogrāfija pasē. 
Ielūgumi uz īpašiem dievkalpojumiem turpināja 
pienākt. Kad neradošā persona mātei pavēstīja, 
ka viņam pienāk ziņas par Dievu, māte steidzīgi 
nolika klausuli.

Sāka mosties ar izbīli un bailēm, pēc kārtējā 
bukleta nodedzināšanas krāsnī gandrīz padevās 
un aizgāja uz kāda Bruno Groninga ievadlekci-
ju Palīdzība un izdziedināšanās dabiskā ceļā pēc Bruno 
Groninga mācības. Tā kā alerģijas no spalvām, pu-
tekļiem vai riekstiem neradošajai personai nebi-
ja, pārdomāja un iemeta krāsnī kārtējo ielūgumu. 
Piemetās bezmiegs. Radošajos laikos bezmiegs 
palīdzēja radošajā darbā, bet tagad nespēja vien 
beigt mocīties. Tad atcerējās, ka ne velti Ješua pār-
vērta ūdeni vīnā, neradošā persona nolēma ņemt 
piemēru no galdnieka dēla. Uzreiz palika labāk.

Kādu dienu pie durvīm pieklauvēja. Atverot 
durvis, ieraudzīja divus jaunus vīriešus 
pieklājīgos uzvalkos ar Bībeli rokās. Jau vēra 
muti, lai padzītu lieciniekus, bet pār lūpām 
nenāca neviens pats vārds. Aizcirta durvis, bet 
viens no jauniešiem pamanījās starp stenderi 
un durvīm ielikt Bībeli. Jaunekļi runāja ļoti ilgi, 
un neradošo personu nokaitināja ne jau tas, ko 
viņi runāja, bet viņu čukstēšana. Kad viens no 
jaunekļiem pieminēja apokalipsi un runāšanu 
mēlēs, neradošā persona atņēma viņiem Bībeli 
un mēģināja ar varu aizcirst durvis. Tomēr viens 
no jaunekļiem paguva starp stenderi un durvīm 
ielikt savu botu. Neradošā persona turēja ciet 
durvis, cik vien bija tās spēkos, līdz jauneklis 
sāpēs iekliedzās. Abi jaunekļi bija nosvīduši. 
Kad neradošā persona pacēla savu apmigloto 
skatienu, viens no jaunekļiem pēc vēl vienas vairs 
ne tik garas runas sacīja: «Dzīvē vajag iemīlēties, 
lai tā nebūtu tik nepanesama.» Neradošā persona 
ciest nevarēja cilvēkus, kuri zināja, ko vajag un 
ko nevajag. Gribēja šķirties pa labam, tāpēc 
ar žestu norādīja, lai iet prom. Jaunekļi prom 
negāja. Neradošā persona vēlreiz pacēla roku un 
nokliedzās mūziķa Toma Veitsa balsī: «Find what 
you love and let it kill you!»1

Jaunekļi uzreiz aizbēga. Aizcērtot durvis un 
pagrābjot kaimiņienes kaķi, neradošā persona ie-
krita gultā. Domāja. Domāja tik ilgi, kamēr, gluži 
kā bērnībā, iztēlojās sevi planējam tumšā, bezga-
līgā izplatījumā, domās planēja arvien tuvāk sau-
lei, līdz zemeslode kļuva par niecīgu punktiņu 
tumsā un pazuda no skatiena. Domāja: kā būtu, 
ja nekā nebūtu. Domāja: kā tas būtu — iemīlēties. 
Kaut kas iesāpējās. Laikam sirds. Ê

1 Atrodi to, ko mīli, un ļauj 
tam tevi nogalināt!

Agnese Rutkēvičaproza Ziņas par dievu
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Einars Maurs Gudmundsons (Einar Már 
Guðmundsson, 1954) ir ievērojams islandiešu 
rakstnieks un dzejnieks. Studējis literatūru 
un vēsturi Reikjavīkā un Kopenhāgenā. 
Latviski 2013. gadā publicēts viņa romāns 
Visuma eņģeļi (Englar alheimsins, 1993), par 
kuru autors 1995. gadā saņēma Ziemeļvalstu 
padomes literatūras balvu. 
Eseju krājums Bankas iela nulle. Patiesi stāsti 
(Bankastræti Núll. Sögur úr veruleikum, 2011) 
iznāca pēc 2008. gada Islandes ekonomikas 
megakrīzes. Tajā visai ironiskā, pat sarkastiskā 
manierē aplūkoti tās cēloņi un sekas. Šeit 
publicētās esejas izvēlētas no šī krājuma.
Kas maksā par dzīrēm mēra laikā, kā darbojas 
justīcija? Banku sabrukumam ir kas kopīgs ar 
vulkānu izvirdumiem. Runa jau nav tikai par 
krīzi naudas lietās, bet par visu dzīvi, kurā 
notiekošais pārspēj iztēli. Bankas ielā nulle 
reiz atradās viena no nedaudzajām Reikjavīkas 
sabiedriskajām tualetēm. Bet uz tās pašas ielas 
atrodas arī Islandes lielākās bankas. Nauda it 
kā nesmird, tomēr uzprasās zināmas paralēles 
starp naudas līdzekļu apstrādi un procesiem 
tualetē. Ko un kāpēc mēs patērējam, kas paliek 
pāri? Un cik līdzdalīgi esam šai dēmoniskajā 
patēriņa dancī, kur naudas Moloha pavadā iet 
gan māksla, gan zinātne?  
Tulkotājs

proza

«Islandieši netiek galā ne ar bankām, ne 
vulkāniem,» pukojās britu komiķis Džons Klīzs1, 
kad viņam no Oslo uz Briseli nācās braukt ar 
taksi. Avīzēs rakstīja, ka brauciens izmaksājis 
650  000 kronu. Es nemaz nebrīnītos, ja rēķinu 
būtu samaksājuši Džona Klīza angažētāji vai kas 
nu viņu tur Briselē gaidīja. Tik neaizvietojams 

cilvēks kā Džons Klīzs nemaksā par taksi. Par to 
reportāžā nekas nebija minēts, tāpat ne vārda par 
to, vai viņš taisījās tikties ar Briseles kungu, pašu 
Eiropas Savienību. Džonam Klīzam gan gabals 
nenokristu, ja pašam reiz nāktos samaksāt par 
taksi pēc visām reklāmām, kurās viņš piedalījās 
bankas Kaupþing uzdevumā. Kādu brīdi viņš bija 
bankas seja un tātad arī spēlēja savu lomu bankas 
izsaimniekošanā un bankrotā, proti, apstāklī, ka 
islandieši netiek galā ar bankām.

Džons Klīzs bija līdzdalīgs organizētājs, savā 
ziņā tāds galma āksts, tomēr, patiesību sakot, 
ne tradicionālajā āksta lomā. Viņa loma bija 
izskaistināt situāciju, kas būtībā bija krimināla, 
un viņš pašrocīgi piedalījās patiesības slēpšanā 
par islandiešu finanšu dūžu veidoto burbuļa 
sistēmu, par viņu spēļu elles kapitālismu. Viņš 
nodeva savu personu lietošanā viņu pasaulei. 
Es nezinu, vai «Izmeklēšanas paziņojumā par 
banku sabrukumu» ir norādīts, cik Džons 
Klīzs saņēma par aktierspēli bankas Kaupþing 
reklāmās, bet Likvidācijas komisija būtu 
varējusi uzmeklēt šīs ziņas izputējušās bankas 
grāmatvedības dokumentos. Viņa darbs bija 
slavināt banku un tās baņķieru sapņus par 
pasaules kundzību; un Kaupþing bankā par 
cilvēkiem nudien bija padomāts: bankas vadība 
atvēlēja britu kroga īpašniekam dāsnu budžetu, 
un tas ir tikai viens piemērs. Paši sev un saviem 
draugiem viņi aizdeva tādu naudas gūzmu, ka 
tagad viņu bankrots tiek uzskatīts par vienu no 
lielākajiem pasaules vēsturē. Bankas vadītāji 
pelnīja simttūkstoš kronu stundā, un pelnošāko 
mēnešalgas apmērs sasniedza Nobela prēmiju. 
Tie, kam naski vedas rēķināšana, bija izskaitļojuši 
— ja šiem par padarīto būtu maksāta vidējā alga, 
viņu algas maksājumi būtu sākušies krietni pirms 
Kristus.

Vienu no bankas šefiem sauca Sigurds 
Einarsons, un viņu ilgu laiku meklēšanā bija 
izsludinājis Interpols. Otru sauca Hreidars 
Maurs Sigurdsons, un viņš dažas dienas pasēdēja 
izmeklēšanas izolatorā. Bildēs viņi izskatās kā 
Gøg un Gokke.2 Tomēr par komiķiem viņus vis 
nenosauksi, lai gan, protams, bankas šefs Sigurds 
Einarsons neko citu nedarīja, kā taisīja vaļā 
200 000 kronu vērtas sarkanvīna pudeles, citu pēc 
citas, ja var ticēt Davidam Odsonam, bijušajam 
valsts bankas prezidentam. Izmeklēšanas 
paziņojumā par banku sabrukumu ir pieminēts, ka 
Davids Odsons esot sācis savu privāto karu pret 
Kaupþing vadītājiem un bez vārda runas izņēmis 
no bankas savus personīgos ietaupījumus, kad 
viņš bija Islandes premjerministrs, protestēdams 
pret bankas šefu algu politiku, bet tik un tā 
aizdevis viņiem nenormālas naudas summas, kad 
banka atradās bankrota priekšvakarā. Sigurds 
apgalvo, ka Davids ballītēs esot viņam braucis 
augumā; tāpat arī Ļeņins zvanīja Staļinam un 
sūdzējās, ka šis pa telefonu sarunājis rupjības viņa 
sievai. Ļeņina sievu sauca Krupska.3 Jaunības 
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gados es piestaigāju uz biedrību, kur savā starpā 
spēkojās ļeņinisti un anarhisti. Ļeņinisti bija 
ārkārtīgi zinoši un precīzi citēja Ļeņina kopoto 
rakstu sējumus un lappuses. Ikviena reputācija 
lielā mērā bija atkarīga no citēšanas veiklības. 
Vienam no anarhistiem apnika šis sviests, un viņš 
uzrakstīja zīmīti ar tekstu: «Krupska, nāc pisties!», 
pierakstīja lappusi un sējumu un palaida to 
apkārt. Ļeņinistiem tas nemaz nelikās smieklīgi.

Lai kā arī būtu ar Sigurdu Einarsonu, Hreidaru 
Mauru Sigurdsonu, Ļeņinu, Staļinu un Davidu 
Odsonu, es ceru, ka Džons Klīzs ir izbaudījis 
braucienu no Oslo uz Briseli un smējies, vēderu 
turēdams, — gan par vulkāniem, gan bankām un 
neparasto saskanību to starpā. Runājot par takša 
cenu, tiem 650  000 kronu, tā ir tīrā sīknauda, 
salīdzinot ar izmaksām, kuras mūsu valdība ir 
paredzējusi tērēt lidojumiem no Reikjavīkas 
uz Briseli un atpakaļ, lai dabūtu mūs Eiropas 
Savienībā, lai smalkiem kundziņiem uzvalkos 
un dāmām kostīmiņos būtu, kur izstaigāties pa 
gaiteņiem, pa marmoru, stiklu un tēraudu, un 
paust citcitam, cik liels progress ir panākts kopš 
četru brīvību nodibināšanas, nemaz nerunāsim 
par izdevumiem par restorāniem un alu Briselē. 
Nav daudz to, kas atminas Grīmu Tomsenu, 
kurš bija 19. gadsimta dzejnieks un ierēdnis. 
Viņš strādāja Dānijas karaļa Ārlietu dienestā un 
bija viens no pirmajiem zinātniekiem, kas atklāja 
H.  K. Andersena darbus. Viņš par to uzrakstīja 
garu apceri un otru apceri par Lordu Baironu. 
No Briseles šis sūtīja vēstuli draugiem, kurā 
sūdzējās, ka pilsēta esot tik apnicīga, ka viņam 
tajā loceklis nestāvot. Es nekad neesmu bijis 
Briselē, bet pavaicāju kādam islandiešu ierēdnim, 
vai šajā Grīma Tomsena apgalvojumā ir kāds 
patiesības grauds. Viņš to kategoriski noliedza, 
argumentēdams, lūk, šādi: Eiropas Savienības 
pretinieki nemaz neminot apstākli, ka Briselē 
tiek piekopts daudzveidīgs sekss un tur viagras 
tabletes var nopirkt par smiekla naudu. Jāteic gan, 
ka te ne par kādu argumentāciju nebija runas, 
drīzāk viņš sniedza atbildi uz manu jautājumu, kas 
parādīja, cik labi Grīma Tomsena vārdi ir izturējuši 
laika pārbaudi.

Tāda ir dzīve tā Kunga 2010. gadā — pasaule 
kļūst lēnāka, un varbūt tas arī ir labi. Lidmašīnas 
«iestrēgst» gaisā vai arī nemaz nevar sākt 
lidojumu. Aviokompānijas aprēķina, cik daudz 
tās zaudējušas vulkānu dēļ, bet vulkāniem no 
tādām aviokompānijām ne silts, ne auksts. Visā 
Eiropā gaisa satiksmi paralizē Eyjafjallajökull, 
Salukalnuledāja, izvirduma pelni. Britu salās, 
ziemeļvalstīs un Beļģijā tiek slēgtas lidostas. 
Televīzijas diktori visā pasaulē mokās ar vulkāna 
nosaukuma izrunāšanu. Viegli viņiem neiet, bet tas 
jau ir Džona Klīza reklāmu pamatā. Tas, cik grūti 
ir izrunāt vārdu Kaupþing. Bet es pie šī jautājuma 
vēl atgriezīšos. Mums, islandiešiem, gan gabals 
nenokrīt, kad nākas izrunāt Kilimandžāro vai 
Himmelbjerget4 nosaukumu. Nu tātad angļu komiķis 

nevar lidot uz savas humora izjūtas spārniem, ne 
arī ceļot velna mugurā, kā to viduslaikos darīja 
burvji. Viņi lika Nelabajam lidot no Franču zemes 
uz Islandi un šķiršanās brīdī blieza viņam pa galvu 
ar Bībeli, lai paturētu sev dvēseli un atbrīvotos no 
viņam dotajiem solījumiem.5

Nudien, tā nav nekāda augstākā matemātika, 
bet angļu blogeris raksta: «Vispirms viņi nozog 
mums naudu, izputinot bankas, un tagad viņi 
izverd pār mums pelnus. Šitie vikingi pēc tam vēl 
izdomās nozagt mums sievas!» Cash rīmējas ar 
ash, bet ash — ar cash. «We asked for cash, not ash!»6 
briti vārsmo. Svarīgas ziņas reizēm atraisa cilvēku 
humora dāvanas, bet reizēm tie ir arī smiekli caur 
asarām, tā teikt, izmisuma monētas otra puse. 
Vai tikai beigās britu valdība neizdomās uzkraut 
Islandei atbildību par visas Eiropas anulētajām 
aviobiļetēm un vai tikai mūsu valdība nepateiks, 
ka mēs nudien esam par tām valstiski atbildīgi; 
mūsu valstsvīri nospriedīs, ka samaksāt par 
biļetēm ir pieklājības jautājums, tā mēs, raugi, 
labi izskatīšoties starptautiskās sabiedrības acīs, 
lai arī mums, protams, neesot nekāda juridiska 
pienākuma to darīt, tak nav jau liela problēma, 
sak, vai mums līdzekļu trūkst? Bet maksājumu 
termiņš būs miglā tīts, turklāt ar maksājumiem 
vien jau visas pasaules gaisa satiksme glābta 
netiks. Bet, ja briti, kas baidās par savām sievām, 
var rast mierinājumu naudā, tad jau ļoti jauki. 
Ir tāda teorija: skaistu sieviešu trūkums Anglijā 
esot izskaidrojams ar to, ka vikingi visas skaistās 
savulaik esot aizveduši sev līdzi uz ziemeļiem, 
lai tur sasildītos un vairotos. Šķiet, jaunākie 
ģenētikas pētījumi apstiprina šo teoriju, proti, 
mūsu pirmmātes lielākoties nāk no britu salām, 
bet tēvtēvi — no Norvēģijas.

Šo teoriju labi ilustrē sāga par īru ķēniņa meitu 
Melkorku, kuru Hoskulds Dalakolsons7, slavens 
vīrs gan Norvēģijā, gan Islandē, kā par viņu teikts 
Lašu ielejas sāgā, kādā sapulcē uz austrumiem 
no britu salām nopirka no tāda grieķa Gilles.8 
Hoskulds domāja, ka viņa ir mēma, jo viņa attei-
cās runāt, protestēdama pret savu paverdzināša-
nu. Viņa uzaudzināja Hoskulda dēlu, un viņš ru-
nāja gan viņas ķeltu valodā, gan tēva ziemeļnieku 
mēlē. Tā ir lieliska sāga. Es nezinu, vai Gordona 
Brauna dusmas uz islandiešiem var skaidrot ar 
šiem senajiem notikumiem, bet iepriekš citētie 
vārdi liecina par zināmām bailēm. Tiesa, it nemaz 
nav droši zināms, vai britu blogeris vai Gordons 
Brauns, vai viņa līdzstrādnieki vispār apzinās šīs 
bailes, jo tās mīt zemapziņas dzīlēs. No otras pu-
ses, ar pārliecinošiem argumentiem var teikt, ka ir 
briti, kuri ir kļuvuši maksātnespējīgi, jo kaut kādi 
islandiešu magnāti savāca viņu ietaupījumus un 
aizdeva saviem draugiem, kas tos notrallināja vi-
sādās muļķībās, dažādās rotaļlietās, reaktīvās lid-
mašīnās, jahtās, snovborda dēļos un luksusdzī-
vokļos, un rīkoja svinības, kurās ļāva priecāties 
un spēlēties arī valdības vīriem un baņķieriem, 
turklāt ar plašu vērienu, ja drīkstam pieminēt es-
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korta meiteņu pakalpojumu rēķinus un citas lie-
tas, par ko baumoja, kad viss aizgāja pa pieskari. 
Tomēr neviens no viņiem nepārveda mājās īru 
ķēniņa meitu kā sendienās Hoskulds Dalakol-
sons, jo Īrijā jau vairs ķēniņu nevaid. Daži no 
šiem magnātiem mīt Londonā, kur viņi strādāja 
ar savu naudu, tā ka britu varas iestādēm būtu tī-
rais sīkums to apķīlāt, bet nē, tās drīzāk interesē-
jas par iespējām iekasēt naudu no ierindas islan-
diešiem, tā nu mēs gluži vienkārši gaidām, kad uz 
mūsu pleciem tiks uzvelta atbildība arī par vul-
kāna izvirdumu un kad vulkāniem tiks piemērots 
teroraktu likums.

Deviņi anarhisti
Lord have mercy on the people in England,
for the terrible food these people must eat.9

Šādi sākas pēdējā dziesma platē 200 Motels 
ar Frenku Zapu. Es vienmēr saklausīju augstāk 
citētās rindas aplam, dzirdēju vārda food vietā 
fools un eat vietā be. Iedomājos, ka Frenks Zapa 
lūdz Dievu, lai tas dod angļiem svētību par to, 
cik glupi viņi ir. Un neatkarīgi no tā, vai runa ir 
par ēdienu vai par prāta spējām, par saprašanu 
vai pārprašanu, es iekšēji diez ko nepiekritu 
Frenkam Zapam, jo man ļoti patika daudzas 
lietas, kas nāk no Anglijas, proti, literatūra un 
mūzika. Šekspīra lugas, Bītlu mūzika, daudz kas 
laikposmā pa vidu, vēl šis tas arī pēc tam. Par 
angļu virtuvi gan nekāds viedoklis tā arī nav 
izveidojies. Tomēr man nekad nav ienācis prātā 
doties protesta demonstrācijā pret Frenku Zapu, 
kurš trāpīja naglai uz galvas ar šīm rindām:

What’s the ugliest part of your body?
Some say your nose,
some say your toes,
but I think it’s your mind.10

Dažādos slavenos priekšvārdos ir teikts, ka ne-
viens nespēj pārtraukt dzeršanu, ja vien pats ne-
vēlas. To zina visi, kas vien to grib zināt. Bet ir 
mazāk ļaužu, kas zina ko citu, jo šī pati kārtula 
darbojas arī attiecībā uz islandiešu ierēdņiem. 
Kad valsts ģenerālprokurors nevar pieķerties 
ekonomikas krīzes lietas materiāliem sakaru dēļ 
ar eventuālajiem apsūdzētajiem, kuru ir viens vai 
vairāki, tad kļūst arī skaidrs, ka neviens nevar pār-
traukt būt valsts ģenerālprokurors, ja vien pats to 
nevēlas. Eva Žolī11, īpašā prokurora padomdevēja, 
un citi, kas piedalījās ekonomikas krīzes noziegu-
mu izmeklēšanā, pieprasīja, lai ģenerālprokurors 
atkāpjas, bet viņš tikai teica: stāviet pie ratiem, es 
vienkārši ar to nenodarbošos, un neviens nevar 
mani patriekt, aiziet varu tikai es pats.

Šis pats ģenerālprokurors pacentās uzrādīt ap-
sūdzības dažiem jaunekļiem par to, ka viņi bija 
ielauzušies parlamentā un devušies pie tribīnes, 

lai protestētu pret valdību, kas sēž uz neoliberā-
lisma miegazālēm un laiž valsti postā. Jauniešiem 
izdevās izlauzties pie tribīnes un izkliegt vārdus: 
«Vācieties prom!» Pie parlamenta ēkas bija sa-
pulcējies ļaužu pūlis un prasīja to pašu. Tās bija 
pirmās apsūdzības, kas tika uzrādītas pēc banku 
sabrukšanas. Ko gan Frenks Zapa teiktu par is-
landiešiem, kurš gan apžēlosies par viņiem?

Protams, ārlietu ministram Ossuram 
Skarphēdinsonam būtu vajadzējis aizstāvēt 
demonstrētājus, atminoties, kā viņš pats reiz 
uzstājās no parlamenta tribīnes, kamēr mēs, viņa 
biedri, pasargājām viņu no parlamenta durvju 
sargiem. Tolaik Ossurs bija Studentu padomes 
priekšsēdis. Ārlietu ministrs to labi zina — un viņš 
tikpat labi zina, ka arī toreiz, kad notika protesti 
un viņš tika pie izdevības pirmo reizi uzstāties 
no parlamenta tribīnes, nevienam nebija nekādu 
noziedzīgu nodomu. Gluži otrādi, šeit runa ir par 
deviņiem tautas pārstāvjiem, kuriem tika izrādīta 
necieņa. Necieņa noteikti tika izrādīta vēl lielākam 
skaitam, bet tikai deviņi tika apsūdzēti.

Es gribētu uzsvērt, ka nemēģinu nomelnot 
vīru, kurš strādā ģenerālprokurora amatā. Agrāk 
viņš strādāja par cietuma direktoru, turklāt darīja 
to ļoti labi, kļuva par savas jomas speciālistu, jo 
iepriekš šajā amatā bija darbojies kāds agronoms. 
Es negribu nomelnot arī agronomus, lai gan 
apstāklis, ka iepriekšējais cietuma direktors bija 
izraudzīts no agronomu vidus, kaut ko vēstī par 
sabiedrības attieksmi pret ieslodzītajiem. Islandē 
sabiedrības kodolā vienmēr ir bijušas grupas, 
kam ir zināma saikne ar lauksaimniecību un 
lopiem. Beigās prokurors no šīs lietas atkratījās 
«nepiekritības» dēļ un tā tika nodota kādam 
citam.

Es jau esmu tuvu tālu izceļojies ar Balto grā-
matu12, kas iznāca 2009.  gada vasarā, pārrunājis 
tās tematu, proti, sabiedrības stāvokli Islandē, un 
man vienmēr tiek uzdots jautājums: «Sakiet, vai 
kādam ir tikušas izvirzītas apsūdzības?»

«Jā,» man nākas atbildēt, «deviņiem anarhis-
tiem.»

Kāds būs stāvoklis tad, kad tu, labo lasītāj, lasī-
si šīs rindiņas, nav viegli pateikt, turklāt es esmu 
nonācis tādā kā annāļu rakstnieka lomā, kurš 
raksta par to, kas notiek, bet nezina, kas no tā 
visa sanāks un vai vispār sanāks. Labi, pateikšu: 
apgabaltiesa ir pasludinājusi zināmā mērā pret-
runīgu spriedumu. Netiek tiesāts pēc panta, pēc 
kura ir celtas apsūdzības, bet spriedumi tik un tā 
tiek pasludināti. Šī lieta tika safabricēta, lai varas 
iestādēm būtu, pie kā pieķerties. Varbūt te nav 
runas par apzinātu lēmumu, drīzāk — par iekšēju 
vajadzību.

Reizēm mums rodas sajūta, ka lietas ir jārisina, 
bet reizēm ir tā, it kā nekas nebūtu noticis. Ba-
gātnieki apgalvo, ka viņu naudiņa esot izkūpēju-
si gaisā. Bankrotējušajos īpašumos netiek atrastas 
nekādas materiālas vērtības, tomēr to īpašnieki 
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spēj sadabūt naudu ik reizi, kad jāpērk nozīmīgi 
uzņēmumi. Nepazīstu nevienu no tiem, kas strā-
dā likvidācijas komisijā bankās, bet kāds mans 
draugs teica, ka bērnībā viņu ciema plānprātiņš 
plātījies, ka esot likvidācijas komisiju vīrs. Es ne-
gribētu sacīt, ka mūs pārvalda plānprātiņi, tomēr 
var droši konstatēt, ka pie mums ir paaugstināju-
šies visi rādītāji, izņemot inteliģences koeficientu.

Aizvien vairāk ir to, kuri uzskata, ka mēs esam 
nonākuši kaut kādu sazvērnieku rokās, un minē-
tie sazvērnieki ir beiguši augstskolas ar izcilību 
— līdzīgi tiem diviem ekonomistiem, kas ceļoja 
pa pasauli kā Dons Kihots un viņa kalps, slavi-
nāja islandiešu bankas un saņēma par to naudu. 
No tām pašām bankām. Neraugoties uz to, viens 
no viņiem tika ievēlēts parlamentā, un tādējādi 
viens no finanšu dūžiem tika pie deputāta neaiz-
skaramības. Otrs pameta bankrotējušu finanšu 
uzņēmumu, milzīgus finanšu darījumus un dzī-
voja pārliecībā, ka ir sniedzis valdībai vērtīgus 
padomus. 

Šādos apstākļos radīt literatūru ir visai nepa-
teicīgs darbs, jo mūsu mazspējīgie taču dzīvo 
senajā ideju pasaulē, kurā valda priekšstats, ka 
mākslinieki nestrādā. Ausbjorns Otarsons devās 
uzstāties parlamenta priekšā ar kaismīgu runu, 
kurā dusmīgi prasīja, kāpēc mākslinieki nevarētu 
doties strādāt tāpat kā visi citi. Viņš pats iekāsa 
astronomisku peļņu no maksātnespējīga uzņē-
muma, tā ka izskatās — viņa priekšstatos par dar-
bu, algām un grāmatvedību šis tas nav īsti kārtī-
bā. Vēlāk viņš atdeva šo peļņu uzņēmumam un 
lūdza māksliniekiem piedošanu, bet tik un tā vēl 
aizvien sēž parlamentā.

Vai tad Torbergs Tordarsons13 Vēstulē Laurai nav 
lieliski pateicis? «Vēl nekad nav tikusi uzrakstīta 
tik štruntīga grāmata, lai tā nebūtu prasījusi vai-
rāk gara grūtību nekā veselas zvejas kuģu firmas 
vadība desmit gadu laikā. Un Islandē vēl nekad 
nav izdota tik laba grāmata, lai autora honorārs 
pārsniegtu vienu trīsdesmito daļu no slikta zve-
jas uzņēmuma direktora gada algas.»

Zvejas firmas darbinieks un deputāts Aus-
bjorns Otarsons savā domāšanā ir iestrēdzis 
dziļā pagātnē. Tādu pašu gara senilitāti pauž 
Trigve Tors Herbertsons. Viņš runā ar tādām 
standartfrāzēm kā no Aukstā kara sprediķu 
grāmatas, sacīdams, piemēram: «Starp labējiem 
un kreisajiem galvenā atšķirība ir attieksmē 
pret privātīpašumu. Mēs, labējie, uzskatām, ka 
privātīpašums ir viens no Rietumu sabiedrības 
pīlāriem, kurpretim daži no kreisajiem teic, 
ka daudz labāks būtu kopīpašums. Pieredze 
Austrumvācijā un Padomju Savienībā jau 
parādīja, ka kopīpašums ne pie kā laba nenoved.» 
Trigve Tors to teica saistībā ar īpašumtiesībām uz 
Islandes dabas bagātībām. Līdzīgu viedokli pauž 
citi partijas līderi — ar līdzīgiem argumentiem.

Liberālismu viņi viļā pa muti kā jebkuru citu 
ticības kredo, jo šis arguments ir labi pārbaudīts 
Aukstā kara gados, bet tas galīgi nesaskan ar jau-

nākajām atziņām pēdējo gadu sociālajā diskursā, 
runājot par grūtībām, ar kurām saskaras sabied-
rība, par stāvokli visā pasaulē. Šāds domāšanas 
modelis ir nonācis pretrunā ar realitāti un kļu-
vis par dogmu, izbāzeni, kam vieta kāda pasau-
les etnogrāfijas muzeja vitrīnā. Geira Hārdes un 
Ingibjorgas Solrūnas Gīsladotiras valdība tagad 
nonāk tiesas priekšā, sabiedrība ir tāda pusap-
jukusi, nevienam vairs nevar uzticēties, izņemot 
ģeologus un glābēju komandas. Cik zīmīgi, ka 
Geirs Hārde uz Augstākās tiesas apsūdzēto sola 
ir viens pats — tas parāda, cik maz solidaritātes 
ir virsslānim jeb elitei piederīgo starpā. Protams, 
arī visiem pārējiem ministriem un viņiem pietu-
vinātajiem ierēdņiem šajā katastrofālajā valdībā 
būtu jārēķinās ar to, ka nāksies stāties Augstākās 
tiesas priekšā līdzās Geiram un atbildēt uz tām 
pašām apsūdzībām.

Daži saka, ka visai šai Enron gara tēvu 
komandai vajadzēja atkāpties, bet tā neatkāpsies, 
kamēr mēs to neizmetīsim no vietas. Rodas 
jautājums, vai nebūtu pareizi atcelt deputātu 
imunitāti, it īpaši šādos laikos, kad rodas 
šaubas par vesela slāņa godīgumu un tieši šis 
slānis nosaka likumus. Nudien absurds, cik ātri 
dilst šo lēmēju atbildība — saskaņā ar likumu. 
Patiesībā dažām sabiedrības svarīgākajām 
institūcijām ir nolaistas asinis, tās ir iznīcinātas 
vai kļuvušas darboties nespējīgas. Atzinumi, 
kas tiek sūtīti ministriem, pa ceļam kaut kur 
iestrēgst, secinājumi tiek nobāzti atvilktnēs, un 
šo uzskaitījumu varētu turpināt. Lai gan mēs 
nobalsojām par kreiso valdību, viss valdības 
aparāts, visa sistēma ir pilna ar karojošiem 
labējiem. Tas viss atspoguļo līdzšinējo attieksmi 
pret kopīpašumu un tautas dabas resursiem. 
Bet «laiki mainās», un varbūt Salukalnuledāja 
izvirdums ir tikai zīme tām pārmaiņām, kas 
drīz nāks. Viss ir iespējams. Mēs varam sarīkot 
jaunus izvirdumus un jaunas revolūcijas. Daba 
dumpojas tāpat kā demonstranti, kas noveda pie 
t. s. kastroļu un pannu14 revolūcijas 2009. gada 
janvārī. Tautas neapmierinātība vēl tricina 
sabiedrības seismogrāfu bultiņas, un neviens 
nezina, kad atkal ies vaļā. Un kur.

Sarkanais kurmis
Gudri vīri teic: kad 80. gadu sākumā zelta 

standarts tika izņemts no apgrozības, pasaules 
vēsturē iestājās jauns pagrieziena punkts; līdz 
tam brīdim minētais standarts tika lietots, lai 
noteiktu citu valūtu kursu pret ASV dolāru. Tagad 
naudas vērtībai vairs nebija jāatbilst zelta svaram. 
Naudaszīmes tika brīvi mainītas pret precēm un 
kā putni brīvi lidinājās uz visām pusēm. Īstenībā 
biežāk runā par naudas svārstībām. Ja nu mēs šo 
kustību salīdzinām ar putnu kalnu, kurā tie lig-
zdo, tad visiem top skaidrs, ka pienāks laiks, kad 
kalna slīpne būs aizpildīta, tirdzniecības centri 
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pārņems visu pasauli, uz ekrāniem būs redzamas 
astronomiskas summas, bet reālu preču mūsu 
rokās nebūs. Viss it visur būs svārstīgs. Valūtas 
kursu izmaiņas tagad ir kļuvušas par zelta 
raktuvēm, bet trūkums vienā vietā rada pārticību 
citā. Tādā ceļā finanšu tirgi pārņem atsevišķu 
valstu naudas kasi. Vēsturiski tas nozīmē, ka ASV 
nostiprina savu vispasaules kundzību, un kritiķu 
mutes pamazām tiek aizbāztas, kritika gluži 
vienkārši tiek integrēta sistēmā. Sistēma paņem 
cīņas vārdus un jēdzienus un padara tos par 
savējiem: starptautiskums kļūst par globalizāciju, 
solidaritāti nomaina konkurence, un brīvība 
top par preču izvēles brīvību. Mums nākas ne 
tikai pielāgot sev ASV skatījumu, bet arī dzīvot 
tā iekšienē. Neseno gadu nelielā pretestība pēc 
komunisma krišanas un Eiropas sociālisma 
sabrukšanas ir salauzta, un tāpēc mēs esam 
gatavi norīt vienkāršotu pasaules redzējumu 
un pat vēstures viltojumus — turklāt ne acu 
nepamirkšķinādami. Šeit var runāt par daudz ko, 
piemēram, par to, kā mainās plašsaziņas līdzekļu 
īpašnieki, kā patiesība tiek sapresēta, saspiesta 
kopā kā kapitāls. Pati patiesība tiek globalizēta kā 
liels uzņēmums — ar robežzonām, neskaitāmām 
istabām, kurās ir daudz un dažādu viedokļu, bet 
visu ēku pārvalda viena vara, pasaules bagātāko 
valstu vara.

Tā nesenos gados mums tika iestāstīta patiesī-
ba, ka cīņa, lūk, esot kultūras konfliktu izpausme, 
bet, ja palūkojamies rūpīgāk, tā noris ap attiecī-
gās valsts iekārtas pamatiem, par dabas resursu 
sadalījumu vai, pareizāk sakot, to sagrābšanu. Bet 
cīņa uzliesmo par spīti varas iestāžu viedoklim. 
Parastais pilsonis zina, ko viņš negrib, bet nekā-
di citi varianti netiek piedāvāti. T. s. Vašingtonas 
vienošanās (Washington Consensus) ir 1989.  gadā 
izstrādāti priekšraksti, kuros atrodams neolibe-
rālisma globalizācijas kodols. Tā bija saistīta ar 
Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Ban-
kas reformu paketi un izskatījās apmēram šādi: 
līdzsvarots budžets, nekādas subsīdijas, procen-
tu likmes nosaka tirgus, tirdzniecības barjeru 
un ieguldījumu ierobežojumu atcelšana, valsts 
uzņēmumu privatizācija, tirgus, it īpaši finanšu 
instrumentu tirgus, deregulācija un skaidri liku-
mi, kas nodrošina īpašumtiesību aizsardzību. Šie 
priekšraksti bija paredzēti Austrumeiropai un tās 
pārejai uz tirgus ekonomiku, bet izklausās visai 
līdzīgi Islandes Tirdzniecības palātas rezolūcijām 
vai ieteikumiem, kuri nāca no starptautiskām 
finanšu institūcijām, piemēram, Starptautiskā 
Valūtas fonda, turklāt vēl ilgi, pirms mēs nonā-
cām tā uzmanības lokā. Tieši tāds pats gars pē-
dējos divdesmit gadus ir noteicis Eiropas Savie-
nības darbību. Šā gadsimta pirmajā desmitgadē 
mēs steigšus paziņojām, ka komunisma sistēmas 
ir drupās, nudien, gandrīz neviens neilgojās pēc 
tām totalitārisma valstīm, kas bija celtas sociālis-
ma vārdā, bet pie viena mēs noraudzījāmies uz 
sociālisma un tā partiju lejupslīdi, tā teikt, lai jau, 

kas tad mums, ka tikai miers mājās.
Par to savos rakstos un grāmatās runā 

rakstnieks un aktīvists Tariks Ali15. Grāmatā Street 
Fighting Years — an Autobiography of the Sixties16 viņš 
raksta par cīņu, kas noveda līdz 1968. gadam, par 
starptautisko solidaritāti, kas tolaik radās un arī 
pazuda aiz apvāršņa. Grāmata pirmo reizi iznāca 
1987. gadā un piedzīvoja trīs izdevumus, pēdējo 
— 2005. gadā. Tariks Ali nav mainījis pamattekstu, 
bet pievienojis priekšvārdu un pēcvārdu. 2005. 
gada izdevumā iekļauta ārkārtīga nozīmīgā 
intervija Power to the People17, ko Tarikam Ali un 
Robinam Blekbērnam18 savulaik sniedza Džons 
Lenons un Joko Ono. Tā parādījās nedēļrakstā 
Red Mole, Sarkanajā kurmī, britu trockistu tribīnē. 
Runā, ka Džons Lenons esot sacerējis dziesmu 
Power to the People, tieši šīs intervijas iedvesmots. 
Šajā intervijā Džons Lenons bezkaislīgi izklāsta 
savus uzskatus un ārkārtīgi skaidri iezīmē lietu 
kopsakarības. Piemēram, viņš stāsta, kā Bītliem 
tika uzspiests politkorektums, kā viņiem, 
piemēram, tika kategoriski aizliegts izteikties 
par dažādiem jautājumiem, piemēram, par 
karu Vjetnamā, līdz Džons Lenons, kā zināms, 
burtiski izlēca no biksēm. Proti, gan britu, gan 
ASV slepenie dienesti viņu izsekoja, kas tiek 
pieminēts arī Deivida Līfa un Džona Šeinfelda 
filmā The U.S. vs. John Lennon19. Vēl viena Tarika 
Ali saikne ar rokmūziku ir Rolling Stones melodija 
Street Fighting Men20. Tā tika sacerēta uzreiz pēc 
Londonas 1968.  gada protesta demonstrācijām 
pret Vjetnamas karu — Tariks Ali bija viens no 
to organizētājiem un līderiem. Viņš iemiesoja šīs 
demonstrācijas, tāpēc šo melodiju bieži saista ar 
viņu. Arī grāmatas Street Fighting Years nosaukums 
atsaucas uz tām. Tarikam Ali Lielbritānijā bija 
līdzīgs statuss kā brāļiem Koniem-Benditiem 
Francijā vai Rūdijam Dučkem Vācijā. Viņi bija 
studentu kustību līderi, pamanāmi, uzkrītoši 
jaunieši. Pēc 1968.  gada sacelšanās Tarikam 
Ali aizliedza ieceļot Francijā, un šis aizliegums 
palika spēkā, līdz par Miterāna asistentu kļuva 
Režiss Debrē.21 Viņš kopā ar Tariku Ali un Robinu 
Blekbērnu ir redzami filmā Imagine par tāda paša 
nosaukuma albuma tapšanu. Režiss Debrē bija 
tikko iznācis no cietuma Bolīvijā, un Tariks Ali 
apraksta viņa dzīves gājumu jau minētajā grāmatā 
Street Fighting Years. Visa sāls, ko Tariks Ali saskata 
70.  gadu sabiedrībā, ir ticība, ka ar sacelšanos 
un demonstrācijām ir iespējams mainīt pasauli. 
Varbūt šī ticība atkal kļūs par realitāti. Tā ir šī ticība, 
kas paliek pēc Islandes 2008. gada rudens—2009. 
gada kastroļu un pannu revolūcijas, respektīvi, 
ka mēs varam panākt pārmaiņas, mēs spējam 
kaut ko ietekmēt, ja esam saliedēti, ja nestāvam 
klusu, bet protestējam.

Mēs nepamanījām, kā sociālisti un sociālde-
mokrāti novērsās no ierindas pilsoņiem un pār-
gāja pie uzņēmējiem, beigās pat saņēma maksā-
jumus no lielām korporācijām un bankām. Viņu 
vidū ir neticami daudz tādu, kas ir izsitušies, strā-
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dādami administrācijās, komitejās un padomēs, 
kur galvenais ir viens: tikt pie varas. Nudien, visas 
valdošās partijas skatās uz varu ar vienlīdz kārām 
acīm. Runa vairs nav par pārmaiņām sabiedrībā. 
Politika ir zaudējusi garu, ideāli izkūpējuši gaisā, 
un radikāļi tagad cits caur citu apliecina savu ticī-
bu brīvā tirgus ekonomikai. Austrumeiropas tir-
gus liberalizācija mums likās kā indivīda brīvības 
vairošana, bet ar to nāca arī jauns superbagātu 
ļaužu slānis, kas ir ļoti tuvs islandiešu multimil-
jonāriem. New Labour piesavinās tirgus ekonomi-
kas argumentus, arodbiedrību apvienības kā cī-
ņas rīks izzūd, un atšķirības valdošo partiju vidū 
kļūst aizvien niecīgākas. Kritiķi ir vienkārši vec-
modīgi ļautiņi, kas rosina jautājumu par to, kas 
tur tik vecmodīgs — būt vecmodīgam. 

1998. gadā Tariks Ali kopā ar savu sievu Sūzenu 
Etkinsu, New Left Review redaktori, izdeva citu 
grāmatu ar nosaukumu 1968: Marching in the 
Streets22. Viņu skatījumu padara ievērojamu tieši 
grāmatas internacionālisms, apstāklis, ka tas, ko 
ļaužu vairākums saista tikai ar Parīzi, Vašingtonu 
un Ņujorku, patiesībā notiek visā pasaulē. 
Karu Vjetnamā apturēja solidaritāte. Islandē 
tā izpaudās kā cīņa pret ASV karaspēka bāzēm 
un NATO. 1968.  gadā valdība ar atjaunošanas, 
pārbūves dienaskārtību sāka zaudēt popularitāti, 
bija augsts bezdarba līmenis un vareni strīdi 
par darba apstākļiem. Kad tas viss notika, es, 
protams, biju tikai trīspadsmitgadīgs puišelis, bet 
man tāpat kā citiem nepaslīdēja garām apstāklis, 
ka veselas ģimenes dodas prom no Islandes, 
bezdarba dēļ aizceļo uz Zviedriju vai Austrāliju, 
interesējas par demonstrācijām un smeļas tajās 
spēku. Es mēģināju atspoguļot tā laika notikumus 
romānā Sarkanās dienas23. Savā ziņā es to rakstīju, 
protestēdams pret to, ka protesti lielākoties 
izpaudās modē vai frizūrā un visi notikumi tika 
izvērtēti uz gadumijas balles dekorāciju fona. Man 
palaikam radās sajūta, ka t. s. 68. gada paaudze 
Islandē ir ļaužu grupa, kas aizmirsusi noņemt 
studentu cepures. Protams, tagad daudz ūdeņu 
aiztecējis, dažs labs no radikāļiem tagad ir kļuvis 
par prokuroru, bankas prezidentu, vēstnieku 
vai pat ministru, kam atmiņas par agrākajiem 
sapņiem tagad saistās tikai ar dzīvesstilu, pat 
dzeršanas paradumiem, stāstiem, dziesmām 
un dažādiem negaidītiem notikumiem. Veselas 
istabas tiek liktas muzejos, gluži kā viens otrs 
kastrolis no kastroļu un pannu revolūcijas. Katrā 
ziņā dažs labs muzejs ir pieprasījis tos sev. Tomēr 
bieži aizmirstas tas, ka dzirkstele, no kuras 
aizsvilās 1968. gada sārts, bija franču strādnieku 
streiks un solidaritāte strādnieku un studentu 
vidū. Ar to gan es negribu mazināt 1968.  gada 
sacelšanās garīgo ietekmi. Gluži pretēji. Tā bija 
milzīga. Sacelšanās garīgās saknes ietiecas dziļos 
laikslāņos, neskaitāmās cīņas kustībās un arī 
sirreālisma dzejā un mākslā, kas līdzīgā kārtā 
paģēr reālistiskumu un vienlaikus prasa arī dabūt 
gatavu neiespējamo.

Noziegums un 
sods

Lakagīgu izvirdumos, par kuriem tiek stāstīts 
senos rakstos, Sveins Bjarnasons un Gudrīda 
Jonsdotira zaudēja visu iedzīvi, izņemot vienu 
govi, kas arī bija tāda pusdzīva un ko viņi bija 
spiesti pārdot, lai nenomirtu badā. Viņi bija miti-
nājušies pie Bjargas Aulftaverē24 un kājām devās 
pāri Purva lejas smiltājam ar četriem bērniem. 
Jaunākie bērni pārgājienā nomira no aukstuma, 
mitruma un izsalkuma, bet abi vecākie vēlāk — 
no mandeļu iekaisuma. Kad Sveins un Gudrī-
da ieradās Tangavīkā, viņi bija pliki kā baznīcas 
žurkas. Viņiem bija nācies atstāt visas mantas un 
drēbes. Kad nelaimīgie lūdza pabalstu, mācītājs 
teica, ka viņi var aizņemties vienu vecu govi, ne-
kāda cita palīdzība netikšot sniegta. Sveins kļu-
va par zemes nomnieku Bjargā. Viņš arī centīgi 
brauca jūrā, bet neko daudz nesaķēra. Vulkānu 
inde bija nonākusi zvejas ūdeņos. Tā zvejas die-
nas ritēja cita pēc citas. Sveins iegādājās nelie-
lu laiveli. Viņš nolīga arī Gunnaru Grīmsonu. 
Gunnars bija noaudzis īsts spēkavīrs, toties prā-
ta gan viņam bija pavisam maz; viņš bija dzimis 
ārlaulībā un dzīvoja viens kā pirksts. Netālu bija 
saimniecība ar nosaukumu Pajumtes. Tā atradās 
nomaļā vietā un bija dāņu karaļa pakļautībā. Tur 
saimniekoja vecs vīrs vārdā Sigurds Bjornsons. 
Sigurds savulaik bija bijis pagasta vecākais, bet 
kaut kādu naudas lietu dēļ atcelts no amata. Viņš 
bija varen atspēries, runāja, esot ļoti turīgs.

Kādu nakti ir trakoti slikts laiks, par jūrā ie-
šanu ne domāt. Neviens neuzdrīkstas airēt, bet 
Sveina laiva nekur nav redzama. Plosās austru-
mu vētra. Izskatās, ka šie ar Gunnaru kaut kur 
aizīrušies. Tajā pašā naktī vecais Sigurds mierīgi 
guļ savā gultā. Kamēr laukā gaudo vētra un viņa 
sapņi rit dziļā tumsā, pēkšņi kāds šo stipri sa-
grābj un daudzas reizes sit viņam pa galvu. Si-
gurds nebalsī kliedz. Viņš domā, ka viņu ir ap-
ciemojis pats velns. Tur viņš guļ vienās brūcēs un 
redz divus vīrus aizejam. «Gunnar!» viņš zemā 
balsī sauca pakaļ. Sigurds pazīst plānprātīgā pui-
ša lempīgo gaitu, bet par atbildi saklausa tikai 
vētras aukas un lietus šalkoņu, kā arī soļus, kas 
noklust tālē, pirms viņš krīt nemaņā, tumsā, kur 
mitinās jods un mirušo gari. Kad Sigurds atgu-
va samaņu, viņa naudas skrīne bija pazudusi. No 
rīta Sveina laiva bija savā vietā pie steķiem, ne 
čiku, ne grabu. 

Viss samācies, tā kā uz lietu. Zem kājām skalo-
jas jūra. Visu sedz migla. Pāri Pajumšu pagalmam 
stīvā solī klunkuro vecs vīrs, lāgā neredz, ar asi-
ņainām saitēm ap galvu. Sigurds dodas uz priek-
šu un pēc neilga laika stāv apgabala pārvaldnie-
ka Odda priekšā, kurš sastāda atskaiti Dānijas 
reģentam. «Agrāk viņi deva piena govīm vārītas 
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zivju iekšas, ikrus un tamlīdzīgas jūras veltes...» 
bija pēdējie vārdi, ko viņš rakstīja, pirms ierau-
dzīja Sigurdu, kurš teica, ka viņam it nemaz ne-
klājoties labi: naudas skrīne pazudusi, pats pie-
kauts līdz nāvei.

«Velna pirksts!» apgabala pārvaldnieks izsau-
cās.

Sigurds nosūdzēja uzbrucējus. Viņš norādīja 
uz Gunnaru, kurš tika uzmeklēts un iemests cie-
tumā. Gunnars atzina vainu un teica, ka ir pa-
strādājis ļaundarību pēc sava saimnieka Sveina 
pavēles. Īstais uzbrucējs ir Sveins. Viņš turējis 
Sigurdu, kamēr Gunnars sitis. Šis paņēmis no-
zagto un atmetis Gunnaram uz pusi mazāk. Viņa 
vārdus apliecināja divas sudraba monētas. Zag-
tā manta Bjargā neatradās, to vispār tā arī ne-
atrada. Sveins visu noliedza. Tās esot pamuļķī-
ša fantāzijas. Kamēr Gunnars sēdēja aiz restēm, 
Sveins staigāja apkārt uz brīvām kājām un de-
vās jūrā zvejot. Staipīja apkārt šaujamo un lie-
lījās, cik veikli protot ar to rīkoties. Teica, ka vi-
ņam esot jāaizstāvas no apgabala pārvaldnieka 
Odda. Odds esot pametis tiesību zinību studi-
jas Kopenhāgenā, likās, viņš nebūs nekāds cie-
tais rieksts. Oddam bija nāvīgi bail no Sveina un 
citiem dumpiniekiem, kas klīda pa ciemu. Bet ti-
kai tad, kad viņam ausīs nāca baumas, ka Sveins 
taisoties sadedzināt viņu dzīvu paša mājās Baļ-
ķusētā, viņš sadūšojās spert kādus soļus un pa-
vēlēja iemest Sveinu cietumā.

Pagāja pusgads, līdz apgabaltiesa pasludināja 
spriedumu Sveina lietā, ka viņš ir «galvenais vīrs 
slepkavīgā uzbrukumā». Sveinam nācās atsēdēt 
četrus gadus Kopenhāgenas Ķurķī, bet Gun-
naram tikpat gadus Reikjavīkas Tuptūzī. Viņi 
pārsūdzēja šo lietu Altingā, un viņus, važās sa-
kaltus, aizveda uz Tinga lauku. Visi Altinga soģi 
bija vienisprātis, ka apgabaltiesas apsūdzības ir 
bijušas pamatotas.

Bet Sveins turpināja spītēties un tiesāties. Bei-
gās spriedums tika pārskatīts: Gunnaram pie-
spriesti četri gadi Kopenhāgenas Ķurķī, bet Svei-
nam — Reikjavīkas Tuptūzī. Par Gunnara likteni 
nekas nav dzirdēts, bet viņš tā arī vairs neatgrie-
zās Islandē un, pēc visa spriežot, Ķurķī ņēma ne-
labu galu.

Pa to laiku Sveinam Reikjavīkas Tuptūzī uzra-
dās cietuma biedre Holmfrīda Jonsdotira, kalpo-
ne no Zemesragabūdas Reikjavīkā, notiesāta par 
četriem ārlaulības sakariem ar precētiem vīriem. 
Nebrīvē šī ar Sveinu sametās uz vienu roku. Kad 
ieslodzījuma laiks beidzās, Sveins nebrauca vis 
uz Tangavīku, bet gan ievācās Zemesragabūdā 
pie Holmfrīdas. Tā kā viņa sieva Gudrīda bija 
viņu krāpusi ar kaut kādu zemnieku un sadzī-
vojusi dvīņus, Sveins pieprasīja šķiršanos un pa-
nāca to, jo Gudrīda bija kritusi maucībā. Sveins 
apprecēja Holmfrīdu, un viņi pārbrauca uz Tan-
gavīku ar četriem bērniem, kas Holmfrīdai bija 
no tikpat daudziem vīriem. Sveins kļuva par 
palīgu dāņu tirgoņa Holgera Rasmusena bodē, 

bet Holmfrīda nomira gadu pēc pārvākšanās uz 
Tangavīku.

Tad Sveins pārvācās uz Pajumtēm, uz pamesto 
karaļa zemi netālu no Bjargas, uz to pašu vie-
tu, kur Sigurds Bjornsons gulēja savā gultā kādā 
vētrainā naktī pirms dažiem gadiem, tad bija no-
miris no slimības, kas viņam piemetās tajā pašā 
gadā, kad viņš tika savainots. Sveins pārbūvēja 
Pajumtes, uztaisīja bērnu savai kalponei un ap-
precēja viņu. Vedējos bija apgabala pārvaldnieks, 
kas bija nomainījis Oddu, un pagasta vecākais. 
Līdztekus darbam bodē un lauka darbiem Sveins 
pie izdevības devās jūrā zvejot, bieži kā tautas 
pārstāvis tika sūtīts uz Altingu un noslēdza savu 
gājumu kā pagasta vecākais. 

Visi mīl 
Landsbanki

Stāsts par Džonu Klīzu un viņa braucienu 
taksī no Oslo līdz Briselei nav tikai stāsts par 
vulkāniem un bankām, tā nav tikai anekdote, 
kas ceļo pa pasauli, jo slavens komiķis dzen 
jaudīgus jokus. Tas ir stāsts par pašu Džonu Klīzu 
un reklāmām, kuras viņš taisīja bankai Kaupþing. 
Tajās bija runa par to, cik grūti angļa mēlei izrunāt 
vārdu Kaupþing, bet šī banka tik un tā bija lielas 
varas simbols. Man šīs reklāmas nemaz neliekas 
smieklīgas, un es pat pie sevis prātoju, kāpēc gan 
viņi nepaņēma kaut kādu ielas puišeli, kas varētu 
nospēlēt to pašu numuru, ko izpildīja Džons 
Klīzs, bet te ir jāpiemin šī aktiera kultūrkapitāls. 
Džons Klīzs ir vērtīgāks nekā viņa svars zeltā, 
jo viņš ir Džons Klīzs; un viņš pieņem zeltu no 
Kaupþing rokām, no finanšu magnātu rokām, kas 
izmanto viņa vārdu un personību, lai piedabūtu 
cilvēkus noslēgt darījumus ar banku.

Vārdā Kaupþing ir divi fonētiski «slazdi», 
klupšanas akmeņi angļiem, proti, divskanis au 
[œi] un līdzskanis þ [ ], bet arī baņķieri paši kādā 
citā reklāmā, citā klipā, apspēlēja šo vārdu. Man 
šķiet, šī apspēle tika lietota, lai atsvaidzinātu 
gaisotni bankas iekšienē, tās ideoloģija bija tādā 
viegli popsīga totalitārisma stilā, kur bankas 
direktori valda no televizoru ekrāniem. Protams, 
te bija jūtama arī neliela sarkasma piešprice, tāds 
bankas direktoru humors, tomēr ne bez reālisma. 
Klipā šie pārveidoja vārdu þing25 uz thinking, un ar 
to mēs pēkšņi nonācām brīnišķīgā jaunā pasaulē, 
the brave new world, kur nauda aug kokos un mēs 
domājam tāpat kā Kaupþing vīri un strādājam viņu 
stilā. Kaupthinking. Bet vai mēs domājam, lai kaupa 
(‘pirktu’), vai pērkam, lai domātu, lūk, šaubas 
un lielais jautājums šo vīru dzīvē, kas, šķiet, 
pa daļai ir sevi pazaudējuši visās savās finanšu 
performancēs, bet, ja šim jautājumam būtu 
mākslas darba forma, tas noteikti saņemtu Oskara 
balvu vai tiktu nosūtīts uz Venēcijas biennāli.

Reklāmā Džonam Klīzam vajadzēja tikai 

Einars Maurs Gudmundsonsproza Visi mīl Landsbanki



29

1 Pilnā vārdā John Marwood 
Cleese (dz. 1939). 
2 Dāniskotā ASV komiķu Stena 
Lorela (Stan Laurel, 1890—
1965) un Olivera Hārdija (Oliver 
Hardy, 1892—1957) versija. 
3 Nadežda Konstantina 
meita Krupska (Надежда 
Константиновна Крупская, 
1869—1939).
4 Kalns Dānijā, burt. ‘debesu 
kalns’ (dāņu val.).
5 Viens tāds populārs priesteris 
(un burvis melngrāmatnieks) 
ir gudrais/mācītais Saimunds 
Sigfūsa dēls (Sæmundur fróði 
Sigfússon, 1056—1133), par 
kuru ir arī vairākas tautas 
pasakas.
6 Mēs lūdzām naudu, nevis 
pelnus (angļu val.).
7 Senisl. Hǫskuldr Dala-Kollsson 
(apm. 910—965), islandiešu 
gode (virsaitis). Tēva vārds 
nozīmē ‘ieleju izliektā kalna 
virsotne’.
8 Personāžs Gilli hinn gerski 
parādās Lašu ielejas sāgas (La-
xdæla saga) 12. nodaļā; gerski 
var nozīmēt arī ‘krievs’, t. i., 
kāds no Setu zemes (Garðaríki, 
senā Krievzeme). 
9 «Kungs, apžēlojies par Anglijas 
ļaudīm, par briesmīgo ēdienu, 
kas tiem jāēd.» (Angļu val.)
10 «Kas ir tava ķermeņa neglītā-
kā daļa? Dažs teic: tavs deguns, 
cits: tavi kāju pirksti, bet es 
domāju — tas ir tavs prāts.» 
(Angļu val.)
11 Eva Joly (dzimusi Gro Farseth, 
1943), norvēģu izcelsmes 
franču tiesnese, no 2009. 
gada — Eiropas Parlamenta 
deputāte.
12 Oriģ. Hvíta bókin, Einara 
Maura Gudmundsona eseju 
krājums. 
13 Þórbergur Þórðarson, 1888—
1974, islandiešu modernists, 
eksperimentāls prozaiķis. 
Minētais darbs (Bréf til Láru) 
iznāca 1924. gadā.
14 Oriģ. Búsáhaldbyltingin 
‘virtuves rīku revolūcija’, plašu 
sabiedrības slāņu protesta 
akcijas saistībā ar Islandes 
valdības rīcību pēc 2008. gada 
oktobra finanšu krīzes. 
15 Tariq Ali (dz. 1943), pa-
kistāniešu izcelsmes angļu 
politiskais aktīvists, rakstnieks, 
režisors un vēsturnieks. 
16 Ielu cīņu gadi — 60. gadu 
autobiogrāfija. (Angļu val.)
17 Varu tautai. (Angļu val.)
18 Robin Blackburn (dz. 1940), 
britu vēsturnieks.
19 ASV pret Džonu Lenonu. 
(Angļu val.)
20 Ielu cīnītāji. (Angļu val.)
21 Régis Debray (dz. 1940), 
franču kreisais intelektuālis, 
filozofs, politiķis.
22 1968. gads. Iziešana ielās. 
(Angļu val.)
23 Oriģ. Rauðir dagar, 1990. 
gadā publicēts romāns, latviski 
nav tulkots.
24 Álftaveri, ‘gulbju uzturēšanās 
vai perēšanas vieta’. 
25 Daudznozīmīgs vārds, ‘lieta’, 
‘priekšmets’, ‘tēma’, ‘parla-
ments’.
26 Magnús Þór Snæbjörnsson 
(dz. 1977), islandiešu rakst-
nieks.

izrunāt vārdu Kaupþing, bet, tā kā viņš ir populārs 
aktieris, šis apstāklis dod reklāmai virsvērtību un 
vienlaikus palielina arī bankas vērtību, pareizāk 
sakot, priekšstatus par bankas vērtību. Kad sākās 
filmēšana, bankas vērtība bija tikai virtuāla, kaut 
kādi cipari, kas cirkulēja starp bankas stāviem, 
neticība kronai vienā stāvā, bet pārmērīga 
uzticēšanās citā, un tad tika publiskoti cipari 
par bankas stāvokli, lai pievilinātu tai klientus 
ar naudas līdzekļiem, ko viņi ir nopelnījuši un 
ietaupījuši. Šajā gadījumā bankas aplaupītāji it 
kā atradās galda otrā pusē; Bonija un Klaids ir 
vecmodīgs aplaupītāju piemērs, jo mūsdienās 
banku aptīrītāji sēž bankā, tā pieder viņiem 
pašiem, un to var aplaupīt no iekšpuses, uzvalkā 
un ar šlipsi ap kaklu.

Tas viss rāda, ka triki bija ne tikai finansiālas 
dabas, bet prasīja izdomu, dzejisku iedvesmu un 
paņēmienus to apstrādāšanai. Te nonākam pie šīs 
lietas monētas otras puses, un var sākt stāstīt citu 
stāstu, kas nebūt nav nesvarīgāks par atgadījumu 
ar aktiera braucienu taksī, vulkāniem un bankām. 
Šis stāsts ir par kultūrkapitālu, stāsts par to, kā 
bankas izmanto māksliniekus vai arī kā viņi 
ļaujas izmantoties. Šeit es lielā mērā aizņemos 
materiālu no Magnusa Tora Snaibjornsona26 
Brjorgolfa dziesmas, esejas, kas parādījās internetā 
publicētajā žurnālā Kistan. Šis stāsts vai, pareizāk 
sakot, jautājums ir par to, kāda ir mākslas un 
mākslinieku vieta neoliberālisma globalizētajā 
tautsaimniecībā — pasaulē, kur viss, izņemot 
ekonomiku, ir mainīgs. Mainās gaisa sastāvs, upes, 
meži, putni, mainās visa daba. Mainās zemākās 
šķiras dzīve, mainās vidusšķiras dzīve, viss 
mainās, tikai sistēma nemainās, augstākā slāņa vai 
dižciltīgo, elites dzīve ap to nemainās. Ja arī tajā 
kas mainās, tad tikai uz labu, jo ekonomikas krīze 
un lejupslīde augstākā slāņa acīs ir tikai puslaiks 
sporta spēlē. Jeb, kā teica kāds ASV multimiljonārs 
saistībā ar citu krīzi pirms daudziem gadiem, 
«vislabāk ar biznesu ir nodarboties tad, kad ielās 
plūst asinis».

Teorija par kultūrkapitālu tiek pierakstīta 
franču sociologam Pjēram Burdjē. Viņa ieskatos 
ekonomisti nav pietiekami labi izskaidrojuši 
to, kā laiks un darbs, kas tiek patērēts kultūrai, 
atmaksājas kapitāla izteiksmē. Ekonomisti 
pievēršas finansiālai peļņai un aizmirst kultūru 
vai to, ka uz to arī ir iespējams palūkoties kā 
sava veida kapitālu un līdz ar to arī kā varas 
sastāvdaļu. Kultūrkapitāls ir apritē starp cilvēkiem 
un tiek nodots no šķiras šķirai. To bieži apliecina 
saīsinājumi, ko ļaudis liek sava vārda priekšā 
vai aiz tā, dažādu veidu grādi un tituli, vārdi vai 
balvas, viss, kas ceļ attiecīgās grupas vai šķiras 
vērtību. Tas jāpatur prātā, kad aplūkojam mākslas 
un mākslinieku stāvokli ekonomikas sistēmā. Un 
te mēs atkal nonākam pie Kaupþing un bankām. 
Savā ziņā bankas kļūst par mākslas pārvaldītājām, 
un mākslinieki savā veidā tiek integrēti to sistēmā.

Ja jau visu nosaka bankas, vai senais 

mākslinieku apsolījums neko neturēt augstāk 
par savu daiļradi, vienmēr būt uzticīgam savai 
mākslai, tagad neizklausās drusku jancīgi? Vai arī 
tas ir ko mainījis pašos darbos? Es neņemos sniegt 
uz šiem jautājumiem galīgu atbildi. Patiesībā runa 
ir nevis par mākslas darbu, bet gan par tā tēlu, jo 
tas ir tuvradniecīgs improvizācijas mākslai, ko 
izmanto politiķi. Jautājums nav par pašu mākslas 
darbu, bet gan tā lomu sabiedrībā. Vienam un tam 
pašam darbam var būt vairāk nekā viena nozīme, 
viss atkarīgs no konteksta, kurā to aplūkojam.

Visi, kas ir redzējuši Kaupþing reklāmas ar 
Džonu Klīzu, saprata vēsti — banka, kurai ir 
pietiekami daudz līdzekļu, lai savai pašreklāmai 
piesaistītu slavenu aktieri, ir uzticama banka, kas 
ir spējīga uz daudz ko. Ir arī cita reklāma, kur 
desmitiem vai simtiem mākslinieku spēlē futbolu 
pēc Landsbanki pasūtījuma. Reklāma beidzas ar to, 
ka bankas prezidents nomaina bankas loga rūti, 
jo viens no māksliniekiem reklāmas sākumā to 
izšķaidījis ar bumbu; tad parādās uzraksts: «Visi 
mīl futbolu.» Būtībā tiek pateikts kas cits: visi 
mīl Landsbanki. Jā, vai nav ģeniāli — sadabūt visus 
šos māksliniekus uz futbola laukuma, likt viņiem 
bankas uzdevumā sist futeni; it kā visa islandiešu 
māksla atrastos zem vienas finanšu velves, un, kad 
māksliniekam misējas, Bjorgolfs Gudmundsons, 
šis dižais mākslu mecenāts, beigās atnāk nomainīt 
loga rūti. Ar šo gājienu banka ir iekasējusi sev 
kultūrkapitālu. Bankas prezidents uzstabulē, un 
mākslinieki skrien dancot.

Var teikt, ka Bjorgolfs Gudmundsons Lands-
banki reklāmā ir kļuvis par mākslinieku un piedāvā 
mums savu darbu izstādi. Mākslinieki, žurnālisti 
un valdības pārstāvji spēlē futbolu pēc Landsbanki 
pasūtījuma vai, kā vēlāk avīzē Fréttablaðið tika 
komentēts, «reklāmā piedalījās 130 aktieru... to 
skaitā valdības pārstāvji, rakstnieki, komponisti 
un, protams, arī futbolisti». Raksts par šo reklāmu 
parādījās laikraksta kultūras slejā, uzsverot, ka 
runa ir par kultūras hepeningu. Tālāk minēts, ka tas 
esot liels solis uz priekšu reklāmas žanra attīstībā 
un «cik visi bijuši ārkārtīgi pozitīvi». Šī reklāma 
būtībā varētu funkcionēt arī kā teātra izrāde, 
kinofilma vai vismaz mākslas darbs. Landsbanki 
īpašnieks noalgo darbuzņēmējus, kas uztaisa 
reklāmu, un līgumdarbiniekus, kas reklāmā tēlo 
paši sevi un līdz ar to padara pieejamu savu tēlu 
futbolam un bankai. Šīs pašas bankas īpašniekam 
ir nodots bankas gleznu fonds. Tas tika izdarīts 
tad, kad bankas tika privatizētas. Bankas 
īpašnieks tātad nevis nopērk mākslas darbus, 
bet gan saņem Islandes mākslas vēsturi par velti 
un pēcāk padara rakstniekus, valdības vīrus un 
populārās kultūras darbiniekus par pašradītu 
mākslas darbu. Avīzē Fréttablaðið bija rakstīts, 
ka aktieriem, «kas piedalījās reklāmas tapšanā», 
esot dota «izdevība novēlēt daļu sava atalgojuma 
labdarībai, piemēram, SOS Bērnu ciematiem». Ê

No islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš

Einars Maurs Gudmundsonsproza Visi mīl Landsbanki
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proza

Vispirms viņa nocīnījās ar slēdzenēm, bet tās 
acīmredzami nedarbojās saskanīgi; kad vienā 
izdevās pagriezt atslēgu, otra palika aizlēgta. Un 
otrādi. No jūras pūta brāzmains vējš un trenca 
viņai sejā vilnas šalli. Visbeidzot viņš nolika abas 
somas uz lieveņa un nepacietīgi izņēma atslēgas 
viņai no rokām. Viņam izdevās ar pirmo reizi. 

Namiņš, ko viņi līdz šim allaž īrēja, slējās pie pa-
šas jūras līdzīgu vasaras mājeļu ielenkumā. Vasa-
rā tās zumēja sarunās, stāvēja vaļā visiem vējiem, 
ļāvās apaugt ar saulessargiem un plastmasas krēs-
liem, galdiņiem ar radioaparātiem un avīzēm, bet 
tagad tās stāvēja tukšas, iegrimušas ziemas nema-
ņā. Šī māja tomēr bija mazliet izskatīgāka — tai bija 
kamīnkrāsniņa un liela terase, no kuras varēja no-
kāpt tieši liedagā. Uz terases bija kaudzēm smil-
šu, un viņa, tiklīdz abi bija tikuši iekšā mājā, metās 
smiltīm virsū ar slotu.

— Kāda jēga slaucīt? Mēs taču nesēdēsim šajā ga-
dalaikā uz terases.

Viņš cēla ēdamo laukā no somas un lika ledus-
skapī. To padarījis, viņš ieslēdza televizoru. Viņa 
iebilda. 

— Ak, nē, nu lūdzu, tikai ne televizoru. 
Viņa gribēja vēl kaut ko piebilst, taču noturējās. 
Viņiem līdzi bija kucīte, foksterjers — rosīga, ne-

mierīga, nepaklausīga. Kad viņš mēģināja iekurt 
kamīnu, suns vilka no malkas groza ārā pagales, 
pati meta tās gaisā un ķēra, kad tās krita zemē.

Viņš uzbļāva sunim.
— Auksti taču, suns tikai mēģina sasildīties, — 

sieviete sacīja. 
— Skaidrs. Un man tas būs jāsavāc.
— Tas taču ir tikai suns. 
— Mani tracina tas tavs «tikai suns». Visu laiku 

ārdās. Viņa ir pārāk uzvilkta. Varbūt vajag kaut ko 
ēdienam pielikt? Bromu, luminālu, kaut ko tādu?

— Agrāk viņa tevi netracināja. 
— Bet tagad tracina. 
Viņa uznesa savu somu augšā uz mazo, 

ledusauksto guļamistabu. Apsēdās ar segu pārklātajā 
gultā. Renāte, «tas suns», uzskrēja augšā un uzlēca 
uz segas. Viņa ieskatījās kuces brūnajās, spodrajās 
acīs. Rīklē sažņaudzās. Piepeši viss ķermenis ie- 

smeldzās sāpēs. Mirklīgās, asās sāpēs. 
Kaut kas nelāgs ir noticis ar laiku, viņa domāja, 

tas ir atlīmējies un sašķēlies. Divas pamatīgas lai-
ka tektoniskās plāksnes ar milzu rīboņu virzījās 
projām viena no otras, uz nākamajiem miljoniem 
gadu radot šķīrumu «kādreiz» un «tagad». «Tagad» 
bija raupjš, kantains un klusējošs — naktī smagnējs 
miegs, dusmu pārpalikumi pēc pamošanās, it kā 
miegā būtu nācies karot. «Kādreiz» no šejienes iz-
skatījās vienmērīgs un ritmisks, vieglās galda tenisa 
bumbiņas skaņa, kad tā atsitas pret slīdīgo virsmu, 
audums, kas saausts rakstā no mirkļiem, kuri ievi-
jušies cits citā. 

Viņa apjauta, ka sarunu visvieglāk ir iesākt ar 
vārdiem «atceries, kā…», jo tajā bija kaut kas 
mehānisks, kā kustība, ar kuru nomierina bērnu, 
kā tādas radiostacijas ieslēgšana, kas pārraida tikai 
nomierinošu mūziku — visas tās vaļu dziesmas, 
ūdenskritumu atbalsis, putnu treļļus. «Atceries, 
kā…» viņus atkal saveda kopā, vienuviet. Tas 
allaž bija aizkustinoši, gluži kā mirklis, kad viens 
uzlūdz uz deju un otrs, acīm mirdzot, atsaucas. 
Jā, padejosim. Skaidrs, ka viņi abi stāsta viens 
otram tādu pagātnes versiju, par kādu jau sen ir 
vienojušies, pilnīgi drošu. Pagātne ir pabeigta, un 
to nevar mainīt. Pagātne — jau no galvas zināma 
mantra, atmiņas fundaments, uz kā būvēt mazas 
atmiņu anekdotes. Kā stāstiņš par to, kā viņš lobīja 
viņai riekstus un atstāja tos uz lapām dārzā. Vai 
kā viņi abi nopirka sev vienādus baltus džinsus 
— tas bija sen, tie džinsi tagad būtu izmēru vai 
divus par mazu. Vai arī viņas rudie mati, tolaik 
tik modernā izspūrusī frizūra. Vai tā reize, kad 
viņam pēc aizciemošanās pie viņas nācās skriet 
pakaļ vilcienam. Jo senāki nostāsti, jo vairāk to 
bija, acīmredzot ar laiku viņi abi zaudēja spēju 
mitoloģizēt sīkos notikumus, tādējādi atstājot 
īstenību banalitāšu un ikdienības varā. 

Kad kamīns bija iekūries, viņi ķērās pie vakariņu 
gatavošanas kā labi saspēlējies duets — viņa grieza 
ķiplokus, viņš mazgāja salātus un gatavoja mērci. 
Viņa uzklāja galdu, viņš atvēra vīnu — tas atgādinā-
ja deju, perfektu deju, kurā ikvienu partnera kus-
tību zini tik labi, ka pārstāj to pamanīt. Tādā dejā 
partneris pazūd, un tu dejo tikai pats ar sevi. 

Pēc vakariņām Renāte gulēja pie kamīna un pa 
viņas sprogaino kažoku ložņāja oranžas liesmu at-
blāzmas. Vakara garums viņiem piepeši šķita ne-
pārvarams, smags kā pārlieku trekns ēdiens pirms 
miega. Viņa skatiens nevilšus pievērsās televizo-
ram, bet viņai piepeši sagribējās izsildīties vannā, 
taču, tā kā tas bija īpašs vakars, pirmais, viņiem aiz-
vien bija paprāvi neskarti labās gribas krājumi. Un 
tomēr viņš nebija diez ko vērīgs.

 — Atvērt vēl vienu vīnu? — viņš pavaicāja un ap-
jauta, ka vēl viena pudele vīna varētu izjaukt šo lē-
nītēm sastiprināto kārtību un ka pēc tās izdzerša-
nas parādītos labi pazīstamā netīksme, smaguma 
sajūta, bezgaiss, cilvēka valodas bezjēdzīguma ap-
ziņa un vēlme aizbēgt. Sāktos saruna, kas pēc pā-
ris teikumiem zaudētu jēgu, jo nāktos vēlreiz no 
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sākuma definēt visus izmantotos vārdus. It kā pat 
viņu valodas būtu atdalījušās viena no otras.

— Varbūt pietiks? — viņa nedabiski jautri atbil-
dēja. 

Tad nu viņš izvilka šahu. Atvieglots pamanī-
ja šaha dēlīti starp vecajām grāmatām plauktā pie 
televizora. Šahs tomēr arī piederēja mantru krāju-
mam ar nosaukumu «atceries, kā».

Viņi allaž spēlēja klusēdami, ar apdomu, bez 
steigas, izstiepjot vienu partiju vairāku dienu garu-
mā. Viņš ņēma melnos — vienmēr tikai ar melna-
jiem, viņa aizsmēķēja cigareti, bet viņš tūdaļ saju-
ta asu dusmu dzēlienu; neciešami, ka viņa smēķēja 
mājās. Viņš neko neteica. Nekas taču nav noticis. 

Atklātne; pirmā spēle aiz ieraduma, mehāniska 
un bez vismazākajām šaubām par to, kāds būs nā-
kamais gājiens. Viņa nodomāja, ka nemaz nezina, 
kā viņš domā, un tas viņu šausmināja. Viņa sajuta 
vieglu nelabumu — vīns bija ļoti sauss, gandrīz sīvs. 
Viņa ļāva viņam uzvarēt, un viņš to zināja. Viņš no-
žāvājās. 

— Mēģinām vēlreiz, bet nu kārtīgi, koncentrēja-
mies. Atceries, kā mēs reiz spēlējām nedēļu no vie-
tas? — viņa jautāja, kārtodama figūriņas. 

— Tie bija pirmie Ziemassvētki, brīvlaiks pie ta-
viem vecākiem. Mums toreiz nācās tur palikt, jo sa-
sniga tik daudz, ka ceļi bija neizbraucami. 

Viņa atcerējās aukstās istabas smaržu, kur māte, 
ar dvielīšiem pārklātus, turēja pašceptos svētku ce-
pumus. 

Viņi pagāja pa diviem gājieniem katrs, un spēle 
iestrēga. Tagad bija viņa gājiens, tā nu viņa izgāja uz 
terases uzsmēķēt. Caur rūti vīdēja viņas sīkā mu-
gura, ietīta vilnas lakatā. Viņš nebija pakustējies, 
kad viņa ienāca atpakaļ istabā. 

— Varbūt šodienai metam mieru? — viņa vaicāja. 
Viņš piekrita. 
— Ejam gulēt?
Viņš atkal dzirdēja kaut ko mākslotu šajā jautā-

jumā, it kā viņa būtu centusies, lai tas neskanētu 
pārāk vienaldzīgi. 

— Paskatīšos laika prognozi rītam un tad saklāšu. 
Viņš ieslēdza televizoru, vakars kļuva tik parasts. 

Kad katrs no viņiem darīja savu, spriedze mazinājās. 
Viņš atvēra bundžiņu alus. Izgāja cauri pro- 
grammām. Pazuda. 

Viņa gāja mazgāties. 
Elektriskā krāsniņa ātri piesildīja mazo van-

nasistabu. Viņa salika uz spoguļplauktiņa dažus 
kosmētikas sīkumus. Pietuvināja seju spogulītim 
un rūpīgi nopētīja sarkanās dzīsliņas uz vaigiem. 
Pēc tam vērīgi pārlaida skatienu kakla un dekoltē 
ādai. Skatīdamās sev acīs, tīrīja nost kosmētiku. Ti-
kai tad, kad bija jau izģērbusies, viņa aptvēra, ka te 
nemaz nav vannas, vanna palika pilsētā, te ir tikai 
neomulīgā duša, ko no pārējās telpas nošķir plasti-
kāta aizkars ar gliemežvāku rakstu. Viņai nāca rau-
diens, un, noskaitusies uz sevi, viņa nosprieda, ka 
tā ir histērija. Neviens taču neraud vannas dēļ. 

Viņa klusītēm aizgāja uz guļamistabu un ierau-
dzīja, ka segas aizvien vēl nebija pārvalkos, bet gu-

lēja uz krēsla, neveikli sakrautas, aukstas, slidenas. 
Lejā ļerkstēja televizors. Ar lavīnveidīgi augošu 
niknumu viņa sāka bāzt segas pārvalkos, rāva aiz 
stūriem, un šīs fiziskās pūles atbilda viņas dusmām 
— tās dziedāja divbalsīgi. Viņai likās, ka tās ir vis-
pārējas dusmas, bezpriekšmetiskas kā viesulis, taču 
piepeši, viņai pašai par pārsteigumu, tās kļuva par 
asmeni, kas — gluži kā multenē — bija notēmēts le-
jup uz dīvānu, kur sēdēja vīrietis ar alus skārdeni, 
un nākamajā mirklī iztraucētu bišu spieta negan-
tumā tas brāzās lejā pa koka pakāpieniem uz vie-
sistabu. Viņa apstājās durvīs un ieraudzīja vīrieša 
galvu — viņš sēdēja profilā —, un uz mirkli viņai 
šķita, ka šīs materializētās dusmas gāzīs viņam pa 
galvu no visa spēka, un vīrietis vispirms mirkli sa-
stings un pēc tam ļengani nokritīs pret atzveltni. 
Miris. 

— Ei, vai tu varētu man palīdzēt? — viņa no aug-
šas uzsauca. 

— Es jau nāku, — viņš atsaucās un vilcinādamies 
cēlās augšā, aizvien vērdamies ekrānā. 

Iekams viņš bija uzkāpis augšā, viņa jau bija no-
mierinājusies. Un dziļi ieelpojusi. 

— Tu neiesi mazgāties? — viņa itin rāmi jautāja. 
— Es pirms braukšanas nomazgājos.
Viņa gulēja uz muguras netīkami aukstajos pa-

lagos. Tie šķita mitri. Viņš aizgāja nodzēst gaismas. 
Viņa dzirdēja, kā viņš aizslēdz terases durvis, kā ie-
liek jaunu maisiņu miskastē. Pēc tam viņš noģērbās 
un apgūlās savā gultas pusē. Tā viņi kādu brīdi gu-
lēja blakus, bet pēc tam viņa pievirzījās viņam klāt 
un nolika galvu uz vīrieša krūtīm. Viņš paglaudīja 
viņas kailo plecu tēvišķā maigumā, bet pēc nākamā 
pieskāriena viss maigums tajā izzuda — tas bija ti-
kai pieskāriens, nekas vairāk. Viņš pagriezās uz vē-
dera, viņa uzlika viņam roku uz muguras, it kā viņu 
pieturēdama. Tā viņi bija raduši aizmigt jau gadiem. 
Renāte nostenēdamās uzgūlās viņiem uz kājām. 

Viņš piecēlās pirmais, lai izlaistu suni. Viesista-
bā iespruka ledaina vēja brāzma. Viņš noskatījās, 
kā suns aizskrien uz jūras pusi, trenkdams divas 
kaijas, nokārtojas un joņo atpakaļ. No jūras pūta 
asiem brāzieniem. Viņš uzlika ūdeni kafijai un gai-
dīja, kad tas uzvārīsies. Pameta skatienu uz aizsāk-
to šaha spēli, pārbaudīja, vai krāsniņā vēl palicis 
mazliet siltuma, taču uguns bija nodzisusi pavisam. 
Viņš uzlēja kafiju, pielēja pienu, piebēra cukuru — 
viņai. Tad ar abām krūzēm kāpa augšā un iesēdās 
siltajā gultā. Viņš dzēra sēdus, atbalstījies pret gul-
tas galu. 

— Es sapņoju par lidmašīnu, kas pilna ar kūkām, 
ar napoleoniem, — viņa teica vēl miega aizsmaku-
šā balsī. — Bija jau uzsnidzis sniegs, bet kaut kāds 
rozā. 

Viņš nezināja, ko atbildēt. Pašam reti kad gadījās 
sapņot, bet, ja reiz sapņoja, tad to nekad nevarēja 
izstāstīt. Viņam trūka vārdu. 

Pēc brokastīm viņš izcēla no somas savu foto-
aparātu un noslaucīja abus objektīvus — viņi taisī-
jās doties pastaigā.
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Viņi uzvilka visas siltās drēbes, kādas vien 
bija līdzi, — flīsa jakas, ziemas zābakus, šalles, 
cimdus. Abi devās pa liedagu uz kāpu pusi, kur 
jau pazuda koka namiņi un sākās vējā drebošo 
stiebru karaļvalsts. Viņš pieliecās un fotografēja 
jūras izmestu sprunguļu kaudzīti — tie izskatījās 
pēc kāda zvēra kauliem. Pēc tam skatījās objektīvā, 
griezdamies ap savu asi. Viņa apdzina vīrieti un sāka 
iet pa pašu ūdensmalu, viņas pēdas atstāja smiltīs 
mīkstus iedobumus, ko ūdens tūdaļ pat izpostīja. 
Renāte pa brīdim paķēra kādu koka gabalu un 
skrēja ar to viņiem kājās. Kad viņa pasniedzās, lai 
koku satvertu, Renāte rūca un negrasījās to atdot. 

— Kā lai es tev to pasviežu, ja tu pat vaļā laist ne-
gribi, dumjais suns, — viņa teica. 

Renāte atdeva savu guvumu. Koks izgrozījās 
augstu gaisā un pēc mirkļa atkal bija sunim zobos. 

Sieviete pamanīja, ka uz viņu raugās apaļā 
objektīva acs. Īsu brīdi viņa uzlūkoja sevi tādu, kādu 
viņu redz vīrietis, — sīku, tumšu figūru uz baltās un 
pelēkās krāsas pāreju fona, stūrainu tēlu ar izteik- 
smīgām kontūrām. Viņa bija pieķerta nozieguma 
vietā. Vai viņa bija izdarījusi ko sliktu? Vīrietis 
aizsedza savu seju ar fotoaparātu un tēmēja uz 
viņu kā ar revolveri. Viņai jau būtu vajadzējis 
pierast — viņš allaž fotografēja, taču viņa pēkšņi, 
gluži tāpat kā vakar, gultu klājot, sajuta spēju 
niknumu. Viņa aizgriezās. Vīrietis viņu panāca, 
un viņi gāja klusēdami. Vējš pret šo klusēšanu 
izturējās saprotoši — tas skrāpēja viņiem lūpas, lika 
aizmiegt acis. Jo ilgāk viņi klusēja, jo mazāk vārdu 
tiem palika, ko sacīt, jo lielāku atvieglojumu nesa 
šāda klusēšana. Viņa domas skrēja kaut kur sāņus, 
uz jūru, lidoja pāri zvejas kuģu klājiem un nolaidās 
salās, svešās zemēs, nolaidās jebkur. Viņējās — 
atgriezās mājās, atvilktnēs un somiņu iekšpusēs, 
uzmeta aci kalendāram, aplēsa rēķinus. Klusēšana 
nebija sāpīga, ir labi, ja ir, ar ko klusēt kopā. Pēkšņā 
pacilājumā viņa iedomājās: «Ir taču māksla tā 
klusēt,» un domās atkārtoja šo teikumu vairākas 
reizes. Viņai tas iepatikās. 

— Skaties, — viņš rādīja tai uz tumšu mākoni, kas 
skrēja gar pamali tik zemu, ka gandrīz skārās klāt 
priežu galotnēm. Piepeši viņam iegribējās tādu bil-
di, to mākoni un to sievieti — abus nomākušos, ar 
pieblīdušu grāvienu iekšā, kas nekad neatskanēs 
un nepārtaps zibenī.

— Stāvi tur, — viņš uzsauca, bet pats atkāpās līdz 
pat ūdensmalai un skatījās viņā caur aparātu, taču 
no pārāk cieša tuvuma. 

Viņš ieraudzīja tikai vējā sašķobītu sievietes seju 
ar vertikālu grumbu pāri pierei un zilgani nosalu-
šas lūpas. Vējš pielīmēja viņai matus pie sejas, viņa 
neveikli mēģināja tos notraukt, izdarīt kaut ko ar 
seju, taču bija jau par vēlu. Aparāts noklikšķēja. 
Viņa neapmierināta aizgriezās. 

— Pagaidi vēl brītiņu. Tagad ir smuki, — viņš pa-
spēra vēl dažus soļus, līdz ūdens iesmēlās zābakā. 

Viņa bija nikna uz sevi, ka mēģina vēl kaut kā 
pozēt, ka viņai gribas labi izskatīties bildē. Ar foto-
aparātu pie sejas viņš iemantoja pār viņu kaut kādu 

netaisnīgu pārsvaru, un viņai likās, ka vīrietis viņu 
mēra un vērtē, samazina un priekšmetisko. Viņai 
pamatu pamatos nepatika, ka viņu fotografē — pret 
to stikla aci, ko viņš sev piespieda klāt kā masku, 
viņa kļuva neaizsargāta, un viņai bija sajūta, ka viņš 
redz tai cauri un apsola kaut ko līdzīgu nemirstī-
bai, iesloga viņu, un tādējādi viņa zaudē spēkus un 
vēl vairāk padodas viņa priekšā. Viņa nebeidza brī-
nīties par tām sievietēm, kas strādāja par modelēm, 
visām tām jaunajām meitenēm, kas pastiepa lūpas, 
kad viņš tās fotografēja, apzināti palieca galvu sā-
ņus; viņai skauda, ka tām ir kaut kas pārdodams. 
Skauda nevis tas, kas viņas ir, bet tas, ka viņām ir 
kaut kas, ko palaist tirgū. Prece. Kāds tur brīnums, 
ka viņš ar viņām guļ. Vai viņš apzinājās, kāda vara 
viņam ir tā aparāta dēļ? Tikai tad viņa seja izska-
tījās dzīvāka. Domās viņa atkal ieraudzīja vīrieti 
ar alu pie televizora — tad viņa sejā parādījās tuk-
šums, it kā iekšā neviena nebūtu. 

— Nefotografē mani, — viņa īgnā balsī teica. Tad 
viņš, ne vārda neteikdams, pievērsa kameras aci 
Renātei un pēc mirkļa metās viņai pakaļ; suns iz-
skrēja no kadra, skrēja zigzagā, jauca bildes.

Pēkšņi viņš jutās aizskarts. Viņa reizēm spēja pa-
teikt dažus pavisam neitrālus vārdus, taču tādā vei-
dā, it kā iegāztu viņam pa seju. Kā viņai tas izdevās? 
Šīs sievietes priekšā viņš jutās kā puišelis, kā bērns. 
Nekad nevarēja uzminēt, kad viņa viņu ievainos. 
Viņš bija apguvis tikai vienu veiksmīgu pretdarbī-
bu — noslēpt savu karali aiz citām figūriņām, bet 
viņu, šo neaprēķināmo sievieti, ignorēt, mest tai lī-
kumu, aktīvi viņu neievērot, neatsaukties, neskatī-
ties, izlaist, pamest, uzmest, atgrūst tādu no sevis 
prom kā fotografējot un tā arī turēt šahā — stūrai-
nu figūriņu uz visu iespējamo pelēcību fona. Tad 
sekoja nesaprotams gājiens no viņas puses — viņa 
atdeva sevi viņa rokās, saruka mazāka, kļuva par 
mazu bezspēcīgu meitenīti ar sirmojošiem matiem, 
kļuva vārga, ļāva atslābt balsij, kļāvās klāt. Glaudās 
apkārt kā Renāte. 

Viņš skrēja pakaļ sunim. Renāte atrada pamatī-
gu mietu, satvēra to zobos, aicināja uz spēli. Viņš 
satvēra vienu tā galu un pacēla suni kopā ar koka 
gabalu. Renāte zināja šo spēli. Žokļa spēka spēli. 
Spītēšanos. Viņš sāka griezt suni gaisā, tas turējās 
pie mieta un riņķoja vīrieša jostasvietas augstumā. 
Tad atskanēja kliedziens, viņš redzēja, ka sievie-
te skrien šurp. Viņš samazināja tempu, un Renā-
te mierīgi nolaidās smiltīs. Sieviete pieskrēja viņam 
klāt ar dusmu izķēmotu seju. 

— Ko tu dari? Jucis esi? Tu taču viņu sakropļo-
si! Tev vispār nav iztēles? Stulbs esi, stulbs? — viņa 
kliedza. — Galīgi atsaldēts, tu, stulbais tizleni?

Viņu sastindzināja šīs lamas. Viņš domāja, ka si-
tīs. Renāte, aizvien ar koku mutē, mazliet pagriezās 
ap savu asi. 

— Atšujies, nenormālā, — viņš klusi noteica un 
sāka iet uz māju pusi. 

Viņam gribējās raudāt. Aizvainojuma pilns asaru 
kamols brieda viņam iekšā kā kunkulis, kas jāizkle-
po. Viņš nolēma, ka aizies uz māju, savāks mantas 
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— Ko tu esi 
izdarījusi 
ar zirdziņu, 
tu, muļķa 
kuce? — viņa 
noliecās pār 
suni

un brauks prom. Vai arī nesavāks, lai viss tā arī pa-
liek. Paņems mašīnu un brauks projām. Atpakaļ uz 
pilsētu. Tās nu reiz ir beigas. Viņa tiks galā bez viņa. 
Viņa vēl ir jauna, lai meklē sev citu, lai dara, ko grib. 
Viņš nodomāja, ka centās taču, un tas viņu aizkus-
tināja. Centās taču.

Kad viņa atgriezās mājā, viņš sēdēja pie televi-
zora un dzēra alu. Viņa noģērbās un uzlika vārīties 
ūdeni.

— Tēju gribi? — viņa vaicāja. 
— Nē, — viņš atrūca.
— Piedod, — viņa teica un piepeši jutās tik vāja, 

it kā ietu pa smiltīm, it kā viņai ļimtu kājas. Nekad, 
ne reizi viņš neatvainojās pirmais. Viņa aizsmēķēja. 

— Vai tu varētu šeit nepīpēt? — viņš izgrūda.
Viņa izgāja uz terases. Tējkanna svilpa, viņa to 

nedzirdēja. Viņš piecēlās un nogrieza gāzi. Televi-
zora ekrānā turpinājās raidījums par lauksaimnie-
cību. Renāte vilka no malkas groza ārā skalus, meta 
tos gaisā un ķēra. 

— Kā tu domā, kā tas beigsies? — viņa pajautāja 
un apsēdās otrā atpūtas krēslā. 

— Kas beigsies?
— Tas viss, ar mums. 
Viņš paraustīja plecus. Pacēla skatienu, taču ne-

izturēja viņas vaicājošo, kaitinošo seju. 
— Iekuršu krāsniņu.
Viņš burzīja avīzes un krāva tās kaudzē, tad sa-

stutēja skalus. Viņa padeva sērkociņus. Viņš juta, 
ka sieviete vēlas viņam kaut ko teikt, taču viņa klu-
sēja. Viņš gribēja no viņas kaut ko dzirdēt, taču 
vienlaikus arī baidījās, ka atkal zudīs kontrole pār 
vārdiem. Viņš zināja, kā viņu sodīt, un tā arī da-
rīja — uzgāja augšstāvā un, apgūlies saklātajā gul-
tā, centās lasīt kaut kādu vecu žurnālu. Viņš jutās 
atvieglots, atradis kādu rakstu par datoriem, taču 
neko daudz tajā nesaprata. Tad viņš uzmeta aci 
reklāmai, kas vēstīja par brīvdienām Turcijā, un at-
cerējās viņu pēdējo kopējo braucienu uz Grieķi-
ju — viss pārgaismots, bez asuma kā neveiksmīgā 
fotogrāfijā. Viņas brūni iedegušais, gandrīz kailais 
ķermenis. Mīlestība viesnīcas istabā — viņu pēdējā 
reize. Izbrīns par paša neērtības sajūtu. Viņš apzi-
nājās, ka neatceras viņu citādu, ka tās brīvdienas 
pirms pāris mēnešiem ir viņa vissenākās atmiņas. 
Un ka atkārtotajos «atceries, kā» viņš redz pilnīgi 
svešus cilvēkus. Viņš brīnīdamies aizmiga. 

Kad viņš pamodās, viņas vairs nebija. Nebija arī 
suņa, tāpēc viņš nodomāja, ka viņa aizgājusi ar suni 
uz kāpām. Un tomēr viņš palūkojās, vai ir mašīna. 
Bija. Ieslēdza televizoru un pavirši klausījās ziņas. 
Ārā krēsloja. Viņš uzcepa sev omleti un izēda to 
tieši no pannas, sēžot pie televizora. Tad viņš at-
vēra alu un noklausījās telefonā ierakstītās ziņas. 
Nekā īpaša. Viņš pamanīja, kāda viņa ienāca — sa-
sarkusi no vēja. Renāte metās ar viņu sveicināties, 
it kā viņi veselu gadu nebūtu tikušies. Sieviete pa-
skatījās uz tukšo pannu. 

— Tu jau paēdi? — viņa, netīkami izbrīnīta, vai-

cāja. — Paēdi?
Viņš attapa, ka vajadzēja taču viņu pagaidīt.
— Drusku iekodu tikai. Varbūt aizejam uz centru 

pie ķīnieša?
— Es neesmu izsalkusi, — viņa noteica un paka-

rināja jaku.
«Kādēļ tad tu jautā?» viņš domās nikni 

pajautāja. Viņš zināja, kādēļ. Tādēļ, lai būtu iemesls 
apvainoties. «Un tagad būs sapūšanās. Neēd, ja 
negribi. Man pie vienas vietas,» viņš domās viņai 
sacīja. Šis iedomātais dialogs deva viņam tīkamu 
atslābumu. Viņš pārslēdza kanālus, taču ekrāns 
raustījās, tā nu viņš slēdza atpakaļ. Bija tikai divas 
programmas. Nebija, kurp bēgt.

Pēc brīža viņa iznāca no vannasistabas — saķem-
mējusies, laikam arī ar pielabotu meikapu. No vi-
ņas nāca arī tikko uzvilkta cigarešu dūma smaciņa 
— tātad pīpējusi tualetē, kā tāda skolniece. 

— Pabeidzam to partiju? — viņa ierosināja.  
Viņš piekrita. Skats uz šaha dēlīša ideālo simetriju 
viņu nomierinaja. Prieks, ka pastāv noteikumi. Sal-
dā iespēja pārdomāt ikkatru kustību. Pārsteigumu 
paredzamība. Kontroles sajūta kā trausla intelek-
tuāla trofeja. Viņš vēl piemeta krāsniņā malku, un 
tad viņa ierunājās:

— Eu, nav baltā zirdziņa. 
Abi notupās, lai paskatītos zem galda, tad pa-

stūma nost atpūtas krēslus, pārmeklēja tajos visas 
spraugas. Viņš ieskatījās malkas grozā. 

— Renāte. Viņa nozagusi, — viņš sauca. — Paska-
ties viņas guļvietā. 

Viņa izpurināja suņa paklājiņu — no tā izkrita 
pāris koka gabaliņu un izlietnes gumijas aizbāznis, 
taču zirdziņa nebija. 

— Varbūt iestiepusi priekšnamā? — viņš cerīgi 
jautāja. 

Viņa sāka meklēt sistemātiski. Viņš ieskatījās 
miskastē, viņa izgāja uz terases. Viņi atbīdīja galdu. 

— Kad tu gāji laukā, vēl bija?
Viņa neatcerējās. 
— Ko tu esi izdarījusi ar zirdziņu, tu, muļķa kuce? 

— viņa noliecās pār suni.
— Varbūt sagrauzusi. 
Viņš ielēja alu divās glāzēs. Viņi apsēdās pie ne-

lietojamā šaha galdiņa. Nākamajā mirklī viņš ie-
domājās, ka figūriņu varētu aizstāt koka gabaliņš 
— viņš nolauza skala galu un nolika to uz melnā 
laukumiņa. Viņa svārstījās.

— Es nespēlēšu ar malku.
— Tad es ņemšu baltos. 
— Bet tad mums būtu jāsāk no sākuma. Vai ne?
— Nē. Es vairs negribu spēlēt. 
Viņa nodomāja, ka vislabāk būtu, ja viņi tagad 

pieceltos, savāktu savas mantas un dotos mājās, 
taču viņai nebija drosmes to pateikt. Viņa nodo-
māja, ka viņš ir pievācis to figūriņu. Vai arī netīšām 
to nozūmējis. Viņa neko neteica — tikai smagi atslī-
ga dīvāna spilvenos. 

Viņa zināja, ka viņš tagad aizies, atstās viņu — ie-
nirs ar skatienu televīzijā vai kāps augšā un atkal 
gulēs, vai arī sāks bakstīties ap fotoaparātu (paldies 
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Dievam, bija jau pārāk tumšs, lai fotografētu), vai 
arī sāks lasīt vai zvanīties, vai sūtīt visiem īsziņas. 
Un ka tas ir neizbēgami. Viņa gaišzilais, rūtainais 
krekls — viņai gribējās tam pieglausties, taču nebi-
ja spēka piecelties no dīvāna. Viņa plaukstas šo to 
piekārtoja uz galda. Sīkas, tumšas spalviņas.

Viņš paskatījās pretī.
— Kāpēc tu raudi? Par šahu, par to zirdziņu?
Viņš apsēdās blakus un apņēma viņu ar vienu 

roku. Otra mirkli vilcinājās, bet palika tur, kur bija 
— uz dīvāna atzveltnes. 

— Labāk būt pamestam, nekā pamest, — viņa 
piepeši ierunājās. — Būt pamestam, tas dod spēku. 

— Laikam otrādi, — viņš noteica. 
— Tu nesaproti. 
— Es nekad neko nesaprotu. 
Viņš piecēlās un aizgāja uz virtuvi. Apjautājās 

par vīnu, vai viņa negribētu iedzert. Viņa atsaucās, 
ka jā. 

Viņai galvā bija viss, kas tūdaļ jāpasaka. Teikums 
pēc teikuma un katra teikuma pamatojums. Un 
vēl komentārs katram teikumam. Viņam vajadzēs 
kaut ko atbildēt. Neizdosies iegrimt klusēšanā. 
Atgriezies viņš pasniedza glāzi un apsēdās uz 
dīvāna. Viņš laikam zināja, ko viņa domā. Ka viņi 
runāsies, un ka tas beigsies kā allaž — ar strīdu. 
Tad Renāte, tas sargsuns, sāka skrāpēties pret 
durvjapakšu. Viņš piecēlās, lai izlaistu to laukā. 

— Ej vien, tu, muļķa suns, — viņš teica. — Ko tu 
izdarīji ar zirdziņu?

Renāte lēkšus izlēca tumsā. Pa atvērtajām dur-
vīm vēja brāzma iemeta iekšā smilšu sauju. Viņš 
izdzirdēja aiz muguras ieskanamies televizoru un 
sajuta atvieglojumu. Tātad viņa bija ieslēgusi tele-
vizoru. 

— Žēl, ka mums nav programmas. Varbūt būs 
kāda filma, — viņš sauca no priekšnama. 

Viņa bija papildinājusi vīnu, lai arī glāzes vēl ne-
bija tukšas. Piepeši viņu pārņēma nogurums. 

Tāpat kā viņš, viņa izstiepa kājas un uzlika tās uz 
mazā galdiņa. Tā viņi sēdēja blakus, sūkdami vīnu, 
līdz beidzās vecais, jautrais krimiķis, kurā vecāka 
dāma ar arsēniņu bendēja nost savus ienaidniekus. 
Viņa mazliet aizķērās, kāpdama augšā. 

— Es arī tūdaļ eju, — viņš teica, bet viņa zināja, ka 
neatnāks. Viņš sēdēs tur, kā jau sēdējis tik daudz 
reižu, līdz pat rītam. Ieniris ekrāna upurliesmu 
gaismā, klāt neesošs, ar skatienu piekalts ziboša-
jiem kadriem kā kaķis. Skaņu viņš allaž izslēdza. 
Viņa zināja, kā būs, un bija labi to zināt. Mierīgi. 
Lieliska, noapaļota pārliecība. Gluda stikla lodīte 
rokā. Viņa nepretojās miegam. 

Viņš nogūlās uz viņas, it kā nogultos zālē, ar visu 
ķermeni, smagi. Sajuta viņas pazīstamo smaržu, 
viņas miesas pārsteidzošo mīkstumu. Viņa nopū-
tās. Viņa ķermenis ierasti reaģēja ar iekāri. Viņa ap-
skāva vīrieti, it kā to pieturēdama. Kaut ko pateica, 
taču viņš nesaprata, ko. Viņš vilka delnu pa viņas 
gurnu.

— Smagi, — viņa nočukstēja. 
Viņš saminstinājās. Apstājās. Saprata, ka zem 

viņa ir nevis sieviete, sieva, sievietes miesa, bet 
gan cilvēks un ka viņš neguļ uz sievietes, bet gan 
uz otra savas sugas pārstāvja, virsū kādam otram 
kādam, konkrētam, īpašam, nešķērsojamam. Tas ir 
kāds, kam ir skaidri iezīmētas robežas, taču aiz tām 
tas kļūst trausls un var tikt izpostīts, vārīgs kā krese, 
kā plāniņa vafele. Dzimums pagaisa, nebija vairs 
svarīgi, ka tā ir sieviete un viņa sieva, — viņa bija 
kā brālis, kā biedrs bēdās, sabiedrotais mocībās, 
tuvākais nez no kurienes draudošās un pieaugošās 
briesmās. Kāds svešs un tuvs vienlaikus. Kāds, kas 
ir blakus, kas stāv un skatās pār žogu, kāds, kam 
pamāt, atgriežoties mājās. 

Šī atskārsme bija tik negaidīta, ka viņam sametās 
kauns. Iekāre izplēnēja. Viņš norāpās no viņas nost 
un apgūlās blakus. Pievilka viņu sev klāt aiz pleca, 
uzvilka plecam segu. Viņa raudāja. Teica kaut ko 
par zirdziņu, ka pazudis. Viņš nosprieda, ka viņa 
ir piedzērusies. 

Viņai sāpēja galva. Viņa klusi piecēlās un nokā-
pa lejā izlaist Renāti. Viņš gulēja, galvu zem segas 
pabāzis, ietinies kā kokonā, tālu no viņas — pašā 
gultas malā. Viņa paņēma sauju vitamīnu un tab-
leti aspirīna. Sieviete jutās samīcīta un savalkāta. 
Viņa ilgi tīrīja zobus. Sagulētie mati spurojās uz vi-
sām pusēm. Acis viegli aizpampušas. Vai viņa rau-
dāja? Raudāja. Histērija. Viņa spēcīgi sagrāba vēde-
ra ādu. Sāpes sniedza atvieglojumu, atvēra slūžas 
mierinošam riebumam pret sevi. Bērnībā viņa bija 
dzirdējusi, ka no kniebšanas ķermenī var iemesties 
vēzis. Tā bija teicis kāds no pieaugušajiem, viņa ne-
atcerējās, kurš, tad, kad puikas bija knaibījuši mei-
tenēm krūtis. 

Kad viņa nokāpa lejā, viņš sēdēja uz dīvāna vie-
nā kreklā, bez biksēm, un lasīja avīzi. Viņš bija uz-
taisījis viņai kafiju. 

— Labrīt, — viņa teica. 
— Labrīt, — viņš atbildēja. 
— Ko šodien darām?
— Vai mums kaut kas jādara?
— Pēcpusdienā vajadzētu taisīties. 
Viņš pāršķīra lapu. 
— Kā tu jūties? — viņa vaicāja.
— Labi, — viņš atbildēja. 
Pēc mirkļa piebilda:
— Un tu?
Vairs negribējās neko teikt. Viņa sāka šķirstīt 

kādu žurnālu. Piepeši debesis pārplīsa un istabā 
ielija jūra apdullinošas gaismas. Viņa paņēma ciga-
reti un izgāja uz terases, lai arī pati doma par smē-
ķēšanu uzdzina riebumu. Viņa piespieda sevi uz-
smēķēt. Notālēm viņa redzēja suni. Renāte, trakā, 
metās krasta viļņos un centās tiem iekost. «Kas par 
dumju dzīvnieku,» viņa nodomāja, drebēdama no 
aukstuma. 

Viņš uzgāja augšā uzvilkt bikses. Vislabprātāk 
viņš jau tagad kravātos un dotos. Tik daudz stei-
dzamu lietu. Viņš juta, ka atdzīvojas. Iedams gar 
gultu, viņš pameta skatienu uz viņas pidžamu ar 
lācēnu uz krūtīm, un sīku mirkli, plānāku nekā no-
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Piepeši viņai 
šķita, ka šis 
banālais 
teikums — 
tas, kas bijis, 
nekad vairs 
neatgriezīsies 
— padara 
viņu kurlu

vembra ledus uz peļķēm, viņš juta to pašu maigu-
mu, ko tolaik, kad gulēja, piespiedis degunu viņas 
naktskreklam, kad viņa bija izbraukusi. Maigums, 
tāpat kā naktī pieredzētā iekāre, arī uzradās aiz ie-
raduma. Viņš papurināja galvu. Dusmas, dusmu 
vilnis, ko viņš jau tik labi pazina, sasaistīja viņa kus-
tības. Tagad viņš pārvērtās zvērā, kas gatavs cīņai, 
saspringušā, koncentrētā zvērā. Viņš uzvilka bikses 
un stingri savilka jostu. Tagad vairs nebija runas 
par sievieti, sieviete lai dara, ko grib, runa bija par 
viņu pašu — nekad, vairs nekad viņš neļaus sevi ie-
vainot. Viņš atcerējās tās sāpes, taču tagad šo sāpju 
dēļ jutās itin kā stiprāks, it kā būtu pabijis karā un 
laimīgi no tā pārnācis. Kāpdams lejā, viņš ieraudzī-
ja viņu no augšas — sakņupušu uz dīvāna, bez kos-
mētikas un ar aizpampušām acīm. Dīvaina doma 
ienāca viņam prātā: «Es vēlēju viņai nāvi, tādēļ viņa 
kļuvusi tik neglīta.»

— Iešu mazliet izvējoties, — viņš noteica. 
Viņa teica, ka nākšot līdzi. Viņš uz terases pagai-

dīja, līdz viņa apģērbjas. Viņi gāja uz otru pusi, ne 
to, kur bija gājuši vakar. 

— Skat, — viņa sauca cauri vējam un rādīja ar 
roku uz to, ko viņš tāpat jau redzēja: balta debe-
su svītra virs tumšzilās jūras un balti, aizliekti viļ-
ņu gali, it kā tos būtu uzgleznojusi ķīniešu meistara 
roka. Pēc tam īss saules zibsnis kā zibens. 

— Naktī arī laikam bijusi vētra, — viņa teica. 
Liedagā mētājās lērums mēslu: vesela josla sa-

lauzītu niedru, zaru, sprunguļu, ko sprīdi pa sprī-
dim izdaiļoja kāds krāsains plastikāta gabals. Viņa 
gāja viņa pēdās un domāja, ka no aizmugures viņš 
izskatās tāpat kā agrāk, taču zināms, ka tie ir mal-
di. Neko nevar pagriezt atpakaļ. Tas, kas reiz noti-
cis, nevarēs notikt otrreiz. Nekad. Piepeši viņai šķi-
ta, ka šis banālais teikums — tas, kas bijis, nekad 
vairs neatgriezīsies — padara viņu kurlu. Tur neko 
nevar darīt. Vienu brīdi viņai gribējās skriet viņam 
pakaļ, paraut viņu aiz jakas, pagriezt pret sevi, un 
tad izrādītos — kas? Kas tad izrādītos? Viņa sāka 
iet lēnāk, bet viņš strauji gāja pa priekšu, attālinājās 
kopā ar suni un savu aparātu, tāpēc viņa vairs pa-
kaļ nedzinās, bet gan apsēdās smiltīs. Ar mokām, 
aizgriežoties no vēja, viņai izdevās aizsmēķēt ciga-
reti, un tagad viņa tur sēdēja, prātā izmisīgi un cītī-
gi uzskaitīdama visu, kas vairs nenotiks: saskarša-
nās ar delnām, elektrizējošie, mirklī saprastspējīgie 
skatieni, pa kuriem var ieiet otra domās; vienādas 
domas vienā un tajā pašā mirklī; mierīga, droša tu-
vība; roka rokā — it kā tā būtu roku īstā un vienī-
gā vieta; pārņemtība ar otra auss formu; naksnīgā 
augveidīgā tiekšanās uz otra ķermeni, izturēšanās 
pret to tā, it kā tas būtu futrālis tavam ķermenim. 
Kāds ilgs rīts. Boršča ēšana no viena šķīvja. Iekā-
res uzplūdi, pastaigājoties parkā… Čemodānā, ar 
kuru ienāc pasaulē, ir lietas, ko var izmantot tikai 
vienu reizi, kā brīnumsvecītes. Kā burvestības pa-
saku grāmatās. Kad burvestības beigsies, kad svecī-
tes izdegs, nebūs pa spēkam tās piecelt no pelniem. 
Beigas ir beigas. 

Viņa nodomāja, ka viņam to pateiks, ka viņš 

atgriezīsies, bet, kad viņi jau kopā devās uz māju 
pusi, viņa aptvēra, ka šis atklājums ir tik banāls, ka 
būtu kauns ar to dalīties. Viņš tikai pasmaidītu, ie-
spaids būtu līdzīgs kā tad, ja viņa piepeši nodzie-
dātu pantiņu no kāda šlāgera. Nekā vairāk. Jā, vi-
ņas izmisums bija caurcaurēm banāls, acīmredzot 
arī izmisumu var pieredzēt tikai vienu reizi. Visi 
pārējie izmisumi ir tikai tā kopijas. Un varbūt dzīvē 
ir kāds noslēpumains punkts, ko tu nezinot šķēr-
so, un otrpus iespējams tikai šāds tāds atkārtojums 
visam, kas jau ir bijis, kas reiz ir noticis svaigs un 
jauns, bet tagad var atkārtoties tikai kā pastišs, kā 
vārga parafrāze. Varbūt šis robežpunkts, no kura 
dzīve skrien vairs tikai lejup, ir šeit pat, šajā liedagā, 
un no šejienes, no šī brīža, uz priekšu ies vairs tikai 
pablāvas kopijas, neprecīzas reprodukcijas, pras-
ti pakaļdarinājumi, ne tās labākās proves atlējumi.

Viņi atgriezās mājās klusēdami, ko, tāpat kā va-
kar, viņiem atviegloja vējš. Viņš ar Renāti pa priek-
šu, viņa ar vēja aprautu seju — nopakaļ. 

Renāte mēģināja ieiet pa durvīm, nesdama kaut 
ko zobos. Viņš aizturēja suni ar kāju. 

— Kas tev tur ir, nejaukā kuce? Ko atradi? Smir-
dīgu kaulu? Beigtu zivi?

Viņš ar varu atvēra kuces purnu un izvilka ga-
baliņu gaiša, apstrādāta koka. Tikai pēc mirkļa viņš 
aptvēra, kas tas ir. 

— Paskaties, ko atnesusi! — viņš izbrīnīts ieklie-
dzās. 

Viņa pienāca klāt, paņēma no viņas rokas slapjo, 
nosiekaloto figūriņu un noberzēja to pret durvj-
priekšas paklāju. Tas bija zirdziņš, baltais zirdziņš, 
taču ne no viņu komplekta. Šis bija mazāks, smal-
kāks, saplaisājis, varbūt ar roku grebts. Atvērtais 
purns bija ieplīsis līdz pat augšai. Zirdziņš bija ie-
plaisājis no galvas līdz pamatnei. 

— Tas nevar būt, — viņš teica. — Renāte, kur tu 
to ņēmi?

— Tas ir no jūras, — sieviete sacīja. — Jūra to iz-
metusi. 

— Tas nevar būt, — viņš atkārtoja un paskatījās 
uz viņu kā garāmskrienot, pāri slīdot, lai skatiens 
neaizķertos pie viņas. — Kur ūdenī var rasties tāds 
zirdziņš? Turklāt balts, tāds, kā mums pazuda? Tas 
taču nav ticami. 

Viņi abi aizgāja pie virtuves krāna. Viņa saudzīgi 
to mazgāja, tad susināja ar drāniņu. 

Viņi nolika zirdziņu uz galda un aplūkoja no vi-
sām pusēm kā retu kukaini. Renāte arī; viņa izska-
tījās varen apmierināta ar sevi. Pēc tam viņš iecē-
la figūru tukšajā laukumā, tur, kur aizvien mētājās 
negribētais skala gals. Zirdziņš kopā ar citām figū-
rām izskatījās savādi — kā mutants. 

— Uzspēlējam? — viņš ievaicājās. 
— Tagad? Mums taču jau jābrauc, — viņa teica, 

taču novilka jaku un nedroši apsēdās. 
— Bet kuram tagad gājiens?
Viņa nezināja. Viņi abi vēl mirkli sēdēja pie izplā-

ta šaha galdiņa, bet pēc tam viņš, viņai virsū neska-
tīdamies, noteica:

— Es jokoju. Ê

No poļu valodas tulkojusi 
Ingmāra Balode.

Olga Tokarčukaproza Zirdziņš



Iveta Šimkus (1964) 
raksta dzeju, ir 
filozofijas maģistre. 
Beigusi Literāro 
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krājumus Prombūtne 
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dzeja

***
ilgi ejot vējā
viņš teica
mezgli paši
atraisās

jābūt mierā
ar mazumu
kas dabūts

un arī tas
nav paturams

vēl 
jābūt mierā

ar to 
kas paliek
gaisā

un neatraisās

***
atgriezos no sapņa
kurā biju migla
pār ūdeņiem
kūpoša aļņa 
mugura
bēgošas stirnas 
elpa

mīta okeānā brieda
varoņu laikmets
vēl hērakla bruņās
peldēja zobenzivs

bet klusums
jau bija nošķirts
no laika

tik nenosaukts
vārdā

***
plūstošais laiks
nav pamanāms

tik daiļā ofēlija
aizslīd

nekad mums 
nav izvēles
vien miglā kūstoši
krasti

aiz kura zara
tu aizķersies

ofēlija

laiks kronējis
ūdensrozēm
tavu balto
pieri

***
mums pieder šī
rītausma
uz palodzes
izbērts bronzieris
ko klājam
pelēku dienu
vaigos

un saveļam
gaismas putekļus
lodēs

kas zina trieksies
caur mīta serdi
dzelmē

un trāpīs tieši
mellajam
acī

***
gaismas 
mēle ir asa
kā govij

mīlestības acis
maina krāsu

pļavas 
peld
izplatījumā

mākoņi 
ienākas kā āboli

Pēdējais karš būs par ūdeni

Iveta Šimkus
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baltie dzidrie 
rīti
paliek

laika glodene 
slīd

***
tātad viss
ir slikti

viņa teica

bet ja
pēdējais karš
būs par ūdeni

varbūt
mēs nenoslīksim

***
progress

karu starp dzimtām
nomaina
karš
starp dzimtēm

***
nevienu vēstuli
neuzrakstīju

kā dīgst kā plaukst
kā žūst

gadalaiki joņo

kaut kas iekritis
nekustīgs
straumē

vai akmens
vai tava seja

***
jūra izliekas
jauna

gludā āda
atstaro sārtu
gaismu

arī es 
tā gribētu
ik vakaru
zeltā sudrabā

un lai  
tu ietu manī

***
ko viņi darīja
pustumsā vienatnē
lamājās raudāja
lasīja hesi
vai svētos rakstus
vai pētīja logosu
zīmēja 
atklāsmes
logos

vai sapņoja par
nākotni
kas attālinās
ziņoja par draugiem
vai pēc tam
pakārās

kur lika laiku
kas salocīts
skapī starp 
izšūtiem galdautiem
kāzu mirtēm
un kristāmiem krekliem

ko viņi domā
tagad
kad sabiezē
krēsla
uz krēsliem
un spoguļiem
noguļas kaktos
un pārvēršas par
putekļiem

tāpat kā viss
ko mīlam

***
anticiklons izslauka zilu
debesu pannu
uzmet
čurkstošu saules vēršaci

ja laiks būtu ūdens
mēs atgrieztos siltajos viļņos

bet tagad
šī gaisma

ir marles apsējs

uz amputēta
laika elkoņa



Ruta Štelmahere (1965) 
ir latviešu dzejniece 
un gleznotāja. Skolo 
jaunos māksliniekus 
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un Krekls (2016), kas 
nominēts Latvijas 
Literatūras gada balvai 
kategorijā Labākais 
dzejas krājums.
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***
aiz lilijām un ķeizarkroņiem logos
sēž viņa klusiņām un ada garas domas
un zāļu lietošanas instrukcijas pēta
caur rūti paskatās vai neiet kāds gar sētu

nē nopūšas un kaķi pabužina
tad cenšas apaut kājas kas no svina
jo rozes aicina un gurķi jāaplaista 
bet kājas nu nekādi nevar dabūt taisnas

tad durvis atveras un dobes ienāk mājā
un zemenes ar viņu parunājas
un gurķi saka re kur upe nesas
pa vārtiņiem ar nošļukušām zeķēm

***
es gaismu izslēdzu un tumsā iedomājos
kā viens pats kalniņā krauj vectēvs sienu zārdā
viņš katru dienu izčukst vienu pašu vārdu
bet govs no ielejas iet viena pati mājās

kā viena upe skrien gar vienu pašu kārklu
sēž krūmā viens pats vējš un vienu sauli kārsta
kā viena līdaka ēd otru vienu vājo
lai spētu aizpeldēt uz ezeriņu nārstot

kā  māte vientuļa no darba naktī atnāk
un vienu frēziju tā ilgi vāzē kārto
sauc viena pati balss lai izeju es ārā
tur zvaigzne aizklibo par manu domu ātrāk 

***
mēs dzīvojam granīta ielejā
vakara gaisma šuj rišeljē
uz silikāta ķieģeļu sienas
uz kapakmeņiem un bezmiega
lakstīgala lallina klišejas
tavā sejā augstā un klinšainā
nepakustas ne līnija 

***
kad skaņas noārdās no dienas miesas
kā apģērbs tamborēts kam atrisuši diegi
irst lapu čabēšana iemieg krēslā liepas
un lakstīgalu lakstošanās krasta ievās
klust malkas švīkstoņa ko aptin liesmas
dzinkst jūsu atzīšanās notrūkstot no miega 
kas grubuļains kā rupja lina liedags
un kausē akordeons daudzu gadu sniegu

***
eju gar upi kas klusē
otrpus mašīnu straume
otrpus jūras auri
kaijas vārnas un kraukļi
eju gar upi kas klusē
nezinu kas tajā kustas
tāpat tas notiek ar mani
virsma pelēka tumša  

***
gleznotāji kas pieaug pie molberta
kaila klinšaina krasta 
pie magoņu lauka vai saules
viņi turpina tumsā 
uzglezno sfēriskas bailes 
nakti glumu un kailu

slimnīcas palātā
viņi glezno sašautos draugus
savu bērnu piedzimšanu
un mirstošas mīļotās
kā sniegā irbeņu augļus
asinis baltajos palagos
pārsējus strutas un urīnu
vai atdziestošu gaismu 
uz nāves maskas 

RUNDĀLE.

Kalpu māja
*
veļas mājā kūp kungu sniegbaltā veļa kūp 

pletīzeri 
kūp vešerienes noliektie pleci kamēr ieaug zemē 
kūp zeme zem arāja kājām gaiss no viņa 

dziesmām
kūp silti nopūtu plāceņi dubļos un zirga mēsli
kalpu kumpās rokas ir saknes zem kungu ozolu 

alejas 

*
kusties maita kusties mirla 
kusties sumpurni bez pirkstiem
kuslas aitas plikām dirsām 
klīst pa kaimiņmuižas birzīm 

dzeja

Laika tēlnieka radīti dūmi

Ruta 
Štelmahere
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1 Popurijs (no franču val. 
pot pourri — ‘sapuvušais 
pods’) — aromātisks 
kaltētu ziedu, augu, eļļu 
un sveķu maisījums, kas 
pūstot un fermentējoties 
atdod telpai savu 
smaržu buķeti. Šādi 
smaržvielu trauki 
īpaši raksturīgi 18. gs., 
Rundāles pilī hercogienes 
apartamentos tādi 
atrodami, arī popurija 
recepte.

klusē purkšķi klusē murkšķi 
klusē bālais suņuburkšķi
kunga mutē nesukātā 
veļas suņunaglu vārdi  

*
grūbu putra speķa putra
runā dikti runā tikli
kalpu galā tā kā skali
nodeg nopūtas un lamas
dziedi gari dziedi garā 
visu ziemu novakarā 
aužot dūmos saules starus
lupatdeķi līdz pat arklam
lazdas piediegs vieglas skaras
svārku malai pavasarā

Pils
*
veros pa logu — jūsu kariete pārzīmē dubļu 

ornamentus uz lielceļa auduma.
man pienākas apsaukt kašķīgu Meisenes 

porcelāna servīzi, 
kamēr jūs kavējaties un kalpones saskrienas 

durvīs.
mūsu patvērums noveco, saplaisā krāsa uz 

podiņu krāsnīm,
gaiss kā sūklis pievildzies skumjām un mūžīgas 

piedošanas.
mūžjaunā Venera izseko manu gaitu, kas jo 

dienas top nedrošāka. 
pils — nebeidzams Zemgales līdzenums, viss 

skrajš un pārredzams viegli —
sofas un sekretari, smaržu galdiņi vārie, lustras 

un paklāju ziedi.
mūsu bērni vairs nespēlē paslēpes, slēpjas tie 

citās pilīs. 
manī noskatās Magdalēna un Pestītājs, mirstot 

pie krusta,
tas Kungs — mana slēptuve. aizvelku Rakstus kā 

aizkarus dvēselei aplīk. 
vēss kļuvis kabinets, Jūsu vēstules sekretarā 

krekšķ aizsmakušas,
nelīdz gultas sildāmā panna, šoziem man salst 

pat mati.
naktī luktura vārajā gaismā rakstu Jums 

dzejojumu, greznu kā rožu viju,
bet jūs esat atmiņu gūsteknis — visu mūžu jūs 

pielūdziet viņu.
smarža izgaist, jāmaina popurijs1. Johan, tā 

izgaro dzīve. 

*
dūc gaisa dunduri 
dancina zvanus dimdina ganus 
atbrīvo utis no parūku kūtīm

*
izplauks milzīgas leduspuķes
sabirs atmiņu putekšņi pēkšņi

dāmu parūkās ņieburos vešā
valsis izkliedēs smieklus un balsis
dzegu augstumos ganīsies zvēri
lauvas fazāni vilki un jēri
spēlēs ganiņi pastorāli
mūžīgs miers valdīs baltajā zālē
mirkli pirms izkusīs ledus dārzi

viesi satiksies baltajā zālē
veidos reljefus nospiedumus
laika tēlnieka radīti dūmi 

*
eleganta, bāla un dārga kā Briseles mežģīne
valdnieces seja krunkainā savelkas nicīgā 

smīnā —
vēro pa logu, kā kustas gaiss gulošo rožu pazarēs,
saviļņo peļķē brunčus no ugunspuķēm un 

madarām.
nāk kalponīte pa bruģi un žļerkstošu marta 

dūksti,
nes mirstošu zaķi uz rokām, tad nomazgās 

hercoga kājas.
(uz vecumu grūtas tam medības, acis un sirds top 

vāja)
viņa bieži liek raupjo roku uz galvas stirnām un 

avīm,
nu hercogam noglāsta vaigu, skaitot pie sevis 

lūgsnu.  

*
rūgta kafeja palmas un efejas
miglainas sejas spieģeļu ejās
uz manas ādas tavs zīmoggredzens
tajā tumšs un pietūcis ezers
un pazemes eja ar klusuma mezgliem
betona mētelī bronzas cepurē
pasaule izkūst uz lēnas uguns
papīra kuģis degošām burām

***
J. R.

brāļi aizpeld svina laivā
svina balsī bērni klaigā
kad tie bija nedzimuši
lidoja starp zvaigžņu mušām
debesīs kā mutesbļodā
lodāja pa saules podiem
kad tie bija nemiruši
balsis lēkāja kā truši
brāļi aizpeld svina laivā
tēvs tos dzelmes vidū gaida 

Ruta Štelmaheredzeja Laika tēlnieka radīti dūmi



Sandra Vensko (1958) 
ir latviešu dzejniece un 
dramaturģe, izglītības 
zinātnes maģistre. 
Publikācijas periodikā 
kopš 1973. gada. 
Izdotas 11 grāmatas 
— dzeja, romāni, 
esejas; vairākas lugas 
ir iestudētas. Garstāsts 
Vāvere jeb Stāsts par 
manu tēvu 2007. gadā 
nominēts un ieguvis 1. 
vietu konkursā Baltā 
Vilka grāmatas. Dzīvo 
Latvijā un Vācijā.
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*** 
Es ziedoju savas asinis,
tās izlijušās no manis
pirms gada.
Putnam būt 
nospiedumā 
ir kaut kas no patiesības
aiz.

***
Ārsts sacīja — saņemies un neraudi,
laiks ir mašīna, atpakaļgaitā.
Turp, ātrāk un ātrāk —
starp stabiem un kabeļiem montieris.
Vēl dzīvs un jau nosists skatieniem.
Savādas trīsas caur meteo stacijas signāliem 
— nākotnes miklās avis — mākonīši virs vadiem
tukšgaitas vārtos.

Izšķīst alus krāsā limfas straumējums.
Pāri līgavai joprojām strazdu un stārķu bari.
Asinis uz kartona. Asinis no kolbām. Asinis 

elektrības vados.
Jo projām. Jo pagalam.

***
Gaiša svēdrota nakts. Būs Jāņi, Māras saule, 

karaļnami. Kupicas.
Gads apkārt. Ir labi uzzīmēt sevi. Ietīt atmiņas kā 

siera desu vai vegāna
pagatavotu maizīti uz atvadām. Piepildīt blašķīti 

ar viskija smārdu un pacelt
augstu virs galvas prieku par ievām un 

ādamiem, kuri paliks pēc manis.

***
Ziemas drēgnās stigas manī ir aizaugušas. 
Pieaug, plešas aplis, laukums.

Pavasara lietutiņš. 
Pamazām atgriežas spožās lāses uz palodzes.
Tās atgādina čūsku acis, 
tad jēra balto muguru, 
visbeidzot izritinās paklājs,
uz kura novietot zelta zibsni. 
Neatminams jautājums — paturi sevī laiku.
Mazais sniegpulksteņu pudurs 
pie vecās mājas stūra 
ir tik spilgts, 
ka lietavas atkāpjas aiz tā un izčākst.
Smaržas viļņojumā starp balto un melno 
jāuzticas violetajam.
Ķēnišķais laiks. 
Neskarot, vienīgi gaidot. 
Dzīvība.
Tu būsi it visā. 
Vārdi materializēsies, 
ievibrēti domnīcā.

vizbuļu mežs
Ja tā padomā  —  skudrām, bitēm un visiem 
kukainīšiem pieder smalkais vizbuļu mežs. 
Man virs galvas mierīgs okeāns,
saules plakstiņi pāri steidzīgiem zirneklīšiem. 
Kā jau pavasari sajūtot  — Visumā prāts iekrāso 

oranžo — 
citrondzeltenās vizbulītes sūnās.

Viss ir iespējams. Uzgleznot un palikt 
gleznojumā. 

Steigšus paskriet garām cīrulim, strazdam, 
stārķim un 

vārdus ieskaņot ūjinot.

Tu neesi kukū, tu kaut kur esi apmaldījusies un
kliedz
skaļāk par putna balsi. 
Mani nesamin sūnu dziļumā.
Vēlāk tu aizelsusies mani noplūksi, māt. Es 

izdzīvošu. 
Asiņošu kā purvs.
Dzīvē tā nemēdz būt. Dzīvē viss ir mainīgs. 

Esmu visapkārt.
Klusuma dīgsts.
Sīkāks par to sasodīto sāpi no aborta naža.
Lalala — varbūt vienīgi saules plakstiņu 

griezums?
Vasara aiz strauta dzīst. Esmu Spānijā. 
Lalalā, Lojola, ā…

Kad analīžu rezultāti uzrādīs viņai tuberkulozi, 
es stāvēšu līdzās un gaidīšu,
kad viņa izveseļosies, un tad vēlreiz 
caur smalko tīklojumu kā Ignācijs
atgriezīšos.  

Redzu, kā roka trīc, rūtiņpapīra lapu turot
un nejauši izmetot zīmuli uz grīdas…
Viss būs mazas leļļu somiņas satura aprakstā — 

dzeja

Putns

Sandra 
Vensko 
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Sandra Vensko dzeja Putns

ceriņu laimītes sažuvušas no karstuma, 
marcipāna knipucītis kaķēnam, ja salds,
tad gan jau tam garšos.
Baltas aploksnītes skudru saziņai,
Komunikācijai ar mani. 
Lauska.

Šķīvis, kas saplīsa iepriekšējā dzīvē,
ir materializējies. 
Es to nesapratu, kad mani nogalināja,
un neticu pasakām par reinkarnāciju.

Mana mamma ir zibens un asara. 
Tētis bija rudens talka un izkapts. 
Tie citi paģērēja izbeigt attiecības.
Smirdīgā priekšautā tērpusies vecmāte, 
noskaitījusi lūgšanu par māti, 
paņēma grābekli, lai sakoptu saplēstās miesas
vietas. Es lidoju prom. Man bija bail mierināt.

Es to gribu saprast. 
Kāda ir vizbulīšu patiesā krāsa… 
Cik grūta ir izvēle dzīvība — nāve. 
Un kurš pieņem lēmumu…
Kad nu esmu pieaugusi, atceros, kā 
saņēmusies kaut kad atgriezties,
sajutu mātes ilgošanos, 
dvēseliski un mierā par visu,
tā es ierados. 

Vizbulītes smaržo, māte, mani auklējot, sacīja, 
kad atgriezos un piedzimu beidzot.

Rokas un pirkstu gali zālē kā saknes.
Kukainīši pa ziedkātiem lodā, rāpo, 
kustina kājeles un radziņus, bet es
smejos, saulē ielēkusi. 

Kā svešu zemju apgūšana,
kā tilts uz sevi, gadu sūneklis,
tik smagnēja ir miesa. 
Pilns mežs dzeltenu un zilu,
debesis atstarojošu pilienu. 
Vizbuļu mežs ir neapgūstams. 
Viss ir absolūti relatīvs un dzejisks.
Izņemot mīlestību. 
Tas ir vienīgais nemainīgais lielums,
kas piedzimst. 

***
uzzīmēju sevi
punktiņš punktiņš komatiņš 
spēle ar mēlēm
kamēr atmini vārdu
paliec dzīvs vai otrs spēlē mani pakar
un neskaitāmas reizes jānoslēpj vārds 
lai otram uzliktu cilpu
pavasaris ir atpazīstams ar 9 burtiem 
3 no tiem a
neviena ž — ķeksīša zem spārniem

nepakar, pavasaris — ha — 
neuzminēji
nekas nav par 
velti kra

«Jēzus no Nācaretes»
Šodien domāju par meiteni ar varavīkšņu acīm. 
Par ciešanu laiku un gavēni, kas izdodas un 

neizdodas. 
Par to, kāpēc cilvēki nespēj paļauties uz Dievu. 
Par Dzefirelli filmu un meiteni, vārdā Marija.  
Par to, cik svarīgs sievietes dzīvē ir bērns, 
un vēja pūsma, kas darina dzīvību...  
Meitene ar varavīkšņu acīm ir patiesība. 

***
Katru dienu nomirst putni, zvēri, cilvēki.
Atvadu vēstules raksta vienīgi pēdējie...
Putni izkaisa pūciņas gaisā, 
bet zvērs pārkož rīkli draugam,
barības ķēde kā rota ap pasaules kaklu. 
Pelikāns mirstot pabaro mazuļus pats ar sevi...
Visasiņainākais no bara.

*** 
Viss ir vienkārši. Dievs. 
Sākums un beigas  — durvis.
Viss ir vienkārši. Pateikties par
roktura zīmējumu, kas neizdzēšams.
Kam iespējams pieskarties.



Osips Mandelštams 
(1891—1938) — viens 
no nozīmīgākajiem 20. 
gs. krievu dzejnie- 
kiem. Daiļradi sācis kā 
simbolists, vēlāk pie-
vienojies akmeis- 
tiem. Dzīves laikā iznāk 
četri dzejas krājumi. 
Pēc 1930. gada gandrīz 
nav publicēts. Mandel-
štams: «Visus pasaules 
literatūras daiļdarbus 
es iedalu atļautajos un 
radītajos bez atļaujas. 
Pirmie ir draņķi, otrie 
— zagts gaiss. Rakstnie-
kiem, kas raksta atļau-
to, gribu spļaut sejā…» 
1933. gadā dzejnieks 
uzrakstīja skarbu epi- 
grammu par Staļinu. 
Viņu arestēja un izsū-
tīja. 1938. gadā Man-
delštamu apcietināja 
atkārtoti, viņš nomi-
ra ieslodzījumā.Pašlaik 
ar Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstu tiek ga-
tavota Osipa Mandelš-
tama dzejas izlase.
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dzeja

Piligrims
Pārāk plānas ir manas drānas.
Apsolītais — lai neapmāna!

Manas drēbes pland stiprā vējā —
Nez vai notiks, kā iecerējām?

Plānā plašķī es salstu, mirkstu —
Klejotāji lai lauza pirkstus.

Vēji vējo un nerimst darām,
Vējo mūžam un vējo garām.

Silentium
Tā pagaidām nav piedzimusi,
Tā ir gan vārds, gan mūzika,
Un tāpēc — saikne mūžīga,
Kas visu dzīvo vienojusi.

Dveš mieru jūras rāmās krūtis,
Bet diena neprātīgi spīd,
Un melni zilā traukā vīd —
Kā bāli ceriņziedi — putas.

Lai manas lūpas arīdzan
Rod pirmmēmumu atkārtoti,
Kā kristāliski dzidru noti,
Kopš dzimšanas kas skaidri skan!

Par putām paliec, Afrodīte,
Un mūzikā, vārds, atgriezies,
Un, sirds, no sirds jel nokaunies
Ar dzīves pirmsākotni vīta.

Sirmgalvis
Jau septiņi un saule lec,
Dzied sirēna turklāt.
Verlēna līdziniek, ei, veci,
Tavs laiks nu beidzot klāt!

Dzirkst acīs blēdīgi kā zēnam
Zaļš līksms mirdzumiņš,
Ap kaklu apvīkstīts pa senam
Raibs turku lakatiņš.

Viņš murminādams kaut ko prāto
Un zaimo dievu sirms,
Viņš vēlas sūdzēt grēkus krātos —
Tak sagrēkot vispirms.

Vai vienkāršs strādnieks, dzīvē vīlies,
Vai izšķiedējs tur iet —
Bet acs tam uzsista nakts dzīlēs
Kā varavīksne zied.

Tā, sestdienu par svētu turot,
Viņš šļūc, kur kājas nes,
Un nolūkojas jautrs trūkums
Iz katras pavārtes;

Bet mājās nikna sieva gaida
Ar vaigu nomāktu
Un izmeklētas lamas raida
Pār žūpu Sokrātu!                     

***
Vēl pelēks pavasaris nenāk
Un asfodeles nezaļo.
Vēl viss aizvien tāpat kā senāk —
Čirkst smiltis, viļņi mutuļo.
Te pēkšņi dvēsle pārkāpj loku
Kā Persefone apburtā;
Un skaisti iesauļotu roku
Nav nomirušo valstībā.

Kam zārka urnu — smago trauku
Mēs laivai uzticam arvien
Un svinam melno rožu plauku
Uz ametista ūdeņiem?
Aiz Meganona raga jūrā
Jau mana dvēsle aizburā, 
Un atgriezīsies melna bura
No turienes bez bērētā!

Cik ātri padebeši gaisā
Kā tumša grēda projām slīd,
Un melnās rožu lapas kaisās,
Pār zemi mēnesnīcā krīt.
Un asaru ij nāves putns
Pa krastu velkas tikko dzīvs,
Kā milzīgs karogs — atmiņputas
Aiz cipreškoka borta plīv.

Un nočaukstēdams vaļā veras
Sērs seno gadu vēdeklis —
Turp, ametists kur drebot tveras,
Zem smilšu kārtas nolīdis;
Aiz Meganona raga jūrā
Jau mana dvēsle aizburā,

Melna zilgme vien

Osips 
Mandelštams
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No krievu valodas 
atdzejojis Einārs Pelšs

* Pirmo četrrindi 
atdzejojis Uldis Bērziņš. 
Veltīts Andreja Belija 
piemiņai.

Osips Mandelštamsdzeja Melna zilgme vien

Un atgriezīsies melna bura
No turienes bez bērētā!

***
Velti cenšamies valsti par pamatu just,
Ik pēc deviņiem metriem jau valodas klust,
Bet kur īsa puspļāpiņa sākas,
Kremļa kalnieti pieminēt nākas.
Viņa sacītais vārds trāpa smagi kā puds,
Smejot kustina ūsas kā tarakāns ruds,
Tārpiem līdzīgi taukainie pirksti,
Viņa zābaku stulmi — ar dzirksti.

Apkārt vadoņi vārīgos kakleļus slien,
Katrs puscilvēks pakalpot gatavs arvien.
Kuri ņaud, kuri svilpo, kurš zūdās,
Viņš te vienīgais rīko un sodās,                             
Kaļ kā pakavus ukazus bezgala daudz:               
Kam pa cirkšņiem, kam pierē, kam acī lai mauc.   
Un ik nāvessods — burlakam bauda,
Platā osetīnkrūts, frencī skauta.

1934. gada 10. janvārī

1
Uz mēles div-man-trejas frāzes mainās,
Es klāstu: «mana bēda trekna» augu dien.
Ak, Dievs, cik treknas, kādas zilacainas
Ir nāves spāres — melna zilgme vien!*

Kur pirmdzimtība, paradumu laime senā?
Un slaikais vanadzēns acs dibenā, kur tas?
Kur viedums? Rūgtā gaita paslepenā?
Kur skaidrais stāvs? Kur taisnās valodas,

Kas sapinušās gaiši zilā liesmā,
Kad slidotājs ar zigzagiem dedz to
Un slidot lido pārdrošais bez briesmām
Ar upi saskandinot zilcieto?

Viņš Kaukāzā reiz kalnus diriģēja,
Pa Alpu šaurām takām ceļoja
Un atskatīdamies pa kailo krastu skrēja,
Un saprast pūlējās, ko pūlis mēļoja.

Tik iespaidu, tik ietekmju un prātu
Viņš pārcieta, kā varošais vien prot:
Un likās Rahēlei, ka visu spogul’s plātu,
Bet Lea puķes pina trallinot.

2
Kad dvēselei it žiglai un tik biklai
Viss notiekošais pēkšņi skaidrs šķiet,
Tā skrien pa taku, klīstot miglai —
Tak nāves takai jausmas nepietiek.

Viņš laikam vairījās no miršanmokas
Kā bikls iesācējs, kam baisi kļūst,

Vai skaņa pirmdzimtā no skaņu loka,
Kas vijoļlociņā kā slaikā mežā plūst.

Un lejas atpakaļ vēl negribīgi
Kā linu vai kā šķiedras mērauklā,
Līst sveķaini un sevim neticīgi
No tumsības, no stīgas, no nekā.

Līst maskai maigajai nu radītai, vēl svaigai,
Un pirkstiem ģipšainiem bez rakstāmspalvas jau,
Līst lūpām blīdušām un sastingušam vaigam,
Ko pilngraudaini miers un labestība skauj.

3
Pie pleca spiedās plecs un elsa kažokādas,
Un verda asinis ij spēka cinobrs —
Kā sapņa apvalkā, kur sapņojošam rādās,
Ka pussoli uz priekšu vajag brist.

Bet pūlī stāvēja kāds gravieris pie kapa,
Kas īstā kaparā bij gatavs iegravēt,
Ko steidzīgs zīmētājs uz apšvīkotas lapas
Ar ogli paspējis vien skopi ieskicēt.

Kā auglis karājos es savās skropstās, domās
Un ātri nobriestu, un noliecos ikbrīd, —
Līdz zemē kritīšu — vēl izspēlēju lomās
To vienīgo, kas zināms tagadīt. 

Dzejoļi N. Štempelei

I
Gandrīz pie kailās zemes pieplakusi,
Tā soļo, saldi klibo kāju liekam,
Mazlietiņ biedriem priekšā aizskrējusi —
Gan draudzenei, gan zēnam viengadniekam.
To spārnotāku dara kaitējumi                                     
Un pievelk brīvestība iegrožotā,
Un, iespējams, ka doma apskaidrotā
Tās gaitā kādu brīdi pakavēsies —
Par to, ka pavasara vēsmojumi
Ir mūsu zārku velves aizsākumi,
Un viss šis atsāksies un nemitēsies.

II
Ir sievietes, kas zemes klēpim rada,
Un katrs viņu solis — vaimanājums,
Tās augšāmceltām dvēslēm ceļu rāda,
Sveikt nomirušos — viņu aicinājums.
Ij glāstu lūgt no viņām — noziedzīgi,
Ij atstāt viņas vienas — pārāk skarbi.
Vēl šodien — eņģeļi, rīt — kapa tārpi,
Bet parīt — siluetu izplūdumi…
Kas bija — gaita — tapa nesvarīgi…
Viens debesjums. Un ziedi — nemirstīgi,
Un viss, kas priekšā — tikai solījumi.



Artis Ostups 
(1988) ir dzejnieks, 
literatūrkritiķis un 
interneta žurnāla 
Punctum redaktors. 
Studējis filozofiju 
Latvijas Universitātē. 
Dzejoļu krājumi 
Biedrs Sniegs (2010), 
Fotogrāfija un šķēres 
(2013) un Žesti (2016). 
Nominēts Normunda 
Naumaņa balvai (2016). 
Strādā LU Literatūras, 
folkloras un mākslas 
institūtā.
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intervija

Arti Ostupu šai intervijai uzrunājām vairāku ie-
meslu dēļ. Vispirms tādēļ, ka Ostups savos trīsdes-
mit gados ir jau nobriedis un nopietns dzejnieks, 
zinātnieks un redaktors. Paguvis publicēt ne tikai 
trīs dzejoļu krājumus, bet 2014. gadā kopā ar do-
mubiedriem dibinājis un attīsta literatūrai un fi-
lozofijai veltītu interneta žurnālu Punctum (www.
punctummagazine.lv). Turas atstatu no literārās vides 
laicīgajām kaislībām, apliecinājis izpratni par kva-
litatīviem, jēgpilniem tekstiem, to radīšanas un tul-
košanas nepieciešamību. Vēl šaipus Latvijas valsts 
simtgades robežai vēlējāmies zināt, kā sevi un pa-
sauli redz jauns, talantīgs rakstnieks, kura spēka 
gadi dzīvē un literatūrā ritēs Latvijas otrā gadu 
simta lokā.   

Tu teici, ka droši vien jautāšu tev par politi-
ku, par dzejnieka mijiedarbi ar procesiem sa-
biedrībā un politikā. Vai jūti to kā uzdevumu 
— pagātnes autoritāšu, vēstures prasību, sa-
biedrības nepieciešamību? Vai dzejnieks var 
apvienot poētisko un politisko uzdevumu?

Es laikam vispirms nodalītu ievēlētas valsts 
amatpersonas darbību no publicistiskās darbības, 
kas asi komentē plašākas sabiedrības problēmas. 
Katrā ziņā neredzu tur nekā nosodāma. Ir rakst-
nieki, tulkotāji, zinātnieki, kas šobrīd aktīvi iesais-
tās gan partijās, gan pauž viedokļus. 

Man šķiet, es pats esmu tik daudz sevī apvieno-
jis, ka vairs nespēju neko pievienot. Es gan radu, 
gan pētu literatūru, turklāt pētu ne tikai vienā vei-
dā, rakstot recenzijas, bet ik pa laikam publicējot 
arī kādu akadēmisku apceri. Un tas ir pietiekami 
paradoksāls stāvoklis, kurā eksistēt. Pagaidām tie-
ku ar to galā. Manā ikdienā šīs darbu savienošanas 
ir pārāk daudz. Pat brīnos, ka, strādādams pie kon-
ferences referāta, vēl varu kādu dzejoli uzrakstīt. 

Man arī žurnāla saturs jāveido. Tāpēc varu teikt, ka 
teksta ir jau ļoti daudz. 

Interneta žurnāls Punctum tiešām šķiet no 
tevis jau neatraujams. Kā tu pats redzi savu 
izdevumu līdzās citiem brīžam uzlecošajiem 
Latvijas kultūras medijiem?

Punctum ir šobrīd vecākais literārais žurnāls Lat-
vijā, jo tas pastāv kopš 2014. gada. Tad, kad trijatā 
ar Justīni Janpauli un Igoru Gubenko to izveido-
jām, mūs vadīja reizē kvantitatīva un kvalitatīva 
nepieciešamība. Tolaik bija tikai viens pilnvērtīgs 
literatūras žurnāls Latvju Teksti. Izcils žurnāls, to-

Ingmāra Balode (1981) 
izdevusi dzejoļu 
krājumus Ledenes, 
ar kurām var sagriezt 
mēli un alba, atdzejo 
un tulko literatūru. Ir 
mācībspēks Latvijas 
Kultūras akadēmijā. 
Ar prieku sarunājas ar 
cilvēkiem, kuri atstāj 
savas pēdas tagadnē 
un ar domām ietiecas 
nākotnē. 

No eņģēm 
izsistā laikā
Ar Arti Ostupu sarunājas 
Ingmāra Balode 
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Artis Ostups 2018. gada 
vasarā pie Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas.
Foto — Matīss Markovskis

intervija No eņģēm izsistā laikā

mēr bez vairākiem žurnāliem literatūras process 
šķiet nabadzīgs. Domājām, ko varētu darīt; sapra-
tām, ka drukātam izdevumam līdzekļus nedos, un 
no loģistikas viedokļa tas arī šķita pārlieku sarežģī-
ti. Galu galā, medija veids — vai tas ir drukāts vai di-
gitāls izdevums — mums nebija tik svarīgs, būtiski 
bija radīt informācijas nesēju. Domāju, ka Punctum 
ir attīstījies un izveidojies par plašāka redzesloka 
literāru žurnālu. Izvēlējāmies drīzāk koncentrēties 
uz eksperimentāliem, uz sarežģītiem filozofiskiem 
tekstiem, un tikai pamazām sākām audzēt portālā 
kaut ko klāt.

Tas, kāds šobrīd ir Punctum, atgādina to, 
kāds varēja būt Satori vai kāds tas bija sākumā, 
kad koncentrējās primāri uz literatūru un fi-
lozofiju. Protams, tas jūs nepadara par jaunā-
ko brāli; pamanīju tikai, ka daļa lasītāju tagad 
ir arī Punctum lasītāji.

Protams, mēs skatījāmies, kādi ir kultūras mediji, 
kas ir tas labākais, ko varam pārņemt no izdevu-
miem, kas pastāvējuši agrāk un turpina būt jēgpil-
ni arī šodienas lasītājam. Bez sākotnējā Satori arī 
žurnāls Kentaurs — šie divi paraugi Latvijā. Svarīga 
bija orientēšanās uz modernu literatūru, netradi-
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cionāliem kritikas veidiem; no Kentaura visbūtiskā-
kie šķita svarīgu kulturoloģisku, filozofisku tekstu 
tulkojumi un arī latviešu autoru filozofiskie teksti. 

Mēs pārspīlēti nekalpojam grafikam, nav kon-
krēta pulksteņlaika, kad kaut kas obligāti jāpublicē 
— ja nav nekā forša, izvēlamies drīzāk dažas «dīk-
stāves» dienas, nevis sasteigtu vai lieku materiālu. 
Turklāt arī no ikdienas prakses redzu, ka, ja teksts 
ir labs vai autora personība ir interesanta cilvē-
kiem, to var publicēt kaut sestdien trijos dienā — 
teksts sasniegs savus lasītājus. 

Atceros, savulaik bija aizraujoši vērot Goog-
le piedāvātos Google Analytics datus — kuri rak-
sti, kad un no kurienes ir skatīti… Piemēram, 
jaunā autora dzeju kāds lasījis uz kuģa Indijas 
okeānā. Vai tev ir svarīgi, kādu auditoriju jūs 
sasniedzat — vai jums ir svarīgi to «just»?

Es šo analītikas rīku izmantoju reti. Protams, ir 
noderīgi reizēm kādam kaut ko pierādīt skaitļos, 
taču ne sev pašiem. Jūtu, ka izveidojusies jau zinā-
ma «redaktora oža», kas ļauj izvēlēties tekstus, par 
kuriem varu būt daudzmaz drošs, ka lasītājiem tie 
būs vajadzīgi. Man šķiet, statistika ir digitālā medija 
priekšrocība, jo no tās var izdarīt kādus secināju-
mus. Piemēram, esam pamanījuši, ka recenzijas kā 
žanru lasa vismazāk. Taču tas nevienā mirklī nav 
bijis iemesls, lai publicētu mazāk recenziju. Mēs 
akli nekalpojam pieprasījumam, bet mēģinām paši 
radīt un uzturēt savas vērtības.

Esmu dzirdējusi, ka cilvēkiem, kas neuzaug 
pie bagātīgiem grāmatplauktiem, bet piepe-
ši atklāj sevī dzejas lasītāju, tās mazlasītās re-
cenzijas — protams, tagad ne tikai recenzijas, 
bet viedokļi, blogeru apskati — palīdz nonākt 
pie jauniem vārdiem, kopskata… Runājot par 
citu šķietami vai īsteni mazpamanītu jomu 
Latvijā: saki, vai filozofus pašlaik var un vajag 
dzirdēt?

Jā un nē. Domāju, ka filozofi saskaras ar to pašu 
likstu, ar ko vairāk vai mazāk saskaras jebkura cita 
humanitāro zinātņu nozare. Nav grūti atrast izglī-
totus un spējīgus profesionāļus, vai tā būtu litera-
tūrzinātne, antropoloģija, filozofija, bet viņu retā 
parādīšanās publiskajā diskursā ir plašākas prob-
lēmas sekas. Tā ir problēma slodzē un atalgojumā, 
kas nekādi nav slodzei atbilstošs. No darbošanās 
žurnālā esmu sapratis, ka, protams, ir grūti dabūt 
no literatūrzinātnieka kādu tekstu. Viņš visu savu 
laiku velta zinātniskām publikācijām, jo tās no viņa 
tiek prasītas. Ja viņš var publicēties nopietnā žur-
nālā, tas viņam nāk par labu, tas nāk par labu arī 
tam projektam, kurā viņš ir iesaistīts, un tā tālāk. 
Pats necenšos strādāt pa naktīm, arī brīvdienās bez 
vajadzības cenšos nestrādāt. Protams, es regulāri 
pārkāpju šos noteikumus. Tādēļ nevarētu prasīt, 
piemēram, lai Igors Šuvajevs vairāk raksta slejas. 
Lai gan viņš ir viens no tiem, kas, manuprāt, ļoti 
labi spējis apvienot publisko un akadēmisko dar-
bu. Un tas ir viens no leģitīmiem darbības veidiem. 
Ja varu uzrakstīt ļoti sarežģītu, ļoti specifiskus ter-
minus saturošu rakstu šauram profesionāļu lokam, 

kas to novērtēs, — kāpēc lai es to nedarītu? Tajā ir 
kaut kas no mūka dzīves, vai ne? Bet manī tas iz-
raisa cieņu.

Iespējams, viens no cēloņiem šim vides kus-
lumam, kas būtu jāpēta un par ko es negri-
bu tagad pavirši izteikties, var izrādīties tra-
dīcija; tā vienkārši nav latviešu filozofu vides 
tradīcija — runāt ar sabiedrību tā, kā to dara, 
piemēram, Pēters Sloterdaiks vai Slavojs Žižeks. 
Esmu nedaudz konservatīvs šajā ziņā un nedo-
māju, ka varam filozofa darbību vērtēt pēc tā, cik 
ļoti viņš ir pamanāms sabiedrībā. Tāds skatījums 
degradē filozofiju. 

Protams, es atsaucos uz iedomājamo filozo-
fa lomu — būt iesaistītam arī valstslietās.

Iesaistīties polisas dzīvē, izsakoties par valstslie-
tām un atmaskojot tukšu muldēšanu, — tā ir tikai 
viena no tradīcijām. Turklāt filozofija un citas hu-
manitārās zinātnes 20. gadsimta laikā ir aizvien 
izteiktāk specializējušās, kļuvušas aizvien šaurā-
kas. Mūsdienās ir ļoti grūti atrast tādas renesan-
ses mēroga personības, kas spēj izteikties gandrīz 
par visu, turklāt kvalitatīvi. Banāli izsakoties — laiki 
mainās, un filozofija ir pārvietojusies no publiskās 
vides uz akadēmisko vidi, un publiskā arī filozo-
fiem ir kļuvusi mazāk svarīga. Atsevišķi populāri 
filozofi ir drīzāk izņēmums. Daudz ir filozofu, kas 
ir lieliski filozofisko (un arī literāro) tekstu inter-
preti, un viņi publicējas galvenokārt akadēmiskos 
izdevumos.

Protams, runājot ar draugiem, reizēm jūtos kā 
ārpusnieks, jo man ir filozofiskā izglītība un es varu 
tiešām palasīt Deridā. Ja to pieminu sarunā, redzu, 
kā cilvēku sejas izmainās: «Nu, baigi traki…!»

Kā tu redzi dzejas transformāciju laika gai-
tā?

Viena kritiska piezīme, ar kuras atkārtošanu 
esmu nokaitinājis draugus, ir tāda… Tagad rūpīgi 
jāizvēlas vārdi — nevis, lai būtu pieklājīgs, bet lai 
būtu precīzs… Man šķiet, ka pašu dzejnieku vidū 
un arī institucionālā līmenī — ar to domājot, kas 
tiek recenzēts, kas tiek pozitīvi recenzēts, kas tiek 
izvirzīts balvām — viss, kas ir literatūrā un apkārt 
literatūrai, arvien vairāk simpatizē tādai dzejai, kas 
ir atklātāka, vēstošāka un reālistiskāka, kur ir ma-
zāk oriģinālu metaforu, mazāk spēļu ar valodu. 
Pats par sevi man tas nešķiet nekas slikts, un lite-
ratūras vēsturē varam atrast brīnišķīgus piemērus 
šādai dzejai.

Ir taču, piemēram, Roberts Louelss, kurš vienā 
mierā saraksta vairākas sāpīgi atklātas grāmatas 
par problēmām ģimenes un personiskajā dzīvē — 
krājums Life Studies (1959) pieder kanonam. Vārdu 
sakot, rakstīt labi šādi ir iespējams. Bet latviešu dze-
jā atsevišķos šādas dzejas gadījumos man pietrūkst 
stila un formas meistarības, par ko jau, šķiet, kļuvis 
vecmodīgi runāt. Šajā laikmetā un kultūrā, plašāk 
skatoties, dominē tiešs vēstījums, asprātīga ide-
ja. Ir, protams, lieliski laikmetīgas izteiksmes, labi 
valodas un dzejas vēstures zināšanu apvienojumi, 
piemēram, Anna Auziņa prot uzrakstīt ļoti precī-
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zi, gaumīgi un aizkustinoši. Bet tad, kad nepastar-
pinātā pieredze un emocionālais vēstījums aizēno 
visu pārējo, ko mēs asociējam ar dzeju — valodu, 
oriģinalitāti —, man vienkārši ir garlaicīgi to lasīt.

Aizvien taču atskan saukļi un talantīgi to 
piepildījumi — padodiet dzeju tuvāk cilvē-
kiem, lūk, ļaujiet dzejai iet un nākt pie viņiem, 
iemiesojiet to kaut kā viņu dzīvēs, un otrādi.

Es arī ilgstoši jūtu tādu tendenci, bet nedomāju, 
ka tas ietekmē to, kā rakstu. 

Šobrīd interesanti sanācis — ceru, ka mana ie-
priekšējā grāmata Žesti bija pretstats tam, ko nupat 
kritizēju —, bet pēdējā laikā pats sāku zaudēt inte-
resi ļoti skaisti un smalki izrakstīties ar ieslēgtām 
kultūras atsaucēm un sirreāliem pavedieniem. Var-
būt arī pats šobrīd eju uz to, ka rakstu reālistiskāk, 
atklātāk par savu dzīvi, bet nedomāju, ka esmu pie 
tā nonācis tāpēc, ka pastāv kaut kāds spiediens. 

Apzinos, ka neesmu starp populārākajiem dzej-
niekiem, ka būtu sasniedzis tādu atpazīstamību, 
lai būtu kārdinājums tai kalpot. Vispār ir sajūta, ka 
dzejā varu darīt, ko vien es gribu.

Manas trīs grāmatas ir atšķirīgas cita no citas — 
tas mani fascinē dzejā, iespēja mainīties. Mainās 
ietekmes avoti. Rakstot otro grāmatu, bija svarī-
gi tādi autori kā Transtrēmers un Zagajevskis, bet, 

rakstot trešo, tie nemaz vairs nebija svarīgi. Ar tre-
šo grāmatu uzreiz jau zināju, ka tas būs dzejprozas 
krājums melanholiski naksnīgā noskaņā, un es vai-
rāk vai mazāk mērķtiecīgi lasīju grāmatas, kas palī-
dzētu izkopt šo rakstības manieri. Tas nav tik apzi-
nāti, cik izklausās, taču ir kāds iekšējs iemesls, kas 
liek meklēt noteiktus iedvesmas avotus.

Par Zagajevski man bija patīkams pārstei-
gums — ka viņš tev un vairākiem citiem tavas 
paaudzes dzejniekiem izrādījies tik svarīgs. 
Poļu kolēģi, mūsu vecuma cilvēki, uztver viņu 
kā dzīvo klasiķi un nespēj saskatīt to, ko re-
dzam mēs. Es lielā mērā viņa dēļ vispār poļu 
valodu iemācījos. 

Liekas svarīgi, ka viņam ir šie oriģinālie atradu-
mi, kas apvieno racionalitāti, vēsturiskumu, jūtīgu-
mu vienā poētiskā vienībā. Viņš spēj izdomāt ne-
parastu metaforu, kas ir jutekliski uztverama, un 
tev vienmēr lasot ir kāda bilde galvā.

Tas nenozīmē, ka starp latviski rakstošajiem nav 
tādu autoru, bet sastapšanās ar Zagajevski bija ļoti 
spilgta. Poļu dzeja ap 2011.—2012. gadu man bija 
ļoti aktuāla. Tolaik sāku lasīt arī to, kas tiek izdots 
Slovēnijā.

Kāpēc tieši poļus un slovēņus?
Es teiktu, ka vienkārši aptrūkās, ko lasīt. Mek-

lēju citas dzejas tradīcijas, tas man šķiet dabiski. 
Skatījos, kas ir Eiropā, kas ir tuvumā. Biju izlasījis 
lielu daļu no tās latviešu dzejas, kas varētu mani 
interesēt, — saprotams, es lasu tikai to, kas mani in-
teresē, nevis tikai erudīcijas ķeksīša pēc. Otrkārt, 
es nenodalu, cenšos nenodalīt latviešu literatūru 
no pasaules literatūras. Mani izbrīna, ja kāds lasa 
mūsdienu latviešu dzejnieka darbu un sāk pieka-
sīties: lūk, pārāk tālu no latviskās tradīcijas. Kas ir 
latviskā tradīcija literatūrā? Un vai kaut kas tāds kā 
«latviskais» jāuzskata par estētisku vērtību?

Ja tev būtu jāuztaisa Londonas grāmatu tir-
gus stenda lielā tēma, vai tu atrastu vēl kaut ko 
bez introverta tēla?

Sāksim ar to, ka es momentā atteiktos no šīs ie-
spējas! Bet, ja nopietni, — mēs pieņemam un prie-
cājamies par to, ka Latvija ir vienotā telpā ar Eiro-
pu — ekonomiski, politiski —, bet mākslas līmenī 
mums gribas pieprasīt kaut ko lokālu, tikai mūsu, 
ko noteikti vajag nosargāt! Mēs pieprasām «identi-
tāti». Kaut vai dzejā — šī identitāte tāpat vienmēr ir 
klātesoša, tā izpaužas caur valodu, lai kas šī iden-
titāte arī būtu! Kultūra, vēsture, ainava, cilvēki — 
tas viss to veido, tā nav jāpievieno mākslīgi! Un ar 
kritiķa pirkstu nevajag sargāt mūsu dzeju no ār-
zemju dzejas ietekmēm. Paskatoties kultūras vēs-
turē — dzeja attīstās tikai ietekmēs, katram «mūsu» 
vienmēr apakšā ir «svešais», «neizprotamais», «iz-
dzisušais». Tas pats Rainis un Gēte — tikai viens 
piemērs, ka tā ir kultūru mijiedarbība.

Paskatoties uz Ņujorkas skolas dzejniekiem — 
viņi devās Fulbraitā uz Franciju, atbrauca atpakaļ 
ar jaunu skatījumu uz dzejas valodu, un viss mainī-
jās, mainījās amerikāņu dzeja līdz pat mūsdienām!

Muļķīgi varbūt tā teikt, bet, kad «sākām rakstīt», 
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galvenās estētiskās ietekmes nāca no tās «ārzem-
ju literatūras»: Viguls lasīja spāņus, es — Rembo 
un poļus, un tā tālāk! Bet mēs arī esam cita paau-
dze, neesam tādi paši kā, piemēram, sešdesmita-
jos dzimušie.

Kas, tavuprāt, jūs padara atšķirīgus? Ja tu 
saki — mēs esam tie, viņi ir tie... Vai jūs varētu 
samainīties vietām kaut vai dzejas plauktā?

Paaudžu dalījums man nepadodas kā tēma… 
Bet — labi. Pieņemsim, lasām Salēju un Vērdiņu. 
Lai arī katram atšķirīgā veidā, bet tā latviešu dze-
jas tradīcija un tas, ko saista ar latvisko — mūsu 
kultūras artefakti, ikdienas kultūras detaļas, kaut 
kas no folkloras, zināms sentimentāls lirisms 
kaut vai kā dekonstrukcijas objekts —, viņu dzejā 
ienāk vairāk nekā, teiksim, mums ar Vigulu. 

Mēs zinām, ka Salējam būtiska figūra ir Mel-
galvs. Bez viņa arī Brūveris, Majevskis. Manā sa-
rakstā savukārt šo autoru vietā ir citi. 

Kas ir tavā sarakstā?
Jāpadomā, kas būtu tās nemainīgās vērtības. 

Man drīzāk ir konkrētas grāmatas, kas man ir 
paraugi, nevis konkrēti autori. Kad tapa Žesti, 
galvenie paraugi bija Rembo Iluminācijas — tie-
ši Iluminācijas, jo Sezona ellē man patīk daudz 
mazāk — un Transtrēmera krājums Patiesības 
barjera. Tās man šķiet nevainojamas grāmatas.  
Citi autori, pie kuriem patīk atgriezties dažā-
dos laikos, ir Eužēnio Montāle, Linards Tauns… 
Kad gribas pakaitināt cilvēkus kādā ballītē, saku:  
Tauns ir 20. gs. labākais latviešu dzejnieks.

Kādēļ lai tas kaitinātu?
Skaidrs taču, ka tiek gaidīts, ka es teikšu: Čaks, 

piemēram, vai Vācietis…
Bet Tauns taču ir pārēdies Čaku…!
Man Tauns ļoti patīk! Visi tie garie dzejoļi par 

iešanu caur Ņujorku, tik krāšņi, tik ceremoniāli, 
pat svinīgi…

Protams, vidusskolas gados salasījos Vērdiņu 
un Pujātu un arī biju ļoti laimīgs, bet vēlāk iepa-
tikās autori, ko sākotnēji nebiju pamanījis, pie-
mēram, Veronika Strēlerte. Protams, Raupa un 
Eduarda Aivara eksperimenti, tie no deviņdesmi-
tajiem un tūkstošgades sākuma, bija ļoti svarīgi. 

Es pagāju un Uzvāri man kaut ko pārejošu… Tā bija 
zināma latiņa, bet uzreiz bija skaidrs, ka to nav 
iespējams nekādā veidā atdarināt. Kā vingrināju-
mam šādai atdarināšanai nav ne vainas, bet tajā ir 
kaut kas komisks.

Saprotams, jaunu cilvēku interesē tas, kas ir ār-
pus normas.

Vai tagad ir kādi dzīvi eksperimenti dzejā? 
Protams, ir Pelšs, ir paaudze, kas par tevi jau-
nāka… Uz ko tu skaties šobrīd?

Par paaudzēm nesen bija tas traumatiskais 
raksts Ir, kur tā viltīgi bija iemānīts dalījums, ka ir 
trīsdesmitgadnieku paaudze un ir jaunā paaudze, 
un es sapratu — mjā, man šogad aprit trīsdesmit, 
tad jau skaidrs… Bet, ja nopietni, šo paaudzi, kas 
«jaunāka par mani», es nemaz tik ļoti nesaistītu 
ar eksperimentiem, bet labi… Mēs varam, pie-

mēram, Raimonda Ķirķa tekstu korpusā atrast ko 
tādu, ko nosaukt par «avangarda poētikā ievirzī-
tiem vingrinājumiem». Neesmu vienīgais no šiem 
«trīsdesmitgadniekiem», kas par jaunāko dzejas 
paaudzi priecājas. Viņos ir kaut kāda enerģija, 
ambīcijas, apņemšanās, arī īpatnējs trauslums, 
tomēr atšķirīgi no iepriekšējā. Man šķiet ļoti sim-
pātisks ne tikai tas, ko raksta Raimonds Ķirķis un 
Kirils Ēcis, kuri eksperimentē ar sarežģītām ide-
jām un jocīgām vizuālām formām, skaniskiem 
elementiem, bet arī tas, kā raksta Lauris Veips 
un Marija Luīze Meļķe. Aizej uz lasījumu, un viņi 
tādā asprātīgā, valodiski interesantā manierē pa-
stāsta, «kā mums neiet». Kādas ķezas, kas jauns ar 
mums atgadījies. Tas ir piemīlīgi, un nedomāju, 
ka šis vārds «piemīlīgi» viņus kaut kā noniecinā-
tu. Tiešām prieks, ka ir jaunā paaudze, kura prot 
labi rakstīt!

Man laikam līdzīgi bija ar tavas paaudzes 
ienākšanu. Tolaik strādājot Satori portālā, 
saņēmu tekstus un priecājos. Un domāju — 
kaut nu tikai jums nesakāptu galvā un turpi-
nātu rakstīt pa īstam!

Man vispār reizēm ir bail par sevi priecāties. 
Nezinu, kas tas ir — latviskais elements kopā ar 
audzināšanu, skolas pieredzi, varbūt mursku-
lis no visa kopā. Par mani jau mājās smejas — ja 
notiek kas labs, piemēram, Žesti ir iztulkoti, Ņu-
jorkas izdevniecībā Ugly Duckling Presse būs grā-
matiņa. Varētu jau, izlasot šādus e-pastus, vīnu 
attaisīt, bet — nē… Laikam esmu cilvēks, kas pa-
matā dzīvo nākotnē; ja tagadnē notiek kas labs, 
nodomāju — «forši!», bet visu mentālo enerģi-
ju koncentrēju nākotnei, galvā skan darbu sa-
raksts… 

Tu tagad runā kā īsts Zemgales zemnieks. 
Redzi, kas izaug, bet nav laika nopriecāties, 
prātā jau māls, zeme, vagas…

It kā jau pamanīju to atsaucību, kad sāku pub-
licēties, jutu atbalstu no vecākiem kolēģiem. Uz-
stājos Dzejas dienās, lai arī man nebija grāmatas. 
To nevar nejust, ka uz tevi cer. Bet atceros, ka to-
reiz centos nekļūt iedomīgs, jo tādā gadījumā es 
beigtu attīstīties. Pēc debijas — nevarētu teikt, ka 
es būtu ļoti godalgots autors. Kad esi nominēts, 
mazliet jau uz to balvu ceri; nesaņemot tomēr īsu 
brīdi esi nedaudz saskumis. Bet man tas ir nācis 
par labu — nesaņemt visus iespējamos apbalvoju-
mus. Jo tagad, konstruējot realitāti savā galvā (to 
dara katrs autors — konstruē realitāti, kurā ieliek 
savu darbību, savu grāmatu), redzu, ka tas, ka ne-
esmu tik atzīts, pamanīts vai godalgots, ļauj man 
būt brīvākam. Varu vairāk atļauties, man nav tik 
milzīgu panākumu, ka tie uzliktu slogu.

Kā tev liekas, kādam latviešu rakstniekam 
pienākas Nobela prēmija?

Dzīvam?!
Vispār.
Negribas, lai sanāk, ka izceļu vienu vienīgu 

autoru. Bet Uldim Bērziņam pienākas — par to, 
ko viņš ir darījis tulkojot un par to, cik unikāla ir 

intervija No eņģēm izsistā laikā
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viņa paša dzeja. 
Tajā pašā laikā varam sapņot, bet man patīk 

draugus kaitināt, sakot, ka no mūsdienu latviešu 
rakstniekiem nevienam nebūs pieminekļa. Ja nu 
vienīgi pats uzceļ. Ir cits laiks. Iedomājies — tu ej 
caur Jēkabpili, un pie hruščovkas ir goda plāksne, 
teiksim, ka šajā mājā uzauga Ronalds Briedis. Tas 
taču ir absurds, tā nebūs. Un, ja esi Rīgā trijās vie-
tās dzīvojis, — nemaz neceri!

Kas tevi pārsteidz literatūras uztverē?
Esmu pamanījis, ka drosme ir kļuvusi par lie-

lu vērtību. Ne tikai novatorisms, bet drosme, at-
kailināšanās spēja. Piemēram, man sāp kāda lieta 
dzīvē vai sabiedrībā, un es to tā tieši un bez kaut-
rēšanās, bez aizplīvurošanas uzlieku uz papīra. 
Sak, es vienkārši to jums iedodu tā, kā tas ir īste-
nībā. Cilvēki novērtē šo bezbailību. Man tā šķiet 
šābrīža modes lieta. 

Kā cilvēks, kurš pats ir rakstījis dzejoļus par to, 
kas notiek ģimenē, tieši tavā ģimenē, saprotu, ka 
uzrakstīt par to romānu prasa zināmu saņemša-
nos. Bet nedomāju, ka tas ir kāds eksperiments, 
novatorisms vai kas īpaši slavējams.

Mani vairāk pārsteidz tie brīži, kad ār-
pusteksta dzīve prasa drosmi un, iespējams, 
maina to, kā tiek lasīts teksts. Iepriekšējā rei-
ze, kad šī tēma, manuprāt, skāra gandrīz vi-
sus, kas lasa, bija Jāņa Rokpeļņa atklāšanās. 
Vai tev šis process — «čekas maisu» ilgi gai-
dītā un nenotiekošā publiskošana — šķiet ie-
tekmējam arī dzeju, vai tā paliek neskarama, 
lai kas būtu noticis ar tās autoriem?

Te atkal nāktos piesaukt piemēru, kas nekādi 
nav analogs Rokpeļņa gadījumam, bet kas ietek-
mējis filozofijas vēsturi — Heidegers un nacisms. 
Kā rāda viņa biedra apliecība, viņš bija partijā 
līdz tās beigām. Lai ko mēs lasītu t. s. kontinen-
tālajā tradīcijā, Heidegera ietekme ir tik spēcīga, 
ka to nevar ignorēt. Šeit sākas paralēles — lai kas 
notiktu, nav iespējama situācija, kurā mēs varētu 
viņu aizmirst vai iztēloties, ka Rokpelnis kā dzej-
nieks nebūtu eksistējis. Cits jautājums ir, kā at-
tiekties pret viņa paziņojumu. Tu arī izteici pie-
ļāvumu, ka šis paziņojums ir novēlots. Es jautāšu 
— novēlots attiecībā pret ko? Varbūt viņš pats to 
uzskatījis par novēlotu, bet var arī būt, ka viņam 
tas ir tieši īstajā, vienīgajā iespējamajā laikā!

Nezinu, vai viņam bija pienākums sabiedrības 
vai mūžības priekšā visiem to izstāstīt. Ja viņš to 
izdarīja, tā ir viņa iekšējā nepieciešamība. Mums 
būtu jārespektē šī personiskā dimensija.

Vai tev ir būtiski, lai šī okupācijas laika sa-
darbības tēma tiktu atrisināta? Vēl nesen iz-
skanēja, manuprāt, ļoti kaitniecisks viedok-
lis, ka jauniem cilvēkiem jau vienalga, ka 
laiks ir pagājis…

Tie, kas tā pa īstam varētu sacīt, ir ļoti naivi! 
Tuvākos 4—5 gadus Tartu Universitātē grasos 
rakstīt disertāciju, cerams, pēc tam izveidot grā-
matu par vēsturiskā laika heterogenitāti, par lai-
ka sazarotību, tādām kā cilpām, vēsturiskā laika 

rēgiem — kā tie parādās mūsdienu latviešu prozā. 
20. gadsimta laikā Latvijā notikušais mūs ietek-
mē vairāk, nekā mēs gribētu pieļaut… 

Mēs dzīvojam laikā, kas ir izsists no eņģēm. Pat 
ja tev ir vienalga, kas ir noticis pirms tam, pat ja 
kāds pieņem amnēzijas politiku, jo apnicis, ka 
«viss tik sarežģīti, depresīvi», «nerunājam tagad 
par to!», — tas nekur neved. Laiks tā nedarbo-
jas. Tas, ka tu gribi, lai kaut kas pazūd, nenozīmē, 
ka tas pazūd. Līdz ar to vienīgais, ko varam darīt 
ar visām šīm traumām, rēgiem, kas no pagātnes 
mūs piemeklē un it kā neļauj mums dzīvot ne īsti 
tagadnē, ne nākotnē, visu laiku ir tādi pārsitieni, 
— tas jāatrisina sevī. 

Diskusijas par atmiņu politiku tik drīz nebeig-
sies, un tām nav jābeidzas. Ar traumām ir jā-
strādā. Konstruktīvais ceļš ir par to reflektēt no 
iespējami dažādiem skatpunktiem un izdarīt se-
cinājumus.

Vai vēsturisko romānu sērija arī mainīja 
Latvijas lasītāju skatījumu uz vēsturi — vēl 
bez tā, ko tas dod literatūrai?

Manuprāt, šī sērija bija kultūras nepiecieša-
mība. Latviešu proza tagad pārvirzās no saviem 
simt ironijas slāņiem, kas to sedza, piemēram, 90. 
gados, no eksperimentu prieka uz nopietnu do-
māšanu, padziļinātāku un kritisku refleksiju par 
«šodienas» attiecībām ar «vakardienu».

Pastāv sadursme starp it kā dzīvespriecīgo 
«aizmirstam, koncentrējamies uz nākotni!» un 
darbu ar atmiņām. Dzeja no šīs sadursmes ir brī-
vāka; proza jau pēc definīcijas ir liela temporāla 
struktūra, kurā var būt ērtāk risināt vēstures jau-
tājumus. 

Man šķiet interesanti, ka pēdējā laikā lat-
viešu dzejā atkal atdzimst jēgpilni vēstures 
tēmu uzplaiksnījumi. 

Jā, mums ir veiksmīgi piemēri. Bet nāk prātā 
piemēri par atsevišķiem neveiksmīgiem mēģi-
nājumiem ar dzeju tieši ietiekties vēsturē: kādā 
dzejas festivālā dzirdēju dzejnieku no Indijas, 
pusmūža vīrieti, kurš mēģināja pietuvināties Ei-
ropā notikušajam, lasot dzejoli par Aušvicu. Tas 
sastāvēja no tādām klišejām, ka man gribējās iet 
ārā no zāles! Uzskatu, ka ir tādi jautājumi vēs-
turē, kam nu jau ir ētiski pieiet «netieši». Teik-
sim, kā Zēbalds Austerlicā — viņš raksta par skolu, 
par staciju, cietoksni, vērodams tās kā struktū-
ras, gandrīz kā arhitektūras vēsturnieks ceļoju-
mu pierakstos. Bet tas, ko viņš ir izlaidis, ir kon-
centrācijas nometne — uz to netieši norāda visas 
pārējās arhitektūras detaļas. Tas ir piemērs, kā 
var mēģināt runāt par galēju, ārpus saprašanas 
esošu pieredzi, kāds ir holokausts. Šāda pieeja ir 
objektīvi ne tikai interesantāka, bet arī ētiski pa-
reiza. Runājot par māksliniecisko prozu, kas top 
mūsdienās, nedomāju, ka vajag mēģināt notēlot 
«objektīvo patiesību». Man patika tās krustiņiem 
pilnās lappuses Māra Bērziņa Svina garšas beigās 
— tā ir kā klusēšana par kaut ko, nemēģinot pa-
teikt nepasakāmo. Ê



Nyet, Nyet, Soviet! 
Stāsti par latviešu 
politiskajām 
demonstrācijām 
trimdā. Rīga, Muzejs 
un pētniecības centrs 
Latvieši pasaulē, 2018.

50

recenzija

Vai vēsture ir iespējama bez atmiņas? Atbil-
de uz šo dīvaino jautājumu šķiet pašsaprotama, 
taču pagātnes atcerēšanās un pagātnes izstāstī-
šana citiem nav gluži viens un tas pats. Bez at-
miņām vēstures stāstam pietrūkst tās pēcgaršas, 
ko dod saskarsme ar laikabiedru autentiskajām 
liecībām. Taču — kā panākt, lai konkrētā vie-
na cilvēka pieredze, kaut arī ir lielāka pagātnes 
stāsta sastāvdaļa, kļūst saprotama citiem? 

Muzejs un pētniecības centrs Latvieši pasau-
lē, izdodot grāmatu Nyet, nyet, Soviet!, kā priekš-
vārdā raksta viena no tās sastādītājām Lilita 
Zaļkalne, vēlas «atklāt cilvēcīgo un emocionālo 
politiskajā rīcībā» (10. lpp.) , kas bija saistīta ar 
publiskiem protestiem pret padomju okupāci-
jas režīmu Baltijas valstīs. Par trimdas politis-
kajām aktivitātēm jau ir pieejama diezgan ap-
jomīga literatūra, tomēr šis krājums atšķiras no 
agrāk izdotajiem.

Četrās grāmatas nodaļās ir apkopotas 59 lie-
cības par vairāk nekā 70 demonstrācijām, ku-
rās piedalījušies trimdas latvieši dažādās pa-
saules malās, sākot no 20. gadsimta 50. gadiem 
līdz Latvijas valsts atjaunošanai 1991. gadā. Šis 
laikaposms sadalīts trijos nogriežņos, katram 
piešķirot atsevišķu nodaļu. Krājuma sastādītāji 
izvēlējušies vienkāršu hronoloģisko pieeju, īpa-
ši neizceļot ietekmīgākās vai skaitliski lielākās 
demonstrācijas, bet ļaujot to dalībniekiem dalī-
ties pārdomās par to, kas viņus pamudināja būt 
politiski aktīviem un pašiem kritiski vērtēt sava 
darba augļus. Demonstrāciju mērogs un ietek-
me bija ļoti dažādi, tās bija gan «divu cilvēku 
organizācijas» veidotas protesta akcijas, gan vē-
rienīgi trimdas organizāciju atbalstīti pasākumi, 
kas piesaistīja pasaules preses uzmanību. Lielā-

kā daļa šo notikumu Latvijā joprojām ir gandrīz 
nezināmi, tādēļ svarīgi, ka Nyet, nyet, Soviet! par 
tiem stāsta paši dalībnieki, un tas nav tikai do-
kumentu krājums ar tematiski apkopotiem in-
terviju fragmentiem, jo trimdinieku atmiņas un 
atskats uz paveikto ir personiski niansēts. 

Piemēram, manāmi atšķiras aculiecinieku 
vērtējums par Helsinku iedzīvotāju reakciju uz 
Baltijas Brīvības kuģa brauciena dalībnieku gā-
jienu Somijas galvaspilsētā 1985. gada vasarā. 
Atmiņu liecības iezīmē arī pretrunas starp po-
litiski aktīvo trimdas sabiedrības vairākumu un 
latviešu kreisajiem intelektuāļiem Vācijā, vēl-
reiz atgādinot par padomju drošības dienesta 
un tam pakļautās Kultūras sakaru komitejas ar 
tautiešiem ārzemēs lomu trimdas apkarošanā. 
Krājuma sastādītāji nav centušies izveidot no-
gludinātu, mākslīgi saskaņotu pagātnes stāsta 
versiju, bet saglabājuši atšķirības trimdinieku 
atmiņu liecībās — tas rada autentiskuma iespai-
du un ļauj uzticēties izlasītajam. 

Protams, pētnieki un mūsdienu lasītāji var 
skeptiskāk vērtēt vienu vai otru kāda laika-
biedra izteikto apgalvojumu. Piemēram, var 
šaubīties par to, vai ASV diplomāta post factum 
sniegtais paskaidrojums, ka aizliegums rīkot 1. 
Pasaules latviešu jauniešu kongresu Rietum-
berlīnē 1968. gada jūlijā notika tādēļ, lai PSRS 
to neizmantotu kā ieganstu iebrukumam Če-
hoslovākijā, patiešām bija apliecinājums tam, 
ka tobrīd «vēstures sviras atradās latviešu ro-
kās» (45. lpp.). Iespējams, amerikāņi šādi vēlējās 
atvainoties par nepamatoto aizliegumu, nezau-
dējot lielvalsts prestižu.

Grāmatā iekļautie stāsti parāda daudzvei-
dīgas politiskās darbības izpausmes, sākot no 
balto pelīšu palaišanas auditorijā līdz «klasis-
kām» demonstrācijām un pat iestudētām ielu 
teātra performancēm (vai tās ir pamanītas Lat-
vijas laikmetīgās mākslas vēsturē?). Nebūs lieki 
atgādināt, ka demonstrācijas bija atkarīgas no 
trimdas latviešu gribas un iespējas ziedot tām 
savu laiku un spēkus — pretēji Latvijā arvien vēl 
sastopamajam viedoklim, ka Rietumos visas šīs 
akcijas notika viegli un pašsaprotami, tādā kā 
svētdienas skolas režīmā vai pat vaļasprieka lī-
menī. Jā, daļai jaunās paaudzes trimdinieku tās 
bija arī «atļautās blēņas» (Juris Bļodnieks, 286. 
lpp.) , par kurām nesoda, taču savā ziņā tā jo-
projām bija spēle ar uguni.

Īpaši gribu izcelt vēsturnieces Kristīnes Be-
ķeres sagatavotos lietpratīgos laikmeta rakstu-
rojumus, kas ievada katru grāmatas nodaļu, 
sniedzot konteksta izpratnei tik nepieciešamo 
informāciju par tālaika starptautisko situāciju 
un stāvokli Latvijā. Diemžēl šī teksta daļa vis-
pār nav atrodama grāmatas satura rādītājā, kurā 
nav arī nekādu norāžu uz lappusēm, tikai no-
daļu un apakšnodaļu nosaukumi. Cerams, šis 
tehniskais trūkums pārāk nesadusmos grāma-
tas lasītājus. Ê

Mārtiņš Mintaurs
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Vidusšķiras problēmas. 
Rīga, Mansards, 2018.
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Neceriet, Vidusšķiras problēmās nav joku par 
tēmu «kā dzīvot?», nav arī gandrīz nevienas 
smieklīgas anekdotes. Tikai un vienīgi teorijas, 
citāti, novērojumi, ainas, sublimēti scenāriji tā 
arī netapušām filmām vai lugām, romāniem un 
garstāstiem. Dažkārt aprakstītas konkrētības, 
bet pārsvarā priekšroka dota abstrakcijām. Ha-
ralds Matulis mēģina īsu tekstu formātā palūko-
ties, iespējams, gan pats uz sevi, gan uz potenciā-
lo lasītāju kopumu, postulējot, ka mēs visi esam 
vidusšķira, mēs ciešam ikdienā, cenšoties notu-
rēties virs ūdens un pelnot naudu, lai nekļūtu par 
bomžiem (šis jēdziens tiek lietots grāmatā), reti 
kuram no mums paveicas iekļūt augstākajos slā-
ņos, kur ļaudis, tāpat kā bomži, nestrādā un nav 
spiesti pārlieku uztraukties par iztiku. Vidusšķira 
ir nolemta līdzdomāšanai, tāpēc tā uztraucas par 
bēgļu jautājumu, šķetina feminisma izaicināju-
mus un neaizmirst saskatīt eksistenciālas skum-
jas savās mašīneļļas notraipītajās rokās. Matulis 
it kā norāda, ka vidusšķiras dzīvi tik grūtu dara 
tieši uzdevums būt par sabiedrības «pīrāga» pil-
dījumu, lai arī daudzslāņainu, turklāt pašā vi-
dusšķirā pastāv dažādi strāvojumi un virzieni, 
kas pasaules noliktās kārtības prasības nepada-
ra vieglākas. Tikai skaistajā un izzinošajā vidus-
šķira spēj veldzēties (grāmatas dizainu veidojis 
Zelta ābeles 2017 godalgotais mākslinieks Aleksejs 
Muraško), tāpēc citāti bieži palikuši bez precīzu 
avotu norādēm, savukārt ilustrācijās ar laškrāsas 
«pumpām» ir uzsvērtas detaļas — 18. gs. gravīras 
ar vergiem, vergturiem, kāpuru, karavīru utt., arī 
grāmatā izmantotais fonts akcentēts kā kāda vi-
dusšķiras pārstāvja autordarbs.

Gribētos sacīt, ka autors ir cinisks, bet tas no-
zīmētu iekrišanu Matuļa izliktajās lamatās — jo 
ciniskam viņš liek kļūt lasītājam, pats paliekot 
ironijas un sarkasma, viltus rūpju un didaktikas 
ēnā. Viens piemērs — visi formas ziņā nedefinētie 
teksti, kuru žanru patiesi varētu dēvēt par prob-
lemātisku, tiek numurēti, tad šķietami izķidāti pa 
piecām tematiski nosacītām nodaļām it kā jauk-
tā secībā (lai gan patiesībā tie sakārtoti visnotaļ 

loģiski). Numuriem jēgas nav (grāmatas iekšla-
pu dizains gan ir ieguvis konspiroloģisku «noti») 
— lasītājs var mazsekmīgi meklēt sakarības, viņš 
varbūt gribēs sakārtot tekstus «īstajā» secībā, bet 
ar savām ciešanām un vilšanos tikai apliecinās vi-
dusšķiras mazohisma būtību, «elles drošticamī-
bu» (54. lpp.). Tādi ir arī Matuļa teksti — mikro-
kosma un dažādu emociju cienīgi, provokatīvi ar 
nebūtiskām detaļām vien. 

Zināmu atslēgu šo tekstu izpratnei sniedz au-
tora citētais franču antropologs Mišels de Ser-
to (De Certeau), kurš darbā Ikdienas dzīves prakse 
(L’invention du quotidien, 1980) rakstījis par sabied-
rību, kas balstās uz tekstiem un kurā tekstu rak-
stīšana tiek asociēta ar dominējošās varas stratē-
ģiju, bet to lasīšana kļūst par līdzradi, vienu no 
piemērošanās taktikām1. Vai Matulis šajā gadī-
jumā būtu vara, bet lasītājs — viņa līdzradošais 
pavalstnieks? Daļēji jā, un līdzrades rezultātā 
tiks iegūts tas, kā emocionālā ziņā trūkst pašiem 
tekstiem, — sīkas dusmas, niecīgs sašutums, var 
arī tikt pie nelabojama apjukuma. Tieši izraisīto 
emociju dēļ Matuļa tekstu raibo mozaīku brī-
žiem ir nepatīkami lasīt. 

Autors gan ir labs pilsonisko noskaņu diagnos-
tikas speciālists: «Ja gribam būt patiesi demokrā-
tiski, tad cilvēkiem Latvijā jāļauj būt apolitiskiem 
un neaktīviem.» (42.—43. lpp.) Ar ko tas atšķiras 
no publicistes Anetes Konstes joku reklāmvideo 
par «Stagnācijas partiju»? Tepat jāmin arī Latvi-
jas literatūras mārketingam izstrādātā Introver-
tu akcija — salīdzinājums var šķist ķecerīgs, bet 
Konstes un Reiņa Pētersona kopīgi veidotā ko-
miksu grāmata The Life of I. (Latvian Literature, 
2018) ir kā Vidusšķiras problēmu ļaunais, tumšais 
dvīnis — galvenokārt tāpēc, ka būtībā pasaka to 
pašu, tikai vairāk bildēs un mazāk vārdos. 

Stagnācijas partijas stilā domājot — vai gluži 
bija vērts tā nopūlēties, vairākus gadus vācot vi-
dusšķiras dzīves ainiņas? Turklāt zīmīgi, ka laiks 
paiet ātri un pat teksts par «viedokļa līderiem» 
ir kļuvis nedaudz arhaisks, jo tagad galvenā vie-
dokļu apmaiņas platforma ir Facebook un Twitter, 
nevis margināli Wordpress blogi.

Diezgan vienveidīgo vidusšķiras problēmu ap-
kopojums tomēr ir liecība par savu laikmetu, un 
latviešu literatūras vēsturē autoru var ierakstīt kā 
liesu novatoru, kurš pusliterāri sver jēdzienus, 
daudz nerūpējoties par formas jauninājumiem, 
arī valodas plūdums brīžiem liek aizdomāties. (Ir 
pa kādai visai banālai rindai, piemēram, Vinsto-
na Čērčila aforisms.) Kas ir Matuļa minieseju žan-
ra kolēģi? Aivars Eipurs ar minimām (tēlainība)? 
Rihards Bargais ar tenkām (personāži)? Ilmārs 
Šlāpins ar anekdotēm par vidējo latvieti (ambīci-
jas)? Latviešu tautasdziesmas (viedums)? Daniils 
Harmss (neparedzamība)? Pagaidām šķiet, ka au-
tors ir viens pats un vidusšķira viņā klusi noska-
tās. Ê
1 Michel de Certeau. The Practice of Everyday Life. 
Berkeley: University of California Press, 1984.

Līdzradot 
anekdotes

Jūlija Dibovska

Jūlija Dibovska (1987) 
ir literatūrzinātniece, 
kritiķe un redaktore. 
Gatavo promocijas 
darbu Latvijas 
Universitātē un 
nespēj atrauties no 
aktuālajiem procesiem 
literatūrā.



Inga Gaile. Lieldienas. 
Rīga, Neputns, 2018.
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recenzija

Lielās piektdienas rītā dega kāds šķūnis. Ar at-
klātu liesmu un dunoņu tas pamodināja daudz-
dzīvokļu nama iemītniekus. Tikmēr sāka snigt, 
lēni un bezkaislīgi. Drīz griezīgā uguns maskējās 
aiz milzīgiem dūmu mutuļiem. Komfortā augu-
šos iedzīvotājus, kas stāvēja pie logiem, ilgi žilbi-
nāja ugunsdzēsēju bākugunis. Tās dienas vakarā, 
iespējams, kāds sev jautāja: «Kāda jēga no manas 
dzīves, kas neder nekam un neiederas nekur?»

Drīz vien izdevniecībā Neputns Kārļa Vērdiņa 
redaktūrā tika izdots Ingas Gailes dzejkrājums 
Lieldienas (2018), kurā plosās gan šāda veida 
jautājumi, gan atbildes — personiskas, meklējošas, 
ar publicistisku diapazonu. Nosaukums iekļauj 
bibliskas konotācijas, pavēstot par maksimālu 
punktu, kurā dzeja caur ciešanām, iespējams, ra-
dusi galēju atklāsmi un «augšāmcelšanos».

Lieldienas ir Gailes sestais dzejas krājums. Dzej-
nieces daiļrades pētnieki1 atklājuši, ka viņas dar-
bos ir daudz autobiogrāfisku elementu, kas slā-
ni pa slānim aizvien drosmīgāk izpauž skaudro 
sievišķības pieredzi. Faktiski tā ir naratīvā dzeja 
ar manifestējošām iezīmēm jeb t. s. «grēksūdzes 
dzeja». Tāpat kā iepriekšējos krājumos, arī Liel-
dienu dzejoļu formu raksturo brīvs ritms, daudz-
slāņainas kultūratsauces, sarežģītas sintaktiskās 
struktūras un sarunvalodas lietojums. Koncep-
cija saistīta ar sievietes identitātes robežām un 
pašanalīzi, caur ko notiek liriskā «es» un auto-
res saplūsme, pagātnes un ikdienas traumu pār-
dzīvojums. Vienlaikus dzeja ir dzīves īstenības 
transformācija — valodas produkts, kā rezultātā 
rodas no realitātes suverēna iekšējā runa. 

Dzejkrājuma Lieldienas teksti ir raiti, blīvi un 
prozaiski, tie tiecas objektīvi fiksēt apziņu, iz-
teikt jūtas, taču atturas tās metaforizēt. Līdzās 
personiskajām aktualitātēm un sievietes ķermeņa 
un dvēseles dekonstrukcijai parādās universāli 
sižeti, piemēram, Lāčplēša, Kristus motīvs. Dze-
jas ciklā Sniega karaliene ieskanas Ievas un Āda-
ma motīvs, radot asociāciju ar Gailes lugu Āda. 
Ja dzejai būtu fona mūzika, tās trauksmainā un 

improvizācijai līdzīgā izteiksme, neparedzamī-
ba un teksta plūsma līdzinātos repam. Šķiet, «es 
kļūstu (..), saplūstu» (69) ir dzejkrājuma nozīmī-
gākais fakts.

Lieldienas kulminē dzejolī Grēksūdzīgais, kas 
veidots, brīvi tulkojot Velsā dzīvojoša dzejnieka 
Rīsa Trimbla dzejoli. Jau nosaukums vien atklāj 
izkopto krājuma koncepciju. Pie bilingvālajiem 
izdevumiem pieradušajiem piedāvāts tikai at-
dzejojums, tādējādi pat pieļaujot to uzskatīt par 
autores oriģināldarbu. Šis dzejolis, jautājot, «vai 
šis ir pareizais rētu daudzums dzejniekam?» (59), 
gandrīz uzšķērž valodu un tradīciju, līdz visi tēli 
un pieredze pārvēršas bezapziņas plūsmā, kā re-
zultātā noārdās dusmas un emocionālā spriedze. 
Tas pats notiek arī citviet, piemēram, dzejolī Lie-
lā piektdiena, izrakstot no sevis visas «sliktās do-
mas», sentimenta piesātinātā uzskaitījuma beigās 
parādās punkts: «Celies augšā, celies augšā, viņas 
man sauc. Celies augšā.» (32) Caur sievietes bal-
sīm liriskais «es» pārdzīvo savu priekštecību un 
pēctecību (gan sociālos laikabiedrus, gan vecākus 
un bērnus). Līdzīgu paņēmienu izmanto Anna 
Auziņa krājumā Annas pūra govs (2017).

 Gluži vitmeniski Gaile izmanto kataloga prin-
cipu: asociāciju virkne tiek veidota šķietamā or-
ganiskā sistēmā, kura noslēdzas ar atziņu, kas 
reizēm gan šķiet mākslīgi «pievilkta». Piemēram, 
dzejolī Mūžīgā dzīve iespējas nomirt tiek atklātas 
kā ceļš uz mūžīgo dzīvi. Dzejolī Aiz robežas se-
cīgais uzskaitījums gradējoši noved pie sevis un 
cerības, kas atklāta diktora tekstā. Dzejolī Es jeb 
sieviete tiek nodefinēta naidā pret vīrieti. Tas ir 
naids, kura cēlonis varbūt rodams jau Paradīzes 
dārzā — par vainu pēc grēkā krišanas. Bet varbūt 
tā ir ilgošanās pēc savas varas, kura rodas, tiklīdz 
«ticība izšķīst zarīnā» (10). Lieldienās tiek izjautā-
ta seksualitāte, kas iegūlusi tradīcijā zem noteik-
tu standartu sloga, tiek atspoguļota «citādība» un 
apcerēts attaisnojums — «apliecini, ka dzīvojām 
pareizi» (32). 

Tehniski emocionālo spriedzi Lieldienās rada 
arī fonētiskas instrumentācijas klātbūtne. Gaile 
lieto daudz atkārtojuma figūru, to skaitā refrē-
nus. Skaniskā improvizācija dzejolī Tumša pārtop 
gandrīz ritmiskā elpošanā, kas ļauj izturēt krīzi 
un izdzīvot. Krājuma noslēgumā dzejoļi iekļau-
jas stingrākā metrā un ir īsāki, «klusāki», tajos 
notiek atbrīvošanās un no liriskā «es» «aizplūst 
spīts» (68).

Brīžam dzejoļos sastopamas drukas kļūdas. 
Teksts veido saspēli ar Zanes Ernštreites vi-
zuālo noformējumu: uz vāka atainots skats no 
augšas uz leju, uz sievietes klēpi, kurā it kā lū-
dzoši saliktas rokas, un gaismas spektrs — tas 
simboliski pavēsta par pasivitāti, apspiešanu 
un sašķelšanos. Dzejkrājums balansē starp per-
sonisko un publicistisko aspektu, kā rezultātā 
diezgan vitāli atspoguļota sevis pārciešana, sie-
vietes likteņa nenovēršamība un izdzīvošana 
naidīgā pasaulē. Ê

Pār (ap)dzīvot 
sevi

Sintija Kampāne

Sintija Kampāne 
(1989) dzimusi 
Jēkabpilī, dzīvo Rīgā. 
Ieguvusi maģistra 
grādu baltu filoloģijā, 
studē doktorantūrā 
Latvijas Universitātē. 
Raksta un recenzē 
dzeju. Piedalījusies 
Jāņa Rokpeļņa 
vadītajā dzejas 
meistardarbnīcā.

1 Piemēram, Elīna Erd-
mane rakstā Sievietes 
ķermeniskā pieredze jau-
nākajā latviešu rakstnie-
cībā jauno filologu rakstu 
krājumā Littera Scripta 9 
(2017) vai Inga Žolude 
promocijas darbā Grēksū-
dzes dzeja amerikāņu un 
latviešu literatūrā (2015).
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Andris Zeibots. Plēve. 
Stāsti. Rīga, Zvaigzne 
ABC, 2017. 

recenzija

Par Korundra astrolavio sauc meditācijas tehni-
ku, kuru Andra Zeibota stāsta Bankomāts varonis, 
pārāk nepaļaujoties uz citiem, vēlas izdomāt, lai 
tiktu galā ar realitātes «reāluma» neskaidrību un 
šausmas raisošo iluzorumu. Šķiet, ka tieši tāds ir 
autora nodoms — nē, ne jau kļūt par meditāciju 
skolas dibinātāju, bet gan literāri veidot kādu 
tehniku, ar kuras palīdzību atrisinātu (vai vismaz 
risinātu) īstenības mīklu. Kaut arī jau kopš plato-
nisma, romantisma un Artura Šopenhauera lai-
kiem zināmais realitātes iluzorums ir ieguvis papil-
du nāves līmeņus īstenības sociālajā konstruēšanā, 
apziņas nakts pusē un virtuālajā vidē. 

Stāstu krājums ieved lasītāju ilgu gaidu gaite-
nī, kurā uzturoties — tāpat kā pazīstamajā Beketa 
lugā Godo —, t. s. realitāti var tā arī nekad nesatikt. 
Vismaz pēc pirmo stāstu ievadefektiem lasītājam 
top skaidrs, ka autors raksta ne tikai par realitāti 
un tās nestabilitāti jeb par apziņas dzīlēm un labi-
rintiem. Zeibota stāsti ir arī (paš)ironija par autora 
paša lomām un dzīvēm — tiklab reālām un tiklab 
iespējamām. Vara, sociālā nevienlīdzība, cīņa un 
dzīves pamatos iesūcies konkurences lāsts ir tema-
ti, kuros pašironija pārtop sabiedrību nicinošā žes-
tā. Stāstu sociāli kritiskais zemteksts izlaužas vai-
rākkārt, un šajā komunikācijas līmenī autors top 
simpātisks un potenciāli bīstams ikdienišķajai lie-
tu kārtībai. Tomēr arī viņu sagaida traģēdiju varo-
ņu liktenis: tad, kad «realitāte kļuvusi par leģendu» 
(195. lpp.), nepalīdz ne Mērija Šellija, ne Kants (kurš 
parādās krājumā margināli, kā butaforija), ne Mer-
lo-Pontī un pat ne Jungs. Tad autors, šķiet, padodas 
un drīzāk nudien sapņo kādu sapni, kuru sapņo 
sociāli konstruētā realitāte pati — bailes un nezi-
ņa paver vietu fantasmiem, kas klīst vēl miglā tītā 
robežjoslā starp pagātni, tagadni un nākotni, starp 
murgiem un virtuālās vides spēļu noteikumiem. 
Stāstu krājumu varētu lasīt kā kolektīvās zemap-
ziņas, sociāli pakļautā ikdienas «vidējā» cilvēka un 
uz viņa emocionālās dzīves fona pieaugošās bai-
les no nezināmiem apvāršņiem, ko paver zinātnes 

un tehnoloģiju iespējas, prāta un apziņas tehniku 
un izpētes solījumi, par kuru mediju vai pat rupo-
ru gribot negribot (?) kļuvis autors. Tādēļ neizdo-
das saglabāt otra stāstu motīva stiegrumu: literā-
rais ceļš neizved no situācijas, kurā «audzināšana, 
socializācija — visa šī spoguļa principa vadītā atda-
rināšana psihē lēnām izvērš totālu shematiskā «tā 
dara visi» saprāta kontroli, un mēs panīkstam varas 
ēnā» (38. lpp.). 

Rodas «nebeidzama spoku sajūta» (218. lpp.), jo 
lasītājam piedāvātā realitātes kartogrāfija nekad 
nenovedīs kaut vai pie Nekurnekadzemes. Pro-
tams, autors nav solījis, ka caur gnostisku, kaba-
listisku un modernu mediālu motīvu džungļiem 
viņš lasītāju kā mēnessērdzīgo aizvedīs sociālā 
ekrāna viņpusē. Literārā intriga prasa, lai šis ce-
ļojums uz nakts galu beigtos nekurienē vai nekad 
nebeigtos, un autors šo intrigu uztur spēkā. Šajā 
aspektā Zeibota iespējamais autors līdzinieks jā-
meklē starptelpās starp Hičkoku, Linču, Po, Eko, 
Selīnu, Larsu fon Trīru, Lavdžoju vai romantisma 
sātana eliksīru Hofmani, taču dažbrīd — arī starp 
Bousmanu, Deriksonu un Stīvenu Kingu.

Tomēr nebeidzamā ceļojuma motīvu spēkā 
uzturēt nav viegli. Vienbrīd lasītāju var pārņemt 
bailes, ka ceļojums nebeidzas nevis tāpēc, ka tā 
literāri nepieciešams, bet gan tāpēc, ka autors ne-
spēj apstāties un aizvien atkārto vienkāršas, jau 
pazīstamas šausmu gaisotnes formulas, papildi-
nātas ar vēl dažām tukšām arabeskām. 

Ja kontrastējumam Andra Zeibota stāstiem iz-
vēlētos, piemēram, Arvo Valtonu (latviski īsprozas 
krājums Bīstams atklājums, 1988), tad kā radniecīgs 
atklātos gan dažu sižetu un tēlu novietojums, gan 
realitātes iluzoruma un apziņas labirintu motīvs. 
Zeibota tēli tomēr dzīvo kādā skarbākā, raupjā-
kā, dažbrīd pārāk vulgārā vidē, kurai nav Valto-
na realitātes transparentā viegluma un bīstamās 
nepieradināmības. Ja Zeibota stāstu krājuma līdz/
pret-spēlētājs būtu, piemēram, Johanness Bob-
rovskis, tad atklātos, ka Bobrovska stāstiem un 
dzejai piemīt lasītājus ievelkoša patina — melan-
holiski pieklusināts, pagājības un dzīves galīguma 
kamerteātris. Zeibota prozā patina ir citā, lai gan 
šķietami līdzīgā, simbolu un sajūtu virknē: patina 
kā sūbējums, iznīcība, pelējums. Šī virkne uzjundī 
nevis pamestību, ko var piedzīvot, izejot plašā, 
krēslainā liedagā, bet gan histēriskas, neapvaldī-
tas un sagraujošas bailes — iemestību vecā neap-
dzīvotā, gružiem un plastmasas plēvēm pieslā-
ņotā ēkā vai kapsētas stūrī, kurā gan jau būs arī 
atkritumu konteiners trūdošām ļaunuma puķēm. 

Tomēr būs arī kopīgais: viens no labākajiem 
stāstiem Zeibota krājumā neapšaubāmi ir Kom-
promisu cilvēks. Mediči dzimtas parādīšanās kai-
miņdzīvoklī ir lieliska izspēle; arī paralēle Bob-
rovska tekstam Galiani. Pie šī stāsta lasītājs 
atgriezīsies, tāpat kā pie Bobrovska prozas, taču 
ne tā, kā to spiestu darīt meža zvēra pārrautais 
ķermenis uz šosejas, no kura skatiens novēršas 
un tomēr neviļus atgriežas. Ê

Raivis Bičevskis

Korundra 
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Raivis Bičevskis 
(1973), Dr. phil., 
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vācu filozofiju un 
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apgaismības laikmeta 
līdz mūsdienām.
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diskusija

Vai mūsu kultūrvēsturē iepriekš ir bijis pre-
cedents, kad sabiedrības vēsturisko atmiņu 
veido literāri darbi?

Viesturs Vecgrāvis. Visdrīzāk, tā ir pagājušā 
gadsimta 20. gadu otrā puse un 30. gadi. Pateico-
ties Aleksandram Grīnam, daļēji Jānim Veselim, 
Jānim Sārtam un Jēkabam Janševskim, nedaudz 
vēlāk Andrejam Upītim, latviešu sabiedrībā vēs-
turiskais romāns tad tika lasīts un samērā augstu 
vērtēts. Savukārt pēc Ulmaņa 1934. gada apvērsu-
ma parādījās diezgan daudz pseidovēsturisku dar-
bu, kuru literārā kvalitāte ir ne pārāk augsta. Tomēr 
vēsturiskais romāns tad veica ārkārtīgi svarīgu mi-
siju — sekmēja latviešu nācijas identitātes pašap-
jausmu un paškonstituēšanos ne tikai 20. gs., bet 
arī krietni tālākā pagātnē — uz dzimtbūšanas lai-
kiem, uz Kurzemes hercogisti, uz pavisam tālu sen-
vēsturi. 

Uz pirmo desmitgadi pēc Otrā pasaules kara šajā 
ziņā jāskatās varbūt pat ar sašutumu. No vienas pu-
ses, iznāca gan psiholoģiskajā, gan laikmeta tēloju-
mā izcilais un smalkais Andreja Upīša romāns Zaļā 
zeme, taču literatūrā kopumā notika totāla vēstures 
imitācija un pielāgošana padomju kanonam. Sākot 
jau ar Viļa Lāča epopeju Vētra un Uz jauno krastu, 
beidzot ar virkni krietni mazāka mēroga rakstītā-
ju darbiem, piemēram, Jāņa Granta uzrakstīto Aiz 
mums Maskava par latviešu sarkangvardu cīņām, 
Kārļa Fimbera Ar karstām sirdīm — par vienpadsmit 

Valmieras komjauniešiem. Tie bija pilnīgi angažēti 
darbi un no padomiskās vēstures izpratnes iedzī-
vināšanas viedokļa pamatā neveiksmīgi mēģināju-
mi, taču arī šo posmu nevajadzētu noklusēt. 

Tuvāk padomju laika beigām vēsturiskās apzi-
ņas stiprināšanā nozīmīgi bija Alberta Bela Saucēja 
balss, Cilvēki laivās un paradoksālā kārtā Laimoņa 
Pura tetraloģija Degošais pilskalns.

Benedikts Kalnačs. Jautājums par vēsturiskās 
atmiņas aktualizēšanu literatūrā, protams, ir pla-
šāks par specifisko vēsturiskā romāna žanra lomu. 
Jau līdz ar modernās latviešu rakstniecības dzim-
šanu 19. gs. beigās visi rakstošie mēģina saprast, kas 
latvieši ir, jautājumā tiešā vai netiešā veidā ietverot 
arī skatījumu par to, no kurienes latvieši nāk. Blau-
maņa tekstos vēstures tikpat kā nav, turpat līdzās ir 
Andrieva Niedras vēsturiskie romāni, taču būtis-
kie identitātes jautājumi ir klātesoši un caurvij visu 
turpmāko literatūru. Svarīgs ir arī Viestura minē-
tais ideoloģiski angažētais uzstādījums: runājot par 
vēsturi, mēs to konstruējam. Arī Raiņa traģēdijas, 
galu galā, konstruē vēsturi. Pagājušā gadsimta 30. 
gados mēģinājums veidot stāstu par latviešiem, 
kādi viņi bijuši, bija jau ļoti apzināts. Zināmā mērā 
šo ievirzi turpināja trimdas rakstniecība. 

Bārbala Simsone. Ja piesaucam Grīnu un Ve-
seli kā vēsturiskā romāna grandus, tad tomēr jā-
atzīst, ka tā ir vēsturi mitoloģizējoša literatūra, un 
tās tradīcija patiešām atvedināma vēl pie 19. gs. nā-
cijas konstruēšanas mītiem. Grīna darbi turpina 
šo ievirzi arī tādējādi, ka autentisko motīvu defi-
cīta apstākļos aizgūst no visa iespējamā un veido 
no tā savdabīgu konglomerātu. Veselis savus dar-
bus iezīmē ar mitologēmu palīdzību. Tos nevar uz-
lūkot kā vēsturiski objektīvus, bet ir arī jautājums 
— cik vēsturiski objektīvs vispār var būt daiļprozas 
teksts?

V. V. Viens romāns 30. gadu otrajā pusē, kas kla-
siskā nozīmē ir uzskatāms par vēsturisku, manu-
prāt, ir Andreja Upīša Laikmetu griežos. Tas tomēr 
ir balstīts plašās faktu zināšanās un izpētē. Man ir 
aizdomas, ka šo romānu Upīts varētu būt rakstījis, 
apzināti konfrontēdamies ar Grīnu un viņa nosacī-
ti vēsturiskā romāna rakstīšanas stilu. Trimdā izcils 
bija Artura Baumaņa  astoņu vēsturisko romānu 
cikls Hernhūtieši.

Arnis Koroševskis. Vēl viens aspekts, kas no-
teikti jāpiemin saistībā ar latviešu tālaika vēsturis-
kā romāna tapšanu, ir tulkotās literatūras ietekme. 

Vai trīspadsmit romānu sērija Mēs. Latvija, 
XX gadsimts nāk ar kādu jaunu vēstures vielas 
literāro traktējumu?

B. K. Zināmā mērā tā var teikt. Šāds konceptu-
āls piedāvājums mūsu literatūrā ir pirmreizējs un 
unikāls. Pateicoties kopējam uzstādījumam, rodas 
interesanta tekstu saspēle, veidojot kādu kombi-
nētu visu šo autoru skatījumu uz pagājušo gad-
simtu. Būtiski arī, ka šis vairāk vai mazāk ir vienas 
paaudzes autoru skatījums — rakstnieki dzimuši 
pagājušā gadsimta 60. un 70. gados. Tiem kopīga 

Izrāvumi 
no tumsas
Rakstnieces Gundegas Repšes 
rosinātajā vēsturisko romānu 
sērijā Mēs. Latvija, XX gadsimts 
sarakstītie darbi publicēti 
no 2014. līdz 2018. gadam. 
Kā tie ietekmējuši mūsdienu 
latviešu literatūras ainavu un 
vai uztverami kā vēsturiskās 
patiesības paudēji? 
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ir padomju perioda, vismaz tā fināla un sekojošo 
pārmaiņu pieredze, kas, galu galā, daiļradei veido 
visai dzīvīgu pamatu.

B. S. Agrāko periodu latviešu vēsturiskais ro-
māns vairāk ir bijis, lietojot neterminoloģisku ap-
zīmējumu, vertikāls. Autors kā drons lidinās pāri 
ainavai, cenšas parādīt kopskatu, iekļūt katra va-
roņa domāšanā, atklāt vēsturisko perspektīvu un 
taisnīgumu. Šī sērija savā daudzveidībā tomēr ir 
vienota šajā horizontālajā vēstures skatījumā — au-
tors nevis paceļas pāri, bet gan sniedz personisku 
redzējumu. Vai nu tā ir viņa paša individuālā piere-
dze, vai skats no iztēlotā varoņa individuālās per-
spektīvas.

B. K. Šajos romānos vairs nav to visu zinošo 
varoņu, bet ir cilvēki, kuri līdz galam neizprot vi-
ņiem apkārt notiekošo, nezina, ar ko viss beigsies. 
Tas nenozīmē, ka viņi nevar filozofēt un izteikties 
par notiekošo, bet labākie teksti ir tie, kuros pastāv 
šī neziņas un mulsuma izjūta. Jo tā lielā mērā arī 
veido to atbilstošāko «tās dienas acīm» intonāci-
ju, iegremdētību vēsturiskajā laikā. Cits jautājums 
— cik tā ir īstenota no vēsturiskuma viedokļa? Tur, 
kur autoram pietrūkst personiskās pieredzes vai 
pamatīgas temata pārzināšanas, kaut kas vēstures 
ainā tiek arī konstruēts.

Te būtu īstais brīdis no vēstures disciplīnas 
skatpunkta komentēt līdzšinējo visumā kom-

plimentāro raksturojumu.
Inese Dreimane. No vēsturnieka viedokļa šī 

sērija ir patiešām kas nebijis faktoloģiskās nepre-
cizitātes, vieglprātīgu pieņēmumu un pieļāvumu 
ziņā. Kāds ir bijis uzstādījums — izglītot sabiedrību 
vai vēl vairāk sajaukt galvu? Te jautājums būtu ne 
tikai autoriem, bet arī sērijas vēsturiskajam kon-
sultantam, kuram vajadzēja pamanīt elementāras 
aplamības. Sarkanarmieši no Kurzemē esošajām 
karabāzēm, kas 1940. gada jūnijā staigā pa mājām 
laupīdami, zagdami, dzerdami un solīdamies visus 
apšaut… Okupācijas varas pavēle līdz 1940. gada 
28. jūnijam iedzīvotājiem pamest mājas Kurzemes 
piekrastē ar nošaušanas draudiem nepildīšanas ga-
dījumā… Deportācijas kā haotiska plosīšanās bez 
plāna un sistēmas, uz labu laimi ķerot ciet gandrīz 
pirmo, kas pagadās pa rokai… 

Visvairāk šādu aplamību — 1940. gada epizodes 
— izlasīju Gundegas Repšes Bogenē. Minēšu arī In-
gas Ābeles romānu Duna, kur Aizdaugavas artelī 
uz galda stāv sevišķi slepenā pavēle par operāciju 
Krasta banga ar ģenerālmajora Pjotra Burmaka pa-
rakstu. 

Šajos gadījumos patieso vēsturisko ainu noteik-
ti varēja noskaidrot — jau vismaz 20 gadus par to 
ir adekvāts, pētījumos balstīts priekšstats. Runājot 
par Māra Bērziņa Svina garšu, tur jau salīdzinoši ir 
tikai sīkumi un nianses. 

Es esmu pret padomju režīma banalizēšanu. 
Esmu pret vēstures ainu, kurā notiekošajam nav 
jēgas, iemesla, sistēmas, kur atbildība par traģēdi-
ju tiek uzvelta sliktajam kaimiņam vai atriebīgajam 
milicim.

V. V. Es arī brīžiem biju, godīgi sakot, šokā. Ne-
esmu profesionāls vēsturnieks, bet mazliet Latvijas 
vēsturi zinu. Dažkārt man bija kauns autoru vietā 
par pilnīgiem sadomājumiem. Vairākiem no šiem 
romāniem ir norādīts vēsturiskais konsultants 
Vents Zvaigzne — zinu, viņš patiešām ir gudrs un 
erudīts cilvēks. 

I. D. Te jādomā par mūsdienās tik daudzās sfē-
rās ieviesušos paviršību, nihilismu, piedodiet, bet 
teikšu — pofigismu. Izskatās, ka cilvēkiem zūd at-
bildība par sevis pausto, publicēto, par to, ko no tā 
gūs visi pārējie.

B. S. Kādā intervijā Vents Zvaigzne jau atzina, 
ka ne visi autori ir akceptējuši ieteiktos labojumus. 
Pēdējais vārds jau pieder autoram.

V. V. Arī tad, ja viņš raksta klajas dumjības?

Tas ir ļoti būtiski: kur beidzas autora brīvī-
ba vēsturiskās vielas traktējumā? Vai autoram 
ir brīv pārkāpt to robežu, aiz kuras viņa tēlo-
tā aina ir pretrunā ar konceptuālu vēstures iz-
pratni? 

I. D. To var darīt, ja raksta kādu pseidovēsturis-
ku fikciju. Lai tad darbības teritorija ir kāda Lat-
vānija, Limitrofija vai kas tamlīdzīgs, nevis Latvi-
ja, Kurzeme, Otaņķu pagasts. Lai darbības laiks ir 
pirmais pusgads pēc Vastlāvjiem kurā tur gadā pēc 
pasaules radīšanas. Tad — lūdzu! — lai tie sarkanar-
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mieši tur staigā kaut uz rokām.
V. V. Ja sērijas koncepcijas pamatā tomēr ir «vēs-

turiskais romāns», tad ir svarīgi abi divi vārdi — gan 
«romāns», gan «vēsturiskais». Ja autors vēsturisko 
noliedz vai nezina, tad tomēr ir jārunā par to, vai 
šai sērijai nevajadzēja stingrāku redaktorisku virs-
vadību. 

Visu mūžu atcerēšos Alberta Bela lielo manu-
skriptu, es uzsveru — lielo, romānam Saucēja balss. 
Lūk, uzskatāms piemērs, kā autors strādājis pie 
vēsturiska romāna — kā viņš atlasījis vielu, no kā 
atteicies. 

Savukārt saistībā ar dažiem šīs sērijas romāniem 
man radās pārliecība, ka autors ir piesēdies pie tas-
tatūras, viņa galvā kaut kas ir skaisti vibrējis, un ar 
to viņš tad arī ir, piedodiet, dragājis uz priekšu. At-
klāju arī, ka rakstnieki izmanto vienas un tās pašas 
triviālās klišejas. Spilgtākais piemērs: veseli četri 
autori kā padomju sistēmu raksturojošu faktu iz-
mantojuši Brežņeva zārka iemešanu kapa bedrē! 
Tāda vienveidīga faktu atlase mani uztrauc. 

Laikam jau jāņem vērā, ka daudzi no 20. gs. 
vēstures romānu sērijas autoriem pirmo reizi 
rakstīja par vēsturi un viņiem pašiem tas bija 
ļoti nozīmīgs mācību process. Tajā skaitā bija 
jāattīsta prasme izrauties no konkrēto faktu 
slazda, lai to pārkausētu mākslinieciskā vēs-
tījumā.

A. K. Man tomēr šķita ļoti simpātiski tas, kā da-
žos no sērijas romāniem autori paši dialoga formā 
izvērš jautājumu par patiesībām un nepatiesībām. 
Spilgtākais piemērs ir pēdējā no sērijas grāmatām 
— dialogs Andra Akmentiņa romāna Skolotāji finā-
lā, kas ļoti organiski pārplūst pēcvārdā. Runa ir par 
kolhozu saimniekošanu pagājušā gadsimta 50. ga-
dos, un ir divas puses, kas katra plēšas par savu pa-
tiesību.

B. S. Atgriežoties pie Viestura piesauktā līdz-
svara starp «romānu» un «vēsturisko» — Gundega 
Repše kādā intervijā izteicās, ka apzīmējums «vēs-
turiskais romāns» attiecībā uz šo sēriju ir liels pār-
pratums. Viņa esot vēlējusies rakstīt «romānu par 
vēsturi». Es gan nezinu, ko un vai tas maina minē-
tajā līdzsvarā, bet varbūt kādās niansēs tas tomēr 
šo to izskaidro. Piemēram, lasot Andra Akmentiņa 
Skolotājus, es tomēr dzirdēju runājam 21. gs., nevis 
20. gs. cilvēkus. Ja tas ir apzināti, tad — ko man ar 
to grib teikt? Ja neapzināti — varbūt varēja rūpīgāk 
piestrādāt? Lai gan jautājums par dažādu valodas 
līmeņu iestrādāšanu šāda žanra romānos ir sarež-
ģīts — Guntis Berelis arī teica, ka, ja viņš rakstītu 
gluži autentiski, tad visi dialogi būtu bijuši venti-
ņiski, un cik ilgi tad lasītājs to izturētu. 

A. K. Klasiskā izpratnē vēsturiskais romāns ir 
tāds, kurā autors aplūko laiku pirms savas dzimša-
nas, respektīvi, pieredzes. Pēc šīs teorijas uz žanris-
ko atbilsmi var pretendēt labi ja puse no sērijas ro-
māniem. Turpretī modernajā vēsturiskajā romānā 
šādam principam nav jābūt izšķirīgam.

I. D. Gunta Bereļa Vārdiem nebija vietas lasot, man 

cēlās stāvus visi mati, jo tāds 1905. gada atveido-
jums manā izpratnē ir totāla zaimošana. Man Piek-
tais gads joprojām ir latviešu kā nācijas pašapziņas 
pirmā nozīmīgā vēsturiskā manifestācija, vienlai-
kus saceļoties pret diviem vareniem kaklakungiem. 
Bereļa interpretācija atdzīvina šo pašu kaklakungu 
jau tolaik proponēto — ka tā bija lumpeņu ārdīša-
nās, ka piektgadnieki bija garīgi kropļi, kuriem ne-
bija svēta nedz māksla, nedz mūzika, nedz skaistas 
grāmatiņu muguras plauktos. Ka ģenerāļa Orlova 
soda ekspedīcija izdarīja patiesi svētīgu darbu, iz-
tīrīdama zemi no šitādiem, kuri demolē jūgendu, 
svilina eklektiku un lidina pa logiem ārā filigrānas 
etažeres. Aizmirstas tas, ko šis jūgends un ampīrs 
daudziem tobrīd iemiesoja: muižu, viņu eksisten-
cē absolūtu ļaunumu. Bet, protams, no vēsturiskās 
faktoloģijas viedokļa te nekas nav pārkāpts — de-
molēšana un svilināšana bija. Un rakstniekam ne-
viens nevar aizliegt skatīt vēsturi izdzimteņa Tuša 
acīm.

V. V. Šobrīd mūsu sarunā iezīmējas tendence 
pieprasīt no vēsturiskā romāna episkumu un ob-
jektivitāti. Un audzinošo funkciju. Un tā visa gan 
vēsturiskajā romānā, atvainojiet, nebūs. Gan vēs-
turiskā romāna uzbūvē, gan koncepcijā autors pa-
liek suverēns savas telpas radītājs. Ja viņš redz un 
izjūt Piekto gadu tā, tad tās ir viņa tiesības. Var jau 
būt, ka daudz ko varētu atrisināt vēsturnieka ko-
mentārs grāmatas beigās.

B. K. Galu galā, šī sērija trīspadsmit autoru per-
sonā rāda to, ko mēs kā sabiedrība caurmērā par 
vēsturi zinām un ko nezinām. Tas ir mūsu priekš-
statu lauks, turklāt, manuprāt, autoram bieži ne-
maz nepretendējot uz savu balsi. Es piekrītu visam, 
kas te tiek problematizēts, un ideālā variantā ana-
hronismiem nevajadzētu būt, bet, no otras puses, 
tas jau ir stāsts par Aristoteļa briežu māti: ja au-
tors nav zinājis, ka briežu mātei nav ragu, un tos 
izcili aprakstījis, tad tas ir mākslinieciski attaisnoti. 
Mums arī jābūt precīziem, nošķirot autora nezinā-
šanu vai paviršību no viņa tēlotā varoņa subjek-
tivitātes. Piemēram, Osvalda Zebra romāna Gaiļu 
kalna ēnā varonis ir garīgi nelīdzsvarota persona, 
kura skats uz lietām nepārprotami nav objektīvs. 
Bet autors taču runā par to, ka varoni ir deformē-
jis tieši gana barbariskais vēsturiskais fons. Līdzīgi, 
tikai vēl sakāpinātāk, par to pašu fonu runā Bere-
lis. Tā ir mākslinieciska uzdrīkstēšanās un visnotaļ 
vietā.

Joprojām paliek jautājums par vispārināju-
ma efektu, kāds piemīt šādiem tekstiem. Daiļ-
darbā iekļautai, kādai pseidofaktoloģiskai 
detaļai šis efekts parasti ir lielāks nekā verifi-
cējamam faktam vēsturiskā pētījumā. Bet cik 
suverēns tomēr ir autors, lietojot tādus māk-
slinieciskus paņēmienus, kuri potenciāli vei-
do lasītāja priekšstatu par vēsturisko situāciju 
un nāciju tajā? Vai viņam ir kāda atbildība par 
potenciāli destruktīviem aplamiem priekšsta-
tiem? Es gan negribētu, lai šajā jautājumā kāds 

diskusija Izrāvumi no tumsas



57

Vai nav tā, 
ka mūsdienu 
latviešu 
rakstnieki 
ļoti 
interesējas 
par 
marginālām 
personībām?

saklausītu prokurorisku intonāciju.
V. V. Mēs līdz šim runājam par vēsturiskā ro-

māna žanru, kas ir visumā reālistisks. Bet atcerē-
simies, ka nu jau daudzus gadu desmitus pasau-
les literatūrā un arī mūsu literatūrā pastāv procesi, 
kuru būtisks elements ir demitoloģizācija. Tieši to 
es daudzviet saskatu šajos trīspadsmit romānos — 
vēstures demitoloģizēšanu, kas daudzos gadīju-
mos man šķiet nepieciešama un ļoti svaiga. Lite-
ratūrai nav jāattīstās saskaņā ar mūsu viedokli par 
to, kā tai būs atspoguļot realitāti. Te varbūt arī slēp-
jas būtiskais šķīrums starp «vēsturisko romānu» un 
«romānu par vēsturi» — autora tiesībās skatīties uz 
to vai citu procesu, notikumu vai gadu desmitu at-
bilstoši savai pasaules izjūtai. 

I. D. Un lasītājam rakstnieks kļūst par vēl vienu 
autoritāti, kas stiprina viņa pārliecību, ka vēstur-
nieks ir muļķis, politikas un ideoloģijas kalps, jo, 
lūk, romānā taču ir rakstīts tā! 

B. K. Bet, ja jau mēs saskatām to pozitīvo pro-
vocējošo potenciālu, vai nav tā, ka šādas ieceres īs-
tenojumā vienmēr būs kādi zaudējumi, kad autors 
būs ko pārspīlējis, un būs ieguvumi — ļoti būtisku 
aspektu aktualizācija. Piemēram, darbs, kas mani 
arī personiski uzrunāja, — Ingas Gailes Stikli. Var-
būt tur ir aplamības attiecībā uz kādām ulmaņlai-
ku vēsturiskajām lietām, varbūt attiecībā uz to, kā 
vispār tiek organizēts darbs līdzīgās klīnikās, bet 
šis teksts nepārprotami dod alternatīvu skatījumu 
uz šo laikposmu, iezīmējot arī kādas maz piemi-
nētas ēnas puses. Vēstures vielas blīvuma ziņā šajā 
sērijā ir visai dažādi piemēri — sākot ar Arno Jun-
dzes Sarkano dzīvsudrabu, kas faktiski ir desmitgades 
hronika, un beidzot ar Kristīnes Ulbergas Tur, kur 
dzirdam tikai ļoti attālas laikmeta atskaņas. Man 
kā lasītājam šķiet, ka iegūst tie darbi, kuri subjek-
tīvu skatījumu sabalso ar laika klātbūtni, lai gan šo 
«zelta vidusceļa» darbu sērijā nav nemaz tik daudz.

B. S. Kristīnes Ulbergas Tur ļoti interesanti pār-
klājas ar Laimas Kotas Istabu gan hronoloģiskajā, 
gan arī kādā interesantā telpiskā aspektā. Tās ir di-
vas marginālas vides, kuras veido pat, ja tā drīkst 
teikt, «vienu romānu» — organiski saplūstošu vēs-
tījumu. 

A. K. Man šķiet, no mākslinieciskā viedokļa ie-
guvuši tie romāni, kuros autori kā paņēmienu ie-
strādājuši vēsturiskā laika un mūsdienu situācijas 
paralēles, un vēro, kā abas asis satuvinās. Paula 
Bankovska 18 ir viens, kurš reflektē par neatka-
rības pasludināšanas laiku, un otrs, kurš šo laiku 
redz. Tāpat ir Ingas Ābeles Dunā. Tādējādi varbūt arī 
tiek kliedēta tā strīdus situācija par vēsturisko pa-
tiesību, jo process tiek subjektīvi iezīmēts no abām 
pusēm. 

V. V. Vai nav tā, ka šeit kļūst redzama viena zīmī-
ga tendence: ka mūsdienu latviešu rakstnieki, kuri 
šobrīd ir savā radošajā pilnbriedā, ļoti interesējas 
par marginālām personībām un situācijām? Ka tie 
«lielie vēstījumi» viņus biedē, un ērti viņi jūtas tieši 
šajās robežzonās? Tas, manuprāt, ir kāda procesa 
zīmīgs rādītājs. Es gan baidos vispārināt.

Tad jau jāatceras pagājušā gadsimta litera-
tūrteorijas korifeja Nortropa Fraija literāro 
modu teorija, saskaņā ar kuru mēs dzīvojam 
ironijas laikmetā, kurā sižetiskais protago-
nists ir vai nu nožēlojams grēkāzis, vai izaici-
nošs ņirga. Tā nu sanāk, ka, sapulcinot šīs sē-
rijas personāžus vienuviet, mēs iegūsim labi 
nokomplektētu slimo palātu. Jā — vēsture ir 
traumatiska.

B. K. Tas ir arī mūsu laika kritiskais vērtējums 
pagājušajam gadsimtam. Manuprāt, visi trīspa-
dsmit romāni kopā veido veselumu, kuru mēs va-
ram nosaukt par tekstu.

B. S. Tajā pašā laikā tie neizbēgami ir un paliek 
fragmenti, kas izrauti no tumsas.

Varētu saprast tos, kuri bija cerējuši šajā sē-
rijā vismaz par starpkaru gadiem skatīt kaut 
ko no zudušā «zelta laikmeta» — no tā laika 
dinamiskās, vitālās mākslinieku un literātu 
vides. Vai arī to — mītu, ko Anšlavs Eglītis un 
Mariss Vētra ir uzbūvējuši — mums atliek de-
mitoloģizēt?

V. V. Man šķiet savādi, kāpēc ārpus šī projekta ir 
palicis Juris Zvirgzdiņš ar viņa patiešām plašajām 
zināšanām un spilgto citādību. Viņš būtu varējis 
dod nozīmīgu pienesumu to pašu 20.—30. gadu 
tematiskajā noklājumā.

A. K. Romānu sērijā kaut kādā mērā ir notikusi 
atgriešanās literatūras vēsturē, jo tik plaši un pa-
matīgi aprakstīts t. s. «mazais cilvēks» jaunākajā 
latviešu literatūrā kādu laiku nav bijis. Sērijā radītā 
tēlu galerija ļoti atbilst 19. gs. beigu un 20. gs. sāku-
ma autoru izveidotajiem tēliem. 

B. K. Runājot par vēsturiskiem paņēmieniem, 
nāk prātā apzīmējums «sociālais romāns». Raksturi 
lielā mērā tiek pakļauti videi — romānos ir daudzas 
spilgtas vides, un tiek rādīts, kā konkrētajos ap-
stākļos cilvēks uz to reaģē vai nereaģē. Var jau būt, 
ka gluži subjektīvi man arī gribētos vairāk varoņu 
ar vīziju un apņēmību, taču vairāki no šiem dar-
biem meistarīgi rāda tieši ilūziju sabrukumu. Kaut 
vai Sarmīte no Andra Akmentiņa Skolotājiem — ro-
māna sākumā jauna, vitāla meitene, kura, ievilkta 
padomju skolas realitātē, izbalo. 

A. K. Savukārt Matīss Birkens no Māra Bērzi-
ņa Svina garšas atbilstoši daudz dramatiskāka laika 
nosacījumiem tiek garīgi un arī fiziski samalts un 
iznīcināts.

I. D. Taisnības labad gan jāpiebilst, ka līdz Rum-
bulas iznīcināšanas akcijām palīdzības sniegšana 
ebrejiem, viņus slēpjot, bija ļoti reta parādība. Paši 
ebreji diezgan labprāt devās uz geto, uztverdami to 
kā izolētu patvērumu no iespējamas stihiskas iz-
rēķināšanās, nevis kā iznīcības priekšposteni. Un 
arī apkārtējā sabiedrība īsti nevarēja iedomāties 
tās holokausta šausmas, kas sekoja. Attiecīgi Ma-
tīss Birkens iemieso mūsu šodienai, nevis savam 
laika momentam tipisko apkārt notiekošā uztveri 
un izpratni.
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B. S. Man šķiet zīmīgi, ka, ja neskaita Matīsu 
Birkenu un Tušu, man ir ļoti grūti atcerēties jeb-
kura šīs romānu sērijas varoņa vārdu. Ļoti daudz 
ir rakstīts pirmajā personā. Piemēram, Noras Iks-
tenas Mātes pienā mēs tā arī, šķiet, nevienas varones 
vārdu neuzzinām. Es te redzu konsekventu metodi 
— pieminēto «mazā cilvēka» iecentrēšanu, turklāt 
maksimāli rūpējoties par lasītāja iespējām identifi-
cēties, veidojot šos personāžus gana anonīmus un 
arī vidusmēra lasītājam iedomājamus savā sociā-
lajā līmenī.

A. K. Man ļoti spilgta šajā ziņā šķiet Kotas Istaba, 
kur tiešajā runā teikumi triecientempā tiek dzīti uz 
priekšu, un lasot kļūst vienalga, kurš no komunālā 
dzīvokļa iemītniekiem to saka. Tas ir vērtīgs māk-
slinieciskais paņēmiens.

B. S. Personāži aktīvi mainās, bet paliek atmo-
sfēra. Galvenais vēstītājs kļūst vide — Istaba.

V. V. Klausoties jūsos, es nāku pie domas, kas 
man, jāatzīstas, neradās, romānus lasot, proti, vai 
visos romānos būtībā nav parādīts tas, cik maz cil-
vēks spēj ietekmēt t. s. «lielo vēsturi»? Ka tas, kuru 
mēs te dēvējam par «mazo» vai «vidusmēra» cilvē-
ku, tiek ierauts vēstures ritenī, kurš viņu neizbēga-
mi samals neatkarīgi no tā, kāds būs viņa viedoklis 
— alternatīvs, paralēls? Man šajā ziņā visspēcīgā-
kā bija metafora Gunta Bereļa romānā, kur sme-
jošais krievu kazaks notēmē uz Tušu, un pat Tušu 
— dēmonisku ļaunuma iemiesojumu — šī vēstures 
mašinērija ātri samaļ.

B. S. Tieši tāpat, kā tiek samalts Matīss Birkens, 
kurš izdara pamatā pareizas un pozitīvas izvēles.

Kāds ir šīs romānu sērijas potenciālais pie-
nesums pilsoniskās apziņas veidošanā? Kā tas 
var ietekmēt lasītāja attieksmi pret šobrīd visā 
Eiropā aktuālajiem procesiem, kad runā par 
pilsoniskās apziņas atslābumu, nogurumu no 
demokrātijas, tieksmi neatgriezeniski deleģēt 
savu pilsonisko līdzatbildību demokrātiski 
nenomaināmai vai tikai fiktīvi nomaināmai 
varai?

V. V. Domājoša lasītāja apziņu veido. Ir skaidrs, 
ka mūsdienu Latvijas liktenis ir atkarīgs no tā, kāda 
būs pilsoniskās sabiedrības kvalitāte. Un šie romā-
ni dod iespēju domāt par to, kādai vajadzēja būt 
sabiedrībai 1940. gadā, kādai tai vajadzēja izveido-
ties 20. gados. 

B. K. Nepārprotami klātesošs ir fundamentā-
lais jautājums par cilvēka pašcieņu, kuru viņš var 
censties saglabāt jebkuros apstākļos; par izšķirša-
nos — izšķīdināt savu apziņu vēstures rata maltajā 
straumē vai tomēr, arī tajā ierautam, palikt ar savu 
pārliecību un nostāju. Tā ir dilemma, kuras priek-
šā cilvēks ir visos laikos, ieskaitot šībrīža situāciju. 
Un vēl — svarīgi ir, ka te nefigurē tikai latvieši. Svi-
na garša, šķiet, pirmreizēji mūsu daiļliteratūrā atklāj 
holokaustu, ebreju kopienas likteni, skar vācbaltie-
šu kopienu. 

B. S. Andras Manfeldes Virsnieku sievas rāda pa-
domju okupācijas režīma šeit ienesto krieviski ru-

nājošo kopienu.

Šī romānu sērija lielā mērā atjaunojusi lasī-
tāju interesi par latviešu literatūru. Ja tā, tad — 
kas ir šī «veiksmes stāsta» pamatā?

A. K. Sērija ir vizuāli pamanāma, tāpēc interesi 
piesaistoša. Līdzīgi projekti bijuši reti un ātri bei-
gušies. No pēdējo desmitgažu pieredzes varu at-
cerēties Karoga bibliotēkas grāmatas 90. gadu sāku-
mā. Tur gan bija daudz arī uz izklaidi orientētas 
lasāmvielas, bet bija, piemēram, Dagnijas Zigmon-
tes nepelnīti reti pieminētā triloģija Adieņi, Kelīnas 
Klānas darbi, kuros aplūkota tieši 20. gadsimta 
vēsturiskā situācija.

B. S. Es gan teiktu, ka izšķiroša nozīme bija ne-
vis sērijas principam, bet atsevišķiem izciliem dar-
biem, kuri tad piesaistīja interesi arī sērijai kopu-
mā.

V. V. Man ir tāds niķis apjautāties Inčukalna bib-
liotēkā, ko tad no šīs sērijas visvairāk lasa. Pagā-
jušās nedēļas (saruna notiek jūlija sākumā — red.) 
rezultāti: visvairāk lasītie gabali ir Paula Bankov-
ska 18, Ingas Ābeles Duna, Māra Bērziņa Svina gar-
ša un Noras Ikstenas Mātes piens; savukārt lasītāji 
šķaudot par Kristīnes Ulbergas Tur, Gunta Bereļa 
Vārdiem nebija vietas un Gundegas Repšes Bogeni. Par 
Andra Akmentiņa Skolotājiem vēl īsti nav ziņu — tā 
tikai nupat parādījusies.

Vai sērijas Mēs. Latvija, XX gadsimts darbiem 
ir kāda būtiska ietekme uz mūsdienu latviešu 
literatūras procesu?

V. V. Es ceru, ka tas rosina citus latviešu rakst-
niekus, ne tikai tās autorus, strādāt žanra ietvaros, 
turklāt zināmā mērā mainot nojēgumu par to, kas 
jau ir konstatējams šajā sērijā. Runājot par auto-
riem, kuriem sērija ir ļāvusi atklāt sevi jaunā kva-
litātē, man pārsteigums vislabākajā nozīmē bija 
Māra Bērziņa Svina garša un arī Andra Akmentiņa 
Skolotāji. Lai gan mans favorīts ir Gunta Bereļa ro-
māns — nostrādāts, izturēts.

B. K. Sērija apliecina latviešu literatūras dzīvī-
gumu. Tikai dzīvīga vide var radīt virsotnes — tādas 
kā Ingas Ābeles Klūgu mūku, kas ir ārpus šīs sērijas, 
bet, manuprāt, ir spēcīgākais žanra paraugs pēdējo 
gadu latviešu literatūrā. 

B. S. Protams, sērijas koncepts pats par sevi ir 
zināmā mērā mākslīgs rāmis. Uztveru to kā palielu 
inkubatoru, kurā latviešu rakstnieki ir salaisti, lai 
rāda, ko prot. Inkubatorā dzimušie cāļi ir izrādīju-
šies tikpat dzīvīgi kā dabiskajos apstākļos perētie. 
Skatos uz šo sēriju arī kā uz atspēriena punktu, kas 
sporveidīgi izplatīsies ne tikai vēsturiskā romāna 
kontekstā.

A. K. Varu tikai pievienoties jau teiktajam — sē-
rija ir mobilizējusi lasītāju uzmanību, bet, kas jo 
būtiskāk, ir mobilizējušies rakstnieki. Oriģinālpro-
zā pēdējos gados arvien biežāk vērojama atskatī-
šanās tieši uz pagājušo gadsimtu. Gribētos ticēt, ka 
lielā mērā tas izriet no šī vēstures sērijas romānu 
procesa. Ê
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refleksija

«Ceturtdien. 1918. gada 30. maijā. Šodien jā-
ved uz Mazsalacu vāciešiem olas un biezpiens, 
no mūsu mājas jāved pieci litri biezpiena un čet-
ras olas. Laiks šodien silts, no rīta salna arī nebi-
ja. Mārtiņš dedzina tīrumā sakrauto vārpu zāli.»1  

Vai bija tā, ka pirmie pieraksti par savu dzīvi 
tapa tūliņ, kā iemācījos rakstīt, to neatminu, bet 
pelēka rūtiņu klade, kurā pirmās lapas aizpildītas 
bērnišķi skricelīgā rokrakstā ar pierakstiem par 
piedzīvoto dažās dzīves dienās, gan vēl ir prātā. 
Aprakstītās lapas izplēsu brīdī, kad, pārlasot uz-
rakstīto, tas šķita pārāk bērnišķīgs un stulbs. Un 
tā ikreiz — savas dzīves vecie pieraksti, kādā brī-
dī ieraudzīti gudrākām un pieaugušākām acīm, 
nonāca makulatūras kaudzē. Toreiz nenojau-
tu, ka uz savas dzīves fiksēšanu slepenajās kla-
dēs jāraugās kā uz sevis dokumentēšanu un ka 
man nav jāuzņemas pārāk liela atbildība par šo 
autobiogrāfisko stāstu muļķīgo galveno varoni 
ar garlaicīgo dzīvi un glupajām domām, jo viņa 
vienkārši ir naratīva subjekts, naratīvais «es», pa-
gātnes autobiogrāfiskā konstrukcija, ko dažādās 
stāstījumu teorijas piedāvā savrupināt no auto-
biogrāfiskā teksta autores. Un jo vairāk es neva-
rēju iedomāties, ka tas, ko uzrakstu par sevi 1988. 
gada pavasarī un tā paša gada rudenī iznīdēju, 
pēc trim desmitgadēm varētu būt interesants un 
noderīgs, turklāt ne man vien. Manis uzrakstītais 
būtu daļa no liecības par autobiogrāfisko rakstī-
jumu tradīciju.

«Piektdien. 1918. gada 31. maijs. No rīta nosēju 
vienu sieku vasaras kviešu, izartajos rudzos bla-

kus kartiņiem2 un ziemas kviešiem. Liels vējš, un 
taisās uz lietu, bet nekas no lietus neiznāk, iztai-
sīju gatavu rāceņu dārzu un noecēju linu un mie-
žu zemi. Vakarā laiks paliek atkal auksts, kā rādās, 
būs salna.»

No hernhūtiešiem…
Savas dzīves pierakstīšanai ir sena un intere-

santa vēsture. Tās aizmetņi ieraudzīti antīkajā 
kultūrā, tomēr par autobiogrāfisko rakstu tradī-
cijas aizsākumu Rietumu kultūrā uzskata Svētā 
Augustīna Atzīšanos, kas sarakstīta 4. gadsimta 
beigās un kurai ietekmes ziņā līdzvērtīgu darbu 
šajā žanrā grūti atrast vismaz nākamo tūkstošga-
di pēc tās uzrakstīšanas. Pirms desmit gadiem tā 
publicēta arī latviski. 

Latvieši autobiogrāfiskās rakstīšanas žanrā 
rosīties sāka 18. gadsimta pirmajās desmitgadēs 
līdz ar hernhūtiešu brāļu draudžu nostiprināša-
nos, kas atstāja lielu iespaidu uz latviešu kultūru 
un sociālo dzīvi. Brāļu draudzēs zemnieki ne ti-
kai tulkoja citzemju brāļu dzīvesstāstus, svētru-
nas, vēstules un citus tekstus latviešu valodā, bet 
savus dzīvesstāstus sāka rakstīt arī paši — gan lat-
viešu, gan arī vācu valodā. 

Neraugoties uz saturā spēcīgo reliģisko ievir-
zi, kanonizēto formu un stilistiku, šīs latviešu 
zemnieku autobiogrāfijas ir ne tikai vērtīgas, bet 
arī ārkārtīgi interesantas laikmeta un pagātnes 
cilvēku domāšanas liecinieces. Tie ir arī vienī-
gie latviešu zemnieku radītie teksti 18. gadsim-
tā. Līdztekus lūgsnām, vīzijām, grēku nožēlas un 
dvēseles sāpju apliecinājumiem, kas ir visai spilg-
ti, sentimentāli un vietumis pat itin ekspresīvi, 
hernhūtiešu dzīvesstāstos sekundāri ieskicē-
jas arī rakstītāja dzīves telpa un gluži ikdienišķi 
notikumi. Līdz mūsdienām saglabājušies vairāk 
nekā 400 dažādu dokumentu, to skaitā dzīves-
stāsti un vēsturiski sacerējumi. Daļa no Brāļu 
draudžu rokrakstu kolekcijas, kas glabājas Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas krājumā, kopš pagāju-
šā gada iepazīstama tiešsaistē (http://braludraudze.
lndb.lv).

Turpmākā savas dzīves pierakstīšanas žanru 
attīstība Latvijā nav bijusi sistemātiski dokumen-
tēta (krāta) un pētīta sporādiski. Rakstītie auto-
biogrāfiskie teksti lielākoties ir bijuši izpalīdzīgs 
sekundārs izziņas avots gan vēsturē, gan litera-
tūrzinātnē, gan socioloģijā, psiholoģijā un dau-
dzās citās zinātņu nozarēs, arī dabas un eksak-
tajās zinātnēs. Autobiogrāfiskos rakstījumus var 
uzlūkot par ārkārtīgi demokrātisku un vienkāršu 
žanru — rakstīt taču var ikviens un rakstīt var to, 
ko vēlas. 

Kāda Latvijas matemātiķa autobiogrāfijas ma-
nuskripts, kas manās rokās nonāca pagājušā gada 
nogalē, atgādināja šī žanra pārsteidzoši plašo ho-
rizontu. Dziļi personiska, filozofiska, liriska sa-
vas dzīves retrospekcija, kurā ietvertās matemā-
tiskās formulas un rēbusi nešķiet nepiederīgi un 
sveši, gluži otrādi — caur tiem var sajust autora 
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Sanita Reinsone

Latvieši autobiogrāfiju žanrā 
rosīties sāka 18. gadsimtā
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dziļo pieķeršanos matemātikai.

«Sestdien. 1918. gada 1. jūnijā. No rīta nosēju 
trīs pūrvietas miežu izartajos rudzos. Pie vakara 
nolija mazs lietutiņš, maisīts ar krusu.»

… līdz blogam
Autobiogrāfiskie rakstījumi mēdz būt visai ie-

cienīta lasāmviela. Plašāku ievērību aizvien iz-
pelnās tie autobiogrāfiskie darbi, kuru auto-
ri kultūrā, zinātnē, politikā vai sabiedrībā bijuši 
plašāk pazīstami, tikuši iemīļoti vai nīsti. Šādus 
darbus publicē grāmatās, tos arī labprāt lasa. 
Līdztekus mutvārdu liecībām tautas autobiogrā-
fiskie rakstījumi nozīmīgi kļūst laikmeta politis-
kajās kataklizmās, kad karu, revolūciju un citu 
konfliktu dalībnieku dienasgrāmatas vai atmiņu 
stāsti dod iespēju ieraudzīt vēsturi personiskā 
mikrolīmenī. Vēstījumi par personīgi piedzīvo-
to arī padara vēsturi dzīvu, notikumiem piešķir 
daudzbalsību. Tie dod privileģētu iespēju saklau-
sīt mazo balsi lielajos vēstures notikumos, atklāt 
neoficiālo un ignorēto, nezināmo un aizmirsto. 
Uzzināt ikdienišķo, kas līdz mūsdienām nav sa-
glabāts, jo bijis pārāk parasts, lai tam veltītu īpašu 
uzmanību.

Ievērojamu personību rakstīto par savu dzīvi, 
kara dalībnieku dienasgrāmatas, autobiogrāfijas 
un atmiņu stāstus arī vāc un glabā ievērojams 
skaits valsts un reģionālo muzeju, novadpētnie-
cības centri un arhīvi. Retāk uzmanības lokā no-

nāk vienkāršo cilvēku rakstītais par savu dzīvi 
mierīgā laikmetā. Tādus autobiogrāfiskos rakstus 
nemateriālās kultūras mantojuma glabātāju fon-
dos var atrast salīdzinoši nelielā skaitā, visbiežāk 
reģionālajos muzejos un novadpētniecības cen-
tros, arī LU Literatūras, folkloras un mākslas in-
stitūta Latviešu folkloras krātuvē (Garamantas.lv) 
un Nacionālā mutvārdu vēstures projekta arhīvā, 
kas glabājas LU Filozofijas un socioloģijas insti-
tūtā. 

Kopā ar kolēģiem veicot nelielu izpēti, noskaid-
rojās, ka saglabāto dienasgrāmatu skaits, kurās 
cilvēks (nosacītā) tagadnē dokumentējis savu 
dzīvi no 19. gadsimta vidus līdz pat 21. gadsimta 
sākumam, varētu būt mērāms tikai dažos simtos. 
Tiesa, rakstītas atmiņas un dzīvesstāsti kultūras 
institūciju krājumos atrodami krietni vairāk. Un 
tomēr — laikā, kad dzīvojam tik intensīvā sevis 
dokumentēšanas digitālajā laikmetā un ik dienu 
apjoma ziņā tiek radīts vairāk sevis dokumentē-
joša materiāla nekā nemateriālā kultūras man-
tojuma institūcijas Latvijā glabā, kopā ņemot, 
autobiogrāfisko rakstu skaits, kuros  dokumen-
tēta personiska 19. un 20. gadsimta vēsture, šķiet 
paradoksāli niecīgs. Domājams (un cerams), ka 
priekšteču dienasgrāmatas un rakstītie dzīves-
stāsti pašsaprotamā kārtā visvairāk tiek glabāti 
mājās blakus veco bilžu albumiem, vecmāmiņas 
vēstuļu saiņiem un apsveikumu kartītēm.

Līdz ar tehnoloģiju ienākšanu ikdienas dzī-
vē sevis dokumentēšanas prakses ir dažādoju-



61

Vienkāršo 
cilvēku 
pieraksti par 
savu dzīvi 
vislielāko 
vērti iegūst 
nākotnē

šās. Funkcionālā līmenī autobiogrāfiskie teksti 
un multimediālās sevis dokumentēšanas formas 
darbojas gluži tāpat kā pirmsinterneta laikmetā, 
tomēr virtuālajā pasaulē, kas gan piedāvā šķieta-
mu anonimitāti, dienasgrāmata atkal kļuvusi par 
publiski praktizētu žanru, kuram ir legāls lasītājs 
— virtuāls, bet īsts.

Virtuāli radītais saturs ir parocīgs pētāmais re-
surss — tas jau topot ir digitālā formā, tā dodot 
plašas iespējas gan tā automatizētai apkopošanai, 
gan analīzei. Kaut arī šobrīd daudzu tiešsaistes 
autobiogrāfisko materiālu kultūrvēsturiskā no-
zīme, iespējams, ir vāri apjaušama, ar katru nāka-
mo gadu desmitu to vērtība palielināsies, jo — lī-
dzīgi kā ar roku rakstītajiem autobiogrāfiskajiem 
tekstiem — tas ir viens no avotiem, kas ļaus uz-
zināt, kāda bija 21. gadsimta sākuma dzīve Lat-
vijā. Kamēr šāda materiāla saglabāšana neietilpst 
arhīvu un muzeju plānos, 21.  gadsimta sākuma 
dienasgrāmatas un autobiogrāfijas pašarhivējas 
tīmeklī vai pazūd no interesentu acīm.

«Svētdien. 1918. gada 2. jūnijā. Šodien Eglītē 
zaļumu balle, mums ar bija ielūgums, bet neaiz-
gājām, jo laiks bija auksts.»

Autobiogrāfiskais «es»
Savas dzīves pierakstīšanas pazīstamākie lite-

rārie žanri ir dienasgrāmata, autobiogrāfija jeb 
memuāri un atmiņas. Kaut arī tie visi ir līdzīgi, jo 
retrospektīvi un visu autobiogrāfisko tekstu sub-
jekts ir paša autora vēsture, starp dienasgrāmatu 
un autobiogrāfiju/atmiņām ir būtiska atšķirība. 
Tā ir laika distance starp notikumu un rakstīša-
nas brīdi. 

Dienasgrāmatas «es» ir jaunāks, naivāks un 
nezinošāks nekā pieredzējušais autobiogrāfijas 
«es», kurš ļoti labi zina visu to, ko dienasgrāma-
tas «es» vēl pat nenojauš, un arī saprot, kādu ie-
tekmi viens vai otrs notikums atstās uz turpmā-
ko dzīvi. Pagātne autobiogrāfijas rakstniekam ir 
padevīgs veidojamais materiāls, kurā ieaudies 
viss līdz rakstīšanas brīdim pieredzētais. Tāpēc 
autobiogrāfijas varonis visbiežāk nenodarbojas 
ar nenozīmīgām lietām, kam nav nekādas tālākas 
attīstības vai nozīmes, viņa naratīvā identitāte ir 
pārdomātāka, saskanīga savā attīstībā un autora 
redzējumā. 

«Mēs neesam melīgi,» saka franču autobiogrā-
fiju pētnieks Filips Ležēns (Lejeune), «mēs esam 
naratīvas būtnes, kas pastāvīgi rekonstruē pagāt-
ni, lai tā iekļautos mūsu šodienas pasaules plā-
nos.»3 Ikdienas nieki, mirkļa pārdomas un šķieta-
mi nenozīmīgais paliek dienasgrāmatā, un, tikpat 
iespējams, vēlāk nozīmīgais netiek pierakstīts, jo 
tajā mirklī nav šķitis uzmanības vērts.

«Pirmdien. 1918. gada 3. jūnijā. No rīta liela 
salna, nosēju 2 pūrvietas mistra viņā pusceļa vi-
dus tīrumā. Pēc pusdienas biju uz Vērša dzirna-
vām.»

Lasītājs — iedomāts vai īsts
Vienkāršo cilvēku pieraksti par savu dzīvi vis-

lielāko vērti iegūst nākotnē, kad dzīvu atmiņu par 
aizgājušo laiku vairs nav. Tomēr autobiogrāfisko 
rakstu saglabāšana nebūt nav vienkārša — pat ja 
būtu institūcija, kas ar to mērķtiecīgi nodarbo-
tos. Autobiogrāfiskie teksti, kas top kā retrospek-
cija un, iespējams, visdrīzāk, ar mērķi pavēstīt par 
savu dzīvi citiem, saglabāt informāciju pēcte-
čiem, šajā ziņā sevišķas problēmas neraisa. 

Savukārt interesantais dienasgrāmatas žanrs 
raisa pārdomas. Kā gan var tā vienkārši mudināt 
iedot, aizdot, digitāli deponēt to, kas uzskatīts 
par dziļi personisku un pat intīmu? To, kas nav 
bijis rādāms! Privātums taču ir viena no dienas-
grāmatas pamatiezīmēm, ar ko tā atšķiras no ci-
tiem autobiogrāfiskajiem žanriem! Par to jo se-
višķi bieži man atgādina neliela izmēra blociņi 
uz manas meitas rakstāmgalda, uz kuriem virsū 
rakstīts vai nu «Slepenā dienasgrāmata», vai iz-
aicinošais «Aizliegts lasīt». Taču, paraugoties pāri 
savam dzīves laikam, kādreiz svarīgais privātums 
un dienasgrāmatās ietvertās sensibilitātes kļūst 
gandrīz mazsvarīgas. Ne velti vecvecāku un se-
nāku paaudžu vēstules un dienasgrāmatas līdz ar 
rakstītāju aiziešanu viņsaulē zaudē lielu daļu no 
sava privātuma un var kļūt par lasāmvielu daudz 
plašākam cilvēku lokam. Pierakstītās emocijas un 
privātās detaļas nākamajām paaudzēm kļūst par 
gandrīz etnogrāfisku izziņas materiālu. 

Pagātnes prakses liecina, ka dienasgrāmata ne 
vienmēr ir uztverta kā privāts un svešām acīm ne-
rādāms rakstījums. Hernhūtiešiem dienasgrāmatu 
un dzīvesstāstu publiski lasījumi bija daļa no reli-
ģiskā rituāla prakses. Arī citas vēsturiskās dienas-
grāmatas, kā norāda autobiogrāfiju pētnieki, ir bi-
juši publiski vai daļēji publiskas lietošanas teksti. 

Dzīves rakstījumu pētnieki, analizējot dienas-
grāmatu retoriskos mērķus, mēdz piedāvāt dažā-
das tipoloģijas. Dažām no tām pamatā ir auto-
biogrāfiskā teksta autora atklātība pret iedomātu, 
īstu vai nevēlamu lasītāju. Tās mēdz ietvert tādas 
kategorijas kā «rakstīts tikai sev», «adresēts lasī-
tājam, kurš nekad to neizlasīs», «adresēts lasītā-
jam, kurš kādreiz to varētu izlasīt», «adresēts kā-
dam tuviniekam», «dienasgrāmatas, kas rakstītas 
publicēšanai autora dzīves laikā vai pēc viņa nā-
ves» u.  tml. Vairumā gadījumu dienasgrāmatas 
rakstīšanā doma par lasītāju, īstu vai iedomātu, ir 
klātesoša. Jo vairāk tekstā atrodams sīku kontek-
stuālu detaļu, kuru pieminēšana autoram paša 
zināšanai ir šķietami lieka, bet iedomātajam lasī-
tājam, kurš neko iepriekš par autoru un viņa dzī-
vi nav zinājis, teicami izskaidro situāciju, jo la-
bāk var nojaust publiskuma pieļāvumu. Savukārt 
vienīgi sev rakstītas dienasgrāmatas nereti mēdz 
būt literāri nebaudāmi teksti, kas vairāk atgādina 
ikdienas plānotāju vai saimniecības žurnālu — la-
koniskas piezīmes, kas apkārtējiem varētu neno-
zīmēt pilnīgi neko, bet pašam autoram ļautu at-
minēties dienas ieraksta mērķi. 

Sanita Reinsonerefleksija Savas dzīves pierakstīšana
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Šis, protams, ir diezgan vienkāršots skatījums 
uz sarežģīto privāto žanru un tā attiecībām ar 
publiskumu. Dienasgrāmatu, tāpat kā citu au-
tobiogrāfisko žanru retoriskie mērķi ilgākas rak-
stīšanas laikā var mainīties, un pat salīdzinoši 
nelielajā materiālu skaitā, ko rakstījuši dažādu 
vecumu un dzimumu cilvēki par savu dzīves lai-
ku 20. gadsimta Latvijā, valda diezgan liela tek-
stu stilistikas dažādība.

«Otrdien. 1918. gada 4. jūnijā. No rīta līst līdz 
pusdienai lietus, tādēļ nekā nevar uz lauka darīt. 
Pēc pusdienas nosēju vienu pūrvietu mistru un 
ar arklu iearu. Govij teļš.»

Saglabājama vērtība
Savas dzīves rakstījums neatkarīgi no tā, cik tā 

labi, redzami vai neievērojami pavadīta, cilvēka 
mūžam piešķir papildu ievērību. Tomēr liela vēr-
tība ir arī savas dzīves pierakstīšanai — šo tradīci-
ju mēdz nodot no paaudzes paaudzei, un to spē-
cīgi ietekmē arī stilizēto literāro dienasgrāmatu 
žanrs. Lasīto daiļdarbu iespaidā jauniešu (se-
višķi meiteņu) dienasgrāmatās pašlaik par iedo-
māto adresātu kļūst pati dienasgrāmata. «Mana 
dārgā dienasgrāmata» — tradicionālā ievadfor-
mula angliski runājošo dienasgrāmatu rakstīša-
nas tradīcijā — nu spēji ienākusi arī Latvijā. Šā-
das ietekmes var vērtēt dažādi, tomēr literarizētā 
dienasgrāmatas žanra spožie panākumi jaunāko 
paaudžu vidū varbūt ir aizkavējuši klasiskās, ar 
roku rakstītās dienasgrāmatas iznīkšanu tehno-

loģiskās centības laikmetā. 
Šīs pārdomas par dzīves pierakstīšanas tradīci-

jām radās pusgadu pēc tam, kad 2018. gada sāku-
mā Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras 
un mākslas institūta Latviešu folkloras krātu-
vē (LFK) tika izveidots Autobiogrāfiju krājums. 
To darīja ar mērķi vispirms apzināt, kāda ir šī maz 
pētītā dzīves pierakstīšanas tradīcija Latvijā. Līdz 
gada vidum izveidots krājuma formālais ietvars un 
pieejamība LFK digitālajā arhīvā Garamantas.lv, kur 
radīta iespēja uzglabāt ieskenētus manuskriptus, 
atšifrētus tekstus un jau digitāli radītu materiālu, 
to skaitā blogu dienasgrāmatas. 

Krājumu lielākoties veido individuāli iesniegti 
materiāli. Iesniedzēji visbiežāk oriģinālu izvēlas 
paturēt sev, Autobiogrāfiju krājumā deponējot 
tikai digitālu kopiju. Līdztekus aizsākta sadarbī-
ba ar kultūras mantojuma institūcijām, krājumā 
virtuāli iekļaujot arī muzejos, novadpētniecības 
centros un bibliotēkās glabātos dzīves pierak-
stīšanas materiālus. Līdz gada vidum iesniegts 
vienlīdz daudz dienasgrāmatu un dzīvesstāstu. 
Autodokumentētas cilvēku dzīves no 19. gad-
simta vidus līdz 20. gadsimta beigām.4 Publicēt 
tiešsaistē vai ne — tas paliek materiāla īpašnieka 
ziņā. Taču šobrīd, it kā par spīti GDPR un atseviš-
ķu dzīves pierakstīšanas žanru privātumam, itin 
viss, kas iesniegts glabāšanai Autobiogrāfiju krā-
jumā, atvēlēts arī pilnai publicēšanai tiešsaistē.

«Trešdien. 1918. gada 5. jūnijā. Ecē auzu zemi 
un pederē linu un miežu zemi.» Ê

Sanita Reinsonerefleksija Savas dzīves pierakstīšana

1 Viena 1918. gada nedēļa 
Emīla Pudeļa (1893—
1978) dienasgrāmatā, 
kas ar simt gadu 
nobīdi tiek publicēta 
mikroblogošanas vietnē 
Twitter: http://twitter.com/
pudelis_raksta.
2 Kartupeļiem.
3 Lejeune, Philippe. 2009. 
On Diary. Biographical 
Research Center by the 
University of Hawai’i Press.
4 Vairāk par 
autobiogrāfiju krājumu 
tiešsaistē: https://ej.uz/
autobiografijas.

90. gadu bērnu ikdiena 
un skolas dzīves 
notikumi. Rakstnieces 
un zinātnieces Ilzes 
Spergas (1978) 
dienasgrāmatas 
fragments.  
Garamantas.lv kolekcija
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vēsture

1917. gada novembrī Ļeņina vadītie boļševi-
ki Krievijā veica valsts apvērsumu. Turpmākajos 
mēnešos boļševiki uz Krieviju pārvietoja vairā-
kus latviešu strēlnieku pulkus. Pēc Vācijas armi-
jas uzbrukuma 1918. gada februārī daļa no Latvijā 
palikušajiem latviešu strēlniekiem, nevēloties pa-
doties gūstā, arī aizgāja uz Krieviju. Dažus mēne-
šus vēlāk no viņiem Maskavā saformēja latviešu 
padomju strēlnieku divīziju, kuras komandēšanu 
uzņēmās agrākais 5. Zemgales latviešu strēlnieku 
pulka komandieris Jukums Vācietis. 

Krievijas un varbūt pat visas pasaules nākotne 
divas dienas 1918. gada jūlijā atradās ambicioza 
latviešu pulkveža un pāris tūkstošu latviešu strēl-
nieku rokās. Ja kreiso eseru dumpis Maskavā 6.—
7. jūlijā būtu sekmīgs, iespējams, Ļeņins un viņa 
vadītie boļševiki varu būtu zaudējuši. Varbūt visa 
20. gadsimta vēsture būtu izvērtusies pavisam ci-
tādi. Šī dumpja apspiešana kļuva par nozīmīgāko 
epizodi latviešu «sarkano» strēlnieku sirojumos 
pa Krievijas plašumiem, pārspējot pat uzvaras 
pār «balto» ģenerāļu Deņikina un Vrangeļa vadī-
tajām armijām. Kreiso eseru sagrāve ir arī spēcī-
gākais balsts leģendai par «visvarenajiem» strēl-
niekiem, uz kuru durkļiem balstījusies boļševiku 
vara Krievijā.

Noslēpumainais dumpis
Kreiso eseru dumpis Maskavā 1918. gada jūlijā 

ir viens no noslēpumainākajiem Krievijas Pilsoņu 
kara (1918—1922) notikumiem un radījis neskai-
tāmas sazvērestības teorijas. Dumpja iniciatori 
meklēti gan kreiso eseru, gan lielinieku, gan ār-
valstu specdienestu vidū. 

Oficiālā notikumu versija vēsta, ka dumpja 
iniciatore un organizatore bijusi kreiso sociālis-
tu revolucionāru (no krievu valodas CP saīsināti 
— eseri) partija, kurai boļševiku īstenotā politika 
izrādījusies nepieņemama. Kreisie eseri, kuri ie-
priekš atradās koalīcijas valdībā ar boļševikiem, 
negribēja pieņemt ne 1918. gada sākumā lielinie-
ku noslēgto Brestas miera līgumu ar Vāciju, ne 
Ļeņina agrāro politiku. Redzot, ka proletariāta 
masas atbalsta boļševikus, eseri nolēmuši ar spē-
ku sagrābt varu un atsākt karadarbību pret Vāci-
ju. Lai to panāktu, tie veikuši atentātu pret Vācijas 
sūtni grāfu Vilhelmu fon Mirbahu un sākuši bru-
ņotu sacelšanos Maskavā.

Uzskaitīt visas dīvainības, kas liek apšaubīt ofi-
ciālo versiju, nemaz nav iespējams. Līdz galam 
neatbildēts ir jautājums, kā Mirbaha slepkavas ie-
guva visvarenā «čekas» vadītāja Fēliksa Dzeržin-
ska parakstu uz caurlaidēm, lai iekļūtu sūtniecī-
bā; kāpēc slepkavu Jakovu Blumkinu boļševiki 
pēc notveršanas nesodīja; kāpēc Ļeņinu sajūs-
mināja ziņa par Mirbaha noslepkavošanu; kādēļ 
kreiso eseru frakcija, ja tā tiešām zināja par sacel-
šanos, nepameta kongresu un ļāva sevi arestēt; 
kāpēc nemiernieki izturējās pilnīgi pasīvi un pat 
nemēģināja ieņemt Kremli; kas liedza organizēt 
ātru eseru atbruņošanu; kāpēc Dzeržinskis ļāva 
sevi arestēt utt. Uz šiem jautājumiem droši vien 
nekad netiks sniegtas skaidras atbildes.

Jukuma Vācieša versija
Latviešu strēlnieku padomju divīzijas koman-

diera pulkveža Jukuma Vācieša apoloģētiska-
jā darbā Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme (1922) 
neliela nodaļa veltīta eseru dumpja apspiešanai. 
Vācietis, kurš to vadīja, tekstā norāda, ka visus  
apstākļus nevar atklāt. 30. gados viņš sarakstīja 
divus darbus, kuros daudz detalizētāk izklāstīja 
dumpja apspiešanu, vienlaikus kategoriski nolie-
dzot oficiālo versiju.

Vācietis bija pārliecināts, ka patiesais dumpja 
organizators bijis neviens cits kā padomju Krievi-
jas kara lietu tautas komisārs Ļevs Trockis. Mas-
kavas garnizona ieturēto neitralitāti, nevēlēšanos 
operācijas vadību uzticēt Vācietim un vilcināšanos 
ar dumpja apspiešanu autors skaidroja ar Trocka 
intrigām. Viņa mērķis bijusi kara atsākšana ar Vā-
ciju un varas sagrābšana savās rokās. Kreisos ese-
rus, pēc Vācieša versijas, kara komisārs izmantojis 
tikai aizsegam. Dažus mēnešus pēc jūlija notiku-
miem Trockis teicis Vācietim: «Jūs sagrāvāt vie-
nu no vislielākajām politiskajām kombinācijām 
un nezināt, ko jūs grāvāt, tā ir tīra zaldāta pieeja 
un politika.» Vērtējot Jukuma Vācieša izteikumus, 
vienmēr gan jāņem vērā viņam raksturīgā savas 
lomas pārspīlēšana un brīva faktu interpretācija. 

Jānis Šiliņš (1983) 
ir vēstures zinātņu 
doktors, Latvijas 
Valsts vēstures arhīva 
galvenais pētnieks. 
Pēta Latvijas 20. gs. 
sākuma politisko 
vēsturi, latviešu 
komunistu un padomju 
varas darbību Latvijā 
1918.—1920. gadā, 
atsevišķus 18.—20. 
gs. Latvijas kultūras 
vēstures jautājumus.

Jānis Šiliņš

Pačamdiet 
eserus, kā 
pienākas! 
Latviešu strēlnieku loma kreiso 
eseru dumpja apspiešanā 
Maskavā 1918. gada jūlijā
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Latviešu strēlnieki 
Kremlī, Maskavā.  
1918. gads.

Jānis Šiliņšvēsture Pačamdiet eserus, kā pienākas!

Turklāt 30. gadu sākumā Trockis bija kritis nežē-
lastībā un atradās politiskajā trimdā, un nevarēja 
aizstāvēties pret šādiem apvainojumiem. Kas īsti 
notika Maskavā 6.—7. jūlijā, un kāda bija latviešu 
strēlnieku loma?

Boļševiki pret eseriem
1918. gada 4. jūlija pēcpusdienā Maskavā, Lie-

lajā teātrī, darbu sāka Viskrievijas V padomju 
kongress, kurā atklāti sadūrās boļševiku un kreiso 
eseru partiju uzskati. To apsargāja latviešu strēl-
nieku rota un ložmetēju komanda ar 10 ložme-
tējiem. Boļševistiskā prese, arī latviešu laikraksti, 
jau laikus bija sākusi eseru publiskas zākāšanas 
kampaņu. Cīņa 5. jūlija numurā nosauca kreisos 
eserus par «partiju bez mugurkaula» un rakstīja: 
«Pagājušais gads starp diviem kongresiem mums 
vēl reiz atgādina, ka šīs dienas «draugi» būs rīt-
dienas proletariāta ienaidnieki — tā ir šķiru cīņas 
loģika, sociālās revolūcijas galējās konsekvences.»

Par sadursmes neizbēgamību bija pārliecināti 
arī kreisie eseri. Viņu galvenais bruņotais spēks 
Maskavā bija Viskrievijas Ārkārtējās komisijas 
(tautā saukta par «čeku») kaujas nodaļa matroža 
Dmitrija Popova vadībā. Viņa vienībā bija kādi 
600—800 vīru, lielākoties matroži un somu sar-
kangvardi. Jūnija beigās Popova nodaļā ieplūda 
lielāks skaits Melnās jūras flotes matrožu, kuri 
bija nikni uz boļševiku valdību par savas flotes 
nogremdēšanu. Vienībā iestājās arī anarhisti, ku-
rus boļševiki ar latviešu strēlnieku palīdzību pa-

vasarī bija atbruņojuši. Strēlniekiem, kurus mat-
roži mēdza saukt par «latviešu cūkām», ar Popova 
čekistiem regulāri notika dažādas sadursmes. 

Tuvojoties kongresam, Popovs kļuva arvien 
nervozāks un jau vairākas dienas pirms dumpja 
izsludināja vienībā kaujas gatavību. Viņš baidījās 
no vācu atbalstīta atbruņošanas mēģinājuma un 
aresta.

Vācieši eserus tiešām uztvēra kā visai lielu drau-
du, jo tie aicināja uz Brestas miera līguma laušanu 
un karadarbības atjaunošanu ar Vāciju. Šāds pa-
vērsiens Vācijai, kura 1918. gada vasarā turpināja 
izmisīgu cīņu Rietumu frontē, varēja kļūt par nā-
vējošu triecienu. Turklāt dažas dienas pirms pa-
domju kongresa sākuma Maskavā pienāca ziņas 
par Lielbritānijas desanta izcelšanos Murmanskā. 
Boļševiki izšķīrās nenostāties pret vāciešiem. Boļ-
ševiku prese kongresa pirmajās dienās sludināja 
«karu pret angļu imperiālismu savienībā ar vācu 
imperiālismu». Kreiso eseru frakcija uz Trocka 
kareivīgajām runām kongresā reaģēja, pametot 
sēžu zāli. Savukārt viens no boļševiku līderiem 
Grigorijs Zinovjevs paziņoja par cimda mešanu 
eseriem.

Grāfa Mirbaha slepkavība
6. jūlija pēcpusdienā kongresu pārsteidza ziņa 

par Vācijas sūtņa grāfa Mirbaha noslepkavošanu. 
Vācijas sūtniecībā ar viltotiem (ekspertīze gan tā 
arī netika veikta) dokumentiem bija iekļuvuši divi 
čekisti (Jakovs Blumkins un Nikolajs Andrejevs), 
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kreiso eseru partijas biedri, un nogalinājuši Mir-
bahu. Viņiem izdevās aizbēgt. Slepkavu vajāšanu 
uzticēja latviešu strēlnieku velosipēdistu koman-
dai Jāņa Liepas vadībā. Sūtniecībā ieradās čekas 
vadība, Ļeņins un vairākas augstākās amatper-
sonas latviešu strēlnieku pavadībā. Pēc situāci-
jas noskaidrošanas «Dzelzs Fēlikss» ar trim čekis-
tiem tūlīt devās uz Popova nodaļas izvietojumu, 
lai meklētu slepkavas. Dzeržinskis pārmeklēja 
Popova nodaļas telpas, pieprasot slepkavu izdo-
šanu un pat piedraudot Popovam ar «lodi pierē» 
nepakļaušanās gadījumā. Čekas priekšnieks vēlāk 
liecināja, ka viņš kādā istabā uz galda it kā ierau-
dzījis Blumkina cepuri. Ēkā tobrīd notika eseru 
Centrālās komitejas sēde. Eseru vadoņi, to vidū 
Marija Spiridonova, lika Krievijas galveno čekistu 
arestēt. Popovs to arī izdarīja, pirms tam savam 
formālajam priekšniekam atvainojoties. Pēc tam 
Spiridonova devās uz Lielo teātri, lai aģitētu kon-
gresa dalībniekus atbalstīt eseru kara atsākšanas 
ideju.

Dzeržinska vietā par čekas priekšsēdētāja pie-
nākumu izpildītāju iecēla latvieti Mārtiņu Lāci 
(īstajā vārdā Jānis Sudrabs). Viņš deva rīkojumu 
arestēt visus kreiso eseru partijai piederošos če-
kistus. Pirmo apcietināja kādu Jemeļjanu, bet 
Lubjankas sargi (Popova matroži) arestēja gan 
pašu Lāci, gan viņa palīgu Dābolu. Abus aizveda 
uz Popova štābu. Boļševiki nepalika atbildi parā-
dā un Lielajā teātrī arestēja visu kreiso eseru frak-
ciju. To paveica 2. strēlnieku pulka rota un 1. pul-
ka ložmetēju komanda.

Popova vienība nesekmīgi mēģināja atbrīvot 
Lielajā teātrī aizturētos eserus. Ceļu tiem aiz-
sprostoja vēlākā Padomju Ungārijas līdera Bēla 
Kunas vadītā no austriešu un ungāru karagūstek-
ņiem saformētā internacionālistu vienība. Nespē-
jot izlauzties līdz Lielajam teātrim, matroži va-
karpusē ieņēma Maskavas telefona un telegrāfa 
centrāli. Tāpat eseri ieņēma dažas tipogrāfijas, kur 
sāka drukāt uzsaukumus. Daži eseru aģitatori ap 
pulksten desmitiem ieradās tuvējās Pokrova ka-
zarmās. Tur bija izvietoti divi padomju pulki, kuri 
apņēmās konfliktā ieturēt neitralitāti un pameta 
kazarmas. Matroži Maskavas ielās apturēja brau-
cējus un gājējus, saņemot gandrīz 30 ievērojamus 
boļševikus kā ķīlniekus. Tas arī bija viss. Nekādas 
plašākas operācijas, nemaz nerunājot par Krem-
ļa ieņemšanu, netika īstenotas. Popova vīri sāka 
nocietināt štāba apkārtni, izvietoja ložmetējus un 
lielgabalus izdevīgās aizsardzības pozīcijās un iz-
sūtīja izlūkus Kremļa virzienā. 

Kāpēc Popova vadītie kaujinieki bija tik pa-
sīvi un pat nemēģināja sagrābt varu? Pirmkārt, 
viņiem nebija tik daudz spēku. Pārliecinātu boļ-
ševiku pretinieku viņa vienībā nebija vairāk par 
400—500 vīriem. Salīdzinājumam — vienā pašā 
«Kremļa pulkā» (tā mēdza dēvēt 9. latviešu strēl-
nieku pulku, kas apsargāja Kremli) bija aptuveni 
900 vīru. Visā Maskavas garnizonā tolaik bija vis-
maz 18—20 tūkstošu vīru liels karaspēks. Vēl gal-

vaspilsētā atradāts kādi 15—20 tūkstoši labi ap-
bruņotu sarkangvardu. Savas bruņotas vienības 
bija arī boļševiku partijas rajonu komitejām un 
Pārtikas tautas komisariātam. Maskavā bija izvie-
totas arī serbu, ķīniešu, poļu, vācu un citu inter-
nacionālistu vienības.

Otrkārt, daudzi no Popova līdzgaitniekiem vis-
pār nesaprata, kas notiek. Ne tikai somiem, kuri 
vienkārši neprata krievu valodu, bet arī dau-
dziem krievu kareivjiem un matrožiem neviens 
neko nepaskaidroja. Vairākas dienas tie bija gai-
dījuši vācu vai austriešu uzbrukumu, bet nebija 
neko dzirdējuši par plāniem gāzt padomju valdī-
bu. Treškārt, Popovs bija kaujās nepieredzējis un 
gados jauns matrozis, kuram bruņotas sacelšanās 
vadīšana bija pārāk sarežģīts uzdevums. Turklāt, 
būdams alkoholiķis, viņš arī šoreiz, atrodoties 
stresa situācijā, vienkārši piedzērās. Dzeržinska 
klātbūtnē viņš vienā piegājienā izdzēris glāzi spir-
ta. Arī citi komandieri sekoja Popova paraugam. 
Un, kā noprotams no eseru paziņojumiem, viņu 
plānos nemaz nebija bruņota varas sagrābšana.

Piespiest boļševikus draudzēties
7. jūlija rītā nemiernieki 2. un 3. latviešu strēl-

nieku pulkam nosūtīja uzsaukumu: «Kreiso so-
ciālistu revolucionāru partijas Centrālā komiteja 
kategoriski paziņo, ka tā netiecas pēc varas sa-
grābšanas, bet nogalināja Mirbahu tikai ar nolū-
ku pārtraukt Krievijas tālāku iekarošanu no Vāci-
jas kapitāla. Komunistu boļševiku partija atbalstīs 
kontrrevolūciju, ja sūtīs pret padomju iekārtu un 
kreiso sociālistu revolucionāru partijas centrālo 
komiteju apsargājošo padomju karaspēku savas 
apmuļķotās daļas, lai atriebtos par Mirbahu.»

Eseri cerēja, ka vācu sūtņa nogalināšana izrai-
sīs neizbēgamu karu starp Vāciju un Krieviju un 
tas liks boļševikiem meklēt izlīgumu ar tiem. Ese-
ru līdere Spiridonova mēnešiem ilgi bija cīnīju-
sies par koalīcijas saglabāšanu ar boļševikiem, un 
arī tagad eseri vēlējās neko vairāk kā atgriešanos 
valdības koalīcijā, tiesa, ar lielāku ietekmi nekā 
iepriekš. Zināmas cerības eseriem deva arī visai 
spēcīgās kreisās opozīcijas pastāvēšana boļševiku 
nometnē. Dzeržinskis, Trockis, viņa tuvākais līdz-
gaitnieks Efraims Skļanskis un citi ievērojami boļ-
ševiki bija kategoriski iebilduši pret Brestas mie-
ra līguma noslēgšanu ar Vāciju. Iespējams, tā nav 
sakritība, ka šie uzvārdi atkal un atkal izgaismojas 
divdomīgākajās kreiso eseru dumpja apspiešanas 
epizodēs. Dažus gadus vēlāk, pēc aresta, Popovs 
liecināja, ka Dzeržinskis esot viņam teicis — ja Po-
povs šajā situācijā nesagrābšot varu, tad būšot re-
volūcijas nodevējs. 

Jau pēc dumpja apspiešanas Dzeržinskis tika 
atstādināts no amata un pret viņu sāka izmek-
lēšanu. Iespējams, eseru plāns nebija nemaz tik 
iluzors, ja nebūtu divu «bet»: vācieši nesāka karu 
pret Krieviju, bet sakoda zobus un «norija kru-
pi», pieņemot Ļeņina atvainošanos. Karš ar Krie-
viju vāciešiem tobrīd bija pārāk riskants. Savukārt 
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boļševiku īstenotā militārā operācija noslēdzās ar 
pilnīgu nemiernieku sagrāvi.

Neuzticamais Vācietis
Pēc tam, kad Kremlī uzzināja par Dzeržinska 

arestu, Ļeņins izdeva direktīvu: «Likvidēt eseru 
avantūru nekavējoties un nesaudzīgi!» To uzde-
va īstenot Maskavas Kara apgabala priekšniekam 
Nikolajam Muralovam un Augstākās kara pado-
mes loceklim Nikolajam Podvoiskim. Pēc Jāņa 
Piečes un citu latviešu biedru ieteikumiem viņi 
nolēma kaujas operācijas plānošanu uzticēt Vā-
cietim un steidzīgi aizsūtīja Muralova adjutantu 
ar automašīnu pie viņa.

Maskavas komandantūra atradās Aleksandra 
kara skolas telpās, vienā kāpņu telpā ar Augstā-
ko kara tribunālu. Komandantūras telpās Mura-
lovs un Podvoiskis iepazīstināja latviešu pulkvedi 
ar situāciju un paziņoja, ka eseru spēki ir jāsakauj 
nakts uzbrukumā. Līdz pulksten četriem naktī 
dumpim jābūt likvidētam. Operācijā jāpiedalās 
tikai pašām uzticamākajām un kaujasspējīgāka-
jām vienībām. Vācietis piekrita izstrādāt kaujas 
plānu, bet bija šokēts, uzzinot, ka viņam neļaus 
uzņemties karaspēka komandēšanu: «Šāds Mura-
lova paziņojums mani pilnīgi satrieca.» Faktiski tā 
bija neuzticības izteikšana personīgi Vācietim.

Par operācijas vadītāju nozīmēja pēc pakāpes 
nākamo augstāko latviešu komandieri — 1. lat-
viešu brigādes priekšnieku Pēteri Dūdiņu. Pēc 
viņa steidzami aizsūtīja automašīnu. Uzzinājis 
par gaidāmo uzdevumu, Dūdiņš sācis atrunāties, 
ka neesot sagatavots kaujas vadīšanai lielpilsētā. 
Muralovs esot viņam uzbļāvis un piedraudējis ar 
tribunālu. Pēc tam Dūdiņš ļoti uztraukts aizbrau-
cis novērtēt karaspēka stāvokli un atgriezies vē-
lāk vakarā, kad jau sācis satumst. Viņš ziņojis, ka 
līdz naktij pulkus nebūs iespējams savākt. Šoreiz 
jau Podvoiskis sācis kliegt uz brigādes koman-
dieri. Uz to Dūdiņš vēlreiz atbildējis, ka neesot 
gatavs vadīt operāciju, un aicinājis to darīt pašu 
Podvoiski. Šajā brīdī, pēc Vācieša atstāsta, iejau-
cies Muralovs, asi uzbļaujot Dūdiņam un paziņo-
jot, ka atteikšanās gadījumā Dūdiņu tūdaļ nodos 
tribunālam un nošaušot. Rupjais uzbļāviens esot 
satriecis Dūdiņu, kurš sācis raudāt un lūdzis Vā-
cietim palīdzību.

Tad Vācietis kategoriski paziņojis, ka pats uz-
ņemsies operācijas vadību, atbildot ar savu gal-
vu. Par to viņš lūdzis paziņot Ļeņinam. Muralovs 
ar Podvoiski izgājuši no istabas, lai telefoniski ar 
Kremli pārrunātu šo jautājumu. Sarunās pagājusi 
vairāk nekā pusstunda, līdz Kremlis piekritis Vā-
cieša nozīmēšanai. Tomēr tas darīts ļoti negribīgi, 
pēc ilgām konsultācijām ar latviešu boļševiku lī-
deriem. Par neuzticēšanos liecināja arī veselu čet-
ru komisāru «piestiprināšana» Vācietim. Viņiem 
bija jāvēro un jākontrolē katrs viņa solis. Operā-
cija bija jāvada no Maskavas Kara apgabala štāba, 
nevis no Latviešu divīzijas štāba, kas atradās tur-
pat līdzās Aleksandra kara skolai. Divīzijas komi-

sārs Kārlis Pētersons vēlāk Vācietim esot teicis, ka 
operācijas laikā Trockis četras reizes zvanījis un 
interesējies, vai Vācietis nav pārgājis kreiso eseru 
pusē.

Vācieša personība bija izrādījusies tik pretrunī-
ga, ka sarunās un strīdos par viņa nozīmēšanu bija 
zaudētas vairākas stundas. Bija nokavēta strēl-
nieku vienību apziņošana un operācijas sākums 
pārcelts no nakts uz rītu. Iemesli neuzticībai pret 
Vācieti varēja būt vairāki. Pirmkārt, viņš nebija 
boļševiku partijas biedrs. Otrkārt, varēja pastā-
vēt zināmas bažas par viņa iespējamiem kontak-
tiem ar Antantes valstu izlūkdienestiem (tie Mas-
kavā aktīvi meklēja kontaktus ar latviešiem jau 
no 1918. gada maija) vai pretboļševistiski noska-
ņotajiem latviešu virsniekiem (Gopperu, Briedi  
u. c.). Treškārt, pēc vācu diplomātu liecībām, lat-
viešu strēlnieki šajā laikā uzturējuši slepenus sa-
karus ar viņiem. Šī iemesla dēļ Vācijas sūtniecība 
pēc Mirbaha slepkavības lūdza sūtniecības ēkas 
apsargāšanu uzticēt tieši latviešu strēlniekiem. 
Dažas dienas pēc Mirbaha nogalināšanas viņa 
palīgs Kurts Riclers lūdza Vācijas Ārlietu minis-
triju apsvērt latviešu strēlnieku amnestiju, lai viņi 
varētu atgriezties dzimtenē. Pulkvedis Vācietis 
savukārt viņam apsolījis garantēt vācu sūtniecī-
bas drošību un pastiprinātu cīņu pret čehoslo-
vākiem. Iespējams, latviešu pulkveža kontakti 
ar vāciešiem nebija palikuši nezināmi padomju 
specdienestiem. Ceturtkārt, visiem labi zināma 
bija Vācieša godkārība un karjerisms. Kas notiktu, 
ja kreisie eseri viņam, piemēram, būtu piedāvājuši 
kara komisāra posteni?

Neatbilstības mītos
Vēstures literatūrā, aprakstot 6. jūlija notiku-

mus, vienmēr tiek uzsvērts, ka Maskavas garnizo-
na lielākā daļa paziņojusi par neitralitātes ievēro-
šanu. Tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka visās garnizona 
daļās pāris stundu laikā nemaz nebija iespējams 
noskaidrot karavīru noskaņojumu. Galu galā, par 
vienību «neitralitāti» un atteikšanos izpildīt pavē-
li Maskavas garnizona priekšnieks būtu jāatceļ no 
amata, bet viņš netraucēti turpināja spēku koor-
dinēšanu.

Vēl izplatīts ir apgalvojums, ka kreisie eseri savu 
sacelšanos pieskaņojuši Līgo svinībām, lai neitra-
lizētu latviešu strēlniekus. Viņi bija pārliecināti, 
ka strēlnieki būs izklīduši vai piedzērušies. Tomēr 
tādā gadījumā atentātam pret Mirbahu un dum-
pim būtu bijis jānotiek nākamajā dienā, 7. jūlijā 
vai vismaz vēlā 6. jūlija vakarā. Pēcpusdienā strēl-
nieki vēl arvien bija kazarmās un izklīst sāka ti-
kai vakarpusē. Tā bija boļševiku neizdarība, nevis 
eseru plāna rezultāts, ka latviešu pulkus apziņoja 
tikai pulksten astoņos vakarā. 

Kad 1. latviešu strēlnieku pulks saņēma rīko-
jumu par pulcēšanos, liela daļa vīru jau bija iz-
klīdusi. Līgo svinības notika Remičinska parkā. 
Komandieri bļāva: «Mājās! Jāiet kaujā!» Pulka 
sapulcēšanai vajadzēja vairākas stundas. 3. strēl-
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Jukums Vācietis (pa 
kreisi) pēc iecelšanas 
par Austrumu frontes 
komandieri 1918. gada 
augustā.

nieku pulks tā arī netika sapulcēts. Vācietis vē-
lāk rakstīja, ka šis pulks neesot bijis sevišķi uz-
ticams, jo kopā ar Popova matrožiem bija karojis 
Krievijas dienvidos un atradies to iespaidā. Paši 
strēlnieki vēlāk taisnojās, ka daudzi bijuši norī-
koti svarīgu objektu apsargāšanai Maskavā. To-
mēr, visticamāk, strēlnieki vienkārši bija paspēju-
ši «aizlīgoties» un vairs nebija sapulcējami. Kaujā 
piedalījās tikai daži desmiti šī pulka karavīru.

Vai izturēsim līdz rītam?
Pusnaktī Ļeņins Vācieti izsauca uz Krem-

li. Kopā ar viņu brauca komisārs Jūlijs Danišev-
skis. Pirmais jautājums, kuru Ļeņins, steidzīgi ie-
nācis valdības sēžu zālē, Vācietim uzdevis, esot 
bijis: «Biedri, vai mēs izturēsim līdz rītam?» Vē-
lāk Kremļa komandanta vietnieks palīgs Miķelis 
Baude kategoriski noliedza šāda jautājuma uzdo-
šanas iespēju. Nepilnu stundu agrāk Ļeņins sa-
runā ar Baudi komandantūrā «neizteica ne pašas 
mazākās šaubas par mūsu stāvokli un uzvaru». 
Baude uzskatīja, ka Ļeņins esot nevis nobijies, bet 
bijis nikns par lēno karaspēka rīcību. To pašu sa-
vās atmiņās apliecināja arī viens no boļševiku lī-
deriem Vladimirs Bonč-Brujevičs.

Vācietis solījis Ļeņinam noskaidrot situāciju 
pilsētā un pēc divām stundām ziņot par iespēja-
mo dumpja apspiešanas laiku. Līdz ar to bija pil-
nīgi skaidrs, ka sākotnējais rīkojums par dumpja 

apspiešanu līdz četriem rītā netiks izpildīts. Ļe-
ņins noteicis: «Es jūs gaidīšu,» un steidzīgā solī 
aizgājis. Pulksten divos naktī Vācietis atgriezās 
Kremlī un paziņoja, ka Maskava no kreisajiem 
eseriem tiks iztīrīta līdz pulksten divpadsmitiem 
dienā.

Latvieši nāk!
Brīdī, kad Vācietis izgāja no Kremļa, kara-

spēks sāka pulcēties uzbrukuma sākuma pozīci-
jās. Operācijā kopumā piedalījās ap 800 latviešu 
strēlnieku un apmēram tikpat liels skaits citu boļ-
ševikiem uzticamu karavīru (Paraugpulks, kara 
skolas kursantu rota, Bēlas Kuna vienība, četras 
artilērijas baterijas un, pēc dažām ziņām, arī Ko-
mandanta pulks).

Pirmie uz priekšu devās 2. latviešu strēlnieku 
pulka karavīri Friča Rieksta vadībā. Viņu uzde-
vums bija ieņemt telegrāfa un telefona centrāli, 
tad virzīties uz Pokrova kazarmām, lai apņem-
tu Popova galvenos spēkus no ziemeļiem. Netā-
lu no telegrāfa centrāles latviešiem pievienojās 
Bēlas Kuna vienība. Pokrova kazarmas strēlnieki 
ieņēma ap desmitiem rītā. Pulks vairāk nekādus 
rīkojumus nesaņēma, paliekot lokā ziemeļos no 
Popova štāba.

Tālāk dienvidos, gar Maskavas upi, tieši galve-
no pretinieka pozīciju virzienā, uzbruka 1. latvie-
šu pulks un tā kreisajā spārnā divas 9. «Kremļa 
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pulka» rotas. Biezā migla palīdzēja strēlniekiem 
sagrābt vienu matrožu posteni pēc otra. Popo-
viešu uguns bija traucējoša, neļaujot strēlniekiem 
pietuvoties savām pozīcijām. Tās mērķis, spriežot 
pēc kauju aprakstiem, bija nevis zaudējumu no-
darīšana strēlniekiem, bet viņu atgaiņāšana.

Tomēr neiztika bez sarežģījumiem. Kādā šau-
rā šķērsielā Popova vīri nobloķēja visu 9. pulka 
4. rotu. Popovieši nemēģināja rotu iznīcināt, bet 
sāka sarunas un pēc solījuma pārtraukt cīņu ļāva 
rotai vienkārši doties prom. 4. rota tūdaļ pievie-
nojās 1. pulka galvenajiem spēkiem un turpināja 
uzbrukumu. Popova pārstāvji nepārtraukti sūtī-
ja savus sarunu vedējus un sagūstītos strēlniekus 
(pirms tam nolamājot par Mirbaha gvardi un boļ-
ševiku algotņiem), lai mēģinātu pārliecināt pār-
traukt uzbrukumu. Sakaru bataljona komandieris 
ziņoja par diviem atbrīvotajiem gūstekņiem, kuri 
«ieradās un stāstīja, ka viņus baroja un izmitināja 
kā viesus un apgājās ar viņiem ļoti delikāti». «Pēc 
saņemtajām ziņām, «popovieši» ļoti baidās no lat-
viešiem un vēlas ar viņiem izlīgt mierīgā ceļā.» 

1. pulks jau ap pulksten astoņiem rītā sasnie-
dza laukumu Morozova villas (tur bija izvietots 
Popova štābs) tuvumā. Strēlnieki nostājās ķēdē 
un gaidīja bruņumašīnu un artilērijas ierašanos. 
Popoviešu pēdējā aktīvā darbība bija trīs lielgaba-
la lādiņu izšaušana Kremļa virzienā, bet tie nekā-
dus nopietnus postījumus nenodarīja.

1. latviešu vieglās artilērijas divizions, kuram 
bija uzdots atbalstīt 1. pulka strēlniekus, 1918. 
gada jūlija sākumā vēl bija tikai pliks nosaukums. 
Tajā bija tikai viena baterija (vajadzēja būt trim), 
kuru sāka formēt tikai mēnesi pirms kaujām. Ba-
terijā bija divi lielgabali (vajadzēja būt četriem) 
un neviena zirga. Lai kaut kā nokļūtu uz pilsē-
tas centru, artilēristi aizņēmās dažus zirgus no 3. 
latviešu pulka. Artilēristi devās uzbrukumā kopā 
ar 1. pulka strēlniekiem. Virzoties pa šaurajām 
ieliņām, vietējie iedzīvotāji artilēristus apsaukāja 
par «latviešu draņķiem» un «sarkanajiem žandar-
miem». No logu palodzēm strēlnieku virzienā li-
doja arī pa kādam puķu podam, un kāds mēģinā-
ja izliet samazgas uz artilēristu galvām. Strēlnieki 
atbildēja ar draudiem atklāt uguni pa atvērtajiem 
logiem.

Pulksten astoņos no rīta, gandrīz vienlaikus 
ar 1. pulka strēlniekiem, artilēristi bija nokļuvu-
ši Popova štāba tuvumā. Vienu lielgabalu viņi uz 
saviem pleciem uzstiepa uz tuvējās baznīcas lau-
kumiņa. Vada komandieris Kārlis Zauls vēlāk at-
cerējās: «Lielgabalu uzstādījuši, ierakām snuķi, lai 
šaujot nelēkā, tad pavērsām stobru pret Morozo-
va nama kreiso malējo logu, kur, kā bijām dzirdē-
juši, atrodoties eseru štābs.» Līdzās artilērisitiem 
stāvēja 1. pulka strēlnieku ķēde.

Artilēristiem bija telefona sakari ar savu bāzi 
Hamovņiku kazarmās. Pie Kristus Glābēja ka-
tedrāles telefona vads bija savienots ar Skļanska 
kabinetu. Artilēristi ziņoja par lielgabala uzstādī-
šanu un lūdza atļauju sākt šaut. Pēc baterijas ko-

mandiera Eduarda Bērziņa liecības, Skļanskis ne-
ļāva sākt šaušanu, sakot, ka ir jānogaida un jāsāk 
pārrunas ar eseriem. To pašu apliecina arī Vācie-
tis. Viņam Dūdiņš telefoniski ziņojis, ka lielgabals 
pretī Popova štābam uzstādīts. To uzzinot, Mura-
lovs spēris vairākus soļus Vācieša virzienā un pa-
ziņojis: «Bet šaut jūs nešausit!» Blakus stāvošais 
Podvoiskis paraustījis plecus un dīvaini pasmai-
dījis.

Kāpēc vadība kavējās dot atļauju atklāt ugu-
ni? Iespējams, šajā laikā notika kādas politiskas 
spēles, bet varbūt vadība bažījās par to 30 aug-
sta ranga ķīlnieku likteni, kuri atradās Popova ro-
kās. Artilēristi gandrīz trīs stundas bija pavadījuši 
bezdarbībā, līdz Eduards Bērziņš neizturēja un uz 
savu atbildību pavēlēja atklāt uguni. Vācietis gan 
atmiņās uzstāj, ka tieši viņš, pārkāpjot Muralova 
norādījumu, sagrābis telefona klausuli un pavēlē-
jis: «Uguni! Uzbrukumā!»

Lai kurš arī būtu pieņēmis liktenīgo lēmumu, 
pusstundas laikā latviešu 1. baterijas 1. vada liel-
gabals izšāva aptuveni 60 lādiņu Morozova villas 
virzienā. Kāds no lādiņiem trāpīja eseru sēžu zā-
lei līdzās esošās istabas logā, kāds trāpīja bēniņos, 
kur atradās pretinieka ložmetējs, pārējie kapāja 
namu otrā stāva augstumā. Pulksten 11.30 lielga-
bals apklusa.

Pēc iznīcinošās artilērijas uguns, kas sagrāva ne 
tikai Morozova namu, bet arī divas ēkas līdzās, 
sākās 1. latviešu strēlnieku pulka izšķirošais uz-
brukums. Ielauzušies izpostītajā Popova štābā, 
strēlnieki atrada tikai pārbiedētos ķīlniekus — visi 
ienaidnieki jau bija paspējuši aizbēgt. Strēlnieki 
ķērās pie plašā nama izlaupīšanas. Šeit viņi atra-
da ne tikai ložmetējus, munīciju, automobiļus un 
zirgus, bet arī ļoti daudz pārtikas, kuru strēlnieki 
steidzās nest prom uz savām mītnēm. Strēlnieku 
zaudējumi dumpja apspiešanā bija niecīgi — tikai 
viens kritušais un septiņi ievainotie. Vairāki des-
miti strēlnieku sadursmēs ar matrožu patruļām 
tika sagūstīti, bet vēlāk tos atbrīvoja. Latviešu ro-
kās operācijas laikā krita ap 250 pretinieka kara-
vīru, divi lielgabali, seši ložmetēji, 10 patšautenes 
un viena bruņumašīna.

Kreiso eseru vajāšana
Popova nodaļas sakaušanu paveica galvenokārt 

latviešu strēlnieki, bet vajāja jau pavisam citi spē-
ki — dažādas Maskavas garnizona daļas un vietē-
jās sarkangvardu vienības. Vajāšanā gan piedalījās 
dažas nelielas strēlnieku grupas vairākos smaga-
jos automobiļos no sakaru un inženieru bataljo-
niem, kuri nebija piedalījušies kaujā. 9. pulks at-
teicās piedalīties pretinieka vajāšanā, bet 1. pulks 
bija pārāk aizņemts ar laupīšanu. Vajāšana sākās 
tikai stundu vai divas pēc Popova galveno spēku 
aizbēgšanas.

Popova vīri bēga prom no Maskavas pa Ņiže-
gorodskas dzelzceļa līniju uz ziemeļiem un pa 
Vladimiras šoseju. Šeit vajātājiem izdevās sagūs-
tīt aptuveni 300 pretinieku, bet nākamajā dienā 

Jānis Šiliņšvēsture Pačamdiet eserus, kā pienākas!
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Latviešu strēlnieki 
Maskavā pie Lielā 
teātra, kur noritēja 
Viskrievijas V padomju 
kongress. Tā gaitā 
atklāti sadūrās 
boļševiku un kreiso 
eseru partiju uzskati. 
Kongresu apsargāja 
latviešu strēlnieku rota 
un ložmetēju komanda 
ar 10 ložmetējiem.

Maskavā un pilsētas apkārtnē — vēl ap 400. Po-
povam un vairākiem viņa tuvākajiem līdzgait-
niekiem izdevās aizbēgt. Izglābās arī abi Mirbaha 
slepkavas. Boļševiki notvēra agrāko Dzeržinska 
vietnieku Vjačeslavu Aleksandroviču (īstajā vār-
dā Pjotrs Dmitrijevskis), kuru kopā ar citiem 12 
Popova vienības sagūstītajiem karavīriem nošāva.

Tūlīt pēc ziņas saņemšanas par kreiso eseru sa-
celšanos Maskavā boļševiki atbruņoja oponen-
tiem lojālās vienības arī Petrogradā, Vitebskā, 
Vladimirā, Oršā un citviet. Petrogradas eseru gūs-
tīšanā piedalījās 6. latviešu strēlnieku pulks un 7. 
pulka bataljons. 7. jūlijā viens 6. pulka bataljons 
ieņēma Oktobra dzelzceļa stacijas rajonu, bet otrs 
devās uz Pāžu korpusu, kur atradās eseru galve-
nie spēki. Līdzīgi kā Maskavā, arī šeit strēlnieki 
laida darbā lielgabalus, ko bija ieguvuši kā trofe-
jas kaujās Somijā. Pēc diviem trijiem precīziem lā-
diņu trāpījumiem, divu kritušo un divu ievainoto 
zaudēšanas eseri padevās. 7. pulka bataljons, pa-
stiprināts ar divām bruņumašīnām, pilsētā iera-
dās nākamajā dienā. Nekādas sadursmes ar ese- 
riem vairs nenotika, bija tikai jāuztur kārtība. To-
mēr neuzmanības dēļ pulks pamanījās ciest prā-
vus zaudējumus. Viena no bruņumašīnām uz ie-
las uzbrauca kādam baļķim. Trieciena rezultātā 
kādam strēlniekam no kabatas izkrita rokas gra-
nāta, nogalinot trīs un ievainojot piecus strēlnie-
kus. 

Izskaņa
Lai izrēķinātos ar kreisajiem eseriem, boļše-

vikiem bija nepieciešama tikai 21 stunda. Iespē-
jams, ja nebūtu notikusi vilcināšanās ar koman-
diera izvēli, operācija būtu beigusies astoņas 
stundas agrāk. Patiesību sakot, eseru dumpis va-
rēja arī nemaz nenotikt, ja Maskavas koman-
dantūra un čeka būtu pievērsusi lielāku vērī-
bu brīdinājumiem par iespējamo sacelšanos. 
Droši vien vēsturnieki vēl ilgi strīdēsies, vai krei-
so eseru dumpis bija nepārdomāta kreiso eseru 
plāna, boļševiku provokācijas vai ārvalstu izlūk-
dienestu darbības rezultāts. Jebkurā gadījumā lat-
viešu strēlniekiem šajā operācijā bija liela, pat iz-
šķiroša loma, un šī notikuma rezultātā Krievijas 
liktenis — tajā nostiprinoties boļševiku diktatoris-
kajai varai — bija izlemts uz veseliem 70 gadiem. 

Pulkvedi Vācieti pāris dienas pēc dumpja ap-
spiešanas nozīmēja par Austrumu frontes ko-
mandieri, bet latviešu strēlnieki ieguva fanātisku 
Ļeņina atbalstītāju reputāciju. Tiesa, tas bija tikai 
ārējs tēls, kuram neticēja ne Vācijas specdienesti, 
ne Lielbritānijas izlūki. Anglis Sidnijs Railijs, kurš 
nemieru laikā pabija Popova štābā, pēc nepilniem 
diviem mēnešiem piedalījās pārgalvīgā mēģinā-
jumā piekukuļot Bērziņu un pierunāt latviešu 
strēlniekus vērst ieročus pret Ļeņina valdību. Jā, 
to pašu Eduardu Bērziņu, kurš bija devis pavēli 
atklāt uguni pa Morozova namu. Ê

Jānis Šiliņšvēsture Pačamdiet eserus, kā pienākas!
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Pirms vairākiem gadiem iegādājos vācu autora 
Kurta Klūges romānu Burvju vijole (tirāža — 2500 
eksemplāru) — rakstnieka Anšlava Eglīša 1944. 
gada 29. marta dāvinājumu 35 gadu jubilejā viņa 
vienaudzim Knutam Lesiņam, toreizējam Rīgas 
operas dramaturgam, rakstniekam. Lakoniskajā 
veltījuma ierakstā norādīti tikai dāvinātāji un ad-
resāts ar paša Anšlava Eglīša un viņa dzīvesbiedres 
mākslinieces Veronikas Janelsiņas krēslainajām 
ilustrācijām litogrāfijas tehnikā. Padomju karaspē-
kam tuvojoties Rīgai, visi trīs tā paša gada rude-
nī devās prom no Latvijas. Anšlavs Eglītis, līdzīgi 
daudziem, kas sāka bēgļu gaitas, domāja, ka savā 
dzīvoklī atgriezīsies drīz. Līdzi paņēma tikai pašas 
nepieciešamākās lietas, Tomsona ielas 21. nama 17. 
dzīvokļa rakstāmgalda atvilktnē atstājot pat nepa-
beigtās lugas Kazanovas mētelis manuskriptu. Grā-
mata ar Anšlava Eglīša autogrāfu mudināja domāt 
par aizbraucēju atstāto privāto bibliotēku likteni. 

Rakstot pētījumu Rīgas dzīvokļu «likumīgā» izlau-
pīšana (1944—1949) un vairākus gadus regulāri 
strādājot Latvijas Valsts arhīvā, iepazinu desmi-
tiem aprakstu par Rīgas centra dzīvokļos atstā-
to tā saukto «bezsaimnieka mantu», kur pavīd arī 
agrākajiem iemītniekiem piederošās grāmatas. To 
liktenis bija atšķirīgs no pārējās iedzīves, kas līdz 
ar dzīvokļiem nonāca jauno iemītnieku (parasti 
iebraucēju — liela skaita padomju militārpersonu 
un represīvo orgānu darbinieku) īpašumā vai tika 

pārdotas «Gorpromtorga» jeb Rīgas pilsētas rūp-
niecības preču tirdzniecības uzņēmuma veikalos 
(tādējādi padomju vara risināja pēckara gados ne-
nopērkamo mēbeļu un citu ikdienā nepieciešamu 
priekšmetu sagādes problēmas). 

Par «bezsaimnieka mantu» atzina īpašumu, vēr-
tības un naudas līdzekļus, kuru īpašnieks, lai arī 
viņa vārds, uzvārds varas iestādēm bija zināms, 
«pametis PSRS robežas bez attiecīgo orgānu atļau-
jas vai no dotās vietas devies nezin kur» — Latvijā 
to attiecināja gan uz Vāciju vai Gotlandi devušos 
iedzīvotāju mantu, gan uz to cilvēku īpašumu, kas 
kara beigas sagaidīja Kurzemē. 

Normatīvie akti 
Kas un kā darāms ar bēgļu gaitās devušos man-

tu, noteica PSRS normatīvie akti. Divi būtiskākie 
no tiem — «Nolikums par nacionalizētas, konfis-
cētas, bezmantinieku un bezsaimnieka mantas 
uzskaites kārtību» (tā oriģinālnosaukums: Поло-
жение о порядке учёта и исполъзования национали-
зированного, конфискованного, выморочного и без-
хозяйного имущества), ko pieņēma PSRS Tautas 
komisāru padome 1943. gada 17. aprīlī, un to pa-
pildinošā PSRS Finanšu tautas komisariāta 1943. 
gada 31. maija instrukcija Nr. 311 «Par Nolikuma 
par nacionalizētas, konfiscētas, bezmantinieku un 
bezsaimnieka mantas uzskaites un izlietošanas 
kārtību piemērošanu» (tā oriģinālnosaukums: Ин-
струкция Наркомфина CCCP от 31 мая 1943 г. 
№ 311 по применении Положения о порядке учёта 
и исполъзования национализированного, конфиско-
ванного, выморочного и безхозяйного имущества). 
Šos dokumentus, kuru kopijas, šķiet, Latvijā nav, 
necerēti izdevās nopirkt no Krievijas Federācijas 
Valsts arhīva gadā, kad Krievija Ukrainai atņēma 
Krimu. 

Nolikumā bija noteikts, ka «no privātās apgro-
zības izņemtā manta» pēc tās aprakstīšanas un 
nocenošanas bez atlīdzības tiek nodota PSRS vai 
savienoto republiku orgāniem, kas «pārzina šāda 
veida īpašumu izmantošanu», piebilstot, ka «šo 
priekšmetu uzskaiti un nodošanas kārtību nosa-
ka PSRS Finanšu tautas komisariāts, saskaņojot ar 
attiecīgajiem tautas komisariātiem». 

Vairākos paragrāfos bija izklāstīts, kā atstātais 
jāvērtē. Atklājot starp uzskaitē ņemto mantu se-
natnes un mākslas priekšmetus un citus priekš-
metus, kam var būt vēsturiska, muzejiska vai 
zinātniska vērtība, tos vispirms vētīja īpaša ek-
spertu komisija. Uz šī paragrāfa pamata daži pri-
vāti mākslas darbu krājumi pirmajos pēckara ga-
dos nonāca Latvijas PSR Valsts Latviešu un krievu 
mākslas muzejā (tagad Latvijas Nacionālajā māk-
slas muzejā). Protams, paturams prātā, ka pirma-
jos pēckara gados kultūras vērtību izpratne krietni 
atšķīrās no mūsdienām. 

Dzīvokļos palikušās grāmatas un dokumenti 
vispirms nonāca pašvaldību finanšu orgānu pārzi-
ņā. Nolikumā bija akcentēts — «ja īpašumā ietilpst 
grāmatas, rokraksti, projekti, rasējumi, piezīmes, 

Jānis Kalnačs 

Grāmatas — 
«bezsaimnieka 
īpašums» 
Sarkanās armijas ieņemtajā 
Rīgā viena izdevuma vērtību 
pielīdzināja kilogramam lupatu
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vēstules u. c., it īpaši, ja tās piederējušas zinātnes 
darbiniekiem, inženieriem, māksliniekiem, kom-
ponistiem vai literātiem, finanšu orgāniem jā-
pieņem visi mēri, lai šos priekšmetus pilnībā sa-
glabātu un attiecīgās iestādēs un organizācijās 
noskaidrotu, vai šiem priekšmetiem nav vēsturis-
kas, zinātniski tehniskas, literāri mākslinieciskas 
vai muzejiskas vērtības». Droši vien tam bija no-
zīme vienas otras vērtīgas kultūras liecības sagla-
bāšanā. 

Dokumentārie materiāli ar zinātniski vēsturisku 
nozīmi bez atlīdzības bija jānodod atbilstošajiem 
PSRS Iekšlietu tautas komisariāta (NKVD) valsts 
arhīviem, bet grāmatas un rokrakstus, kam nebija 
muzejiskas vai zinātniski mākslinieciskas vērtības, 

par samaksu bija uzdots pārņemt savienoto re-
publiku Tautas izglītības komisariātu bibliotēkām. 
Tādējādi var pieņemt, ka daļa rīdzinieku dzīvokļos 
atstāto un «finorgānu» aprakstīto grāmatu patie-
šām nonāca bibliotēkās. 

Kultūras vēsturnieks Gunārs Kušķis pirmajos 
pēckara gados strādāja par Rīgas Proletāriešu ra-
jona finanšu nodaļas kurjeru. Viņš atceras, ka no-
daļā bijusi aizslēgta telpa, kurā atradušās daudzas 
grāmatas. Reiz, izmantojot iespēju, viņš paņēmis 
sev dažus izdevumus par vēstures tēmām (žurnā-
la Aizsargs iesietu gada apkopojumu, kādu Latvie-
šu strēlnieka gadagrāmatu, Alberta Prandes sastādī-
to Piemiņas vainagu kritušiem varoņiem). Jāteic, tā ir 
diezgan izteiksmīga un simboliska izlase.

Kara virsprokurora, 
ģenerāļa Vernera Tepfera 
ģimene savā dzīvoklī Rīgā. 
1937. gada decembris. 
Foto - Atpūta
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Novērtējums naudā
Latvijas Nacionālā arhīva Valsts arhīvā atrodas 

vairāk nekā 3800 šādu lietu, kas galvenokārt attie-
cas uz 1944.—1945. gadu un skar tikai vienu — Rī-
gas Kirova — rajonu. Atšķirīga biezuma mapēs no 
dažām līdz vairākiem desmitiem lapu aprakstīti 
ļaužu dzīvokļos palikušās iedzīves likteņi pirma-
jos pēckara mēnešos un gados. Šajās neviena cita 
pētnieka iepriekš neskatītajās un joprojām pilnīgi 
neapgūtajās lietās ir arī personiski stāsti par to, kā 
tika pārlaistas kara beigas, par izmisīgiem centie-
niem pēckara apstākļos atgūt kaut daļu savas ie-
dzīves. 

Daudzu rīdzinieku dzīvokļos bija ne tikai kla-
vieres, palmas un mākslas darbi, bet arī pilni grā-
matu plaukti un skapji. Taču vienā otrā «bezsaim-
nieka» dzīvoklī nereti uzskaitīti tikai grāmatu 
skapji, etažeres un plaukti, bet ne grāmatas. 1944. 
gada 23. novembrī aprakstot mantu folklorista 
Krišjāņa Barona dēla, Latvijas Universitātes pro-
fesora Kārļa Barona dzīvoklī (Krišjāņa Barona ielā 
3-5), uzskaitīts gan «Grāmatu skapis — stikla dur-
vīm» (100 rubļu vērtībā), gan «Skapis — grāmatu, 
ar metāla apkalumiem» (60 rubļu vērtībā), bet grā-
matu tajā trūkst. Tāpat grāmatu nav ne uz Vāciju 
aizbraukušā ķirurga un mākslas darbu kolekcio-
nāra Osvalda Mača dzīvoklī (Brīvības ielā 1-6) pa-
likušās iedzīves aprakstā, lai gan tajā ietverti «grā-
matu plaukts, tumša ozola» (30 rubļu vērtībā) un 
«grāmatu skapis plaukts, 3 durvis, 3 plaukti, tumša 
ozola» (75 rubļu vērtībā), ne Kārļa Jēgera dzīvoklī 
(Raiņa iela 31-3), kur bija palicis tikai melns grā-
matu skapis (125 rbļ. vērtībā).

Grāmatas «bezsaimnieka mantas» aprakstīša-
nas aktos bieži atrodamas pašās beigās, nereti lī-
dzās aprakstītājiem maz interesējušiem mākslas 
darbiem. Parasti norādīja kopējo izdevumu skai-
tu, nepievēršot uzmanību atsevišķiem sējumiem. 
Vienas grāmatas vērtību ierasti pielīdzināja cenai 
par vienu kilogramu lupatu — vienu rubli, un ko-
pējo skaitu mēdza norādīt noapaļotos skaitļos.

Reti grāmatas novērtēja lētāk par minēto tak-
si kā 1944. gada 24. oktobrī, aprakstot zobārs-
tes Maigas Pauzules mantas (Marijas iela 30-12a) 
— 300 grāmatu nocenojot tikai par 200 rubļiem. 
Dažkārt tās novērtēja divreiz augstāk, piemēram, 
aprakstot F. Fimbera mantu (Raiņa bulvārī 31-3), 
kura diezgan plašo bibliotēku — 500 «dažādas grā-
matas, dažāda satura» ar piezīmi «zinātn. un pēt-
niec.» — atzina par 1000 rubļu vērtu. Alfrēda Kār-
ļa un Artura Ozoliņu (Ģertrūdes iela 24-14) ozola 
un riekstkoka finierētu brūnu grāmatu skapi atzi-
na par 300 rubļu, bet 75 dažādas grāmatas — par 
150 rubļus vērtām.

 Tikai retu reizi gadījās, ka grāmatas cena bija 
krietni augstāka par parasto rubli. 1944. gada 13. 
novembrī Hermaņa Vizuļa (Raiņa bulvārī 3-18) 60 
grāmatas novērtēja ar 150 rubļiem jeb divarpus 
rubļiem par vienu izdevumu. Līdzīgi mantas ap-
rakstītāji novērtēja arī notis, piemēram, Bruņinie-

ku ielā 71-3 aprakstot droši vien Rīgas radiofona 
čellistam Francam Vlašekam piederējušo 50 mu-
zikālo nošu materiālu, to kopējā vērtība noteikta 
pussimt rubļu apmērā. Naudas izteiksmē šim vēr-
tējumam gan nebija īpašas nozīmes.

Par grāmatu klāstu grūti ko spriest, jo pat to au-
tori iedzīves aprakstos reti kad pieminēti. 

500 grāmatu — raksturīgs daudzums
Mantu aprakstīšanas aktos uzskaitītās grāma-

tas ļauj spriest par rīdzinieku bibliotēku mēro-
gu. Daudziem tās bija pavisam nelielas. Arvīdam 
Runcim, kas dzīvoja Aspazijas bulvāra 9. nama 
19. dzīvoklī, bija vismaz 148 grāmatas, bet šī paša 
nama 23. dzīvokļa iemītniecei Alisei Bezovai tikai 
pussimts grāmatu. Tāpat pussimts grāmatu piede-
rēja Elfrīdai Caunei, kas bija dzīvojusi Ģertrūdes 
ielas 16. nama 9. dzīvoklī, bet piezīme «nolieto-
tas» acīmredzot apliecina, ka tās lasītas vairākkārt. 
Savukārt deju skolotāja N. Švanebaha sešu istabu 
dzīvoklī (Krišjāņa Barona ielā 5-1), kurā droši vien 
jau kāds bija viesojies pirms mantu aprakstīšanas 
komisijas, kas to apmeklēja 1944. gada 22. no-
vembrī («dzīvoklis atrasts nekārtībā, visas manas 
izvandītas un izsvaidītas, 7 logi izsisti»), aprakstī-
ja ne tikai vairākus grāmatu skapjus, bet arī 150 
grāmatas. Mazliet vairāk nekā nedēļu iepriekš tik-
pat lielā dzīvoklī Tērbatas ielā 20-10, kas bija cietis 
kara darbībā («virtuves logs bojāts, istabā griesti 
bojāti no granātas»), aprakstīja nezināmā virzie-
nā aizbraukušās Almas Biezās mantas (arī 200 vi-
ņas grāmatas). Neierasti maz — tikai 11 — grāma-
tu, kas, iespējams, piederēja kādam Launertam vai 
Launertei, bija palicis Tērbatas ielas 26. nama 15. 
dzīvoklī. 

Tā sauktajā «Rozīša namā» Lāčplēša ielā 52/54, 
kura īpašnieks pirms padomju okupācijas bija 
krāsu rūpnieks Eduards Rozītis un kurā dzīvoja 
vairāki pazīstami mākslinieki (Jānis Kuga, Ģederts 
Eliass, Alberts Prande, Oto un Marta Skulmes, Jā-
nis Liepiņš), 36. dzīvoklī, kur ar padomju varas 
izsniegtu orderi bija apmeties Pēteris jeb Pjotrs 
Lavrušins, notika «nezināmā virzienā aizbrauku-
šā Bruno Ulpes mantas» aprakstīšana, to skaitā 
500 labi uzturētu grāmatu fiksācija. Starp 37. dzī-
voklī dzīvojušā, šķiet, diezgan turīgā Leimaņa 46 
mantas vienībām 6685 rubļu vērtībā kā pēdējās 
uzskaitītas 550 grāmatas. To tālākais liktenis nav 
droši zināms, jo 1950. gada 13. janvārī tās izslēgtas 
no mantu aprakstīšanas akta kā nederīgas. 

Grāmatas aprakstītas arī vairākos Marijas ielas 
30. nama dzīvokļos. 6. dzīvoklī aprakstīja advo-
kāta Ādolfa Ozoliņa mantu, arī 200 grāmatas, 33. 
dzīvoklī uz Liepāju aizbraukušā Mitrēvica iedzīvi, 
arī 100 grāmatas, pie kurām piezīme, ka tās kaut 
kam vai kādam nodotas. Tajā pašā virzienā aiz-
braukušā ekonomisko zinātņu kandidāta Indriķa 
Strupes, kurš dzīvoja nama 42. dzīvoklī, bibliotē-
kā bija piecreiz vairāk jeb pustūkstotis grāmatu. 
Ieraksts dokumentā apvilkts ar zilu krāsu, iespē-
jams, norādot, ka tās izņemtas. 
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Vairākkārt mantu aprakstīšanas aktos minētās 
aptuveni 500 grāmatas var uzskatīt par diezgan 
raksturīgu daudzumu izglītotu personu bibliotē-
kās pirmskara un kara gadu Rīgā. 

Konkrētas grāmatas norādītas tikai atsevišķos 
mantas aprakstīšanas aktos. Aprakstot Paulam 
Brunovskim piederējušās grāmatas Stabu ielas 25. 
nama 18. dzīvoklī, īpaši izcelta Latviešu konversā-
cijas vārdnīca (kurai gan trūcis 8. un 17. sējuma), 
kas pēc pārcenošanas palika dzīvokļa jaunā ie-
mītnieka Latvijas PSR prokurora vietnieka Ivana 
Dzeņa atbildīgā glabāšanā.

Brāļiem Alfrēdam Kārlim un Arturam Ozoli-
ņiem, kas droši vien aizbrauca uz Vāciju, dzīvoklī 
Ģertrūdes ielā 24-14 starp mantām atradās arī 75 
dažādas grāmatas. Par tām sastādīts atsevišķs akts, 
kurā grāmatas raksturotas mazliet sīkāk: minēti 
gan seši Latviešu konversācijas vārdnīcas sējumi, 
gan pirmskara Latvijā ārkārtīgi populārā norvēģu 
rakstnieka Knuta Hamsuna Grāmatu drauga izdoto 
kopoto rakstu 14 sējumi. 

Stabu ielas 25. nama 23.a dzīvoklī aprakstīja 
«Krollem, kas aizb. uz Vāciju», piederējušo man-
tu. Starp 22 vienībām 1195 rbļ. vērtībā ar nr. 20 ie-
rakstīta «vācu konversāc. vārdnīca» (sējumu skaits 
gan liek domāt, ka tā tomēr bija Latviešu konver-
sācijas vārdnīca, bez pēdējā pirms padomju oku-
pācijas iznākušā 21. sējuma), nr. 21. «Franču valod. 
Alezander Dumas Les Trois Mausguetaires» (grāma-
tu pārsteidzoši lielais skaits (40) liek domāt, ka tie 
ir franču vēsturisko piedzīvojumu romānu auto-
ra rakstnieka Aleksandra Dimā tēva kopotie raks-
ti), bet sarakstu noslēdz 35 «Dažad grāmat. (Latu 
romāni)» 35 rubļu vērtībā. Rūdolfa Blaumaņa ie-
las 17. nama 9. dzīvoklī aprakstīja gan brūnu grā-
matu skapi, gan tajā esošās grāmatas vācu, angļu, 
latviešu, krievu un citās valodās, kas pirms tam, 
spriežot pēc citiem aprakstītajiem priekšmetiem, 

piederēja ārstam Neiburgam vai ārstei Neibergai. 

Dažu kultūras darbinieku bibliotēkas 
Mantu aprakstīšanas akti ļauj ielūkoties arī 

bēgļu gaitās devušos arhitektu, mākslinieku un 
rakstnieku dzīvokļos neilgi pēc tam, kad ilgga-
dējie iemītnieki tos atstājuši. Arhitekta Aleksand-
ra Klinklāva, kurš 1944. gada 23. augustā bija de-
vies uz Vāciju, «bez uzraudzības atstātajā» dzīvoklī 
(Brīvības ielā 4/6-28) palikusī manta aprakstīta 
divreiz. 18. oktobrī tajā atradās ne tikai viņa pa-
matīgi nolietotais (40%) zīmējamais galds, Steinway 
flīģelis, divi rakstāmgaldi, bērnu gultiņa, bet arī 
trīs grāmatu skapji ar 150 grāmatām, kuras vairs 
nav minētas detalizētāk sastādītajā 1945. gada 17. 
februāra aktā, kad valsts fondos ieskaitīja arhitek-
ta iedzīvi, ko sākumā nodeva glabāšanā šī dzīvok-
ļa jaunajam iemītniekam Latvijas PSR komunālās 
saimniecības tautas komisāra pirmajam vietnie-
kam Arvīdam Pumpuram. 

Gleznotāja Jūlija Jēgera dzīvoklī (Ģertrūdes ielā 
32-19) palikušo iedzīvi aprakstīja 1944. gada 28. 
novembrī, aktā līdz ar diviem molbertiem, vairā-
kām nepabeigtām gleznām, to rāmjiem, Jāņa Plēp-
ja kokgrebumiem iekļaujot arī «apm. 100 grāma-
tas». Savukārt gleznotāja Augusta Annusa dzīvoklī 
(Stabu ielā 32-2), kurā palikušo mantu aprakstīja 
1944. gada 15. novembrī, bija palicis ne tikai lielāks 
skaits gleznu, bet līdz ar 12 apavu pāriem («6 veci 
nolietoti») arī 300 grāmatas, kas nonāca Latvijas 
PSR Padomju mākslinieku savienības rīcībā. 

Dramaturga Mārtiņa Zīverta trīsistabu dzīvok-
lī (Stabu ielā 25-24) mantu — kopumā 33 vienības 
1303 rubļu vērtībā — aprakstīja 1944. gada 9. no-
vembrī, kamēr viņš pats vēl atradās Kurzemē. Sa-
rakstu noslēdz 277 grāmatas, kas notaksētas par 
vienu rubli gabalā, astoņas «dažādas kungu kakla-
saites», kuru kopējā vērtība viens rublis, un divas 
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tenisa raketes piecu rubļu vērtībā. Mārtiņa Zīverta 
grāmatas ar Kirova rajona pilsētas finanšu noda-
ļas ziņu 1945. gada 2. martā nodeva Valsts vēstures 
bibliotēkai (tagad LU Akadēmiskajai bibliotēkai).

Mājās palikušo atcerējās trimdinieki, kam pie-
trūka Latvijā pamesto bibliotēku. Vēl vairākus 
gadu desmitus pēc kara iecienītā bērnu grāmatu 
ilustratore Margarita Kovaļevska vēstulē Jānim 
Gorsvānam atminējās kādu neilgi pirms aizbrauk-
šanas Liepājā satiktu vīru — «laikam pēc ama-
ta skolotājs, varbūt Liepājas avīzītes darbinieks». 
«Viņam nebija nekā cita kā tikai pilni plaukti ar 
grāmatām. Viņš tās rādīja man un raudāja. Visas 
jāpamet likteņa varā. Visas! — Un — mēs abi labi 
sapratāmies.» 

Aprakstīto grāmatu liktenis 
Daudzu rīdzinieku dzīvokļu lietās atrodamas 

ziņas, ka to jaunajiem iemītniekiem liekās un oku-
pācijas režīmam bieži aizdomīgās vai kaitīgās grā-
matas nodotas Latvijas PSR Valsts bibliotēkai (ta-
gad Latvijas Nacionālajai bibliotēkai). 

1945. gada 21. aprīlī tika sastādīts operdziedo-
ņa Riharda Pelles 950 grāmatu pārņemšanas akts. 
Kamēr viņš pats kara beigas sagaidīja Kuldīgā, viņa 
dzīvoklī Rīgā (Krišjāņa Barona ielā 5-6) apmetās 
citi, un iedzīvi atgūt neizdevās. Savukārt grāma-
tu pārņemšanas lietai, kā parasti, detalizēts to sa-
raksts netika pievienots. «Visas grāmatas ārzemju 
valodā» un dažādi žurnāli pagaidām palika dzī-
vokļa jaunās iemītnieces Vedemejevas pārziņā, 
kas latviski sastādīto aktu atteicās parakstīt. 

Šī paša nama 3. dzīvoklī, kur agrāk dzīvoja zvē-
rināts advokāts Armīns Rūsis, mantas aprakstīša-
nas brīdī 1944. gada 25. oktobrī atradās «ozolkoka 
tumšas krāsas grāmatu skapis, divas durvis — stik-
la (pilns ar grāmatām)». Nākamā gada 20. martā 
viņa 1050 grāmatas ar Rīgas pilsētas finanšu no-
daļas vadītāja Kārļa Slaidiņa «atļauju no 30. nov. 
1944. g.» nodeva Valsts bibliotēkai. 

Kā liecina piezīme «nodotas NGbb» 1944. gada 
31. oktobra mantu aprakstīšanas aktā par dzīvok-
li Raiņa bulvārī 17-4, LPSR Valsts bibliotēkai no-
dotas 200 zvērināta advokāta Alfrēda Segliņa grā-
matas. Turpat nonāca 500 (450 medicīniska satura 
grāmatas un 50 «dažādas» grāmatas), kas piede-
rēja ārstam Andrejam Ozoliņam (Krišjāņa Baro-
na ielā 37-1); 300 grāmattirgotāja Augusta Raņķa 
(Rūdolfa Blaumaņa ielā 17-11) grāmatas; padom-
ju varas represētā zvērināta advokāta un politi-
ķa Mārtiņa Antona (Krišjāņa Barona ielā 7/9-4) 
ap  300 grāmatām un 200 brošūrām, kas mantu 
aprakstīšanas aktā raksturotas kā «tiesliet. liku-
mi»; Krišjāņa Barona ielas 5. nama 10. dzīvoklī 
palikušās A. Siliņa 200 grāmatas, kāda Rozīša (Lā-
čplēša iela 52/54-1) 200 «dažādas» grāmatas, pus-
tūkstotis no droši vien skolotājas Paulīnes Alksnes 
(Stabu ielā 29-49) apmēram 500 «bērnu un skolas 
grāmatām» un 300 «grāmatām, lielāko daļu franču 
un angļu valodā» un citiem piederējuši izdevumi. 

Sarežģītāks un dramatisks bija Alfrēda Sausnes 

— bibliofila un literāta, biogrāfisko monogrāfiju 
par komponistu Emīlu Dārziņu un tēlnieku Ogis-
tu Rodēnu autora, 1951. gadā par buržuāziskajā 
nacionālismā un dalībā pretpadomju sanāksmēs 
apsūdzētās inteliģentu grupas (Fridrihsons, Lase, 
Silmale u. c.) dalībnieka — bibliotēkas liktenis. 
Vācu okupācijas gados viņš īrēja telpas Krišjāņa 
Valdemāra ielas 8. nama 13. dzīvoklī. Kara beigas 
piedzīvoja Kurzemē. Kad Alfrēds Sausne atgriezās 
Rīgā, viņa manta bija aprakstīta un 400 grāmatu 
1945. gada 13. martā nonākušas LPSR Valsts bib-
liotēkā. Lai arī Sausne, skaidrojot savu situāciju, 
attapīgi vai izmisīgi centās atsaukties uz jaunās 
varas presi, taisnojās, ka neesot bēdzis no padom-
ju varas, bet vācieši viņu vardarbīgi aizveduši, kā 
arī sameklēja dokumentus un lieciniekus, kuru 
vidū bija diriģents Leonīds Vīgners, komponists 
Pēteris Barisons, aktieris Arnolds Stubavs un Rī-
gas Mūzikas skolas direktors profesors Nikolajs 
Vanadziņš, un viņi apliecināja, ka aprakstītā man-
ta ir godīgi iegādāta, viņam neizdevās to atgūt. 
Sausne nesaņēma pat Valsts bibliotēkā nonākušās 
grāmatas, par kurām 1945. gada 25. oktobrī uz-
rakstīja lūgumu LPSR finanšu tautas komisāram 
Arnoldam Tabakam, lūdzot «lēmumu arī manas 
bibliotekas (apm. trīsi tūkstoši (3000) sējumu) 
lietā, kuras tobrīd atrodas aiz nejaušības savrup, 
nesaplūdinātas ar pārējām», un uzsverot, ka viņš 
rakstot «darbu par krievu mūziķi Skrjabinu» un, 
lai varētu turpināt literāro darbu, viņam nepiecie-
šamas «attiecīgas grāmatas, kuras esmu krājis no 
saviem ierēdņa ienākumiem vairāk kā piecpad-
smit gadus». Jāpiebilst, ka Sausnes zaudēto grā-
matu skaits krietni pārsniedza to daudzumu, kas 
nonāca bibliotēkā. 

Par grāmatu savākšanas vērienu liecina I. Obra-
mas raksts žurnāla Padomju Latvijas Skola 1945. 
gada 3. numurā, kurā apkopoti dati par Latvijas 
PSR bibliotēku paveikto no padomju varas at-
griešanās brīža līdz pavasarim. «Valsts vēsturiskā 
bibliotēka parādījusi teicamu aktivitāti, savācot ap 
80 000 bezsaimnieka grāmatu. Misiņa bibliotē-
ka ieguvusi ap 7500, neieskaitot sīkdarbus. Valsts 
republikāniskā bibliotēka pārņēmusi savā rīcībā 
ap 60 000 eks.» Tas noteikti nav viss savāktais, jo 
LPSR Valsts bibliotēka «bezsaimnieka grāmatas» 
turpināja vākt arī 1945. gada turpmākajos mēne-
šos. Nav gan šaubu, ka to lielākā daļa tika iznīci-
nāta. 

Habent sua fata libelli — katrai grāmatai ir savs lik-
tenis. Šis seno romiešu izteiciens bieži piesaukts 
arī 20. gadsimta vēstures kontekstā. Latvijas grā-
matu liktenis atspoguļo to, kas notika Otrā pasau-
les kara noslēgumā: grāmatas, tāpat kā cilvēki, tika 
deportētas, «ieslodzītas», aizvestas bēgļu gaitās un 
iznīcinātas, jo atzītas par padomju režīmam kaitī-
gām vai nevēlamām. Vienlaikus režīms neaizmirsa 
par šo procesu grāmatvedību, kas, lai arī nepilnīga, 
tomēr glabā dokumentālas liecības par padomju 
terora izpausmēm intelektuālajā sfērā un var par 
tām pavēstīt šodienas cilvēkam. Ê
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Baltijas vācietis, kurš pieņēma lēmumu kļūt 
par latvieti, 19. gadsimta otrajā pusē iesaistījās 
nacionālās atmodas kustībā, kļūdams par vienu 
no tās līderiem, bet mūža beigās pēc 1905. gada 
revolūcijas atsacījās no latviskās pārliecības un 
emigrēja uz Vāciju — šādi vienā teikumā var iz-
klāstīt advokāta un žurnālista Aleksandra Vēbe-
ra (1848—1910) dzīves nozīmīgākos pagrieziena 
punktus, kas padara viņu par vienu no intriģē-
jošākajām un paradoksālākajām personībām 
latviešu kultūras vēsturē. Nav arī iespējams ap-
spriest Rīgas Latviešu biedrības (RLB) un latvie-
šu nacionālās preses vēsturi, nepieminot Vēbera 
nopelnus. 

Vēberam piemīt īpaša vieta latviešu un vācbal-
tiešu attiecību vēsturē, tomēr 20. gadsimtā viņš 
pamazām ticis aizmirsts.1 Kas bija Aleksandrs 
Vēbers, un kā viņa dzīves stāsts spēj pavērt jau-
nu skatījumu uz Baltijas vāciešiem — un kāpēc 
mums vērts par viņu domāt šodien?

Interese par latviešiem
Vēbers dzimis Kurzemes vācu mērnieka ģime-

nē, viņa senči bija ieceļojuši Baltijā 16. gs. Vēbe-
ru ģimene piederēja pie Baltijas vācu vidusšķiras 
(attāla radniecība Vēbera māti saistīja ar vēlā-
ko Krievijas premjerministru Sergeju Viti), sa-
vukārt tēva mērnieka profesija lika bieži mainīt 
dzīvesvietu. Vēbers atcerējās, ka latviešu valodu 

(kā daudzi vācbaltieši laukos) bērnībā apguvis vēl 
pirms vācu valodas un intereses rašanos par lat-
viešu kultūru saistīja ar pavisam agru bērnību, 
kad viņa ikdiena aizritēja latviešu vidū. Pavisam 
noteiktā emocionālā gultnē šo interesi ievirzīja 
pusaudža gadu lasāmviela — vācbaltiešu vēstur-
nieku Oto fon Rūtenberga un Oto fon Mirbaha 
darbi par Baltijas vēsturi, kurus vēlāk papildināja 
Garlība Merķeļa raksti un Pēterburgas Avīzes, kas 
piešķīra jaunu kontekstu Vēbera pieredzētajiem 
poļu nemieriem un to apspiešanai 19. gs. 60. ga-
dos, kad viņš kopā ar ģimeni dažus gadus dzīvoja 
Viļņā. Senlatviešu vadoņi līdzās hercogam Jēka-
bam vai Aizkraukles baronam Šulcam-Ašerāde-
nam kļuva par Vēbera varoņiem. «Savāds noti-
kums tas gan bij,» atzīst Vēbera biogrāfs Kārlis 
Kundziņš. «Vācu jauneklis tā sajūsminājās priekš 
latvietības, ka taisni iestājās viņas vidū, kamēr 
līdz tam gandrīz ikviens vairāk izkopies latvie-
tis pārgāja vāciešos.» Vecāki daudz neraizējās par 
Vēbera latviskajām interesēm, kamēr citi radinie-
ki, vērojot tālākos notikumus, bija vilšanās un sa-
šutuma pilni. 

Atgriežoties Kurzemē, Vēbers sāka mācības 
Jelgavas ģimnāzijā, kur viņam neveidojās tuvāki 
kontakti ar vācu skolasbiedriem, jo brīvo laiku 
jauneklis pavadīja kopā ar latviešiem, starp ku-
riem bija arī vēlākais RLB vadītājs Krišjānis Kal-
niņš. Skolēni sāka tikties, lai kopā studētu latvie-
šu valodu (ko Vēbers jau bija sācis aizmirst) un 
vēsturi, lasītu nesen slēgto Pēterburgas Avīžu ek-
semplārus. «Iededzies priekš latviešu tautas lie-
tas, drīz pārliecinājos, ka latviešu vajadzības un 
labumi ik reizes nesakrīt ar to, ko šejienes vācieši 
atzīst un dēvē par savām interesēm, bet dažreiz 
pat diezgan cieši saduras ar tām,» vēlāk atcerējās 
Vēbers. «Kad nu mana sirds mani vilka latviešu 
pusē un kad mans prāts mani mācīja, ka tur mek-
lējama taisnība, tad nekaunējos droši un stingri 
stāties latviešu pusē.» 

Skolasbiedru lokā Vēbera agrīnās pusaudzis-
kās fantāzijas par kristianizācijas laika teiksmai-
no latviešu cilšu varonību varēja pāraugt konkrē-
tās nākotnes profesionālā aicinājuma iecerēs. Ar 
Varaidošu Zandera pseidonīmu viņš sāka pub-
licēties Baltijas Vēstnesī, sacerēdams rakstus par 
vēsturi, kā arī dzejoļus, kuros tautiskā romantis-
ma noskaņas mijās ar sentimentālu mīlas liriku. 
Tika pieņemts lēmums studēt vēsturi un valod-
niecību, sākumā dodoties uz Tērbatu, vēlāk stu-
dijas turpinot Maskavā un Pēterburgā — visās ša-
jās universitātēs Vēbers aktīvi iesaistījās latviešu 
studentu pulciņos, paralēli turpinādams aktīvi 
publicēties Baltijas Vēstnesī.

Jau kā ģimnāzists viņš bija sācis sarakstīties 
ar Krišjāni Valdemāru, uzturējis ciešus kontak-
tus ar Ādolfu un Teodoru Alunāniem, savukārt 
Tērbatā sadraudzējās ar Ati Kronvaldu. Šajā dzī-
ves posmā viņa nākotnes ceļi bija atvērti — viņš 
būtu varējis kļūt par rakstnieku vai vēsturnieku. 
Taču latviešu valodu Vēbers nekad neapguva tik 
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brīvi, lai nopietni koptu savas dzejnieka ambīci-
jas; laikabiedri atcerējās, ka latviski viņš runājis 
ar «pasmagu mēli». Galu galā Vēbers atteicās no 
vēstures un filoloģijas un atgriezās Rīgā, absol-
vējis universitāti kā advokāts. Studiju laikā viņš 
pārgāja latviešu draudzē — var teikt, ka šī rīcība 
līdz galam noslēdza Vēbera asimilāciju latviešu 
vidū, ja ņem vērā, cik liela draudzes izvēlei tolaik 
bija nozīme nacionālās piederības izjūtā. Skaidrs, 
ka, nepiederot pie vācu elites, Vēbers maz zau-
dēja, asimilējoties starp latviešiem, jo ieguva 
daudz plašākas iespējas nekā tad, ja būtu darbo-
jies hierarhiskajā Baltijas vācu sabiedriskajā dzī-
vē. Skaidrot Vēbera izvēlēto dzīves ceļu tikai ar 
«maka patriota» apsvērumiem, kā to darīja vācu 
oponenti, gan būtu vienpusīgi — par to liecina 
viņa turpmākā darbība.

Kultūras un zinātnes dzīves organizētājs
Vēbers iesaistījās RLB un pēc konflikta ar Bal-

tijas Vēstneša redaktoru Bernhardu Dīriķi nodi-
bināja savu laikrakstu Balss. Dažus gadus vadījis 
RLB Teātra komisiju, 1879. gadā viņš kļuva par 
RLB Zinību komisijas (ZK) vadītāju. Turpmāko 
20 gadu garumā kā žurnālists un latviešu kul-
tūras dzīves organizētājs viņš varēja jaunā formā 
atgriezties pie saviem agrākajiem profesionāla-
jiem sapņiem. Nekļuvis ne par dzejnieku, ne par 
folkloristu, vēsturnieku vai valodnieku, Vēbers 
aktīvi sekmēja visu šo nozaru attīstību latviešu 
nacionālajā kultūrā, kas šajos gados piedzīvoja 
strauju izrāvienu. Tieši laikā, kad Vēbers vadīja 
ZK, pastiprinājās folkloras vākšana, par ko viņš 
regulāri publicēja informāciju arī laikrakstā Balss. 

Ieviešot literārās godalgas, publicēdams Bal-
sī nozīmīgu latviešu rakstnieku, to skaitā Rū-
dolfa Blaumaņa, darbus un rosinot RLB Derīgu 
grāmatu nodaļas dibināšanu, Vēbers iesaistījās 
nacionālās literatūras attīstībā, kurā, kā to dzi-
ļāk pētījis Viesturs Zanders, tieši RLB organiza-
toriskajām aktivitātēm bija būtiska nozīme. Jē-
dzienu «literatūra» saprazdams, kā tolaik bija 
ierasts, plašā grāmatniecības nozīmē kā vienu no 
kultūrnācijas pamatiem, Vēbers daiļliteratūras 
jomā atbalstīja tādu virzienu, kas mūsdienās tik-
tu dēvēts par elitārās literatūras veicināšanu. «Pat 
nava domājams, ka latviešu tauta mūžam pastā-
vēs pašuzturēšanās cīniņā, ja viņa nebūs radījusi 
tādu literatūru, kas ne vien zemākas ļaužu kārtas, 
bet arī tautas turīgākās, vairāk izglītotās un mā-
cītās ļaužu šķiras apmierina garīgās vajadzībās,» 
uzsvēra Vēbers. «Jo, tādai literatūrai trūkstot, 
tautas turīgākā un vairāk izglītotā daļa meklēs 
savu garīgo vajadzību apmierināšanas citu tau-
tu literatūrā un caur to paliks sveša pašai tautai.» 

Valodniecības jomā Vēbers piederēja pie tiem, 
kas iniciēja diskusijas par pāreju uz latīņu bur-
tiem, pats izstrādādams savu ortogrāfiju un ne-
klausīdamies Augusta Bīlenšteina bažās, ka atsa-
cīšanās no fraktūras (jeb t. s. «vecās drukas») vēl 
vairāk latviešus atsvešinās no vāciešiem. Viens 

no iemesliem par labu latīņu burtu atbalstam Vē-
bera izpratnē bija iespēja tādējādi padarīt latvie-
šu rakstus pieejamākus Latgales latviešiem laikā, 
kad Latgalē pastāvēja latīņu drukas aizliegums. 
Gan savās publikācijās, gan praktiskajā darbībā 
(sekmējot RLB sadarbību ar Kurzemes latviešu 
biedrībām) Vēbers lielu nozīmi pievērsa novadu 
separātisma novēršanai, vienmēr priekšplānā iz-
virzot priekšstatu par vienotu latviešu tautu. Šajā 
ziņā Vēbers atbalstīja Vidzemes guberņas (kas to-
laik ietvēra arī Dienvidigauniju) nošķiršanu lat-
viešu un igauņu daļās vispirms attiecībā uz skolu 
sistēmu, vēlāk arī guberņas robežu reformēšanā 
— idejā, kas, par spīti vairākkārtējiem mēģināju-
miem, tā arī netika īstenota. Idejas par Kurze-
mes, Vidzemes un Latgales latviešu tuvināšanos 
sabalsojās ar 19. gs. gaitā aizvien lielāku nozīmi 
gūstošajiem priekšstatiem par latviešu un lietu-
viešu etnisko tuvību, un tas nozīmēja, ka vēstu-
riskās un konfesionālās saites ar Igauniju tika uz-
skatītas par mazāk svarīgām. 

Šajā ziņā pilnīgi pretēju viedokli pārstāvēja lie-
lākā daļa vācbaltiešu sabiedrības, kas tieši kopēju 
vēsturi un ticību uzskatīja par pamatu Baltijas ie-
dzīvotāju saliedēšanai. Un tomēr, lai cik aktīvi 19. 
gs. otrajā pusē tiktu spriests par savstarpēju tu-
vināšanos, tas atdūrās pret šķietami pārlaicīgu šī 
reģiona fenomenu, ko Vēbers bija apjautis, rakstī-
dams, ka «mūsu mīļotai Baltijai arvien esot trūcis 
īstas vienprātības, kas cietām saitēm apkamptu 
visus tēvzemes bērnus un tos turētu kopā labās 
un ļaunās dienās». «Baltiešu dabas īpašība biju-
se no laika gala katram dzīvot tikai priekš sevis, 
meklēt tikai sev tiesības un privilēģijas un aiz-
mirst visas zemes labumu un visu iedzīvotāju 
tiesības.»

Pie savas jaunības gadu intereses par vēsturi 
Vēbers atgriezās, cīnīdamies par latviešu muzeja 
izveidi RLB paspārnē — šī ideja dažādu praktisku 
šķēršļu dēļ tobrīd arī netika līdz galam realizēta, 
taču tai veltītās aktivitātes deva būtisku ieguldī-
jumu gan 19. gs. beigās uzplaukstošajos arheolo-
ģiskajos pētījumos, gan 1896. gada Latviešu et-
nogrāfiskās izstādes veidošanā. Līdzīgi kā ideja 
par muzeju, tikai ieceres līmenī palika arī Vēbera 
sapnis par RLB latviešu bibliotēku — tās tapša-
nai veiktās iestrādes 20. gs. sākumā pārņēma Jā-
nis Misiņš. 

Vēbera prasmi pulcēt līdzīgi domājošos labi 
ilustrē panākumi, iedibinot RLB ZK vasaras sa-
pulces un sākot RLB ZK Rakstu publicēšanu. 
Tajās jomās, kuru attīstību Vēbers rosināja, viņš 
pats savā ziņā palika talantīga diletanta līmenī, 
protams, nevarēdams iedziļināties ikvienā tema-
tā, kas bija skāris viņa interesi. Taču, neraugoties 
uz dažkārtējiem konfliktiem, Vēbers RLB kļuva 
par cilvēku īstajā vietā — latviešu kultūras dzī-
ves un humanitāro zinātņu impresāriju. Atšķi-
rībā no Krišjāņa Kalniņa viņa stiprā puse nebija 
praktisku un ekonomisku jautājumu risināšana 
— pilnībā Vēbera talanti atraisījās tieši sabiedris-
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kajā dzīvē, ļaužu kopā savešanā un iedvesmoša-
nā; laikabiedri atcerējās, ka Vēbers bijis labs ora-
tors, kaut viņa runās nereti atkārtojies viens un 
tas pats teksts, un viņam bijis grūti ievērot no-
teikto laika limitu. Tāpat arī Vēbers, kā liekas, pat 
izbaudīja debates un polemikas, kurās regulāri 
iesaistījās, šķiet, to vien darīdams, kā meklēdams 
oponentus un tos arī atrazdams. Laikraksta Balss 
viedokļrakstos viņa temperaments un jurista ie-
maņas apvienojās, vērpjot izvērstus argumentus; 
viņa raksti ir sarakstīti ar tādu degsmi un aizrau-
tību, ka — atskaitot pārmaiņas, kas šķir tālaika va-
lodu no mūsdienām — šķiet svaigi un ar interesi 
lasāmi arī šodien. 

Nacionālās idejas
Vēbera politiskos uzskatus, kuri noteica Balss 

ievirzi 25 gadu garumā, vēsturnieki Edgars An-
dersons un Kristīne Volfarte raksturojuši kā na-
cionāli liberālus, ne velti arī sava laikraksta no-
saukumu Vēbers aizguva no krievu liberālās 
avīzes Голос. Viņam piemita atzīstama erudīcija 
un zināšanas par norisēm pasaulē, kas ļāva na-
cionālās kustības atskaites punktus fiksēt ne tikai 
pagātnes interpretācijās, bet arī aktuālajās sociā-
lajās, politiskajās un kultūras pārmaiņās Eiropā 

un citviet pasaulē. 
Piemēram, komentējot Vidzemes un Kurzemes 

latviešu saliedēšanu, Vēbers atsaucās gan uz Vā-
cijas, gan Itālijas apvienošanos, pārrunās par lat-
viešu nacionālās kultūras veidošanu balstījās Če-
hijas vai Balkānu valstu piemēros, bet diskusijā 
par vācu kultūras hegemonismu minēja tradicio-
nālo priekšstatu pārvērtēšanu līdz ar melnādai-
no vergu emancipāciju Amerikā. Vēbers aktīvi se-
koja līdzi igauņu nacionālismam, kaut interesanti 
atzīmēt, ka saskaņā ar tolaik izplatītu priekšstatu 
viņš bieži atzina, ka latvieši šajā ziņā aizsteigu-
šies igauņiem priekšā. Labāko risinājumu Baltijas 
reģiona dažādo valodu un kultūru pastāvēšanai, 
līdzīgi liberālajam Rigasche Zeitung redaktoram 
Leopoldam Pecoldam, Vēbers saskatīja Somijas 
modelī. Somu valodas un kultūras nostiprinā-
šana reģionā, kura sociāli lingvistiskā struktū-
ra ar somu zemnieku vairākumu un privileģētas 
zviedru elites minoritāti bija samērā līdzīga Kur-
zemei un Vidzemei, varēja paplašināt skatījumu 
uz latviešu nacionālo kustību, kura dažu kon-
servatīvo vācbaltiešu vērtējumos tika traktēta kā 
gluži lokāls fenomens. 

Jautājumos, kas atradās ārpus nokaitētajām 
valodas un kultūras debatēm, Vēbers bija mazāk 
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tālredzīgs — neveiksmei lemts bija viņa atbalsts 
pašvaldību reformai, aizstāvot zemstes ideju, tā-
pat — gan līdzīgi daudziem citiem laikabiedriem 
— viņš nespēja prognozēt tos riskus, kas saistī-
jās ar tuvināšanos slavofiliem. Vēbers nepavisam 
nebija vienīgais nacionālās atmodas ideologs, kas 
ar cerībām raudzījās uz Pēterburgas administra-
tīvajām reformām. Vērojot tendences, kas vēstīja 
par vācbaltiešu ietekmes sagraušanu, viņš labprāt 
mēdza interpretēt latviešu nacionālās atmodas 
idejas kā pakārtotas Krievijas interesēm, un lat-
viešu piederība Krievijai, arī pieaugoša tuvināša-
nās ar krievu kultūru, Vēberam nozīmēja «lielu 
laimi». 

Tajā pašā laikā Vēbera attīstītās idejas par tau-
tību pārtapšanu valstīs, ko cita starpā sekmēja 
arī Čārlza Darvina darbu studijas, bruģēja ceļu 
uz zemtekstā izskanošu kritiku imperiālismam. 
Starp Vēbera teorētiskajiem iedvesmas avotiem 
īpaša nozīme bija arī angļu vēsturnieka Henrija 
Tomasa Bakla darbam Civilizācijas vēsture Angli-
jā (1864—1868) un vācu izcelsmes angļu filolo-
ga un orientālista Maksa Millera Priekšlasījumiem 
par valodas zinātni (1863—1866). Lasot nacionālis-
mam veltītās Vēbera apceres, mūsdienās vislabāk 
pamanāms tieši tas, cik cieši atziņas par latvie-
šu kultūras patstāvību ir iekausētas starptautis-
ko aktualitāšu analīzē kā daļa no eiropeisko ideju 
tīkla. 

Jautājumi par izglītību latviski un nepiecieša-
mību piešķirt gan oficiālu statusu, gan neformāli 
atzītu respektu latviešu valodai bija daudzu Vē-
bera rakstu temats, vēršoties gan pret vācbaltie-
šu elites šovinismu, gan arī pret vienaldzību «no 
apakšas». Laikā, kad sabiedrības modernizāci-
ja vairs nebija novēršama, bet pret latviešu va-
lodu vēl aizvien nebija respekta vācu un nereti 
arī pašu latviešu vidū, tieši cīņa ar mazvērtības 
kompleksiem kļuva par svarīgu tēmu. «Nu tad, 
latvieti! Ja tu tagad vēl nevari lepoties nekā cita 
dēļ, kas tev mīļš un dārgs, — tad esi lepns savas 
valodas dēļ,» Vēbers rakstīja, ievietodams šo at-
ziņu starptautiskā kontekstā. «Tu gan man neti-
cēsi, kad stāstu, ka Vāczemē un citās apgaismotās 
zemēs daudz augsti skolotu vīru mācās un prot 
latviešu valodu. Bet tā ir tīra taisnība. Bīlenšteina 
latviešu gramatikas nenosūta tikai vien uz Vācze-
mi, Franciju, Angliju, bet arī uz Ameriku un tāļo 
Austrāliju. Tādēļ, latvieti, esi lepns savas valodas 
dēļ. Un tu, puskokalēcēj, kaunies, kas tu viņu ni-
cini un smādē!»

Kopumā nacionālisma diskusiju centrālo asi 
veidoja gan vēršanās pret vācu minoritātes varas 
privilēģijām, gan opozīcija konservatīvo vācbal-
tiešu tēzei par latviskas elitārās kultūras (ietverot 
te arī augstāko izglītību un zinātni), tātad latvie-
šu kā kultūrnācijas neiespējamību; ar laiku šajā 
pašā virzienā nācās atspēkot arī krievu ideolo-
gus. Atkal un atkal aizstāvot «mieru un draudzī-
bu starp mūsu zemes dažādām tautībām», Vēbers 
tomēr neaizmirsa paskaidrot: «Bet latvieši nepra-

sa tādu mieru, kāds patīkas vārguļiem un sulai-
ņiem. Viņi prasa mieru, kas panākams līdzīgās 
tiesībās un savstarpīgā cienībā.» 

Polemikas presē
Tas, ka pret vācu kultūras monopolu paustās 

idejas izteica vācu izcelsmes autors, daļai vācu 
sabiedrības lika raudzīties uz viņu daudz naidī-
gāk nekā uz citiem nacionālās kustības līderiem. 
Piemēram, Latviešu Avīžu redaktors, vācu mācī-
tājs Teodors Neanders neizslēdza produktīvu 
sadarbību ar Krišjāni Kalniņu, kamēr Vēbers kā 
renegāts viņa acīs izpelnījās divkāršu — politis-
ku un morālu — nosodījumu. Tieši Neandera un 
Vēbera 1886. gada polemika labi atspoguļo kon-
servatīvo vāciešu saasināto attieksmi pret savas 
kopienas «melno avi» — tajā Neanders pārmeta 
Vēberam savas patiesās — prūsiskās jeb mazvā-
ciskās — izcelsmes slēpšanu un ironizēja, ka «šis 
pats cilvēks, kas ikkatru dien’ savu godīgu tēvu 
un savu tautību aizliedz, ar pilnu muti un ska-
ņiem vārdiem latviešus pamāca, cik netikli tas 
esot, savus tēvus un savu tautību aizliegt». Ne-
anders tomēr nevarēja noliegt Vēbera iespaidu 
uz pārmaiņām Baltijas sabiedrībā, kaut atzina, 
ka šis iespaids var novest tikai pie tā, ka pēc «Vē-
bera kga programmas latviešu tauta var kļūt sa-
postīta un slīcināta». 

Vēbers palika nesatricināms, un viņa atbilde uz 
Neandera pārmetumiem labi raksturo viņa per-
sonību. «Varētu gadīties,» Vēbers norādīja, «ka 
vācieši galu galā atzīst, ka es viņiem vairāk kalpo-
jis, caur saviem darbiem pie latviešiem cienīšanu 
priekš vācu vārda iegūdams, nekā jūs, kas tik va-
riet modināt pie latviešiem neuzticību pret vācu 
līdziedzīvotājiem.» 

Vēbera un Neandera polemika, kas noritēja ti-
kai latviešu valodā un turpinājās vairākos laik-
rakstu numuros, izraisīja reakciju arī citos latvie-
šu laikrakstos. Rotas redakcija interesantā rakursā 
pieskaitīja Vēberu pie 16.—18. gs. latviešu kultū-
ras kopējiem, rakstīdama, ka, tāpat kā Vēbers, arī 
«Gliks, Fīrekers, Stenders, Merķelis ir visi vācu 
dzimuma, bet latviešu tauta tos mūžam cienīs 
par saviem labdariem, savas valodas un tautības 
veicinātājiem — viņa tos mūžam cienīs kā savējus. 
Tādi vīri tiks allaž mīļi sveicināti latviešu kāzās, 
kādas tautības tie arī nebūtu, jo viņi ir cilvēces, 
taisnības un gaismas draugi». Pavisam pretējā to-
nalitātē Dienas Lapa, pārpublicējot abu vācu žur-
nālistu atklāto saraksti, ietvēra savu attieksmi 
kādā sarkastiskā jautājumā, kas bija veltīts abiem 
strīdniekiem: «Vai vācieši un prūši tiešām priekš 
tam izredzēti, lai latviešu tautību veicinātu?» 

Konflikti ar vācbaltiešiem veda pie skandalo-
zās Vēbera izstāšanās no vācu paspārnē esošās 
Latviešu literārās biedrības, un tikai 19. gs. 90. 
gados līdz ar rusifikāciju un marksistiski noska-
ņoto studentu parādīšanos Vēbers līdzās citiem 
RLB līderiem atgriezās pie tuvināšanās ar agrā-
kajiem vācbaltiešu pretiniekiem. Pravietiski iz-
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rādījās Vēbera vārdi, ka 19. un 20. gs. mijā par 
nacionālās kustības idejiskajiem oponentiem 
no vāciešiem kļūs latvieši paši — jaunā studen-
tu dumpinieku paaudze, kas atradās krustcelēs 
starp marksistisko kosmopolītismu un jauno 
identitāti, ko Edgars Andersons asprātīgi nodē-
vējis par «kārklu krieviem». Pavisam priekšlaicīgi 
— vēl četrdesmit gadu vecumā — Vēbers no jau-
nības dienu radikāļa bija kļuvis par konservatīvo 
uzskatu pārstāvi, un viņa agresīvākais oponents 
Janis Jansons-Brauns nemitējās kariķēt Vēberu 
kā tādu pašu pagātnes palieku kā viņa vāktie mu-
zeja eksponāti un bieži rakstos un runās iekļau-
tās tautasdziesmas. Jaunās strāvas ideju populari-
tātes pieaugums 19. gs. 90. gados Vēberam, kura 
attieksme pret latviešu marksistiem labi atklājas 
viņa šajā sakarā krieviski citētajā parunā «нет 
семьи без урода», palika neizprotams un nepieņe-
mams. Jaunstrāvnieki diskursīvajā cīņā pret RLB 
ideālistiem nevairījās izmantot tos pašus argu-
mentus, ko Vēbers jau bija daudzkārt dzirdējis no 
konservatīvajiem vāciešiem (atskaitot, protams, 
apsūdzības sociāldemokrātijā). Un fakts, ka uz-
brukumi nāca no latviešiem pašiem, lika pēkšņi 
atklāt agrākā nacionālā optimisma iluzoro pama-
tu, kā arī saskarties ar pieredzi, kas gandrīz ne-
izbēgama ir ikvienam kādreizējam revolucionāri 
noskaņotam studentam tad, kad sevi piesaka nā-
kamā studentu dumpinieku paaudze. 

Ideālu sabrukums
1905. gada revolūcijas notikumi diskursīvos 

cīniņus pārvērta fiziskos uzbrukumos, un Vē-
bers kļuva par vienu no revolūcijas upuriem tie-
šā veidā. Nosodot revolucionāros notikumus, 
viņš iesaistījās pašaizsardzības vienību izveidē, 
un šī rīcība veda pie tā, ka revolucionāri node-
dzināja viņa iekopto lauku māju Skrīveros, ko 
pats Vēbers bija uzskatījis par savu privāto «pa-
radīzi zemes virsū». Juzdams divkāršu naidu pret 
sevi gan kā RLB ideologu, gan kā vācieti, zaudē-
jis ticību agrākajiem ideāliem un baidīdamies par 
savu dzīvību, viņš bija spiests bēgt no dzimtenes. 
Pārcēlies uz Reinzemi Vācijā, Vēbers sāka jaunu 
dzīvi, sarāvis visas saites ar latviešiem un, kā var 
spriest, bezspēcīgas nožēlas pilns par savu mūža 
darbu — iesaistīšanos nacionālajā atmodā.

Līdzīgi daudziem uz Vāciju aizceļojušiem vāc-
baltiešiem, jaunajā mītnes zemē Vēbers neie-
jutās, tā viņam palika «ārzemes». Pēc aizbrauk-
šanas Vēbers sāka darbu pie grāmatas Prūsija un 
Polija (Preußen und Polen, 1907), kurā, izmantojot 
daudzu gadu garumā apkopotos materiālus par 
latviešu senvēsturi, attaisnoja krustnešu pozitī-
vo lomu un nostājās vācu pusē konfliktā ar po-
ļiem. Dzimtenē Vēbers ieguva divreizēja node-
vēja reputāciju, apstiprinot Jura Mātera jau 19. 
gs. 70. gados paustos pravietiskos vārdus, ka tas, 
kurš vienreiz kļuvis par renegātu, par tādu var 
kļūt arī otrreiz. Tomēr tas bija tālu no patiesī-
bas — jau drīz Vēbers sāka nožēlot savu bēgša-

nu. Āronu Matīss citē kādu Vēbera vēstuli, kurā 
viņš ap 1908. gadu rakstīja: «Jo ilgāks laiks mani 
šķir no dzimtenes, jo biežāki nāk brīži, kuros il-
gojos pēc dzimtenes.» Iepazīdamies ar Astafa fon 
Tranzē-Rozeneka darbu Latviešu revolūcija (Die let-
tische Revolution, 1906, 1908), Vēbers sāka darbu 
pie grāmatas, kurā aizstāvēja nacionālās atmo-
das kustību pret apvainojumiem revolūcijas sa-
gatavošanā, tāpat pamazām atsāka tuvināšanos 
ar latviešiem un pat apcerēja iespēju atgriezties 
dzimtenē, kaut bija skaidrs, ka tas vairs nebija 
iespējams — Vēbers bija diskreditēts gan latvie-
šu, gan vācbaltiešu vidū. Sāktais darbs pie ma-
nuskripta palika nepabeigts — fiziski un garīgi 
sagrauts, Vēbers nomira 1910. gadā Eltvillē pie 
Reinas, un pēc viņa vēlēšanās viņa pelni tika ap-
glabāti Latvijā. 

Vēbera straujiem pagriezieniem pilnais mūžs 
atspoguļo tās dinamiskās pārmaiņas, kas noritēja 
19. gs. otrajā pusē. Tas, ka viņš nenovilka robežu 
starp savu iekšējo dzīvi un laikmeta aktualitātēm, 
kļuva par viņa spēku vienā periodā un vājumu — 
citā. Kā vācietis, kas pārgājis latviešu pusē, Vēbers 
tā arī palika, Edgara Andersona vārdiem sakot, 
«gandrīz vai vienīgais vācu tautības sabiedrības 
un kultūras darbinieks, kas pilnīgi iekļāvās lat-
viešu sabiedrībā, kad to vēl uzskatīja par beztie-
sīgu, nicināmu šķiru». 19. gs. otrajā pusē vēl tika 
gaidīta vāciešu iesaistīšanās latviešu nacionālajā 
atmodā, īpašas cerības uz to mudināja īslaicīgais 
vācu liberālisma uzplaiksnījums. Krišjānis Valde-
mārs jau iepriekš 70. gados prognozēja, ka vāc-
baltiešu intelektuāļi varētu pilnvērtīgi iesaistīties 
latviešu nacionālajā kustībā, rakstīdams: «Apzi-
ņa, ka mēs tikai mūsu latviešu tautai esam ļoti 
vajadzīgi, ka citas tautas var bez mums iztikt, šī 
apziņa ne vien saturēs uz priekšdienām pašus 
latviešus pie savas tautas, bet pievienos tai pat 
dažus no krietnākiem šejienes vāciešiem, kas ar 
laiku nomanīs, ka Baltijas vāciešiem brīvos laikos 
nav nekādas īstas nākotnes.» 

Kaut gan virkne šī laika latviešu intelektuā-
ļu nāca no jauktām vācu un latviešu ģimenēm 
(piemēram, Heinrihs Laube vai Fricis Brīvzem-
nieks), tieši Vēbers kļuva par renegāta simbolu 
vācu laikabiedru acīs. Viņa asimilācija starp lat-
viešiem ir spilgts piemērs gan modernā laikmeta 
plūstošajai nacionālajai piederībai un entuzias-
mam, ko 19. gs. vidus jaunajā paaudzē radīja jau-
nās nacionālās kustības Eiropā, gan arī ceļam, pa 
kādu atšķirīgos apstākļos būtu varējuši iet arī citi 
vācbaltiešu sabiedrības pārstāvji. Pieminot Vēbe-
ra nopelnus un traģēdiju, nākas no jauna pārdo-
māt arī to, cik produktīvi ir ierastie priekšstati par 
latviešiem un vācbaltiešiem kā polarizētām un 
vienveidīgām sabiedrībām 19. gadsimtā. Ê 

1 Nozīmīgākie pētījumi par Aleksandru Vēberu 
ir biogrāfiskās apceres, ko sarakstījuši Kārlis 
Kundziņš (žurnālā Druva 1912.—1914. g.) un Edgars 
Andersons (žurnālā Treji Vārti 1986. g.).
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feļetons

Mūsu trauslajā laikmetā, kad drošība ir viens 
no svarīgākajiem dzīves aspektiem, bieži mēdz 
piemirst un pat noniecināt dokumenta sargājo-
šo spēku.

Kaut vai gadījums ar kādu senu paziņu: viņš 
reiz rakstīja durvju lietošanas instrukciju. Dažs 
noteikti pairgāsies, dzirdot par šādu pieauguša 
cilvēka rīcību. Velti.

Tās bija visparastākās biroja durvis līdz brīdim, 
kad kādam grīļīgam darbiniekam izdevās tajās 
salauzt pirkstu. Pēc tam durvis nekavējoties no-
nāca īpaši bīstamo iekārtu kategorijā; no atbildī-
gas iestādes ieradās norūpējušies ierēdņi un lika 
uzrakstīt instrukciju. Absurdā situācija, proti, kad 
durvis ir, bet to lietošanu aprakstoša dokumenta 
nav, tika veiksmīgi novērsta, un lielie smējēji var 
zoboties, cik uziet, taču pēc instrukcijas apstip-
rināšanas neviens vairs netika cietis. Lūk, doku-
menta spēks. Speciālisti neļaus samelot: drošības 
noteikumi ir rakstīti ar asinīm un inkrustēti kau-
lu drumstalām.

Cits gadījums — cits uzņēmējs, kuram bija ie-
doma, ka uzņēmumam, kurš sastāv no īpašnieka 
un zīmuļa, instrukcijas nav nepieciešamas. Vis-
pār nav nepieciešamas! Vājprātis, tur taču varēja 
iet bojā cilvēki. Liktenis izrādījās vēlīgs. Iekams 
kāds bija guvis nāvējošus ievainojumus, uzradās 
gādīgi birokrāti un norādīja uz trūkumiem, kuru 
novēršanas gaitā tika veikts darba vides risku no-
vērtējums un uzrakstītas daudzas glābjošas in-
strukcijas. Bet tad atklājās, ka aplūkojamais uz-
ņēmējs ir absolvējis laika garam neatbilstoši īsus 
darba drošības kursus, turklāt gar darba vides 
risku novērtēšanas formulāriem drīkst gramstī-
ties tikai un vienīgi profesionāļi ar augstāko izglī-
tību darba drošībā. Atgādinu: noteikumi ir rak-
stīti ar asinīm. Tā nav joka lieta.

Punktu un paragrāfu spožuma caurstrāvots, 
apzinājies savu niecību, biznesmenis nāca pie 
prāta: formāli apturēja uzņēmuma darbību un 
telefoniski iepriecināja atbildīgo ierēdni, ka ar 

minimāliem līdzekļiem izdevies sasniegt augstā-
ko drošības līmeni.

Šis notikums uzskatāmi parāda, kā savlaicīgi 
novērsta dokumentu nepietiekamība glābj dzī-
vības.

Taču tā ir 10—15 gadus sena vēsture. Tagad 
līdztekus noputējušām paragrāfu mapēm daž-
nedažādu noteikumu dzīvinošo esenci iemieso 
dokumenta augstākais eksistences stāvoklis: Sis-
tēma — cilvēka prāta radītais brīnums, pats sevī 
vērsts dokumentu murskulis, kura signāli mu-
tuļo neskaitāmu integrālo shēmu pusvadītāju 
elementos. Kā senos rakstos teikts, sākumā bija 
dokuments, pēc tam Process, un beigās Radītā-
jam atlika tikai bezpalīdzīgi noskatīties, kā viņa 
acu priekšā tiek uzbūvēta jauna Sistēma, kas dzī-
vo pēc sev vien zināmiem likumiem. Katram taču 
ir gadījies dzirdēt operatoru otrā vada vai ētera 
galā līdzjūtīgi skaidrojam, ka viņš noteikti jūsu 
labā paveiktu dižas lietas, bet Sistēma neļauj, vai 
arī Sistēma bremzē, «gļuko», uzkārusies. Starp 
citu, pēc Personas datu aizsardzības regulas me-
tastāžu ieaušanas Sistēmā tā kļuvusi vēl lieliskā-
ka, un visi ir drošībā.

Progress nav miets, progress ir ritenis; tas ne-
apturami veļas uz priekšu; kad ātrāk, kad lēnāk, 
kad nokrīt uz sāna, bet vienmēr kāds to paceļ un 
ripina tālāk. Gara acīm varam vērot brīnišķīgo 
nākamību, kur evolūcijas fonu veido nevis stihija 
un tajā nevarīgi dreifējoša biomasa, bet gan iz-
smalcinātu normatīvu un regulējumu bāze, ku-
ras paspārnē caur dabiski normatīvās atlases sie-
tu izsijātais nākotnes cilvēks stūrē savu likteni 
ne vairs ar brutālu fizisku spēku vai zinātnes un 
tehnikas apšaubāmo triku palīdzību. Nē!

Ja gadīsies saslimt, viņš, mūsu tālīnais pēctecis, 
nedosies pie ārsta; viņš sameklēs atbilstošu kan-
tori, kur pieklājīgs klerks izsniegs teicamu vese-
lību apliecinošu dokumentu, parakstītu, apzīmo-
gotu un ierakstītu reģistros; un cilvēks taps vesels. 
Bērnu ieņemšanu un sekojošās klapatas aizstās 
ritmiska rutīna Demogrāfijas ministrijā. Kad pil-
sonim ievajadzēsies laimi, viņš rakstīs iesniegumu 
Valsts kancelejai, kas rindas kārtībā izsniegs šo 
vērtīgo resursu no valstij iedalītajām kvotām, bet 
neizmantotās kvotas būs brīvas tirdzniecības ob-
jekts: ietaupīto laimi valdība varēs samainīt pret 
naftu vai sveša prieka pārpalikumiem.

Pukojoties par kārtējo šķietami lieko rak- 
stu darbu, sīkiem rīcības vai domāšanas ierobe-
žojumiem, allaž jātur prātā, ka pasaule nepie-
der mums, to esam aizņēmušies no bērniem, un 
mūsu pienākums ir saglabāt un uzlabot šo aktīvu, 
lai nākamās paaudzes bez rūpju un bēdu baudī-
tu Zelta laikmetu, veltot mums pateicības pilnas 
notas šim nolūkam atvēlētos arhīvu nodalījumos. 
Tādēļ būsim pacietīgi un centīgi darbā ar doku-
mentiem, normatīviem, aktiem; mīlēsim Sistēmu 
un tās operatorus; godāsim regulas un nemitēsi-
mies lūgt augstos ierēdņus par jauniem, arvien at-
jautīgākiem pantu un paragrāfu vijumiem. Ê

Drošības varā 
Dažos vārdos par dokumenta 
spēku

Lauris Vanags 


