
1

saturs

Saturs
Proza
Kristīne Želve. Pasaules punkts   2
Viesturs Vecgrāvis. Laika upes vērotājs  4
Valdemārs Kārkliņš. Nemuzikāls cilvēks  6
Vija Laganovska. Grēksūdze  10
Andonis Samarakis. Miesa  13
Upe  15
Vajadzīga cerība  16
Nurija Anjo. Priekšnojauta  18
2066. Sākas labojumu laiks  19
Linna Kodija. Lielo suņu trakums  21
Refleksija
Dainis Leinerts. Divi desmiti Belševicu  25
Dzeja
Andris Ogriņš  28
Ivars Šteinbergs  30
Iveta Šimkus  32
Vasko Popa  34
Ilustrētā dzeja
Egīls Zirnis  36
Viedoklis
Ieva Zuicena. Rakstu valodas esence deviņos skapjos  38
Intervija
Starp ieceri un radīšanu, starp jūtām un atbildi. Ar Ievu Lešinsku sarunājas Rudīte Kalpiņa  42
Recenzijas 
Artis Buks. Ledus sakustējies  48
Daina Bleiere. Čaka bailes  49
Bārbala Simsone. Vēsturē caur kaķu durtiņām  50
Dace Bula. Skats no krasta  51
Mārtiņš Laizāns. Laikjoslas ritināšana  52
Ilmārs Šlāpins. Ne tas, ne tas  53
Diskusija
Jauno laikmetu sagaidot  54
Vēsture
Gints Zelmenis. Kontrabanda uz kuģa  59
Pauls Daija. Mazvācieši Latvijas vēsturē   63
Mārtiņš Mintaurs. Ģipša cilvēka ēnā  68
Eseja
Dace Meiere. Man sāp abas puses   72

Žurnāls Domuzīme. 
Iznāk kopš 2015. gada. 
Galvenā redaktore: Rudīte Kalpiņa 
Literatūras nodaļas redaktori: Ingmāra Balode, Jānis Vādons
Vēstures nodaļas redaktors: Mārtiņš Mintaurs 
Literārais redaktors un korektors: Jānis Kulmanis 
Māksliniece: Sarmīte Māliņa 
Izdevējs: a/s Cits medijs. Reģ. nr. 40103271624 
Adrese: Bruņinieku iela 16, K-2, Rīga, LV-1001 
www.facebook.com/domuzime.ir 
Twitter: @Domuzime 
E–pasts: redakcija.domuzime@gmail.com

Žurnāls izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu 

Iespiests tipogrāfijā Adverts
Citējot atsauce uz Domuzīmi obligāta. Pārpublicēšanas 
gadījumā nepieciešams saskaņojums ar žurnāla redakciju
Vāka ilustrācija — Krišs Salmanis 
Uz vāka lasāma Egīla Zirņa dzejas rinda
Žurnāls elektroniski: las.am 

Intervija

Proza

Vēsture
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(1970) ir diplomēta 
kinorežisore ar darba 
pieredzi televīzijā un 
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man matus (Latvijas 
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par spilgtāko debiju, 
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kultūrā), kas izdots arī 
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angļu, vācu un horvātu 
valodā. Regulāri gatavo 
publikācijas Latvijas 
kultūras medijiem. 
Raksta vēsturisku 
romānu Grosvaldi.
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Ilustrācija — Rebeka 
Lukošus

Kristīne Želveprozaproza Pasaules punkts 

Ja tu ilgi atrodies vienā punktā — neko nedari, neuz-
runā garāmgājējus un neatbildi viņiem, vien stāvi, ilgi 
stāvi, nekusties un vēro, vienkārši esi tur —, tad visa pa-
saule tevi tur atrod, tai vienā punktā. To sauc par pa-
saules punktu.

Pārītis — iededzis puisis bieziem kvieškrāsas 
matiem un meitene plānos, vijīgos svārkos —
skūpstās pieturā; apbružāts, nošņurcis onkuliņš 
skatās uz viņiem, laimīgi smaida. Abiem iekāpjot 
tramvajā, turas jo cieši blakus, nenovērš skatienu, 
neatkāpjas ne soli, seko kā pēkšņi atrastai dzīves 
jēgai.

Tramvaja pieturā laucinieciska paskata tante, 
audumu veikala skatlogā ieurbusies, saka savai 
ofisu dzīves izdreijātajai meitai: «Kaut ko man tas 
rūtainā auduma gabaliņš atgādina. Kaut ko no 
jaunības.»

Saullēktā jauns kareivis formastērpā ilgi runā 
ar sirmu invalīdu ratiņkrēslā.

Tramvajā sieviete peles pelēkiem matiem tie-
viņā astītē ņurca atplēstu vēstuli, ilgi ar acīm 
kādu meklē, it kā pārskaita pasažierus, tad uzru-
nā skolnieku Franču liceja formā. Tas apmulsis, 
degošiem vaigu galiem, visam vagonam dzirdot, 
lauzītā krievu valodā tulko viņai povestku par iz-
likšanu no dzīvokļa.

«Es redzu, jūs esat tērpusies melnā, kundze,» 

apmīzies dzērājs godbijīgi uzrunā viņu. Viņa ilgi 
stāsta par dēla nāvi, kapu grābekļa gals vibrē 
plastmasas kulē ar Siguldas skatu. Dzērājs, cieši 
aizvērtiem plakstiem pa brīdim notrīsot, blakus 
sēdeklī maigi zvalstās tramvaja sliežu ritmā.

Izspūrusi meitenīte sagurušai sievietei pie la-
bās rokas, dažas vasaras raibumu bučas uz bā-
lajiem vaidziņiem, stilbi kā ar granātābolu sēkli-
ņām nosēti, pirms ārā kāpšanas spēji pagriežas 
pret mani, ātri nočukst: «Atceries mani!» un sa-
taisa dusmīgu sejiņu.

«Jaunais cilvēk,» sudrabbalts kungs bargā tonī 
vēršas pie jaunekļa, kas smagi iezvēlies sēdek-
lī blakus. «Jaunais cilvēk, bet vai jūs zināt, kas ir 
lakstīgala?»

«Nu… putns…» tas nedroši murmina.
«Bet vai jūs zināt, kur viņa ir tagad?!?»

Zēns un meitene trausliem pleciem, uz kājām 
sārtas un pelēkas švīkas kā smalks artēriju USG, 
trinas uz tramvaja sēdekļiem, it kā gribētu ietīties 
gludajos beņķos. «Šodien gan vēss,» meitene sū-
rojas. «Nav vēss, ir tikai pavēss, tici man, es sajūtu 
atšķirību,» mierina zēns.

Senveca, kustībās lēnīga korporeļa skatiens ilgi 
kavējas pie sarkanbaltsarkanā karodziņa, kas uz-
durts uz viņas sudrablapsas kažoka apkakles.

Trīs pusaudzes, skaļas un bravūrīgas. Divas it 
kā pa jokam biksta un baksta trešo, ducīgāko, 
sliktāk ģērbto, pumpainu pieri. Kad visām jāiz-
kāpj, tā paliek sēžam, sadugusi, rokām aizklātu 
seju. Viena no divām parauj viņu aiz rokas, tā 
paceļ galvu, sāk smieties, spurdzot izlec kopā ar 
abām.

Skolēnu bariņš, beidzot atradis Barona kapu, 
sajūsmā spiedz, grūstās un bļaustās. Šķobīdamies 
taisa bildes un selfijus, uz kapa marmora apmales 
uzrāpušies, pret pieminekli atspiedušies, stāvus, 
tupus, guļus, cits citam klēpī un kukaragā, sa- 
kliedzas, ūjina un kušina cits citu, pārņemti plo-
sās kā tādas menādas no viņiem vēl nezināma 
Kortasāra stāsta.

«Ā, jūs valkājat sudrabu,» viņa ieinteresēti no-
pēta manas rotas. «Es gan dodu priekšroku zel-
tam, tas tomēr ir Dievu svaidīts metāls.»

Tas, ka raudošā skolniece bez biļetes vēl, izrā-
dās, iekāpusi nepareizā tramvajā un vairs nesa-
prot, kur šobrīd atrodas, izsit kontrolieri no līdz-
svara. «Kāpj tik visur iekšā, paši nesaprot, kur!» 
viņa sašutusi iekliedzas un vairākas reizes to at-
kārto, līdz arvien klusāk un klusāk.

«Rekur tante nūjo, paskaties. Nu kur tu skaties, 
tu ne tur skaties. Tur skaties, rekur. Neej tur, neej, 

stāvi, tu dzirdi mani vai nedzirdi, ā, tu gribi no 
manis paslēpties? Aiz koka gribi paslēpties? Nu 
labi, labi, paslēpies. Paslēpies ar’, ja gribi. Nē, tur 
ne, te, rekur te paslēpies. Te paslēpies, šite, labi. 
Ku kū, ku kū, kur tu esi paslēpies, ku kū?»

Viņa mirklīgi sagumst plecos, sakļauj plaukstas 
un aši nolūdzas turpat uz pieturas soliņa. Viņš 
stāv, gaida, muguru aizgriezis, starp pirkstiem 
smēķa nodegulis kā petarde.

Lai gan tramvajs ir tukšs, viņš neieņem sēdvie-
tu, stāv visu ceļu kājās, seju pie atvērta loga pie-
bāzis. Vējš met viņam vaigos ledaina sniega šķē-
peles, tās izraibina ādu kā ar knipi gaisā uzsisti 
sērkociņi. Grabēdams marta sniegs sitas pret aiz-
vērtajiem logiem.

«Man jau tā ir tik grūti staigāt,» viņa pasūdzas 
draudzenei, «bet tas vella jasmīns šogad atkal 

zied tik krāšņi, un man viņa dēļ jāiet pa garāko 
ceļu.»

Vīrietis auro, bet melnraibais suns, ausīm plī-
vojot, attālinās un attālinās, pat nedomā apstā-
ties, līdz kāds jauneklis to saķer pie kaklasiksnas. 
Saimnieks pieskrien, turpina aurot, iesit sunim 
pa muguru. Suņa satvērējs sakumpis stāv, galva 
starp pleciem ierauta, skatās uz mitro bruģi.

Es nevaru saprast, vai tās tur kokos ir pirmās 
sakaltušās lapas, tūtiņās sarullējušās, vai pēc zie-
dēšanas vēl nenobirušie liepziedu snīpīši?

Divas reizes gadā, uz līdzpaņemtā koka vir-
tuves beņķīša pakāpusies, viņa rūpīgi nomazgā 
sava vīra kapa pieminekli — pelēkā laukakmenī 
raupji tēstu jaunekļa stāvu ar bojātu epidermu. 
Ar siltu ziepjūdeni, mīkstu lupatiņu apmazgā lai-
ka traumētos plecus, roku muskuļus, reljefo krū-
šukurvi. Visilgāk ķimerējas ap acīm. Uz beņķīša 
stāvot, abu skatieni sastopas.

Griezīga metāliska balss drebina visu vagonu — 
to laikam sauc par vilka rīkli. Vai zaķa lūpu. Vai 
abiem kopā. Braucēji paceļ acis no telefoniem, 
groza galvas ķērcienu virzienā. Mamma ar bērnu 
runājas klusi, bet noteikti, neatsaucas uz durstī-
giem skatieniem. Blakus vēl viena meitiņa, māj ar 
galviņu, bikli pasmaida, klusē. «Ak, un kā viņai 
pietika drosmes otram bērniņam,» divas sievie-
tes aizmugurē bažīgi sačukstas.

«Pats neesmu laimīgs,» viņš atzīstas ceļabied-
ram, «bet laimīgos dziļi cienu.»

Meitene īsi noskūtiem matiem, tuša notecēju-
si, slauka asaras, raud īsiem gārdzieniem. Tad ie-
brien pieturas ceriņos pameklēt laimītes.

Agrs rīts, saules pleķi, kas vairs nesilda, deko-
rē mūri un bruģi, tikmēr viņa koši oranžā, izaici-
nošā lencīšu topiņā, rudie mati plānā zirgastē, to 
satur sarkana auduma roze. Blakus viņš ar Rimi 
maisiņu padusē, vairākas dienas neskūtu bārdu. 
Viņas apaļie, vasaras raibumiem klātie pleci ru-
dens saulē atstaro gaismu. 

«Es jau esmu kapiņos,» viņa kliedz klausulē, 
«un tu kur kavējies?»

Smilšu kaudzē, balto smilšu kalniņā, pie kapu 
pieminekļu darbnīcas rotaļājas bērns, meitenī-
te, cep smilšu kūkas, būvē smilšu pili, sijā baltu 
smilti. Virs viņas galvas tikmēr debesīs izsmaržo 
liepas.

Pēdējo mēnešu grūtniece, mazo pirkstiņu caur 
būra metāla režģi izbāzusi, labina stūrī ierāvušos 
kaķi, tas ik pa laikam ieņaudas sīciņā balsī. «Ne-
baidies, nebaidies, tūlīt viss būs galā.» Ê

Kristīne Želve

Pasaules 
punkts 
Tramvaja pietura — Lielie kapi
Piezīmes prozā



Viesturs Vecgrāvis 
(1948) ir latviešu 
literatūrzinātnieks, 
grāmatizdevējs, 
Latvijas Universitātes 
Humanitāro zinātņu 
fakultātes emeritētais 
profesors.
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Valdemārs Kārkliņš pie 
auto stūres trimdas 
dzīvē ASV. 20. gs. 
50.—60. gadi. Fotogrāfs 
nezināms. Rakstniecības 
un mūzikas muzeja 
krājums 

 Viesturs Vecgrāvisprozaproza  Laika upes vērotājs

Ko mūsdienu Latvijā zinām par Valdemāru 
Kārkliņu (17.10.1906. Iecavas pagasta Jaunlam-
pji—1.01.1964. Seilema Oregonas pavalstī ASV)? 
Galvenokārt to, ka viņa vārds padomju okupācijas 
laikā ignorēts. Un kā gan ne — viņš taču bija emig-
rants. Toties, sākoties Atmodai un trimdas rakst-
nieku darbu pārpublicēšanai, Kārkliņš blakus Anš-
lavam Eglītim, Aīdai Niedrai, Alfrēdam Dziļumam 
kļuva par vienu no visvairāk izdotajiem trimdas 
prozistiem. 

Tomēr mana atbilde jādala divās daļās: Kārkli-
ņa devums pirms kara un Kārkliņa paša sarakstī-
tais trimdas gados. Tās ir divas atšķirīgas radošās 
dzīves. 

Par pirmo jāuzsver — līdzās Robertam Krode-
ram, Elijai Klienei un Lizetei Skalbei Kārkliņš, ne-
raugoties uz vājo veselību, ir viens no vistalantīgā-
kajiem un noteikti ražīgākais tulkotājs pirmskara 
un kara gados. Pats tajā laikā sarakstījis tikai di-
vus biogrāfiskus romānus (par Giju Mopasānu un 
Zviedrijas karalieni Kristīni), vienu periodikā pa-
likušu izklaides romānu Dēmoniskais un dāma mas-
kā un dažas noveles. Viņa devums cieši saistīts ar 
apgādu Grāmatu draugs un tā vadītāju Helmaru 
Rudzīti, abus saista draudzība jau kopš kopējām 
mācību gaitām. Duetā 20. gadu vidū Latvijā viņi 
radīja īstu tulkotās literatūras lasīšanas bumu. Ru-
dzītis savas trakās amerikāniski aizrautīgās idejas 
— latviešu Playboy latviskos variantus 20. gados, 
žurnālu Sensācija, bet pēc tā aizliegšanas žurnālu 
Elegance un apgādu, kura izdotās grāmatas maksā-
tu ļoti (!!!) lēti, — varēja realizēt, visupirms pateico-
ties tieši Kārkliņam, kurš kļuva par čaklāko apgāda 
līdzstrādnieku.

Pats Kārkliņš šo laiku 1947. gadā rakstītajā atmi-
ņu skicē raksturo šādi: «Darba sajūsma bija tik lie-
la, ka, tagad atceroties, šķiet, tāda varēja būt tikai 
jaunībā. (..) toreiz [20. gadu otrajā pusē] Latvijā bija 
maz cilvēku, kas strādāja vairāk virsstundu nekā 
mēs. Elija Kliene, Aspaziju parafrāzējot, bij atradusi 
labu moto mūsu tālaika darbam: «Dzīvi nedzīvot, 
bet tulkot.» (..) [Mēs] izrakstījām kaudzēm ārzemju 
grāmatu, izmeklējām tās, kas šķita interesantākās, 

un strādājām. Rudzīša (..) tikko pirktās spiestuves 
mašīnas ne brīdi nedrīkstēja stāvēt dīkā, un jau-
nā, enerģiskā izdevēja pirmais vārds apsveicinoties 
nebija «Labdien!», bet: «Kur ir manuskripts?»»

Kārkliņa darbaspējas un ražīgums bija apbrī-
nojami — viņš pārtulkojis vairāk nekā piecdesmit 
cittautu rakstnieku, bet tulkoto grāmatu skaits tu-
vojas simtam; viņa talants noderēja arī elitāro un 
ekskluzīvo grāmatu izdevēja Miķeļa Goppera ap-
gādam Zelta ābele. 

Savu tulkotāja metodi un praksi Kārkliņš rak-
sturojis šādi: «Vispirms tehniskais darbs: visu grā-
matā sastopamo tehnisko terminu, valodas dia-
lekta un vēsturisko īpatnību noskaidrošana. Tad 
— iejušanās autora stilā (..). Kad stils, parasti pēc 
apm. 50 lapaspusēm, bija «rokā», tālākais veicās 
ātri un viegli. Iemīļoto autoru (..) grāmatas pēc 
šāda sagatavojuma tulkoju, vienkārši diktējot ma-
šīnrakstītājai (..). Vidēji bieza romāna tulkojums 
kopā ar korektūru aizņēma apmēram 3 mēnešus 
laika. Kādu dēku romānu pārtulkoju 3 nedēļās, (..) 
Vējiem līdzi prasīja vairāk kā sešus mēnešus. (..) lasī-
tāji brīnījās, kā var tās tik ātri pārtulkot. (..) arvien 
vēl atmiņā paliek tā sajūsma, kādā tulkoju Remar-
ka Trīs draugus, Falladas Mazo cilvēku, Golsvertija 
Forsaitu teiku, Margaretas Mičelas Vējiem līdzi, Kro-
nina Citadeli un Zvaigznes raugās lejup.»

Kārkliņa talantu respektē arī Baigajā gadā, vi-
ņam dod tulkošanai ne tikai vēsturisku romānu 
par Stepanu Razinu, bet arī Kronina romānu Trīs 
mīlestības. Vācu okupācijas laikā Kārkliņa tulkoša-
nas intensitāte neapsīkst, taču viņam tuvos angļu 
un amerikāņu autorus nacistu režīms negrib re-
dzēt izdotus, tāpēc tulkotājs orientējas uz vācva-
lodīgajiem rakstniekiem. 

Kāds kuriozs fakts notiek varu maiņas laikā. 
1944. gada vasaras beigās Grāmatu draugs izdod 
Kārkliņa tulkoto Arčibalda Kronina romānu Zvaig-
znes raugās lejup, taču, padomju armijai ieņemot 
Rīgu, liela daļa tirāžas neizpārdota bija palikusi 
noliktavās. Jaunā vara steidzami pārmainīja titul-
lapas un pasīti, un romāns iznāca jau ar VAPP pa-
domiskās izdevniecības zīmi. Līdz pat 70. gadiem 
nedaudzie atkārtotie Kārkliņa pirmskara tulkoju-
mi tiek izdoti, neminot viņa vārdu. 

No augstāka ranga Kārkliņa tulkotajiem au-
toriem vēl jāmin Anatols Franss (romāns Greiz-
sirdība), Francis Verfels (romāns par komponistu 
Verdi), Aksels Munte (Grāmata par cilvēkiem un dzīv-
niekiem), Stefans Cveigs (Marija Antuanete), Žoržs 
Diamels (Havras notārs), Aleksandrs Kuprins (Su-
lamite), Džons Golsvertijs (Forsaitu teika), Romēns 
Rolāns (Apburtā dvēsele). Kārkliņš izcili ir pārtulko-
jis arī vācu romantiķa E. T. A. Hofmaņa Muzikālās 
noveles, to skaitā meistarnoveli Kavalieris Gluks. 

Nacionālās bibliotēkas retumu fondā glabā-
jas arī Kārkliņa pārtulkoto Hofmaņa Nakts stāstu 
manuskripts. Populāri pirms kara bija arī Kārkli-
ņa tulkotie darbi par Vinsentu van Gogu, Frīdri-
hu Šilleru, Danti, Ferencu Listu, Volfgangu Ama-
deju Mocartu, Žoržu Sandu, Džordžu Gordonu 

Baironu, Johanu Štrausu, Ļevu Tolstoju, Lukrēciju 
Bordžu, karalieni Viktoriju, par Itālijas diktatoru 
Musolīni, baletdejotāju Annu Pavlovu. Kārkliņš 
pārtulkojis arī vairākus Edgara Vollesa detektīv-
romānus, kā arī Aleksandra Čaka augsti vērtēto 
romānu Trīs mīlestības. Trimdas laikā nozīmīgākie 
tulkojumi bija Džordža Orvela 1984 un vairāki 
Ēriha Marijas Remarka romāni. 

Bēgļu laikā 1946. gadā Vācijā izdod Kārkliņa 
paša sarakstīto pirmo «īsto» grāmatu, noveļu krā-
jumu Koka karote, kurā ir arī šajā Domuzīmes numu-
rā publicētā novele Nemuzikāls cilvēks. Šajos gados 
viņš saraksta arī savu izcilāko un pamatoti popu-
lārāko īsprozas darbu — noveli Sastapšanās tumsā, 
šokējoši iespaidīgu akla, rokas zaudējuša leģionā-
ra pārdzīvojumu tēlojumu, tam klīstot pa svešu 
pilsētu, un tikšanos ar kādu sievieti, kas izjūt viņa 
likteņa dramatismu. (1960. gadā tā publicēta angļu 
valodā un skanējusi arī franču valodā Parīzes ra-
dio.) 1951. gadā iznāk Kārkliņa (tad viņš jau gadu 
dzīvo ASV, kur strādā gan par puisi fermā, gan vē-
lāk par nakts uzraugu psihiatriskajā klīnikā) otrais 
īsprozas krājums Pie laika upes.

Ar slimībām — kaulu tuberkulozi, tad plaušu 
kaiti — viņš cīnījās ar apbrīnojamu izturību. Arī 
pēdējos gadu desmitos, kad viņa talants bija no-
briedis vērienīgai literārai darbībai, rakstnieks 
stingri sekoja veselīgam ikdienas režīmam, izteik-
damies, ka tikai tā var cerēt paveikt tos radošos 
nodomus, kas piepildāmi.

Amerikā, Seilemas pilsētiņā, Kārkliņš 12 gadu 
laikā saraksta 10 romānus, un visus izdod Hel-
mars Rudzītis. Nozīmīgākais ir četru romānu cikls 
Dieva zeme (visi pārizdoti arī Latvijā), kas ir episks 
vēstījums par latviešu likteņgaitām no 20. gs. sā-
kuma līdz Latvijas neatkarības sākuma gadiem. 
Ciklā rakstnieks bijis iecerējis 12 grāmatas. T. s. 
veclatviešu, pēc 1905. gada ASV apmetušos latvie-
šu, sastapšanos ar jaunajiem emigrantiem, kas bē-
guši no padomju okupācijas, tēlo romāns Vientulī-
bas kalns. Romāna Tikai mīlestība ierosmes pamatā 
trīs dezertējušu leģionāru nošaušana Dancigā. 
Autobiogrāfiski motīvi veido romāna Jaunavu iela 
sižetu. Latviešu dzīve Kalifornijā tēlota romānā 
Vakara zvaigznes. 

No iecerētā romānu cikla par Kurzemes cietok-
snī palikušo leģionāru likteņiem pēc kara Kārkliņš 
paguva uzrakstīt tikai pirmo romānu Kurzeme, ko 
izdeva jau pēc autora nāves. Tāpat tikai ieceres sta-
dijā palicis romāns par Raini un Aspaziju Kastaņo-
lā. Latvijā 90. gadu sākumā daudz lasīts tika trim-
dā uzrakstītais romāns Vēstule no dzimtenes, kura 
galveno sižeta līniju veido dzejnieces Elzas Ķez-
beres (romānā — Olgas Osītes) liktens stāsts 20 
gadu garumā no brīvvalsts pēdējiem gadiem līdz 
emigrantes dzīvei Amerikā 50. gados. Šo romānu 
atzinīgi vērtējuši gan trimdas, gan Latvijas litera-
tūrkritiķi, saskatot tajā gan psiholoģiski pārlieci-
nošu trimdinieka iekšējās pasaules atveidojumu, 
gan raksturīgus brīvvalsts un trimdas laika pret-
status, gan ētiskas skaidrības noturību traģisku 
pārmaiņu laikā.

Kultūrvēsturiski ļoti nozīmīgas ir Kārkliņa in-
tervijas-esejas par latviešu rakstniekiem trimdā, 
ko Kārkliņš veido no 50. gadu beigām līdz gandrīz 
pēdējiem savas dzīves mēnešiem. Tās, apkopotas 
grāmatā Mājupceļš, iznāk Rīgā 2003. gadā.  Intervē-
to loks no visiem kontinentiem, kur dzīvo latvieši, 
ir reti plašs.

Valdemāra Kārkliņa novele Nemuzikāls cilvēks 
apvieno vairākus viņa īsprozai raksturīgus ele-
mentus. Tās sižetisko virzību veido anekdotiska-
jai novelei raksturīgais pārpratums kā atspere, kas 
fatāli virza visu notikumu gaitu. To var pat saistīt 
ar ādamsonisko kādas iedomas sakāpināšanas tra-
dīciju, taču emocionāli tā pieder šausmu noveles 
noskaņai, kad kāds negaidīts pavērsiens vai likte-
nīgs fakts pēkšņi (!!!) «iesviež» cilvēku neatvairāmā 
«nāves ēnā», no kuras, šķiet, nav izejas. Un tad viņš 
neirastēniski, taču psiholoģiski absolūti pamato-
ti izdzīvo visbriesmīgākos pārdzīvojumus, jaušot 
mokošas un pazemojošas nāves neizbēgamību. 
Taču seko paradoksālais noveles kūlenis, kad viss 
traģiski iedomātais un izjustais anekdotiskā vīp-
snā tiek strauji «atcelts», jo — daudz ko nosaka ne-
vis kādi kauzāli likumi, bet, citējot vienu no no-
veles personāžiem, profesoru Volkovu, «gandrīz 
neticama laime». Tos, kurus šī novele būs ieinte-
resējusi, rosinu sameklēt Kārkliņa īsprozas pilnīgo 
kopojumu, 1980. gadā trimdā izdoto grāmatu Pie 
laika upes. Ê

Viesturs Vecgrāvis

Laika upes 
vērotājs
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Valdemārs Kārkliņšprozaproza Nemuzikāls cilvēks

Trīs draugi — skolotājs, literāts un mājastēvs, 
veterinārārsts Dzilna — saltā ziemas vakarā sē-
dēja pie alus kausiem un tērzēja. Ērtais dzīvoklis 
bija silts, alus patīkami vēss, draugiem nekur ne-
bij jāsteidzas. Literāts gaidīja stāstus.

Taču alus vien nepietiek, lai paceltos spārnos 
fabulētājs gars. Vajag vēl kāda apstākļa, kas valo-
das ievirza īstajās sliedēs. Tas var būt nesvarīgs 
sīkums, pietiek, ja tas pasprūda vaļā sīku avotiņu, 
ierosina mazai sacensībai — tad tērce drīz dabū 
pietekas un izvēršas jautrā strautā, ko vairs ne-
spēj aizkavēt ne vēlu stundu klajumi, ne steidza-
mu darīšanu dambji, ne miega purvi.

Bet, iekām šis sīkums nebija radies, saruna 
draudēja apsīkt. 

Skolotājs piegāja pie loga. Metās zila krēsla. 
Pretī, pāri ielai, sporta laukumā bij ierīkota sli-
dotava. Lielas spuldzes apgaismoja balto lauku-
mu, kur naigi kā skudras kustējās jaunieši, gan pa 
vienam, gan pāros asām slidām griezdami gluda-
jā ledū līnijas, lokus un figūras. Un tad skolotājs, 
pret dzīvokļa saimnieku pagriezies, izteica vār-
dus, kas šo vakaru paglāba no garlaicības.

«Par mūzikas trūkumu jums te nav jāsūdzas.»
Viņi jau visu laiku bija klausījušies jaunākos un 

ne tik jaunos grāvējus, valšus, tango un fokstro-
tus, ko lielisks dimdošs dinamiskais skaļrunis iz-
kliedza, izraudāja, izsmeldza spalgajā ziemas va-
kara gaisā.

Veterinārārsts pasmaidīja: «Jums taisnība. Ti-
kai, redziet, nekā laba nevajag par daudz. Tā kat-
ru vakaru un svētdienās augu dienu klausoties, 
sāk apnikt. Nelaime tā, ka esmu nemuzikāls cil-
vēks.»

Skolotājs apsēdās.
«To es pilnīgi saprotu,» viņš teica. «Pats nesen 

biju līdzīgā stāvoklī. Mums diezgan liels dzīvok-

lis, tāpēc vienu istabu nolēmām izdot. Baidīda-
mies trokšņa, izdevām to vientuļam jauneklim. 
Likās kluss, patīkams cilvēks. Bet pagaidiet —  —» 

Skolotājs iedzēra malku.
«Klusais jauneklis izrādījās par slepenu Ka-

zanovu? Viņa istabā nenorima dzīru troksnis, 
un pat nakti plānajai sienai cauri skanēja sievie-
šu balsis, saucieni, čuksti un elsas?» improvizēja 
literāts.

«Nekā tamlīdzīga. Pirmās aizdomas man ra-
dās, kad dabūju zināt, ka viņš mācoties konser-
vatorijā un spēlējot bazūni. Un tiešām, citu rītu 
vēl gulējām saldā miegā, kad pēkšņi sākās tas, 
ko klusībā biju paredzējis. Simts kara zirgu būtu 
nepacietībā iezviegušies un kārpījuši zemi kau-
jas priekšnojautā, dzirdot vareno jundas pūtienu, 
kas sadrebināja sienu man pie auss. Sākot ar šo 
brīdi, no mūzikas cienītāja esmu pārvērties mū-
zikas ienaidniekā. Jūs droši vien neticat tai vie-
tai Bībelē, kur Jerikas mūri sagāžas no bazūnes 
skaņām, tāpat kā es par to kādreiz šaubījos. Bet 
tur nav nekā neticama. Padzīvojiet kādu nedēļu 
manā dzīvoklī, kur mūsu īrnieks vairākas stun-
das dienā cītīgi vingrinās, tad par to pārliecinā-
sities.»

«Tas ir joks,» teica mājastēvs, «un jūs pats par to 
varat pasmieties. Bet es reiz mūzikas dēļ biju tikai 
par mata platumu no pašnāvības.»

Literāts un skolotājs sāka smieties.
«Nē,» iebilda veterinārārsts, un viņa seja bija 

nopietnāka kā nekad. «Lūdzu, nesmejieties. Ru-
nāju gluži nopietni. Tas bija viens no briesmīgā-
kajiem pārdzīvojumiem manā mūžā.»

Nu literāts zināja, ka dzirdēs saistīgu stāstu, un 
sagatavojās to pienācīgi izbaudīt. Kad alus bij ie-
liets un papirosi aizkūpināti, mājastēvs bez aici-
nājuma iesāka.

«Tas notika priekš daudziem gadiem, kad Tēr-
batā studēju. Vecāki man, tāpat kā daudziem ci-
tiem latviešu studentiem, nevarēja lielu atbalstu 
sniegt, bij jāiztiek ar valsts stipendiju, tāpēc dzī-
voju lētā pansijā, šaurā mēbelētā istabā. Tai pašā 
dzīvoklī dzīvoja vēl pāris studentu un skolnieku, 
bet istabā, kas bija blakus manai, vecs pensionārs. 
Es gatavojos pārbaudījumiem. Tā kā biju atkarīgs 
no stipendijas, manām sekmēm vajadzēja būt 
labām. Pēdējās nedēļas priekš pārbaudījumiem 
man bija sevišķi grūtas. Nezināju, kas ir izpriecas 
un izklaidēšanās, viss laiks man pagāja klausīta-
vās, laboratorijā un veterinārajā klīnikā, un, kad 
pārnācu mājā, es steigā uzkodu vienkāršas pus-
dienas un ierakos grāmatās un lekciju piezīmēs. 
Neredzēju, kā aiz loga salapoja koki, kā parkos 
izplauka puķes, nejutu silto agrās vasaras vēju, 
kas sitās manā logā, jo to vienmēr turēju slēgtu, 
lai āra trokšņi mani netraucētu un es varētu la-
bāk koncentrēties. Parasti sēdēju pie galda līdz 
vēlai naktij, bet nereti, ja kas neveicās tā, kā gri-
bēju, es mācījos, kamēr palsā rīta gaisma izdzēsa 
vājās petrolejas spuldzes dzelteno plankumu uz 
mana studiju galda. Biju tā iekodies mācību vie-

lā, ka mani saniknoja pat saimnieces aicinājums 
vakariņās, un biedrus, kas nejauši ieradās ciemā, 
es aizraidīju tik skarbi, ka tie apvainojās un vairs 
nenāca.

Tai laikā nomira vecais pensionārs, un es dabū-
ju jaunu kaimiņu — kādu pajaunu vīru, kas mā-
cījās dziedāt. Tā bija mana pirmā tiešā saskare ar 
mākslu. Es saku — tiešā, jo dziedāšana, ko, zālē 
sēdot, dzirdam no koncerta estrādes, ir pavisam 
kas cits nekā tā dziedāšana, ko kaimiņš dzird caur 
sienu, kad dziedonis gatavojas koncertam. Un šis 
jau vēl tikai mācījās.  Nezinu, vai tā dziedāt māca 
visās skolās, vai varbūt mans kaimiņš bija nokļu-
vis nemākuļa paidagoga rokās. Iespējams arī, ka 
viņš lauza ceļu uz mākslu pats saviem spēkiem. 
Viens bija skaidrs: viņš pats bija nesatricināmi 
pārliecināts, ka no viņa iznāks ievērojams dzie-
donis. Viņš mācījās tādā enerģijā, kas reizēm kļu-
va gandrīz pārdabiska. Dziedāšana jau ir tiešām 
jauka māksla. Bet neticu, ka visi klausītāji kon-
certos arī zina, kādiem līdzekļiem panākta balss 
pilnskanība, spēks un izturība. Man vismaz šā vīra 
mācīšanās veids drīzāk atgādināja baigas vidus-
laiku mocības inkvizīcijas svina kambaros nekā 
mākslas studijas. Lai stiprinātu diafragmu, viņš 
nogulās uz grīdas, uzlika ķieģeļus uz vēdera un 
kliedza. Viņa kliedzieni skaļumā un spēkā droši 
pārspēja izsalkuša vilka gaudošanu. Tad viņš pie-
cēlās un sāka vingrinājumus. Veselām sērijām vi-
ņam no rīkles lauzās sākumā klusākas, zemākas, 
pakāpeniski arvien stiprākas un augstākas skaņu 
virknes — būdams gluži bez muzikālas izglītības, 
nezinu, kā tās sauc, par gammām, oktāvām, pasā-
žām vai citādi. Bet varu jums aptuveni attēlot, kā 
tas izklausījās. Tur nebij itin nekā muzikāla, nekā 
melodiska, tie bija gaudojoši, šaušalīgi kliedzieni, 
kas nezinātājam stindzināja asinis dzīslās un lika 
minēt, kāds briesmīgs noziegums tur pašreiz no-
tiek. Pirmais kliedziens izklausījās tā, kā kad mo-
ceklim ar asu nazi pārgrieztu ādu, nākamais — kā 
kad tam dziļi uzšķērstu vēderu, trešais — kā kad 
izrautu iekšas, un ceturtais — kā kad dobumā ie-
lietu kausētu svinu. Ja domājat, ka pārspīlēju, tas 
tikai pierāda, ka paši to nekad neesat dzirdējuši. 
Šie kliedzieni spiedās cauri sienām kā papīram, 
un, no augstskolas pārnākot, es tos dzirdēju jau 
aiz divām šķērsielām. Un manu istabu no tiem 
šķīra tikai tapetēm aplipināti dēļi krietna ska-
la biezumā. Nu jūs apmēram varat iedomāties 
manu stāvokli.

Manam kaimiņam vingrinājumus sākot, es no-
svīdu no galvas līdz papēžiem, un man aizrāvās 
elpa. Man bij jāmācās, bij jāiztur pārbaudījumi. 
Ko es varēju darīt? Citu dzīvokli meklēt man ne-
bija ne laika, nedz iespējas. Aizklāju durvis, drī-
vēju spraugas sienā, aizbāzu ausis ar vati, aptinu 
gultas segu ap galvu. Viss veltīgi. Velnišķīgā mū-
zika bija dzirdama līdz pēdējai notij. Es nevarēju 
neviena teikuma izlasīt līdz galam, nekas no lasī-
tā man nepalika prātā.

Griezos pie pansijas saimnieces. Tā man aiz-

rādīja, ka es esot par divi mēnešiem īri parādā, 
bet mans kaimiņš maksājot uz priekšu. Izmisumā 
gāju runāt ar pašu dziedātāju. Bet, ja jūs kaut cik 
pazīstat jaunu dziedoņu pašlepnumu viņa māk-
slas jautājumos, jums mana gājiena iznākums būs 
zināms. Lūdzu, vai viņš nevarētu pāris nedēļas 
pārtraukt vingrinājumus vai vismaz iekārtoties 
tā, lai mani netraucētu.

«Tā?» viņš ironiski jautāja. «Un kāpēc man tas 
būtu jādara, ja drīkstu zināt?»

«Es gatavojas pārbaudījumiem.»
«Es arī. Ko tad jūs studējat?»
«Veterinārmedicīnu.»
«Un kā jums liekas, kas svarīgāks — māksla vai 

veterinārmedicīna?»
Tur nebija, ko runāt. Izcietu vēl vienu bezdar-

ba dienu un bezmiega nakti. Tad mani pārņēma 
nevaldāms niknums. Paķēru malkas pagali un ie-
skrēju kaimiņa istabā.

Es kliedzu: «Ja tūliņ nebeigsit šo gaudošanu, es 
— es jūs nositīšu! Tā klausoties, jau cilvēkam jā-
kļūst trakam!»

Viņš mierīgi panāca pretī un savādi noskatījās 
manī. 

«Jākļūst?» viņš teica. «Jums tādam nav jākļūst. 
Jūs jau esat traks.» Cieši manī skatīdamies, viņš ar 
uzsvaru atkārtoja: «Jūs esat traks.»

Apjucis izstreipuļoju no istabas. Man bija tā, 
kā kad būtu dabūjis smagu sitienu pa galvu. Savā 
istabā ieejot, man grīļojās kājas. Pēkšņi man kas 
ienāca prātā, un man metās salti. Ar pūlēm lūko-
ju sakārtot domas. Kaimiņa varbūt gluži neapzi-
nīgi un bez nolūka izteiktie vārdi man lika pēkšņi 
atcerēties kādu gadījumu, kas bija noticis priekš 
dažām nedēļām un ko jau pavisam biju piemirsis. 
Nu es to skaidri atcerējos.

Toreiz katru rītu gāju veterinārajā klīnikā, kur 
turēja dažādus dzīvniekus un mājlopus. Tos mēs 
novērojām un ārstējām. Starp citiem tur dzelzs 
krātiņā bija mazs balts sunītis, kas man bija se-
višķi iepaticies. Katru rītu piegāju pie viņa krāti-
ņa un ar to parotājos. Skaistais sunītis mani drīz 
pazina un ik rītu mani jau gaidīja ienākot. Bieži 
iebāzu roku sprostā un ar to ķircinājos. Kādu rītu 
profesors Volkovs gāja garām tai brīdī, kad mans 
mazais draugs man laizīja roku.

«Nu, nu, uzmanīgāk,» profesors teica, «tas suns 
ir traks.»

Es pasmējos.
«Neesiet tik vieglprātīgs,» profesors, tālāk aiz-

ejot, vēl piekodināja. «Tūliņ apskatiet, vai jums 
ādā nav kāds ieskrambājums, un ejiet dezinficēt 
rokas.»

To arī dzīros darīt, lai gan negribējās ticēt, ka 
rātnais, glītais sunītis varētu būt traks.

Diena pagāja mācībās, un tikai vakarā, mājā 
pārnācis, atcerējos profesora aizrādījumu. Ievē-
roju, ka rokas virspusē man tiešām bija neliels 
nospraukums, kādi, klīnikā strādājot, bieži ga-
dījās. Pamatīgi nomazgāju rokas ar ziepēm, un 
tā palika. Klīnikā ar slimiem dzīvniekiem bijām 

Nemuzikāls 
cilvēks

Valdemārs Kārkliņš

Stāsts
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tā apraduši, ka par profesora — kā mums likās —  
pārspīlēto piesardzību tikai vīpsnājām.

Bet nu man uzbruka bailes. Drudžaini atce-
rējos visu, ko zināju par trakuma sērgas attīstī-
bu. Inkubācijas ilgums: četrdesmit līdz sešdes-
mit dienu, dažreiz ilgāk. Tas sakrita. Ap šo laiku 
varēja sagaidīt akūtas saslimšanas pirmās pazī-
mes: garīgu nomāktību, lielu nervu saspīlēju-
mu, pārspīlētu jūtelību pret ārējiem iespaidiem, 
slimīgas iedomas un bailes. Bailes no kaut kā 
vārdos neizteicama. Man pierē izspiedās salti 
sviedri. To visu taču es skaidri vēroju pie sevis. 
Nu es pavisam citādi sapratu savu nervozitā-
ti, sapratu, kāpēc mani tā uztrauca dziedātāja 
varbūt gluži nevainīgie balss vingrinājumi aiz 
sienas.

Satumsa nakts, bet es vairs nezināju, ka tā 
gluži parasta nakts, kas pēc katras darba die-
nas atnes mieru. Es tikai redzēju melnu, naidī-
gu tumsu, kas līda no kaktiem un draudēja mani 
nosmacēt. Nekur neatrazdams miera, skraidī-
ju pa istabu, kas bija šaura kā izolācijas krātiņš, 
kā trakā sprosts. Un es domāju: drīz es tās vietā 
būšu īstā izolācijas kamerā ar dzelzs skadriņiem 
logu un durvju priekšā. Man uzmācās dīvainas 
halucinācijas. Kaut kur tumsā čabēja tikko dzir-
dami soļi, zaglīgi soļi. Tie vilcinādamies zagās ar-
vien tuvāk, un pēkšņi es zināju, ka tie bija traki 
suņi, desmitiem, simtiem spokainu, ēnās izplū-
dušu traku suņu. Varēju redzēt tikai viņu dego-
šās acis, kas tumsā zvēroja uz mani. Tad tie jau 
drūzmējās ap manu gultu, kur pagurumā biju ie-
kritis, un man sejā sitās viņu aukstā elpa un putu 
šļakatas. Gulēju sastindzis neminamās šausmās 
un nevarēju pakustēties. Man nebija, kur bēgt. 
Mans ķermenis vairs nepiederēja man, kāda sve-
ša vara mani bija sakalusi ledainās važās, un ne-
bija tālu mirklis, kad arī mana apziņa, kas vēl 
neskaidri atskārta, kas ar mani notika, iegrims 
sarkanā miglā. Ietinos segā un pabāzu galvu zem 
spilvena, lai paglābtos no rēgiem, kas mani va-
jāja, bet šausmas bija manī pašā, un es no tām 
nevarēju izbēgt. Skaidri jutu, ka man tuvojas ār-
prāts. Dziļi zem manis gausi, bet neatlaidīgi cēlās 
tumši plūdi, un es zināju, ka tie aizskalos manu 
apziņu. Jutu, ka baigais ūdens pamazām, tikko 
manāmi šalkdams, pārpludināja grīdu un cēlās 
arvien augstāk. Gulta salīgojās un peldēja rēgai-
najos palos kā laiva, es pazaudēju vietas apzi-
ņu, un viss ap mani sāka griezties melnā virpulī. 
Spokainie ārprāta viļņi šļakstot sitās pret sienām, 
es pietrūkos gultā sēdus, gribēju celties kājās, bet 
galva atdūrās pret zemajiem griestiem. Viļņi cē-
lās arvien augstāk, jutu, ka tie man apņēma krū-
tis, kaklu — lai nebūtu jākliedz šo murgu šaus-
mās, kas nebij atšķirami no īstenības, es iekodu 
zobus spilvenos.

Ko tonakt pārdzīvoju, to vēl tagad, pēc trīsdes-
mit gadiem, neesmu varējis aizmirst. Man likās, 
ka nekad nesagaidīšu rītu. Taču beidzot logā svī-
da gaisma. Nakts rēgi vilcinādamies atkāpās. Es 

atguvu apziņu, kas līdzinājās dīvainai gaišredzī-
bai. Likās, ka es būtu sadalījies divās būtnēs, no 
kurām viena bija nolemta neglābjamai bojā ejai, 
bet otra aukstasinīgi šo bojā eju novēroja, ne-
spēdama palīdzēt. Nezināju, cik ilgi man vēl būs 
skaidrs prāts, taču slimības neatturamajā gaitā 
tālu nevarēja būt tas mirklis, kad vairs nevarē-
šu sakarīgi domāt un apzinīgi rīkoties. Saņēmis 
visus spēkus, lūkoju atlikušajā laikā pārredzēt 
un apsvērt stāvokli. Nebija līdzekļa, kas atļau-
tu droši noteikt, vai esmu inficējies ar trakuma 
sērgu. Lai to noteiktu, parasti nogalina suni, kas 
cilvēku sakodis; izmeklējot suņa galvas sma-
dzenes, tomēr iespējams noskaidrot tikai to, vai 
suns bijis traks. Šai gadījumā tā bija. Nebiju pie-
tiekami ātri dez-inficējis rokas, tāpēc inde dro-
ši vien bij iekļuvusi asinīs. Pēc pazīmēm, ko sevī 
vēroju, infekcija bija notikusi. Jums būs zināms, 
ka trakuma sērga, kad tā organismā sasniegusi 
zināmu attīstības stadiju, ir neārstējama. Pastēra 
serums palīdz tikai infekcijas sākumā. No stu-
dijām un vērojumiem klīnikā zināju, kādā nāvē 
neglābjami mirst ar trakuma sērgu saslimušie. 
Tā ir visbriesmīgākā nāve, kādu var iedomāties. 
Viņu mokas ir neaprakstāmas. Ātrs gals ir vienīgā 
labdarība, ko cilvēks, kam šīs mokas lemtas, var 
vēlēties. Sapratu, ka man nekas cits neatlika, kā 
pašam nonāvēties, kamēr man vēl bija vajadzīgā 
apziņas skaidrība, lai to izdarītu.»

Veterinārārsts apklusa. Alus kausos, ko klausī-
tāji bij aizmirsuši, lēnām nostājās putas. Smaidi 
bija pazuduši no klausītāju sejām, un, ārsta pē-
dējos vārdus dzirdot, tiem neviļus pārskrēja ne-
omulīgas trīsas.

«Izšķīries, kas man darāms, es drusku nomieri-
nājos,» lūpas apslapinājis, turpināja ārsts. «Iekām 
lēmumu izpildīju, devos pie profesora Volkova, 
kas mācību spēku starpā man bija tuvākais. Jutu, 
ka varēšu tam uzticēties. Zināms, nevarēju viņam 
prasīt padomu, ko lai daru. Viņš jau man varētu 
ieteikt tikai iestāties slimnīcā, bet, kas mani tur 
sagaidīja, to pats zināju. Par pēdējo, galīgo soli 
man vīrišķīgi bij jāizšķiras pašam. Bet man vien-
kārši gribējās viņam visu izstāstīt.

Vēl bij agrs rīts, tāpēc gāju uz profesora dzī-
vokli. Pašureiz bij uzlekusi saule, un klusā pil-
sēta dega sārtā gaismā. Netālu no gājiena mērķa 
profesors nāca man pretī. Viņam līdzi bija pel-
du palags, acīmredzot viņš gāja peldēties. Soļo-
ju tam līdzi. Drusku satrūcies no mana izskata 
–  bezmiegā un murgos pārlaistā nakts laikam 
bij atstājusi pēdas manā sejā —, viņš ļoti uzmanī-
gi noklausījās manu stāstu. Un, kad beidzu, savā 
satraukumā tomēr nenoturējos un, aizmirsis ap-
ņemšanos, jautāju profesoram, ko lai daru. Pie-
bildu, ka pats redzu tikai vienu ceļu, kas man vēl 
atliek.

Profesors klusēdams ilgi, nopietni noskatījās 
manī. Tad viņš teica: «Zinu, ko jūs gribat teikt. 
Bet iekām jums atbildu, ļaujiet man brīdi apdo-
māties.»

Bijām iznākuši no pilsētas un tuvojāmies pel-
dētavai Mētras malā.

«Būs karsta diena,» profesors sacīja, ātri no-
mezdams drēbes, «vēsa rīta pelde arī jums node-
rētu. Vai nāksit?»

Lielā nepacietībā profesora solīto atbildi gai-
dot, tomēr paklausīju viņa aicinājumam, un abi 
kādu pusstundu veldzējāmies Mētras viļņos. Kad 
mēs, krastā izkāpuši, slapji, spirgtā labsajūtā, kas 
man priekš stundas vēl būtu likusies neticama, 
sākām ģērbties, profesors man acīs lasīja degošo 
jautājumu.

«Jūs gaidāt atbildi,» viņš teica. «Bet vispirms 
gribu jūs drusku eksaminēt. Sakiet, kādi ir akūtas 
trakumsērgas pirmie noteiktie simptomi?»

Atbildēju ātri un neapdomājoties, kā pārbau-
dījumā: «Pirmkārt, paniskas, nepārvaramas bai-
les no ūdens, tad — —»

«Diezgan,» profesors pārtrauca, un es ieraudzī-
ju viņa sejā tēvišķīgi laipnu un drusku zobgalīgu 

smaidu.
Mirkli apjucis skatījos viņā, tad — jā, tad pa-

saule ap mani pēkšņi kļuva gaiša. Viss staroja, 
bet visgaišāk — laipnais, vēlīgais smaids profesora 
sejā. Mēs abi iesmējāmies.

«Nē, traks jūs neesat, gandrīz neticama laime 
jūs toreiz no tā ir pasargājusi,» profesors Volkovs 
sirsnīgi sacīja. «Bet jūs esat pārpūlējies, un, par 
visām lietām — jūs esat ļoti nemuzikāls cilvēks. 
Dziediet,» viņš, atvadoties roku sniegdams, vēl 
piebilda, «tas jums palīdzēs!»

Tā arī darīju. Dziedāju visu ceļu mājup. Mans 
kaimiņš pārtrauca balss vingrinājumus, pavēra 
durvis un, kā valodu zaudējis, noskatījās manī, 
kad, dzīvoklī ienākdams, pilnu krūti dziedāju 
kādu āriju, ko biju no viņa ieklausījies. Nu viņš 
laikam bija pilnīgi pārliecināts, ka esmu traks. Jo 
es droši vien dziedāju ļoti nepareizi Bet man tas 
bij alga viena. Es dziedāju pats savā meldijā — ne-
valdāmā priekā par atgūto dzīvi.» Ê

Valdemārs KārkliņšValdemārs Kārkliņš prozaproza Nemuzikāls cilvēksNemuzikāls cilvēks
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Vija Laganovskaprozaproza Grēksūdze

Katedrāle vaļā. Nopirku trīs svecītes, lai gan 
nebija ne jausmas, kur tās dedzināt, kad un cik 
reizes jāmet krusts un kā man pareizāk skaitīt 
lūgšanas. Pagriezos un gāju. Apstājos gandrīz 
pašā telpas vidū, zem kupola, abām saujām ap-
tvērusi svecītes. 

Ikonas un klusums. 
Čuksti radās kaut kur pie astes kaula un pa-

krūtē vienlaikus. Tie cēlās pa ķermeni augšup. 
Tirpa pleci, skausts un galvas virsma. 

Paldies tev, paldies tev, ka atvedi atpakaļ, — 
neatvērusi lūpas, čukstēju.

Ar brāli no virtuves skapīša reiz nočiepām ie-
biezinātā piena bundžu. Līdzko lūpas piepla-
ka kārotajam, pamanījām, ka mūs vēro savādi, 
vienmēr līdzi sekojoši skatieni. Sākām izmisī-
gi meklēt vietu, kur tie mūs nesasniegtu. Virtu-
vē palikt nevarējām, tur kāds varēja ienākt un 
uzreiz mūs pieķert, lielā istaba nederēja, jo arī 
tur nepameta sajūta, ka tiekam novēroti. Vec-
mammīte vienmēr par visiem mūsu nedarbiem 
uzzināja. Iespējams, mūs nosūdzēja savādie no-
vērotāji. Vispiemērotākā vieta šķita vecmammī-
tes kambaris. Lai būtu droši, ka mūs patiešām 
neviens neredz, palīdām zem galda. Pār galdu 
pārklātais bārkstainais galdauts izrādījās labs 
aizsegs. 

Pa izurbināto caurumiņu sūcām saldmi, 
viens otru čukstus steidzinot, neatlaižot roķe-
les no bundžas, pieskatījām, lai otrs neiesūc par 
daudz. Ik pa laikam bāzām degunus caur bārk-

stīm un skatījāmies, vai novērotāji mūs neredz. 
Tad zvērējām, ka viens otru nenosūdzēsim, un 
sākām atcerēties dažādas palaidnības. Tās bija 
kā garantija, ka izpļāpāšanās sagādās vainīga-
jam vēl lielāku skādi. 

Pagalmā rēja suns. Saskatījāmies. Varēja dzir-
dēt arī balsis. Raudami viens otram nost no 
mutes pilnpiena bundžu, galvas apdauzīdami, 
līdām no galdapakšas ārā. Pat novērotāji pie-
mirsās. Noslēpuši bundžu atpakaļ virtuves ska-
pītī, skrējām pie loga skatīties. Vecmammīte ar 
siena nastu uz muguras, bet Martiņa rokām 
plātījās, abas stāvēja pagalma vidū un kaut ko 
skaļi spriedelēja. 

Viņas atkal strīdējās par tevi, Ramona. Tu 
juti. Uztraukti vēroji vecmammītes seju, cenšo-
ties tajā saskatīt uzvaras atblāzmu. Nebija. Vien 
raksturīgā «padošanās ar augstu paceltu galvu» 
grimase. 

Vecmammīte nebija baznīcā gājēja. Viņa teica, 
ka Dieviņš vienmēr esot līdzās un nav vajadzī-
bas tāpēc iet to gaisa gabalu uz attālo baznīcu. 

Bet rīt baznīcā ejamā diena. Vectēva māsa 
Marta vienmēr nāca par to atgādināt. Viņa kat-
ru svētdienu, pāris pieturu nobraukusi ar auto-
busu, tālāk uz baznīcu devās kājām, jo autobuss 
turp nekursēja. 

Pie mums Marta viesojās itin bieži. Visās 
mēslu, kartupeļu vai siena talkās patika vec-
mammīti pakomandēt un ieņemt pa mēriņam 
talkām brūvētā alus, dažkārt arī ko grādīgāku. 
Tas parasti nonāca līdz tam, ka reizēm viņu mā-
jās nācās aizvest, bet reizēm viņa tenterēja pati. 
Kad ķiķinādami sākām stāstīt, ka Martiņa čurā 
ejot, vecmammīte mūs dzina nost no loga, pie-
kodinot to nekad nevienam nestāstīt, jo vecus 
cilvēkus apsmiet neklājas, un mums esot tikai 
izskatījies, ka viņa čurā.

Bet vai tu, Ramona, atceries, ka iepriekšējā 
vakarā vajadzēja nolikt uz krēsla balto blūzīti, 
pusgarās zeķes, jaciņu un garākus svārciņus? 
Uz baznīcu plikiem stilbiem nevarot iet, vien-
mēr atgādināja vecā Martiņa, reizēm stāvot klāt, 
lai pārliecinātos, ka viss tiks izdarīts. Un, ka šī 
tieksme pēc kaut kā tīra un neaizskarama, kaut 
kā liela un neapspriežama, kā tāds miets nesa-
laužami iedzīts tevī uz visu dzīvi. Un tieši šī ne-
apzinātā tieksme daudzkārt liks tev, izsāpējušai, 
uzticēties sev un citiem atkal un atkal. 

Marta neapprecējās un visu dzīvi nodzīvoja 
ar jaunāko brāli zem viena jumta. Uz bērnībā 
deformētās Martas muguras kuprītis kļuva aiz-
vien redzamāks, bet līkās kājas — aizvien līkā-
kas. Brālis iedzīvojās kuņģa čūlā un nomira, bet 
Marta palika viena un pārmetās aprūpēt mūs. 

No rīta pusmiegainu mani pamodināja vec-
mammīte. Palīdzēja saģērbties un pavadīja līdz 

lielajam ceļam. Pamodies bija arī gailis. Un tikai 
viņa balss pāršķēla rīta miegaino dūmaku. Gai-
sā vēss miklums. Tikušas līdz vietai, kur taka, 
nedaudz paplašinoties un kļūstot grantaināka 
un akmeņaināka, saplūst ar lielceļu, vecmam-
mīte izvilka lupatiņu un noberzēja nosmērē-
jušās sandales. Tālāk kādu gabaliņu gāju viena. 
Krustojumā gaidīja Martiņa. Pārlaida skatienu 
sapītajām bizēm, blūzītei un pat pacēla svārkus, 
lai novērtētu zeķu pietiekamo garumu vai bal-
tumu, tomēr atrada iemeslu purpēšanai un sa-
krunkotās lūpas savilka vēl krunkainākas. 

— Ančakrysti tuodi! Edz’ kur izdūmuoši, tu-
pelis bez purna golim. Nazaver ni ka rosa, ni 
granta ceļi. Maizeiti koč īlyka leidzā? Sacieju, ni 
kumūsa nu reita, atpakaļcelī apiessi. Nu, izdū-
movi, kū bazneickungam grāksyudzī stosteisi? 
Nā? Edz’ grāka pyki, byutu pavuiceiši bārnu.1

Viņa purpēja, kamēr atnāca autobuss. Kāpām 
iekšā. Martiņa pirka biļetes, es ieslīdēju uzsi-
lušā pazika solā, kur mani pārņēma miegs. Iz-
kāpušas devāmies uz septiņus kilometrus attā-
lo baznīcu. Kratīja drebuļi, bet vēlāk, kad bijām 
gabaliņu nogājušas un saule, pacēlusies ne-
daudz augstāk, sāka sildīt, tie pārgāja. 

Iesākumā skaitīju gar ceļa malu alejā sastā-
dītos kokus, skatījos interesantus akmentiņus, 
kurus, Martai neredzot, slidināju svārciņu šau-
rajās kabatās, tad klausījos Martiņas un kādas 
citas tantes sarunās, bet, tuvojoties baznīcai, 
centos atcerēties visus baušļus un to, kuram no 
tiem atbilst mani grēki, lai varētu pavēstīt baz-
nīckungam. 

Vieta uz sola, kur apsēdos, bija rīta sau-
les iesilusi. Smaržoja narcises un saldīgi dūmi, 
kas nedaudz grauza deguna iekšpusi. Gribē-
jās šķaudīt. Pieliecu galvu un ar pirkstiem nā-
sis aizspiedu ciet. Martiņa tūdaļ to pamanīja 
un norāva manu roku no deguna, savilka krun-
kainās lūpas un uzacis, skatījās uz mani, kratot 
seju, bet no pussakniebtajām lūpām nāca nesa-
protamas šņācošas skaņas. Mani vaigi sāka svilt, 
uzmetu skatienu vispirms baznīckungam, kurš, 
paldies Dievam, stāvēja ar muguru pret mums 
visiem, tad uz Jēzus un Marijas bildēm. Nolai-
du skatienu un lūkojos uz pirmo vārdu nodris-
kātajā mazajā grāmatiņā, ko Martiņa man tūlīt 
iespieda rokās. Tālāk nelasījās. Visu laiku svila 
vaigi un karstums lēnām tuvojās arī ausīm.

Kāju pirkstgali patiešām bija samirkuši un 
nosmērējušies ar smilti. Arī to droši vien visi 
redz, jo Martiņa ik pa laikam ar sarauktu ģīmi 
nosodoši raida skatienus uz maniem purnga-
liem, tad uz mani un dusmīgi groza galvu. 

Centos kaut ko salasīt mazajā grāmatiņā. Pie-
liku pirkstu lasāmajai rindai un vilku līdzi, zil-
bi pa zilbei kopā liekot. Kaut kur aiz muguras 
skanēja ērģeles. Saule sildīja plecus un skaustu. 
Svilināšana vaigos un ausīs mazinājās, bet nar-
cišu un saldīgo dūmu smarža pamazām attāli-
nājās.  

— Turit tū bārnu!2 — iesaucās baznīckungs, 
kurš pēkšņi atradās gandrīz man līdzās. 

No rokām izkrita mazā grāmatiņa, no svār-
ku kabatas uz koka sola atsitās pāris akmentiņi, 
bet manu elkoni sāpīgi satvēra Martiņas kau-
lainie pirksti. 

— Naguli bārns, nūkrissi, dabuosi punu pīrē,3 
— turpināja baznīckungs, bet Martiņa, ieķēru-
sies elkonī, mani kratīja, savilkusi ģīmi tūk-
stošos krunku. Tad steidzīgi uzlasīja izbirušos 
akmentiņus un iemeta savā melnajā somā. Uz 
baznīckungu es vairs neskatījos, vien grāmati-
ņā, kuru Martiņa man atkal iespieda rokās. Svi-
lināšana vaigos un ausīs atgriezās, tikai tagad 
karsts bija tapis arī gaiss. Uz svētbildēm bija 
bail pacelt acis. Lai gan, ejot ārā no baznīcas, 
iesānis ar vienu acs kaktiņu pavērusies, sapratu, 
ka Viņi arī te visu laiku uz mani skatās.

Martiņa pateica, ka esmu grāka pyka un ka 
mani uz baznīcu nevarot vest. 

Katrs baznīcas apmeklējums tevi sāka bie-
dēt aizvien vairāk un vairāk. Beigās tu iemanī-
jies izdomāt visu ko, lai tikai turp nevajadzētu 
doties. 

Un vai gan tu, mazā Ramona, nojauti, ka šis 
bija vien nieks?! 

90. gadu sākums. Apprecējos tūlīt pēc tam, 
kad pabeidzu vidusskolu. Tālāka mācīšanās tika 
atlikta uz vairākiem gadiem. Piedzima dvīņi. 
Vajadzēja nokristīt. Vīrs aizbrauca sarunāt ar 
baznīckungu krustāmdienu, bet pārbraucis no-
deva ziņu, ka abiem esot jāaiziet uz grēksūdzi, 
tikai tad notikšot bērnu krustīšana. 

— Varbūt uz citu baznīcu, pie cita mācītāja, — 
ieminējos.

— Nē, tā nebūs pareizi, — vīrs iebilda, — paši te 
krustīti un pašu draudze. Un kas tur ko grēkus 
neizsūdzēt? 

Sāku prātot, ka pēdējo reizi grēkus sūdzē-
ju septiņu gadu vecumā un kā man tagad par 
to baznīckungam atzīties. Par puszaļu plūmju 
čiepšanu kopā ar brāli un viņa draugiem bērnī-
bā no kaimiņu dārza, par baltmaizes klaipu un 
piena zagšanu kādā pilsētas veikaliņā, par pīpē-
šanu un piedzeršanos kopā ar vidusskolas mei-
tenēm, par to, ka strīdējos ar mammu un kā-
vos ar brāli, ka gribēju viņu pat nosist ar birstes 
kātu par to, ka viņš izlasīja manu dienasgrāma-
tu, kur es rakstīju vēstules savam mīļotajam vī-
rietim nākotnē un sīki aprakstīju, kā mēs dzī-
vosim, kā bērnus audzināsim, sarunāsimies… 
Un nebiju droša, vai man par gulēšanu ar vīru 
pirms kāzām arī jāstāsta un par bučošanos pēc 
pamatskolas izlaiduma ar puisi, kurā biju iemī-
lējusies vairākus gadus, nezinu, patiešām nezi-
nu, kā man to visu viņam izstāstīt, jo nestāstī-
šana arī ir grēks...   

Tuvojās noliktā svētdiena, un es vairs neva-
rēju vakarā aizmigt. Atpakaļceļa nebija, bērni ir 

Vija Laganovska

Grēksūdze
Stāsts



Cilvēciska 
laime 
tiešā veidā 
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Andonis Samarakis (Aντώνης Σαμαράκης, 
1919—2003) ir viens no pazīstamākajiem un 
grieķu tautā mīlētiem 20. gs. rakstniekiem. 
Viņa stāstu krājumi un romāni pārpublicēti 
daudzos izdevumos, viņa vārdam jaungrie-
ķu literatūrā ir gandrīz kanoniska skaņa. Te 
publicētie trīs stāsti ņemti no krājuma Vaja-
dzīga cerība (Zητείται ελπίς), kas pirmo reizi 
iznāca 1954. gadā. Tas Grieķijai bija drūms 
laiks, trūkuma gadi pēc asiņainā pilsoņu kara, 

kas grieķiem ir tabu jautājums, tāpēc stāstos nav pat pieminēts, taču tā 
uzplēstās brūces ir dziļas.
Arī pašlaik Hellādai neklājas viegli. Raugoties uz bēgļu krīzi, daudzajiem 
klaidoņiem bezpajumtniekiem Atēnu un Tesalonīkes ielās, Samaraka Miesa 
(Η σαρξ) un stāstu krājuma titulstāsts Vajadzīga cerība, šķiet, iegūst jaunu 
aktualitāti. Par ko grieķu sabiedrībai ir tikusi dota šī kara varoņa miesa, 
kāda ir jēga dzīvības upurim (Upe)? Kas cilvēkam ir vajadzīgs vairāk — nau-
da vai ticība (Vajadzīga cerība)? 
Mēs dzīvojam postētiskā sabiedrībā, kapitālistiskā postmodernismā. Sa-
maraka stāstiņi var šķist groteski, tajos ir arī kaut kas no iesācējiem nereti 
raksturīgā shematiskuma, neveiklības un didaktiskuma. Lasot šos tekstus, 
ne vienam vien pārtikušam, komforta zonā plaukstošam eiropietim var 
kļūt neērti. Nu cik var par to nabadzību un kariem? Vai tiešām nav iespē-
jams rakstīt par kaut ko mūsdienīgāku? Par izvēles mokām starp ģimeni 
vai karjeru. Par to, kurp braukt atvaļinājumā, kādu restorānu apmeklēt? Kā 
gūt jaunas sajūtas? Pie kā pasūtīt mēbeles un apģērbu? Kā notievēt?  
Samaraka stāsti vairāk par visu ir ideju vektori, turklāt viņš tos izdeva par 
savu naudu, pilnīgi nesavtīgi. Tie neapšaubāmi ir sava laikmeta liecība, 
bet tajos iekodētā vispārcilvēciskā vēsts tikpat neapšaubāmi ir aktuāla arī 
mūsdienās, aicinot būt drosmīgiem, cilvēcīgiem un cerēt. 

Dens Dimiņš

jānokrusta. 
Baznīca pilna cilvēkiem. Nostājāmies bikts 

rindā. Vispirms grēkus sūdzēt gāja vīrs. Viss tā-
pat kā toreiz. Iedzelteni koka soli, šur tur ma-
zas no-driskātas lūgšanu grāmatiņas, narcises, 
sveces un vīraks, veci cilvēki, drēbēs iesūkušies 
sviedri un parfimērija.  

Šķita, tas velkas veselu mūžību. 
Centos elpot dziļāk, bet vīraks grauzās degu-

nā un kaklā. Ausīs sīca, tomēr pūlējos saklausīt 
citus grēksūdzniekus un brīnījos, cik ātri viņi 
visu izstāsta un dodas skaitīt lūgšanas. Vie-
nu mirkli ienāca prātā — varbūt nestāstīt visu? 
Sāku domās šaudīties no viena notikuma pie 
cita. Delnas kļuva vēsas un mitras. 

 Kā pa miglu manīju, ka vīrs man tuvojas un 
kaut ko saka. Nedzirdēju. Devos pie mācītāja. 
Metoties ceļos pie restotā bikts loga, paklupu. 
Pēda noslīdēja no pakāpiena un atsitās pret 
zemi ar lielu blīkšķi. Vairākkārt atvainojos, ap-
klusu, tad atkal atvainojos, tad pūlējos atcerē-
ties, kas man būtu jāsaka. 

— Es sen neesmu sūdzējusi grēkus, — teicu 
pavisam klusu un nez kādēļ sāku skaitīt visus 
baušļus gluži kā bērnībā, gluži kā Martiņa bija 
mācījusi. Mācītājs pieliecās pie lodziņa pavisam 
tuvu, un es jutu viņa ne visai tīkamo elpu. Tad 
viņš mani apturēja, teikdams, ka baušļus neva-
jagot viņam atskaitīt, bet lai es stāstu, vai esmu 
grēcīga. 

— Ā! Vai grēcīga?! Nu, jā, jā, grēcīga, protams, 
— atviegloti izdvesu.

Viņš atkal mani pārtrauca jautājot, kāpēc es 
par to tā priecājoties. 

— Nē, nepriecājos, es bēdājos, — teicu un tad 
atcerējos par pīpēšanu. Mācītājs klusēja. Tur-
pināju par baltmaizi un pienu. Laikam sāku 
daudzmaz atcerēties, ko gribēju viņam stāstīt, 
pat nopriecājos, ka nav nemaz tik sarežģīti tā 
visu pēc kārtas noskaitīt, ja neuzdod papildjau-
tājumus un, kā mana mamma, neprasa, kāpēc 
tā darīju. Visbeidzot sāku stāstīt par satikšanos 
ar vīru.

Līdz galam nenoklausījies, viņš mani pār-
trauca. Balss nikna, sēcoša. Pieliecies lodziņam 
vēl tuvāk, ar siekalu pilieniem spļaudīdamies, 
viņš teica, ka to visu zina, ka no Dieva acīm 
neko nevar noslēpt, ka es esmu ne tikai noklu-
sējusi šausminošo grēkā krišanu, iejaucoties un 
izšķirot vīra iepriekšējo laulību, bet arī esot iz-
laidīga, stājoties sakaros ar laulātu vīrieti, laižot 
pasaulē ārlaulības bērnus. Gandrīz apraudājos, 
tomēr vēl paspruka — bet ko tad man darīt?

Man esot jāiet projām no šī vīrieša, lai viņš 
var dzīvot likumīgā laulībā, bērni jāsadala, un 
man baznīcā vairs neesot, ko darīt, kamēr es 
neatradīšu vīrieti, kas nav laulības saitēm sais-
tīts, kamēr nenožēlošu visu nodarīto, man nav 
brīv savu kāju te spert. 

Apkārtējie droši vien to dzirdēja, pat mans 
vīrs, attālāk stāvēdams, to dzirdēja. Viņš tikai 

skatījās. Nekustējās ne no vietas. 
Un Viņi! Viņi taču arī dzirdēja, kā sazvērē-

jušies, no visām baznīcas sienām raidot savus 
caururbjošos skatienus uz mani, neko neredzo-
šu, nedzirdošu, zemi nejūtošu, bet slājošu uz 
ārdurvju pusi. 

Tev gribējās tikai vienu — ar bārkstainu gald-
autu pārklāta galda apakšu vecmammītes kam-
barī. Un tu vēl daudzus gadus, mīļā Ramona, 
domāsi, ka visi no tevis novērsās. 

  
Pavasarīgs miklums. 
Pāris stundas brīva laika. Nebiju gulējusi vai-

rākas naktis, bet pat autobusa rimtā dūkoņa ne-
spēja iemidzināt. 

Sen vairs negribējās paslēpties no visiem, 
ne vecmammītes kambarī, ne kur citur. Gluži 
pretēji. Brīžiem pārņēma sajūta, ka spētu pa-
visam plika iet caur cilvēku pūļiem, tos nema-
not.

Dzestrums, ar ko sagaidīja lielpilsēta, atsvai-
dzināja, klājās pār manu tvīkstošo seju un kak-
lu kā veldzējoša komprese.

Joprojām ar tām pašām smagajām domām, 
ar kurām braucu autobusā, gāju, kur acis rāda 
un kājas nes, pavisam rāmā un nesteidzīgā solī. 
Garām pie tuneļa sēdošām tantēm, kas tirgo-
jas ar narcisēm un tulpēm no spaiņiem. Līdzi 
cilvēku plūsmai pār gājēju pāreju, kur pīkstošs 
luksofors skaitīja nost no iešanai atlikušā lai-
ka. Gluži kā aizgājušos divdesmit gadus nost 
no dzīves. Garām uzrakstam «Cirks» un aizvien 
tālāk, dziļāk pilsētā. Nekas pa šo laiku nebija 
mainījies, ja neņem vērā cilvēku apģērbu, vei-
kalu izkārtnes un dažu ēku fasādes, kas, tāpat 
kā cilvēki, pa šiem divdesmit gadiem kļuvušas 
gan krāšņākas, gan nožēlojamākas.  

Lietussargu un galvu pacēlu vien pret kated-
rāli Esplanādē. 

Cilvēciska laime tiešā veidā vienmēr ir ar grē-
ka piegaršu. Tā kāds man bija teicis sapnī. Iesā-
kumā pierakstīju piezīmju blociņā. Vēlāk centos 
atrast teiktā autoru. Iedomājos, ka šis varētu 
būt kāda rakstnieka vai filozofa sen pasacīts un 
pierakstīts teikums, kuru esmu lasījusi, bet pie-
mirsusi, taču citāta izcelsmi tā arī neatradu. Ie-
spējams, būtu par to aizmirsusi, ja vien mans 
gājiens uz Esplanādi neuzjundītu pagātni un 
atskārsmi, ka sapnī dzirdētais ir kā atbilde. Un 
ka nekas neved uz baznīcu pa taisno, vien no-
rāda ceļu caur tik daudziem cilvēciskas laimes 
meklējumu līkločiem, ka bieži vien rastā skur-
bumā vai, gluži pretēji, neatrastā neizmēroja-
mās ilgās, norādes nepamanām.   

Ja vien tu būtu agrāk to sapratusi, mīļā Ra-
mona. 

Mēs beidzot satikāmies zem kupoliem, zem 
Visuredzošā skatiena. Itin kā šo divdesmit gadu 
starp mums abām nebūtu bijis. Ê

Lasīdams 69. psalmu, viņš pēkšņi saklausīja lie-
tus pakšķus.

«Līst,» viņš nodomāja. «Savādi! No rīta man ne-
ienāca prātā, ka varētu uznākt lietus.»

Pēkšņi viņš pārtrauca šīs pārdomas. Lietus taču 
bija ārējs notikums, tā dēļ nebija vērts pārtraukt 
psalma lasīšanu. Viņš lasīja tālāk.

«Bet es esmu nabaga cietējs, glāb, Dievs, un pa-
sargā mani! Dziesmā es slavēšu Dieva vārdu, es 
daudzināšu viņu ar pateicību.»

Ārā lietus aizvien pieņēmās spēkā.
Bija apritējušas kādas pāris nedēļas, kopš viņš 

bija pārvācies uz šo rajonu. Viņa pirmā draudze. 
Vispār viņš jau pats bija uzprasījies, lai viņu norī-
ko uz kādu nabadzīgu rajonu. Viņš saviem priekš-
niekiem teica tā: «Es gribētu sākt savu kalpošanu 
kādā trūcīgā nomalē.»

Šie divi vārdi — «trūcīgā nomale» — atbalsojās 
viņā ar dīvainu skaņu. «Laikam esmu romantiķis,» 
viņš brīžiem prātoja. Būdams jauns, viņš vēl ne-
bija paguvis iepazīt dzīves daudzpusību. Uzaudzis 
sīkpilsoņu ģimenē. Tēvs bankas ierēdnis. Pirms 
diviem gadiem miris. No viņa mantojumā nākusi 
dievbijība un apņemšanās ievērot Dieva noteik-
tos baušļus. Pēc ģimnāzijas beigšanas viņš iestājās 
Teoloģijas fakultātē, sapņodams kļūt par prieste-
ri un šādi kalpot tam Kungam. Atvest atpakaļ pie 
gana iespējami kuplāku «noklīdušo avju» pulku.

Blakus istabā bija dzirdama aizmigušās sievas 
smagā elpošana. Durvis palikušas pusvirus.

Šajā rajonā bija nodzīvotas tikai divarpus nedē-
ļas, bet viņam jau bija skaidrs, ka draudzes locek-
ļu lielais vairākums klīst ļoti tālu no Dieva ceļa. 
It īpaši tikumu jomā stāvoklis bija neapskaužams. 
Tomēr viņš nezaudēja cerību. Izgājušsvētdien ma-
zajā baznīcā viņš teica ugunīgu sprediķi par tiku-
miem. Visi palika mēmi. Un tagad kala plānu, ko 
bija paredzējis īstenot visdrīzākajā laikā. Viņš jau 
bija ievadījis sarunas ar vairākiem dievbijīgiem 
draudzes locekļiem, kādas kristīgas organizācijas 
biedriem, un visos valdīja vienprātība, ka pagri-
mums draudzē nudien ir aizgājis pārāk tālu.

«Mūsu draudzē valda pasaulīgie kārdināju-
mi,» kādā sapulcē izteicās rajona lielākās baka-
lejas īpašnieks, ievērojams kristīgās organizācijas 
biedrs. (Okupācijas laikā viņš bija iedzīvojies ba-
gātībā no melnā tirgus, bet tam kristīgās organi-
zācijas acīs nebija nozīmes. Tās nav salīdzināmas 
lietas...) 

«Miesa!» izmeta cits — galantērijas preču tirgo-
tājs. «Miesa tagad ir pirmajā vietā!»

Viņa balsī ieskanējās histēriskas notis.
«Uzsveru, tā ir miesa!» viņš klāstīja, ādamābo-

lam kaklā bīdoties augšup lejup.
«Bet es uzsveru — vainīga ir dzeršana!» ierunā-

jās kāds cits.
Katram bija kaut kas uzsverams. Priesteris gan 

tos nomierināja, un visi nonāca pie slēdziena, ka 
ir nepieciešams rīkoties pēc labi pārdomāta plāna, 
citādi pagrimumu neuzveikt.

Tagad viņš lasīja 76. psalmu. Nāca atraugas no 
zivju zupas, ko bija nupat ēdis. Tā viņa sievai izde-
vās nu izcili laba.

Lietus turpinājās tikpat stipri.
Pēkšņi pie durvīm atskanēja skaļi klauvējieni.
«Atveriet!» kāds sauca. Viņam likās, ka balss pie-

der bērnam.
Uzmetis plecos mēteli, jo bija jau naktssvārkā, 

viņš devās atvērt. Pa durvīm ienāca gadus divpa-

Andonis Samarakis

Miesa
Stāsts

Vija Laganovska prozaproza Grēksūdze

1 Antikristi tādi! Redz, kur 
izdomājuši, kurpes bez 
purngaliem. Nepadomā, 
ne ka rasa, ne grantaini 
ceļi. Maizīti kaut ielika 
līdzi? Teicu, ka no rīta 
ne kumosa nedrīkst, 
atpakaļceļā apēdīsi. 
Nu, vai izdomāji, ko 
baznīckungam grēksūdzē 
stāstīsi? Nē? Redz, grēka 
pikas, būtu kaut bērnu 
pamācījuši.
2 Turiet to bērnu!
3 Neguli bērns, nokritīsi, 
dabūsi punu pierē.



Nē, vēl nebija 
nomiris. Viņš 
elpoja
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dsmit vecs zēns, salijis cauri slapjš.
«Kas noticis?» viņš pavaicāja.
«Mani sūtīja mamma, tur ir viens mironis, viņa 

saka, tev vajagot pasteigties ar svēto svaidīšanu, 
viņa saka, šis esot tādā stāvoklī, ka drīz miršot.»

Viņš pasniedza zēnam dvieli apslaucīties.
«Nevajag,» zēns teica un nolika to malā.
Vajadzēja apģērbties. Guļamistabā gulēja sieva, 

viņš baidījās, ka to uzmodinās.
«Pagriez galvu pret sienu,» viņš teica zēnam, 

pirms uzvilkt bikses.
Viņš manīja, ka zēns slepus noskatās.
«Izvirtība no bērna kājas!» viņš nodomāja.
Beidzot abi divi devās laukā. Pa ceļam vajadzēja 

iegriezties baznīcā pēc kausa. Priesteris atstāja sie-
vai zīmīti, pāris vārdus, lai nav tā, ka pamodusies 
tā viņu neatrod un nobīstas.

Lietus aizvien pieņēmās spēkā. Zēns gāja pa 
priekšu.

«Kur viņš dzīvo?» priesteris apjautājās.
«Tur, tālāk.»
Zēnam nenesās prāts uz garām runām. Iedams 

pa priekšu, viņš ar savu augumu piesedza lietus 
šaltis. Piespiedis kausu pie krūtīm, priesteris soļo-
ja un nodevās dažādām domām.

Šī būs pirmā reize, kad viņš mirējam dos pēdējo 
svaidījumu. Dabiski, ka viņš bija uztraucies. Īpaši 
tāpēc, ka šī pirmā reize gadījās rajonā, kura iemīt-
nieki bija aizmirsuši Dievu un dzīvoja grēkā.

Iedams viņš skaitīja lūgsnu un lūdza Dievu, lai 
dod šonakt spēku atvest pie Viņa atpakaļ vēl vienu 
«noklīdušu avi».

Zēns iebrida dziļā peļķē.
«Sūda dēmarhs, nevar ietves salabot!» viņš no-

lamājās.
Priesteris nodomāja, ka vajag izteikt piezīmi par 

lamuvārdiem, kas zēnam šad tad paspruka. Vēlāk 
viņš par to vēl parunās.

«Klāt esam!» zēns teica.
Apmēram 3 reiz 3 metrus šaurā istabele atradās 

pagalma dziļumos. Tur mirstošais bija viens, viņš 
gulēja dzelzs gultā, sasegts tā, ka no segapakšas 
spraucās laukā vien galva un kreisā roka. 

Otrā istabā skanēja gramofons.
«Tad nu gan būtu joks, ja šis jau būtu atstiepies,» 

zēns noteica.
Priesteris tomēr vēl vilcinājās. Stāvēja pie gultas 

un skatījās.
Uz neliela galdiņa uzliktā petrolejas lampa meta 

vāru gaismu. Tai bija tikai viens deglis.
Viņš aizvēra lietussargu. Nolika kausu uz gal-

da un noliecās pār mirstošo. Tas gulēja nekustīgs, 
aizvērtām acīm. Augstākais, sešdesmit gadus vecs. 
Nē, vēl nebija nomiris. Viņš elpoja.

Lija aizvien stiprāk. Tai brīdī priesteris manīja, 
ka mirējs paver acis. Viņš gribēja to uzrunāt, bet 
nezināja, kā lai sāk. Vīrietis no jauna aizvēra acis 
un atkrita letarģiskajā stāvoklī.

«Vēl nav miris,» teica zēns, stāvēdams stūrī.
«Nav gan,» priesteris atbildēja.

Iestājās klusums. Pēc brīža viņš apvaicājās: «Vai 
viņam neviena nav?»

«Nav.»
«Vai jau ilgi slimo?»
«Ilgi.»
«Kas viņam kaiš?»
Zēns gribēja teikt «bads», bet noklusēja. Viņam 

likās dīvaini, ka garīdznieks vēl nav aptvēris, kas 
šeit par lietu, ka vispār var nesaprast, ar kādu sli-
mību sirgst šis vīrs. Tiesa, viņš nebija sēdējis klāt 
todien, kad te nesen bija iegriezies ārsts un seci-
nājis: «Nekas nav līdzams. Pacients ir pārāk novār-
dzis. Ir par vēlu.»

Garīdznieks aplaida acis istabai. Tajā atradās 
vairākas mēbeles, metāla gulta, galds, viens krēsls 
un skapis. 

Pie sienas karājās arī kalendārs. Tas rādīja ce-
turtdienu, 10. jūliju, lai gan bija novembris.

Vēl bija kāda glezna, idilliska ainava. Un pavē-
le par medaļas piešķiršanu par nopelniem karā, tā 
bija ierāmēta kopā ar medāli.

Vīrs atvēra acis.
«Tu atnāci?»
Balss nāca ar lielu piepūli, kā no lieliem dziļu-

miem.
«Jā,» uzrunātais apliecināja, «atnācu.»
«Kāpēc tu valkā melnas drānas?» vīrs apjautājās.
Viņš noskatījās uz zēnu. Vīra elpa pēkšņi kļuva 

smagāka.
«Es gribēju ar tevi aprunāties,» viņš teica un no-

liecās pār sadzeltējušo seju.
Nu, tagad viņš tam stāstīs par Dievu, par mūžī-

bu. Tomēr vīrs atkal aizvēra acis.
Gramofons blakus istabā aizvien spēlēja. Zēns 

stāvēja turpat, sastindzis kā sālsstabs.
Priesteris pielika roku sirdzējam pie pieres. Tā 

bija nosvīdusi. Aukstiem sviedriem.
Viņš paņēma no galda kausu. Pamāja zēnam, 

kurš pienāca klāt un mazliet piecēla mirstošo. 
Viņš atvēra acis.

Priesteris uzlika dievmaizi uz karotītes.
«Nu,» mirējs mudināja.
Viņš pavēra muti.
Priesteris grasījās teikt: «Dieva Tēva vārdā...»
Bet nepaspēja izrunāt šos vārdus.
«Dod man!» vīrs teica, vēl nepaspējis norīt diev-

maizi.
Viņš paskatījās uz mirēju.
«Dod man!»
Puspavērtā mute gaidīja. Bet priesteris bija gata-

vojies runāt par mūžību. Nu viņš bija gluži apjucis.
«Dod man!»
Priestera krūtīs kaut kas ieplīsa, no tām izlau-

zās mīlestība, maigums, kādu jūt tēvs, barodams 
izsalkušu bērnu. Viņš sāka dot tam vienu karotīti 
pēc otras.

Vīra acis tagad izskatījās citādi. Zēna acis arī 
raudzījās citādi.

Arvien lija. Gramofons spēlēja vien tālāk.
«Ak Dievs!» vīrs noteica.
Bet priesterim nebija, ko teikt. Ê

Rīkojums bija pilnīgi skaidrs: upē peldēties 
aizliegts, pat tuvāk par divsimt metriem tai ne-
drīkstēja pienākt. Viss pilnīgi nepārprotami. Ik-
vienu, kurš pārkāps šo rīkojumu, vedīs pie kara 
tribunāla. 

Nesen to nolasīja pats bataljona komandieris. 
Sasauca kopā visu bataljonu un nolasīja. Divīzi-
jas rīkojums! Tas nebija nekāds joks.

Bija apritējušas kādas trīs nedēļas, kopš viņi 
bija apmetušies šajā upes pusē. Otrpus atradās 
pretinieks, Svešie, kā daudzi viņus dēvēja.

Trīs nedēļas bez darba. Šāds stāvoklis nevarēja 
ilgi turpināties, tomēr patlaban valdīja miers.

Abās upes pusēs netālu no krasta auga mežs. 
Biezs mežs. Mežā bija ierīkojuši apmetni gan vie-
ni, gan otri.

Izlūki ziņoja, ka Svešajiem tur esot divi batal-
joni. Tomēr neizskatījās, ka viņi grasītos uzbrukt, 
kas zina, ko viņi domāja darīt. Abas puses bija iz-
likušas sardzi, kas slēpās meža biežņā un bija ga-
tava uz visu.

Trīs nedēļas! Kā gan tās bija aizritējušas, šīs ne-
dēļas! Šai karā, kas ilga jau kādus divarpus gadus, 
neviens neatminējās tik ilgu atelpu.

Kad viņi nonāca pie upes, vēl pieturējās vēss 
laiks. Bet nu jau vairākas dienas tas bija uzlabo-
jies. Pavasaris klāt!

Pirmais, kas aizlavījās līdz upei, bija seržants. 
Kādu rītu viņš pielavījās pie upes un ielēca tajā. 
Nedaudz vēlāk mūsējie izvilka viņu krastā ar di-
vām lodēm plaušās. Ilgi viņš nenodzīvoja, tas bija 
dažu stundu jautājums.

Citdien līdz upei aizstaigāja divi kājnieki. Pēc 
tam neviens viņus vairs netika redzējis. Bija dzir-
dami tikai šāvieni, pēc tam — klusums.

Tad tika pieņemts divīzijas rīkojums.
Tomēr upe bija liels kārdinājums. Tās ūdeņi ča-

loja, apburdami un kārdinādami. Pa šiem divar-
pus gadiem puiši bija aplipuši ar smakām un ne-
tīrumiem. Atradinājušies no daudzām baudām. 
Un re, tagad viņu ceļā trāpījās šī upe. Bet divīzijas 
rīkojums...

— Pie velna to divīzijas rīkojumu! — viņš tonakt, 
zobus sakodis, noņurdēja.

Viņš grozījās no vieniem sāniem uz otriem, bet 

miera nerada. Aizvien bija dzirdama upes šalko-
ņa, tā urdīja viņu bez mitas.

Rīt viņš noies pie tās, noies, lai tas maksātu ko 
maksādams. Pie velna divīzijas rīkojumu! 

Pārējie karavīri gulēja. Beigās arī viņu uzveica 
miegs. Sapnī rādījās murgi. Sākumā viņš redzēja 
upi tādu, kāda tā ir. Tā bija viņa priekšā un gaidī-
ja. Bet viņš kails stāvēja krastā un nemetās iekšā. 
It kā viņu turētu neredzama roka. Pēc tam upe 
pārvērtās par sievieti. Jaunu tumšmati ar tvirtu 
augumu. Kaila tā gulēja zālē un gaidīja viņu. Un 
viņš kails stāvēja blakus un netika pie viņas. It kā 
viņu turētu neredzama roka. 

Viņš pamodās spēku izsīkumā, vēl bija melna 
nakts...

Nonācis upes krastā, viņš apstājās un noskatī-
jās uz to. Upe! Tātad tomēr tā pastāvēja? Palaikam 
viņš domāja, ka varbūt tā nemaz nepastāv. Var-
būt tā ir tikai kolektīva fantāzija, kaut kāda ko-
pēja ilūzija.

Viņš bija atradis izdevību pienākt tai tuvāk. 
Rīts bija pasakains! Ja nu viņam paveiktos un ne-
viens neuzostu... Tad viņš paspētu ātri iemesties 
tajā, ienirt tās ūdeņos, tad nekas cits vairs viņam 
nebūtu no svara. 

Viņš pakāra drēbes kokā upes krastā un atstu-
tēja pret stumbru arī šauteni. Vēl ātri aplaida acis 
visapkārt, vispirms atskatījās, vai nav manāms 
kāds no savējiem, tad nopētīja pretējo krastu, vai 
nav redzams kāds no Svešajiem. Un iebrida ūde-
nī.

Tai mirklī, kad viņa ķermenis, kails kā no mātes 
miesām nācis, iegrima ūdenī, šis divarpus gadus 
izmocītais ķermenis, kurā brūces jau bija sarēto-
jušās, viņš sajutās kā pavisam cits cilvēks. It kā 
viņam pāri būtu pārslīdējusi roka ar sūkli un no-
dzēsusi šos divarpus gadus.

Viņš peldēja te kraulā, te uz muguras. Ļāva, lai 
straume nes. Arī palaikam panira zem ūdens...

Tagad šis karavīrs bija atgriezies bērnībā, vi-
ņam vairs nebija divdesmit trīs gadi, tomēr pēdē-
jie divarpus gadi bija viņā atstājuši dziļas pēdas.

Pa labi un pa kreisi abos krastos spurdza put-
ni, tie pacēlās spārnos un pārlidojumā viņu svei-
cināja. 

Viņa priekšā parādījās straumes nests zars. 
Puisis panira zem ūdens un peldēja pie tā. Tad 
satvēra. Viņš bija izniris tieši tam blakus. Viņš 
nopriecājās. Bet tai pašā mirklī kādus trīsdesmit 
metrus atstatus ieraudzīja galvu ūdenī.

Viņš apstājās un ieskatījās vērīgāk. 
Arī peldētājs bija viņu pamanījis, arī viņš ap-

stājās. Viņi saskatījās.
Viņš uzreiz atgriezās savā agrākajā lomā, no 

jauna pārvērtās par karavīru, kurš sabijis karā jau 
divarpus gadus, par ko piešķirts Nopelnu Krusts, 
kurš atstājis šauteni pie koka.

Viņš netika gudrs, vai pretī esošais cilvēks ir no 
savējiem vai no Svešiem. Kā lai to saprot? Bija re-
dzama tikai galva. Tas varēja būt kāds no savē-

Upe
Stāsts
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jiem. Varēja būt arī no Svešajiem.
Vairākas minūtes abi nekustīgi pavadīja ūde-

nī. Klusumu pārtrauca šķaudiens. Šķaudītājs bija 
viņš pats, un, kā paradis, viņš skaļi nolamājās. 
Tad pretī esošais cilvēks strauji metās peldēt uz 
pretējo krastu. Bet arī viņš pats laiku nezaudēja. 
Cik jaudas, peldēja malā. Viņš tika krastā pirmais. 
Pieskrēja pie koka, pie kura bija atslējis šauteni, 
pagrāba to. Svešais arī nupat iznāca no ūdens. Arī 
viņš ko kājas nes skrēja pie sava ieroča.

Puisis pacēla ieroci un notēmēja. Tagad viņam 
būtu ļoti viegli ielaist svešajam galvā lodi. Svešais 
bija lielisks mērķis, tāds kails, kāds šis joza tikai 
pārdesmit metru attālumā. 

Bet viņš nenospieda gaili. Svešais bija viņa 
priekšā kails, kāds pasaulē nācis. Un arī viņš bija 
tikpat kails.

Viņš nespēja izšaut. Abi bija kaili. Divi kaili cil-
vēki. Brīvi no drēbēm. Brīvi no vārdiem. Brīvi no 
tautības. Brīvi no savas haki krāsas identitātes. 

Viņš nespēja izšaut. Svešais bija kļuvis cits cil-
vēks, bez lielā «S» — ne vairāk, ne mazāk.

Viņš nolaida ieroci. Pacēla galvu. Un līdz pat 
beigām neko neredzēja. Paspēja vien saskatīt pā-
ris putnus, kad izbijušies uzspurdza gaisā, kad no 
pretējā krasta atskanēja šāviens, kas vispirms lika 
viņam nokrist ceļos, tad ar seju piekļauties ze-
mei. Ê

Kad viņš tai pēcpusdienā iegāja kafejnīcā, vēl 
bija agrs. Viņš apsēdās pie galdiņa lielas vitrīnas 
priekšā — no tās vietas pavērās plašs skats uz bul-
vāri. Palūdza, lai atnes kafiju.

Pie citiem galdiņiem vīri sita kārtis un kaut ko 
sprieda.

Viņam pienesa kafiju. Aizsmēķējis viņš ievilka 
divus dūmus un atvēra pēcpusdienas avīzi.

Indoķīnā sākušās jaunas kaujas. «Abas puses 
cietušas smagus zaudējumus,» ziņoja telegram-
ma. 

Vēl kaut kāds japāņu zvejas kuģis, kas aprīkots 

ar kodoldzinēju.
«Pār mums plešas jauna pasaules kara ēna,» 

vēstīja kādas ziņas virsraksts.
Pēc tam viņš izlasīja arī citas ziņas: budžeta 

deficīts, algu pielikums pedagoģiskajam perso-
nālam, kāds nolaupīts, kāds izvarots, izdarītas 
trīs pašnāvības. To skaitā divas spiedīgu mate- 
riālo apstākļu dēļ. Divi jaunieši, vienam trīsdes-
mit, otram trīsdesmit divi gadi. Pirmais atvēris 
gāzes krānu, otrais nošāvies.

Citā lappusē bija recenzija par klavierkoncertu, 
tad kaut kas par modi, beigās «smalkās aprindas»: 
«Aizvakar notika kokteiļvakars pie M. T. Harma 
kunga un kundzes, īpaši izskatīga bija V. H. kun-
dze ar ļoti elegantu kleitu un ļoti chique runas-
veidu. Ar eleganci izcēlās arī O. N. jaunkundze.»

Viņš aizsmēķēja vēl vienu cigareti. Iemeta acis 
sludinājumos.

PĀRDOD tikko celtu privātmāju, lielisks plā-
nojums, 4 istabas, viesistaba, virtuve, vannasista-
ba ar tualeti.

IZĪRĒ nopietnam kungam istabu 2. stāvā, sau-
laina, plaša...

VAJADZĪGAS klavieres, var atpirkt...
Pa galvu šaudījās dažādas domas.
Kopš Otrā pasaules kara beigām pār mūsu pa-

sauli visu laiku krita Trešā pasaules kara ēna. To-
starp kaut kur lija asinis — vakar Korejā, šodien 
Indoķīnā, rīt...

Viņš pārlaida roku pāri matiem. Noslaucīja no 
pieres sviedrus; viņš bija nosvīdis, lai arī ārā ne-
bija karsts laiks.

Karš, ūdeņraža bumba, pašnāvības spiedīgu 
materiālo apstākļu dēļ un «smalkās aprindas»... 
Dzīve visā daudzveidībā!

Pēc kara pasaule nemaz nebija mainījusies uz 
labo pusi. Viss bija tieši tāpat, kā bijis. Un tomēr 
viņš bija cerējis — tāpat kā miljoni visā pasaulē —, 
ka pēc kara, pēc visiem izlietajiem asiņu plūdiem 
kaut kas mainīsies. Ka iestāsies miers, ka pār zemi 
nekad vairs nekritīs kara murgainā ēna, ka naba-
dzības dēļ neviens vairs nepieliks sev roku, ka...

Krēsloja. Pretējā ielas pusē veikalā jau dega 
gaisma. Kafejnīcā arī to vēl ieslēgt nesteidzās. Vi-
ņam jau arī patika tāda pustumsa.

Viņš iedomājās, cik ļoti apjukusi ir mūsdienu 
pasaule. Apjukusi gan idejiski, gan sabiedriski, vi-
sādā ziņā apjukusi...

Ne jau avīze bija vainīga pie tā, ka viņu tagad 
nomāca šādas domas. Pēdējā laikā viņu tās no-
darbināja nepārtraukti, tikai brīžiem vairāk, brī-
žiem mazāk. Viņš domāja par dzīves ēnaino seju. 
Par mieru, par dziļajām ilgām, kas karājas diega 
galā. Viņš prātoja par nabagiem, par pavisam pa-
grimušajiem. Par bailēm, kas bija ieperinājušās 
sirdī. 

Spogulī viņš nevilšus ieraudzīja savu seju. Pa-
visam parasts cilvēks. Nekas neliecināja par viņa 
iekšējo satraukumu.

Arī viņš bija piedalījies pēdējā karā. Bija cerējis. 
Bet tagad viņam vairs nebija cerību. Jā, viņam ne-

bija bail atzīties sev, ka ir zaudējis cerības. 
Viņa dzīve bija viena vienīga sabrukušu cerību 

virkne. Toreiz viņš cerēja... Arī pēc tam vēl cerē-
ja... 

Kaut kad pirms daudziem gadiem viņš bija ce-
rējis uz komunismu. Bet arī tas bija viņu pievīlis. 
Tagad viņš vairs neticēja nevienai ideoloģijai!

Viņš palūdza glāzi ūdens. Vilšanās visādās 
ideoloģijās neapšaubāmi bija plaši sastopama 
parādība. Un bez šīs vilšanās bija arī nogurums, 
vienaldzība, ko lielākā daļa, ko lielum lielais vai-
rākums jūt pret šādām ideoloģijām.

Trolejbuss strauji pabrāzās garām luksoforam, 
atsegdams skatienam pūli. Uz galda aizvien gu-
lēja atvērta avīze. Viss jau bija kaut kur redzēts: 
jaunā kara ēna, Indoķīna, divas pašnāvības spie-
dīgu materiālo apstākļu dēļ, «smalkās aprindas»...

«Cigaretes!» ienāca kāds garāmgājējs.
Un nopirka vienu paciņu.
Sešas avīzes lappuses kā dzīves atspulgs. Bet 

viņš tagad ir cilvēks, kam vairs nav, uz ko cerēt.
Viņš atminējās, ka sen, sen, vēl mazotnē bija 

smagi sasirgusi kāda tante, viņa mātes māsa. Ģi-
mene to bija uzņēmusi pie sevis. Atnāca ārsts. Iz-
nācis no sirdzējas istabas, viņš oficiālā tonī pazi-
ņoja: «Cerību vairs nekādu!»

Viņš arī nu bija nonācis tiktāl, ka varēja teikt: 
«Cerību vairs nekādu!»

Viņam likās briesmīgi, ka cerību vairs nav. Pat 
bija sajūta, ka pārējie kafejnīcas apmeklētāji uz 
viņu skatās, tāpat arī garāmgājēji no ielas, visi 
savā starpā sačukstas: «Tam tur vairs nav cerību!» 
It kā tas būtu noziegums. It kā viņam pierē būtu 
iededzināta visiem redzama zīme. It kā viņš būtu 
kails starp apģērbtajiem.

Viņš pārdomāja pašsacerētos stāstus, savā sa-
traukumā meklēdams kaut kādu izeju. Viņš rak-
stīja par savam laikam svarīgām, sasāpējušām 
lietām — karu, sabiedrisko postu... Tomēr neuz-
drīkstējās tos izdot. Viņš baidījās. Baidījās, ka 
viņu apkarinās ar dažādām birkām. Nē, tomēr 
būs jāizdod. Pie velna visas birkas! Viņš ir cilvēks, 
vairāk nekas. Ne labējais, ne kreisais. Cilvēks, kas 
reiz bija cerējis, bet tagad zaudējis cerības un ta-
gad jūt pienākumu to pateikt. Pārējiem gan ir 
kaut kādas cerības, viņš nodomāja. Citādi vien-
kārši nevar būt.

Viņš atkal uzmeta acis avīzei: Indoķīna, «smal-
kās aprindas», klavierkoncerts, divas pašnāvības 
spiedīgu materiālo apstākļu dēļ, sludinājumi...

VAJADZĪGA rakstāmmašīna...
VAJADZĪGS plašu atskaņotājs ar radio...
VAJADZĪGS džips labā tehniskā stāvoklī...
VAJADZĪGS īsts persiešu paklājs...
Viņš paņēma savu dienasgrāmatu, izplēsa lapu 

un ar zīmuli uzskrīpāja: VAJADZĪGA cerība.
Tad pierakstīja klāt savu vārdu un adresi. Pa-

sauca viesmīli. Viņš gribēja samaksāt, lai pēc tam 
varētu uzreiz doties uz avīzes redakciju, nodot 
sludinājumu un lūgt, uzstāt, ka tam noteikti jā-
parādās jau rītdienas numurā. Ê

Vajadzīga 
cerība
Stāsts

No grieķu valodas tulkojis 
Dens Dimiņš
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Ilustrācija — Līva Ozola

Nurija Anjoprozaproza

Anna un viņas ēna, kas krīt uz sienas kopš 
agra rīta, drīz izgaisīs. Annai ar savu ēnu, kas 
mainās, slīdot no sienas uz sienu, nevajadzētu 
būt te ieslodzītai. Viņa varētu sakrāmēt čemodā-
nu un doties prom. Taču viņa pazīst tikai to, kas 
ir acu priekšā. Agrāk viņa zināja ko vairāk, taču 
ir to aizmirsusi. Tagad viņa vairs nespēj saskatīt 
atšķirību starp to, kas gribēja kļūt, un to, kas ir 
kļuvusi. Viņa dzīvo sociālās mājas 60 kvadrāt-
metru dzīvoklītī, un par vīru viņai ir tas pats, 
kurš septiņpadsmit gadu vecumā viņu padarīja 
grūtu. Dēls jau sen ir prom, jo atšķirībā no vi-
ņiem gribēja palūkoties uz pasauli no jauna re-
dzesleņķa. Tagad dēls apgūst namdara amatu un 
sociālās mājas — gan svaigas un tīras, gan pelē-
kas un noplukušas — dabū redzēt tāpat kā agrāk, 
vienalga, vai dodas uz savu īrēto ligzdu, vai to 
pamet, kopā ar meiteni vai bez meitenes, ar pār-
pirktu moci vai kājām. Anna gribēja kaut ko sa- 
sniegt, varētu teikt, ka gribēja tālu tikt, kur tie-
ši, to viņa nezināja, taču gribēja tur nonākt labi 
drīz. Un kļuva par māti astoņpadsmit gadu vecu-
mā, pirmā no sava izlaiduma, tik agri un steidzīgi 
kā neviena cita. Vēlāk iekrita vēl dažas.

Sākumā Anna strādāja par pārdevēju, un pir-
cēji sagādāja viņai šādu tādu izklaidi. Taču tur 
bija viens apstāklis, kas nebija pa prātam viņas 
vīram: Annas priekšnieks apgrozīja pārāk lie-
lu naudu. Vīrs uztraucās: viņai taču tos naudas 
žūkšņus vajadzēja nest noguldīt. Un viena doma 
viņam naktīs neļāva gulēt: ja nu sieva viņu pa-
metīs kāda cita vai naudas žūkšņa dēļ? Pēc sma-
gas darba dienas vīrs mēdza ienākt virtuvē, un 
vienīgais, ko viņš tur varēja secināt, bija tas, ka šī 
virtuve ir auksta kā miroņu kambaris. Un vēl to, 
ka izlietnē palikušas ziepju atliekas. Vīrs gaidī-
ja, apsēdies pie galda, sakrustojis rokas, un, sa-
springti gaidījis stundas ceturksni, atspieda gal-
vu plaukstās. Kādu dienu viņš aizrāva ciet jaku 
un skriešiem metās lejā pa trepēm, lādēdams 
sievu un viņas darbu, bet visvairāk tomēr sievu. 
Šis vīrietis aizmiršanos no bēdām bieži meklē-

ja krogā. Arī dēls bija pieradis pie skolas ēdnī-
cas maltītēm. Taču tai pēcpusdienā vīrietis gāja 
taisni uz veikalu, gāja iekšā un lūdza, lai Anna 
velk nost savu smieklīgo uniformu un nāk mā-
jās. Taču Anna atbildēja: par to nevar būt ne ru-
nas! Jo kā gan bez šīs algas viņi nomaksās rēķi-
nus, nopirks puikam drēbes un skolas lietas un 
samaksās par viņa privātstundām. Tovakar Anna 
turpināja strādāt, viņa saiņoja dāvanas un uz-
smaidīja pircējiem. Bija jau gandrīz deviņi, kad 
viņa iebāza atslēgu slēdzenē un, tikko iegājusi 
dzīvoklī, saņēma pirmo sitienu. Pēc tam viņai vēl 
vajadzēja taisīt vakariņas, lai gan viena roka bija 
izmežģīta.

Mājās jau vienmēr ir, ko darīt. Arī tad, ja dzī-
voklis ir mazs. Vīra skaļā balss apdullina. Gan 
dzīvoklī, gan ārpus tā. Kaimiņi šo balsi labi pa-
zīst, lai arī viņš ar tiem tikpat kā nebiedrojas. Šo-
brīd ir pavisam viegli uzskaitīt visu, kas parādās 
pie Annas apvāršņa. Vispirms viņa no rīta saklāj 
gultu, tad uzlasa no grīdas drēbes un ieliek tās 
mazgāties, bet pēcāk izžauj uz mazā balkona, kas 
vērsts uz iekšpagalmu, patiesībā tikai tāda gais-
mas šahta. Tad viņa kārto māju, vēdina guļam-
istabu un ēdamistabu, slauka grīdas un mazgā 
tās, nometusies uz ceļiem, jo tikai tā var piekļūt 
visiem stūriem. Vēlāk pieraksta visu, kā trūkst, 
un dodas drusku iepirkties, vienmēr rūpīgi rē-
ķinot, cik drīkst tērēt. Un grīdas vēl nav nožu-
vušas, kad viņa jau gatavo pusdienas, ieslēdz te-
levizoru, gludina un saloka veļu, un piepeši vīrs 
jau ir mājās un gaida. Vīrieša acis un sejas izteik-
sme pauž neskaidras gaidas, taču tas nenozīmē, 
ka viņš gaida Annu. Viņa apsēžas blakus vīram 
ēdamistabā, kur acis, kā jau paradušas, pievēršas 
televizoram. Televīzija atšķirībā no viņu mājokļa 
ir mierinoša. Nomierinoši izklausās pat kaimiņu 
bērnu smiekli un klaigas pagalmā, kur tie spēlē 
bumbu. Viņiem pašiem bērnu vairs nav, lai arī 
savulaik viņi mēģināja pie tādiem tikt. Un vienu 
jau ir uzaudzinājuši. Tagad dēls ir prom un drīz 
izveidos savu ģimeni, līdzīgu vienīgajam parau-
gam, ko redzējis.

Anna ar savu skumjo ēnu bieži redzama pie-
spiesta pie sienas. Tikpat skumja šī aina ik nakti 
izskatās laulības gultā. Tāpat virtuvē un ēdamis-
tabā. Un arī izlietnē, kad viņa mazgā un slauka 
seju. Ikviens varētu saskatīt, ka šī sieviete dzīvo 
murgā. Taču viņa savai dzīvei iet cauri, būdama 
nomodā un apzinādamās, ka kuru katru brīdi 
var pieļaut kļūdu. Annai gadās arī kāds brīvāks 
brīdis, un tad viņa uzkāpj sestajā stāvā paciemo-
ties pie kaimiņienes. Abas kaislīgi seko līdzi kā-
dam seriālam. Tad Anna kāpj atkal lejā, un rei-
zēm, lai arī ne pārāk bieži, ap pusdienlaiku pie 
viņas iegriežas dēls. Viņam vienmēr trūkst nau-
das, Annai arī, taču viņa vienmēr izmanās nolikt 
dēlam priekšā vismaz šķīvi silta ēdiena. Dēlam 
vajag naudu, to viņš atkārto gan pirms ēšanas, 
gan pēc tam, kad visu badīgi aprijis. Un, tikko 
māte zaudē uzmanību, izlaupa viņas maku.

Anna daudz domā un reizēm sajūt sevī kaut 
ko, kas nav ierastā un nebeidzamā nedrošība, 
kura jau kļuvusi par daļu no viņas pašas. Anna 
slepus strādā, viņai jāiet pastaigāties ar sešus mē-
nešus vecu bērnu. Bieži viņa strauji maina vir-
zienu, jo ir pārņēmusi sajūta, ka viņu kāds izse-
ko, — tā ir tāda kā priekšnojauta, kas uzmācas, 
kad viņa pastaigājas pa parku. Annai ir jāstrādā, 
par spīti visam. Viņa saka, ka darot to dēla dēļ. 
Lai viņš tiktu uz priekšu, jo sākumā par visu tik 
dārgi jāmaksā. Daudz par dārgu tik jaunam cil-
vēkam. Kamēr Anna atkal aizstaigā līdz jauna-
jiem kvartāliem, apsedz bērnu un atkal maina 
virzienu, viņa jau ir aizkavējusies. Vīrs nāk ārā 
no kroga, viņu ierauga un sāk sekot. Lai gan An-
nas stāvs attālinās un nozūd starp cilvēkiem.

Annai un viņas vīram nav daudz kopīga, kaut 
arī abi dzīvo zem viena jumta un guļ uz viena 
matrača. Šķiet, kopīgs viņai un viņam var būt 
vienīgi tas, kam gadījies pievērsties abiem reizē. 
Anna stāv pie plīts un gatavo, kad vīrs ienāk pa 
durvīm ar pudeli rokās. Viņš pieiet Annai no aiz-
mugures, sagrābj aiz matiem, liec lejup, līdz viņa 
pakrīt, tad aplej ar benzīnu un aizdedzina. Ê

Eiropa 2066. Valsts uzrunā strādājošos, kuri grasās 
drīz doties pensijā, un aicina tos iesaistīties ekoloģiskā 
reformā. Patiesībā piedalīšanās šajā misijā ir obligāts 
priekšnoteikums pensijas saņemšanai. Gatavojieties, re-
forma ir nenovēršama!

Eiropa. Zeme, kur mājo veci un pieredzējuši cil-
vēki, kuri pavisam drīz beidzot varēs pieņemt lē-
mumu, vai iztikt bez modinātāja, vai tomēr ielikt 
to čemodānā. Cilvēki, kuri varēs izvēlēties, ko tai 
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Nurija Anjo prozaproza

čemodānā likt. Ļaudis, kas varēs izlemt: peldkos-
tīmu vai spieķi pastaigām kalnos, krēmu ar SPF 60 
vai SPF 120. Viesnīcu vai viesu namu. Brīvdienu 
dzīvokli vai telti. Multivitamīnus, viagru vai artrī-
ta tabletes. Peldu kūrortu vai skaistumkopšanas 
centru. Ļaudis, kuriem pa rokai vienmēr ir iekrā-
jumi personīgajā kontā un pensiju plāns, jo viņi 
bijuši tālredzīgi. Apsveicam! Tagad jūs vairs neesat 
ārsts, skolotājs, strādnieks vai tirgotājs. Tagad jūs 
esat brīvs cilvēks.

Tie, kuri, pateicoties tehnoloģijām, raduši sazi-
nāties ar saviem tuviniekiem, tūlīt atklās, ka bērni 
jau krāmē jūsu mazbērnus mašīnā, iecerējuši, sā-
kot no šodienas, ietaupīt uz aukles rēķina. Jaun-
izceptais pensionārs kuru katru brīdi var krist par 
upuri ciemiņu iebrukumam: burvīgais mazdēls 
vai mazmeitiņa lēkās pa jūsu dīvānu, taisīs vare-
nu troksni un tomēr modinās zināmu maigumu. 
Kaut vai tāpēc, ka mazbērni ir asinis no jūsu asi-
nīm. Un arī tāpēc, ka zināmā mērā tiem draud iz-
miršanas briesmas. Jūs esat cilvēki, kam vajadzēs 
izvēlēties starp savu ģimeni un savu dzīvi. Izlemt 
— sakrāmēt čemodānu vai to izkrāmēt. Paturēt 
pensijas naudu sev vai dalīties ar bērniem.

Bet beigu beigās arī tie, kuri nolemj sakravāt če-
modānus un doties uz Eiropas pretējo galu, tur 
nonākuši, var justies stipri pārsteigti, atklājot, cik 
ļoti viss ir pārvērties. Un nolemt doties atpakaļ.

Desmit. Deviņi. Astoņi. Septiņi. Seši. Pieci. 
Četri. Trīs. Divi. Viens... Laimīgu Jauno 2066. 
gadu!

Eiropa, šī vienkāršās matemātikas zeme, kur tie, 
kas strādā, liek klāt, bet tie, kas aizgājuši pensijā, 
ņem nost. Zeme, kur ekonomika var likt nodre-
bēt visam kontinentam, tagad atver virkni nomet-
ņu, kas pagaidām atrodas eksperimentālā fāzē. 
No cilvēkiem, kas bija paredzējuši doties pensi-
jā 2066. gadā, tiek izraudzīti tie, kuri tiks aicināti 
piedalīties savdabīgā ekoloģiskajā reformā. Pro-
tams, ja viņi vēlas saņemt pensiju. Pēc piedalīša-
nās šajā misijā. Bet misijas laikā viņi tiks internēti 
īpašās nometnēs.

Nikoleta, piemēram, jau tāpat bija nolēmusi 
pievērsties kaut kam tamlīdzīgam, tikai brīvprā-
tīgi. Ar vienu stundu dienā pilnīgi pietiktu, jo viņa 
ārstē depresiju un ir daudz sēdējusi uz slimības 
lapas un pabalstiem. Būtībā valsts gadu gadiem ir 
maksājusi par viņas depresiju. Un, lūk, ko viņa iz-
dzirdēja: «Nikoleta Vlasaka, mūsu datubāze uzrā-
da, ka laikā no 2030. līdz 2040. gadam esat dar-
bojusies dažādās Latīņamerikas NVO, savukārt 
laikā no 2041. līdz 2043. gadam vairākkārt brau-
kusi uz Āfriku. Tā kā esat veikusi niecīgas nodok-
ļu iemaksas, bet pēdējos piecus gadus saņemat 
atraitnības pabalstu, jūsu sociālās apdrošināša-
nas numurs ir ticis izraudzīts dalībai misijā C no-
metnē Eiropa pret skābo lietu. Šīs misijas ietvaros jūs 
piecus gadus stādīsiet kokus. Tikmēr jūsu māja 
tiks izīrēta, un misijas beigās jūs atkal saņemsiet 

sava mājokļa atslēgas.»
Migels tikko bija izšķīdinājis trīs cūkgaļas un 

balto rīsu tabletes, kad iedegās viņa virtuālais ek-
rāns. «Mēs jums novērojām strauju holesterīna lī-
meņa lēcienu pēdējo divu minūšu laikā. Ņemot 
vērā jūsu paaugstināto asinsspiedienu un to, ka 
jūsu ķermeņa svars sasniedzis 148 kg, vēlamies 
jautāt, vai esat nolēmis izdarīt pašnāvību?» Un 
Migels atbildēja: «Jūs taču negribēsiet, lai es iz-
daru pašnāvību tieši tagad, kad taisos iet pensijā?! 
Visu mūžu esmu cēlies piecos no rīta, visu mūžu 
kravas mašīnā braukājis šurpu turpu pāri visai Ei-
ropai, iekraujot un izkraujot...» Un piebilda: «Man 
ir trūce un reimatisms. Tagad es vairāk par visu 
gribu aizmirst to mūžīgo braukāšanu un ņemt ro-
kās makšķeri.» Un tad, apsēdies un mazliet neti-
cīgs, viņš izdzirda: «Migel Pontes, ņemot vērā jūsu 
lielisko humora izjūtu, informējam, ka jūsu sociā-
lās apdrošināšanas numurs ir izraudzīts dalībai 
misijā F nometnē Eiropa atdzīvina savas upes.»

Kad Pjetro mājās atvērās virtuālais logs, to no-
klikšķināja Elizabete, piekrītot saziņai ar nezinā-
mu videozvanītāju. Tā viņa darīja, cerēdama, ka 
ciemos virtuāli būs ieradušies mazbērni. Atklā-
jusi savu maldīšanos, viņa iesaucās: «Pjetro!» Un 
Pjetro klausījās ieplestām acīm un pēc brīža ap-
stiprināja: «Jā, es saņemu pensiju jau piecus ga-
dus.» Tad izlasīja un digitāli parakstīja vairākus 
dokumentus. Atskanēja: «Pjetro Šīder, jūsu pen-
sijas līgums ir atjaunots. Patiešām žēl, ka nevēla-
ties iesaistīties misijā Eiropa pārvērš ūdeni ledū. Lie-
liska misija polu glābšanai.» Un nākamajā mirklī 
abi izdzirda: «Elizabete Toderasa, trīs aborti, divi 
dēli un viena meita. Jums paredzēts pensionēties 
martā. Informējam, ka 1. martā jūs sāksiet dalību 
misijā A nometnē Eiropa. Auglīgu sieviešu klonēšana. 
Lūdzu, fiziski sagatavojieties dalībai misijā.»

Žaks jau bija gaidījis tamlīdzīgu videozvanu. 
Ieslēdzis ekrānu, viņš tūliņ teica: «Nepacietīgi gai-
du brīdi, kad varēšu sākt misiju. Arestējiet mani!» 
Taču viņa numurs dalībai misijā nebija izraudzīts. 
Tāpēc viņš varēs baudīt visas parasta pensionā-
ra privilēģijas. «Žak Zolā, mēs ar skumjām esam 
spiesti jums pavēstīt, ka nevaram jums piedāvāt 
dalību nevienā misijā. Ļāvām un arī turpmāk 
ļausim jums kritizēt visu, ko vēlaties, jo, galu galā, 
elektroniskās grāmatas neviens vairs nepērk. Tur-
klāt jūsu sociālās apdrošināšanas numurs izlozē 
nemaz nepiedalījās. Mēs nevaram riskēt, ka jūs ar 
saviem vārdiem jauktu gaisu kādā nometnē.»

Un drīz vien amatpersonas, kas bija likušas pa-
rakstus zem projekta Eiropa pret novecošanu, sagai-
dīja pirmos sava darba augļus: pašnāvības, infar-
kti, nāves no spēku izsīkuma, dabiskas nāves un 
neveiksmīgi bēgšanas mēģinājumi. Visu pienācīgi 
kontrolēja bijušie cietumnieki, kas vadīja nomet-
nes. Tomēr daudzsološā ekoloģiskā reforma izrā-
dījās pilnīga neveiksme. Lai gan nevar noliegt, ka 
jau pirms projekta sākšanas bija zināms, ka šie so-
lījumi ir melīgi. Un tagad jāsāk meklēt dzīvošanai 
piemērotas planētas. Ê

Kaut arī man bija tikai kādi pieci gadi, es atceros 
pirmo reizi, kad viņu satiku, jo mani pildīja naids, 
niknums un izmisums. Kā bērns nekad nebiju ju-
tusi ko tādu, katrā ziņā ne visu reizē. Viņa suns 
bija nokodis manu suni mūsu acu priekšā, pacēlis 
kucīti zobos, sapurinājis un pārlauzis tai sprandu. 
Mēs bijām saskrējušies mežā aiz manas mājas un 
gana draudzīgi tērzējuši, kad viņa labradors sa-
trakojās. Suns bija pavadā — viņš bija izvedis to 
pastaigā. Mans suns ne, jo es biju vienkārši de-
vusies uz mežu rotaļāties, un viņa, kā allaž, man 
sekoja. Es neatceros necik daudz no notikušā. Ti-
kai to, ka biju veterinārajā klīnikā ar savu māti un 
viņa vecākiem un ka manu beigto suni ar ratiņiem 
kaut kur aizveda un viņējo taisījās iemidzināt, un 
viņš raudāja un ienīda mani tikpat stipri, cik es 
viņu, un viņa suns luncināja asti un mēģināja ie-
bāzt degunu man kājstarpē.

Pēc kāda laika mēs sadraudzējāmies, jo mana 
māte gribēja dabūt no viņa vecākiem kompensā-
ciju vai ko tādu un vilka mani līdzi uz viņa māju, 
un, kamēr viņi apsprieda darīšanas, mēs devā-
mies prom un spēlējām kosmonautu. Kosmo-
nauts bija viņa pašizgudrota spēle, pilnīgi oriģi-
nāla. Viņš noņēma visus spilvenus no garā dīvāna 
un krēsliem, un mēs lēkājām apkārt pa tiem, izlie-
koties, ka esam uz Marsa vai kur citur. Ja tuvojās 
briesmonis, mēs abi ielēcām viņa tēva atzveltnes 
krēslā un strauji atzvēlāmies, katapultēdami sevi 
kosmosā. Viņš zvērēja, ka viņam nekad vairs ne-
būs suņa, un es darīju tāpat.

Nākamos piecus gadus mēs katru mīļu dienu 
činkstējām, lai mūs laiž vienu pie otra ciemos. 
Mana māte domāja, ka es esmu jukusi, jo viņa bija 
no cilvēkiem, kuri nekavējoties ierindo citus pie 
labajiem vai sliktajiem, pa vidu nebija neviena, un 
dalījums allaž bija balstīts uz to, kā citu cilvēku 

rīcība ietekmē viņu. Viņa, piemēram, domāja, ka 
vācieši ir slikti — ne tāpēc, ka viņi vēsturiski bija 
izdarījuši to vai citu, bet tāpēc, ka daži vācieši bija 
nopirkuši visus nekustamos īpašumus Danvega-
nā, kas agrāk piederēja viņas dzimtai. Ņūhuki bija 
nogalinājuši mūsu suni, tāpēc arī viņi bija sliktie. 
Tā mēs ar viņiem bijām satikušies. Viņasprāt, tas 
padarīja Ņūhukus par dabiskiem mūsu ienaidnie-
kiem.

Par Džeraldu mana māte mēdza runāt tā, it kā 
viņš būtu mans puisis. Viņš salauzīs tavu sirdi, 
viņa atkārtoja. Viņš salauza tavu sirdi vienreiz un 
izdarīs to atkal. Viņa ar to domāja atgadījumu ar 
suni, bet es tam biju tikusi pāri, un mani mulsi-
nāja tas, ka māte nekādi neļauj man to aizmirst.

Mēs ar Džeraldu no tā uztaisījām spēli. Vete-
rinārārsts bija teicis «lielo suņu trakums», un šos 
trīs vārdus mēs iegaumējām uz mūžu. Lielus su-
ņus, kad tie redz mazus suņus, sanikno to klāt-
būtne, ārsts mums skaidroja, pati to eksisten-
ce. Lielus, draudzīgus suņus, tādus kā dzeltenie 
labradori — līdz pat šai dienai man sāk trūkt elpas, 
ieraugot kādu šīs sugas pārstāvi —, kuri parasti 
nenodarītu pāri pat mušai. Bez jebkāda iemesla 
tie uzklūp mazam sunim un to nokož.

«Lielo suņu trakums!» — viņš mēdza iesaukties 
multfilmas vidū un klupt man virsū atieztiem zo-
biem un nagiem.

Daudzus gadus vēlāk viņa māte man pastāstī-
ja, ka tad, kad Džeralds vēl bijis zīdainis, viņa reiz 
atstājusi abus ar to pašu labradoru, Dzelteno Nā-
ves Suni, dzīvojamajā istabā, kamēr pati pēc kaut 
kā aizgājusi uz virtuvi. Tad viņa izdzirdējusi labra-
doru izdodam nekad agrāk nedzirdētas burbuļo-
jošas, lūdzošas skaņas. Ieskatījusies dzīvojama-
jā istabā, viņa redzējusi, ka Džeralds ir pastiepis 
savu tuklo roķeli un sagrābis dzelteno labradoru 
aiz olām, un labradors vienkārši sēž un gaida, līdz 
Džeralda māte kaut ko šajā sakarā darīs.

«Viņš savaldījās un nenokoda bērnam roku,» 
viņa man teica, «bet viņš nevarēja savaldīt lie-
lo suņu trakumu.» Runājot par to suni, Džeral-
da māte nekad nespēja valdīt asaras. Manuprāt, 
viņa mīlēja to vairāk, nekā suni jelkad bija mīlējis 
Džeralds, un vairāk, nekā jebkurš mūsu ģimenē 
bija mīlējis melno pūdeli. Mana māte allaž teica, 
ka runa bijusi par principu, runājot par tām bē-
dām, ko viņa lika izciest Džeralda vecākiem, uz-
stādama, ka labradors ir jāiemidzina, vai arī viņa 
izsauks policiju un prasīs, lai tā viņiem liek to iz-
darīt. «Iedomājies, kas būtu varējis notikt ar mazo 
meiteni,» viņa sacīja, ar to domādama mani. To 
viņa, kā paskaidroja Džeralda vecākiem, grasījās 
teikt policijai. Tāpēc beigās viņi padevās un suni 
iemidzināja.

Labradoru sauca Hārvijs, tāpat kā iedomāto 
trusīti. Tā bija Džeralda mātes visu laiku mīļākā 
filma.

Mēs spēlējām kosmonautus un lielo suņu tra-
kumu. Visu svēto dienas priekšvakarā mēs pār-
ģērbāmies par Siāmas dvīņiem. Mēs nolēmām, ka 
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būsim kā viens cilvēks, kad izaugsim. Mēs vienādi 
ģērbsimies, un mums būs vienādas frizūras. Mēs 
reizē atbildēsim, kad cilvēki uzdos mums jautā-
jumus, un teiksim vārds vārdā to pašu. Mēs bū-
sim viens cilvēks, un tāpēc mēs spēsim tā runāt. 
Mums būs viens un tas pats darbs, un mēs dzī-
vosim vienā un tajā pašā mājā. Daudz savu die-
nu mēs aizvadījām, pilnveidojot šīs iemaņas, 
cenšoties sameklēt drēbes, kas būtu pilnīgi 
vienādas, cenšoties abi reizē runāt ar viņa māti. 
Mēs spēlējām vienās un tajās pašās komandās, un, 
kaut arī sportā es biju labāka par viņu, darīju visu, 
lai tā nebūtu. Viņš izstājās no skautiem, jo man 
neļāva tajos iestāties.

Taču Džeraldam tēvs lika kļūt par altārzēnu, 
jo pats bērnībā bija bijis altārzēns, bet man māte 
neļāva kļūt par altārmeiteni, jo domāja, ka tas 
būtu pret Pāvestu. Ar to arī viss sākās. Viņš dar-
bojās blakus mācītājam meses laikā sestdienu 
vakaros un svētdienu rītos, un es skatījos uz viņu, 
mocīdamās un iekšēji dumpodamās pret Pāvestu, 
kamēr Džeralds steberēja ap altāri, zvanīdams 
zvaniņu un pasniegdams baznīcēniem hostijas.

«Tas ir stulbi,» viņš teica.
«Bet es gribu to darīt, tāpēc ka tu to dari.»
«Es zinu, bet labāk izdomāsim, kā lai es tieku 

ārā no šīs ķezas, tāpēc ka tas ir stulbi.»
«Es varu uzrakstīt Pāvestam.» Mātes ietekmē 

es ticēju, ka vēstuļu rakstīšana ir labākais un 

vienīgais ceļš kaut ko izmainīt, lai kas tas arī būtu. 
Ticēju, ka varu vienkārši uzrakstīt jebkuram, kam 
gribu, un ka viņš to izlasīs — jo tam ticēja māte. 
Pat ja šie cilvēki nekad neatbildēja, pat ja nekad 
nekas nemainījās, dziļi dvēselē māte ticēja, ka ik-
vienu vēstules saņēmēju viņas vārdi dziļi nokau-
ninās un labos. Viņa rakstīja laikrakstiem, parla-
mentāriešiem, uzņēmumiem, advokātiem: visiem 
tiem, kas viņai gadu gaitā bija regulāri darījuši 
pāri.

«Nē,» viņš teica. «Pāvests nekad nemainīs savu 
nostāju. Man jātiek vaļā no šitā. Man jāparāda, ka 
es neesmu cienīgs kalpot mesē.»

«Kā?»
«Es varu sagrēkot.» Viņa seja kļuva gaiša kā at-

klāsmes brīdī. «Es kļūšu par grēcinieku.»
«Nē! Vienkārši izliecies par grēcinieku.»
«Ja es izlikšos par grēcinieku, tas tik un tā būs 

grēks, jo tie būs meli,» viņš uzstāja.
«Bet tu nebūsi grēkojis savā sirdī.»
«Būšu gan, ja es melošu! Nav variantu. Man ir 

jāsagrēko.»
Es sastomījos. Tā bija teoloģiska ķeza, bet Dže-

raldam nebija intereses ar mani to apspriest. Es 
redzēju, ka viņš ir sajūsmā par situāciju, par to, ka 
viņam nav izvēles, par apstākļiem, kas pret viņu 
šādi sazvērējušies. Viņš bija izlēmis, ko darīs.

Meses pārvērtās mokošā nogaidīšanā. Džeralds 
turpināja plest pieļaujamā robežas, un es nekad 

nezināju, cik tālu viņš ir gatavs iet. Viņš sāka ur-
ķēties kreisajā nāsī, kamēr mācītājs lasīja spredi-
ķi, taču tā bija parasta uzvedība zēnu vidū mūsu 
draudzē, pat ja tas notika pie svētā altāra. Viņa 
tēvs tikai iepliķēja Džeraldu pa pakausi un pie-
teica, lai otras tādas reizes nebūtu. Lai vai kā, mā-
cītājs visu šo laiku bija uzgriezis viņam muguru.

«Tam jābūt mācītājam,» Džeralds apsvēra. «Ti-
kai viņš var mani padzīt no altāra. Vajag, lai mācī-
tājs mani pie kaut kā pieķer.»

Tas viss man lika justies neomulīgi, jo šķita, ka 
Džeralds grasās pasaulei nodarīt vienu no savām 
iemīļotajām lietām, ko mēdza nodarīt visam ci-
tam: izjaukt pa sastāvdaļām. Atskrūvēt visas ma-
zītiņās neredzamās skrūvītes un sākt rakņāties 
iekšienē.

Džeralds turēja zem mācītāja rokām apaļo zelta 
paplāti, kamēr pēdējais neveikli virzīja hostijas 
uz draudzes gaidošajām mēlēm un rokām. Viņš 
gaidīja, kamēr pienāks mana rinda saņemt diev-
maizīti, lai es tuvumā redzētu, ko viņš taisās darīt. 
Viņš vienkārši nometa paplāti man uz kājas un 
pēc tam pacēla.

«Vecā mauka,» viņš noteica paplātei. Uzpūta tai 
elpu un pēc tam nospodrināja ar piedurkni.

Ja dievmaizīte man uz mēles nebūtu izkususi, 
es būtu ar to aizrijusies. Man šķita, ka mācītājs 
pastiepsies un sasitīs mūs kopā ar pierēm — es ne-
šaubījos, ka viņš uzskata, ka es kaut kādā veidā 
esmu iejaukta Džeralda zaimos, un ka man uz 
pieres tulznainiem, sarkaniem burtiem parādīsies 
vārds «vainīga».

Bet mācītājs saglabāja mieru. Viņš zināja, ka ir 
svarīgi aizrādīt Džeraldam, bet vēl svarīgāk bija 
nesarīkot scēnu. Tāpēc viņš tikai sekundes daļu 
nikni blenza uz Džeraldu un pagaidīja līdz meses 
beigām, lai īsi un laipni, bet nopietni ar viņu apru-
nātos. Mācītājs atgādināja, ka Dievam tāda valoda 
nav tīkama, un tas arī bija viss. «Pasaki, ka tu to 
nožēlo, un pacenties uzvesties kārtīgi.» Džeralds 
spļaudījās.

«Tam nav jēgas,» es viņam cerīgi teicu.
«Tas nenostrādāja tāpēc, ka to redzēji un dzir-

dēji tikai tu un mācītājs,» sacīja Džeralds.
Nākamajā svētdienā, kad pienāca brīdis zvanīt 

uz komūniju, Džeralds vienkārši turpināja zvanīt 
un zvanīt, līdz bija drošs, ka gan mācītājs, gan visi 
citi uz viņu skatās; tad viņš, zvanam skanot, izpil-
dīja mazo deju, ko mēdza dejot man. Viņš sauca 
to par Neķītro bugiju, un būtībā tā sastāvēja vien-
kārši no iegurņa gorīšanas. Viņš visādi vaibstījās, 
pārējiem altārzēniem redzot, un tie sāka smieties, 
un to pašu darīja visi mazāk dievbijīgie draudzes 
locekļi, kuru, kā rādījās, bija diezgan daudz. Bet 
es sēdēju sastingusi uz baznīcas sola. Māte mani 
asi iedunkāja, jo bija gudrāka par mācītāju — viņa 
zināja, ka es, mazākais, esmu vainīga kā līdzzinā-
tāja.

Kad Džeraldam atkal atļāva parādīties sabied-
rībā, viņš bija tik apreibis no pastrādātā noziegu-
ma, it kā tas būtu noticis pirms pāris mirkļiem. 

Viņš rotaļlaukumā rāpās vingrošanas režģa augšā 
un izpildīja Neķītro bugiju visiem sanākušajiem, 
un zemāk stāvošā publika uzgavilēja un dejo-
ja līdzi. Tad viņš lēca zemē un veda visus Neķītrā 
bugija riņķa dejā. Viņš bija slavenākais puika pil-
sētā. Tikmēr visu bērnu vecāki bija sākuši izteikt 
par Džeraldu drūmus pareģojumus. Izskatījās, ka 
patriekšana no altārzēniem nesola neko labu jau-
na cilvēka nākotnei. Tā tika uztverta kā viena no 
ļaunākajām iespējamajām zīmēm.

Skaidrs, ka tas bija satricinājums visai sabiedrī-
bai. Kalpot mesē ir svēts amats, bet Džeralds bija 
uzvedies tā, it kā tā būtu vienkārši kārtējā stul-
bība, ko vecāki bērnam uzspiež, līdzīgi vijoļstun-
dām. Kaut kas, no kā vajag izvairīties par katru 
cenu. Būdama pavisam mazs bērns, es pat neno-
jautu, ka zvanu uz komūniju skandina altārzē-
ni. Es vienmēr domāju, ka tas ir Dievs. Dzirdēju 
zvana skaņas pēkšņi atbalsojamies baznīcā un sa-
traukti lūkojos apkārt. Katru svētdienu pirms ko-
mūnijas es sāku nervozēt un dīdīties, gaidot, kad 
atskanēs bezķermeniskie zvani, līdz beidzot māte 
sagrāba manu grozīgo galvu un piespieda skatī-
ties, kā altārzēns neuzkrītoši pastiepj roku zem 
krēsla un paskandina zvanus. Tā bija viena no pir-
majām nopietnajām reliģiskajām vilšanās reizēm 
manā mūžā, bet es joprojām uzskatīju, ka zvanu 
zvanīšana mesē ir starp tām svētākajām lietām, ko 
bērns vispār var cerēt darīt, un Džeralds apgājās 
ar uzticēto pienākumu kā ar trauku mazgāšanu. 
Turklāt Džeralds bija pastrādājis visus šos grēkus, 
lai būtu kopā ar mani, bet tagad, kļuvis par tik ie-
vērojamu personu, viņš vairs nemaz tik daudz 
nebija ar mani kopā. Viņš bija sliktais puika, tā-
pēc par viņu sāka interesēties citi puikas. Džeral-
du mīlēja. Viņš gorīja iegurni pie katras izdevības: 
redzot skolotājiem, meitenēm un vecākiem. Pui-
kas kā mērkaķi viņam sekoja un atdarināja. Kad 
cilvēkiem tas apnika, viņam nācās izdomāt citas 
izrīcības.

Viņš par visu vari uzstāja, ka piedalīsies Ziemas-
svētku uzvedumā. Ne jau siena čupas vai ēzeļa 
lomā: viņš gribēja pirmā plāna lomu, būt kāds no 
Austrumu gudrajiem vai eņģelis, ja nebija iespējas 
būt Jāzepam. Viņš gribēja būt Jāzeps, bet tobrīd ar 
viņa reputāciju tas bija vienkārši smieklīgi. Viņš 
panāca, ka viņam piešķir Baltazara lomu: ietun-
tuļots peldmētelī un lielā, no palaga tītā turbānā, 
viņš, kad pienāca brīdis dāvāt vīraku lellei Mazu-
lei Brendai, kas bija nosēdināta uz salmu čupas, tā 
vietā iesaucās: «Aiziet jūriņā!» un ar kāju aizspēra 
lelli pa skatuvi visu vecāku acu priekšā. Viens no 
ganiem dibenplānā instinktīvi pacēla savu folijā 
ietīto hokejnūju, lai neļautu mazulim ielidot aiz-
kulisēs; iznākumā radās iespaids, ka spontāni sā-
cies kāds sporta pasākums. Es biju eņģelis, man 
uz skatuves bija jāstāv tieši pretim vietai, kur Dže-
raldam bija paredzēts pasniegt savas veltes. Ne-
kad neaizmirsīšu mīksto, autiņos ievīstīto Kristus 
ķermeni traucamies pa gaisu uz manu pusi.

Tā nu faktiski vienas nakts laikā Džeralds bija 
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pārtapinājis sevi par zēnu, kuru vairs nekad ne-
uzaicinās piedalīties Ziemassvētku uzvedumā vai 
uzvedumos vispār. Kam neuztic uznest birojā pie-
na naudu, un kam skolas pagalmā nenogurstoši 
seko garā starpbrīža uzraugs. Mana māte izjuta 
dziļu gandarījumu. Vienā no sekojošajiem slap-
jajiem ziemas mēnešiem kāds atstāja uz mana 
sliekšņa kailu lelli, Mazuli Brendu, ar uzzīmē-
tiem pupiem, kā mēdz atstāt bāreņus. Es ienesu 
to iekšā, pienācīgi saģērbu un noliku gulēt, bet 
pēc kāda laika man lelles dēļ sāka rādīties murgi, 
tāpēc es iemetu to skapī. Rezultātā vienīgais, par 
ko es naktīs spēju domāt, bija lelle, kas gulēja 
manā skapī, tāpēc kādu rītu es piecēlos un ieliku 
to mātes skapī.

Ziemas laikā manas mājas pagalmu, kurš pa 
nogāzi stiepās līdz pašam mežam, vietējie bērneļi 
pārvērta par gara, līkločaina slidkalniņa augšdaļu. 
Viņi lēja uz paugura ūdeni spaiņiem, spaiņiem 
vien, līdz tas kļuva tik nepanesami slidens, ka cil-
vēks, kurš uz tā spēra kāju, tai pašā mirklī atta-
pās, traucot uz meža pusi ātrumā, kādā atliek tikai 
nolauzt kaklu, un nebija uz zemes tāda paņēmie-
na vai rīka, ar ko piebremzēt. Cilvēks šāvās garām 
kokiem un krūmiem, un kliedzošiem bērniem, 
līdz beidzot sāka strauji tuvoties «kalnam» — vis-
stāvākajai nobrauciena daļai, kas bija nosēta ar 
grambām un bērnu taisītiem stāvumiem. Tā bija 
nobrauciena kulminācija, un vienīgā problēma 
bija tā, ka pakalna apakšā stiepās Transkanādas 
lielceļš, pa kuru abos virzienos, uz fabriku un no 
tās, traucās garām baļķvedēji, izdodami skaļus un 
niknus purkšķus. Tur bija samērā dziļš novadgrā-
vis, kurš lielākajai daļai slidotāju neļāva izšauties 
ārā uz lielceļa, bet es biju redzējusi, kā daži no āt-
rākajiem nonāk tik tuvu ceļmalai, ka sirds krūtīs 
salecas. Taču tas neatturēja ne mani, ne kādu citu 
pavadīt veselas divpadsmit stundu ilgas dienas, 
atkārtoti traucoties pretim ātrajai satiksmei.

Es atceros to laiku trakulīgo neprātu, spožo 
sniegu pret pelēkajām debesīm, to, kā tas atgādi-
nāja spilvenu, kas pasargās no jebkādiem miesas 
bojājumiem, kaut arī mēs pastāvīgi gandrīz vai 
lauzām nost kaklus un bombardējām cits citu ar 
sniega pikām, un bērni gāja prom raudādami un 
piloši, lai pēc pusstundas atgrieztos citos, sausos 
kombinezonos, un izžuvušas bija arī visas atmi-
ņas par bijušajiem aizvainojumiem. Nekas mūs 
nevarēja atturēt no ātruma.

Vienīgā vieta, kur es tad diezgan regulāri redzē-
ju Džeraldu, bija uz šī paugura, šaujamies man 
garām kamaniņās kopā ar citiem pieciem vai se-
šiem kliedzošiem puišeļiem. Vasarā mēs mēdzām 
sēdēt paugura virsotnē un nolūkoties garāmbrau-
cošos baļķvedējos, un, tiklīdz auto bija izdevis 
savu purkšķi, Džeralds lēca kājās, viebās un vē-
cināja plaukstu — «Ak Dievs! Aizturi elpu!» —, un 
es izlikos, ka jau ir par vēlu un es jau esmu beigta.

Es biju sastapusi pilsētā viņa māti, un viņas seja 
allaž atmaiga, mani redzot, jo viņai es saistījos ar 
to suņu traģēdiju agrajā bērnībā. Viņa saņēma 

manu seju rokās, acīm riešoties asarām, un jau-
tāja, kāpēc es nekad nenākot ciemos, un es no-
lādēju Džeraldu par to, ka viņam ir tāda jauka, 
maiga māte, kuru es tā gribēju, un ka viņš mūs 
ir izšķīris. Man pietrūka visas viņu patīkamās ģi-
menes — jaukās, maigās mātes, atturīgā tēva, kurš 
allaž mēdza jokot, un visbeidzot paša Džeralda. 
Man tā likās tik pilnīga un pabeigta ģimene: tādā 
ziņā, kādā es un mana aizdomīgā, vēstules raksto-
šā māte nevarējām pat cerēt. Lai ko arī mana māte 
teica par Ņūhukiem, es vienmēr sapratu, ka viņi ir 
labāki par mums ļoti fundamentālā ziņā, un vēlāk 
arī sapratu, ka tas bija iemesls, kāpēc mana māte 
ienīda praktiski visus.

Taču es gribēju būt kopā ar šādiem cilvēkiem, 
ar tiem, par kuriem māte sacīja, ka viņi salauzīs 
manu sirdi. Es gribēju draudzēties ar mātes ie-
naidniekiem un pierādīt, ka neesmu tāda kā māte, 
bet gan tāda kā viņi.

Kūstošā pagura virsotnē es redzēju Džeraldu 
pavisam tuvu. Viņš stāvēja, rokas iespiedis sānos, 
un sauca kaut ko komandas pakājē izkaisītam 
zēnu bariņam. Viņš kliedza, cik plaušās bija spēka, 
lai tie varētu viņu sadzirdēt, seja zem blondajiem 
matiem bija piesarkusi, un es nodomāju, ka viņš 
izskatās pēc vikinga, un es gribēju, lai viņš atkal 
pieder man. Es neveikli iemetu viņam ar mīkstu 
sniega piku, un viņš apcirtās riņķī, kā grasīdamies 
teikt: «Kurš uzdrīkstējās?»

«Jauka lelle,» es viņam teicu.
«Ko?»
«Jauka lelle.»
Viņš piešķieba galvu. «Jauks suns?»
«Jauka lelle,» es teicu.
«Jauks sunītis,» Džeralds sacīja. «Labs sunītis.» 

Viņš uzelsa man, izkāris mēli, un metās uz vēdera 
lejā pa nogāzi. Es apsēdos.

Viņš atgriezās, vilkdams aiz sevis ļoti glītas jau-
nas ragaviņas, kuras es iepriekš biju redzējusi Zie-
massvētku vēlmju grāmatā, melnas, tāpat kā viņa 
kombinezons, un konstruētas tā, ka izskatījās pēc 
motorlaivas un moča krustojuma. Viņš bija sajūs-
mā.

«Tu redzēji?» viņš jautāja. «Es piešļūcu šitik 
tuvu lielceļam, vienkārši braukdams uz vēdera!»

«Kur tu dabūji ragaviņas?»
«Viens puika iedeva.» Viņš paskatījās uz tām. 

«Ar šito verķi es pārlidošu pāri novadgrāvim, ka 
nebūs, ko redzēt. Es būšu pavisam beigts.»

«Brauksim reizē,» es teicu, it kā nekad nekas 
nebūtu noticis. «Ar lielāku smagumu kamanas 
slīdēs ātrāk.»

Viņš izskatījās skeptisks.
«Mēs attapsimies pašā lielceļa vidū!» es sajūs-

mināti uzstāju. «Nāve būs acumirklīga! No mums 
paliks pāri tikai viens liels pleķis uz ceļa.»

«Pēc tam, kad es atgriezīšos,» viņš apsolīja, uz-
metās uz ragaviņām un aizbrāzās prom. Ê
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No angļu valodas tulkojis Zigurds Skābardis

refleksija

1956.  gada 13.  maijā Piemaskavā nošaujas 
rakstnieks Aleksandrs Fadejevs. Nesen ir sācies 
«atkusnis», un represīvā sistēma, ko viņš tik cītīgi 
palīdzējis būvēt, ilgu laiku vadīdams PSRS Rakst-
nieku savienību, pakļaudamies un pakļaudams, 
vajādams, apspiezdams, kļūst čauganāka. Vara ir 
mainījusies, savukārt viņš pats no tās ticis atstumts. 
Ja mēs padotos biogrāfiskai psiholoģizēšanai, 
droši vien varētu pieļaut, ka, apzinādamies, kādu 
postu nesis viņa darbs (ko viņš taču brīžiem it kā 
mēģināja gluži cilvēcīgi līdzsvarot), un spriez-
dams, ka viss velti, Fadejevs varbūt ar to vairs nav 
spējis sadzīvot; īsi sakot, varbūt erīnijas beidzot 
bijušas klāt. Tās gan būtu tikai spekulācijas. Acīm-
redzams ir tas, ka, lai kāda Fadejevam patiesībā 
būtu šķitusi vecā kārtība, jaunā viņam bija sveša. 
Un, raugoties no vēlākas un vispārīgas perspektī-
vas, sevišķi tagad, kad pieejama 1990. gadā pub-
liskotā pašnāvības vēstule PSKP centrālkomitejai, 
viņa nošaušanās šķiet izteikti simboliska: lūk, cik 
stingri iezīmēta sarkana līnija, ar kuru beidzas 
Staļina laikmets, kvazireliģiskā kalpošana utt. 
Fadejevs nošaujas arī Nepazītajā mīlestībā, vienā no 
Vizmas Belševicas (1931—2005) iepriekš nepubli-
cētiem stāstiem, kurus Jānis Elsbergs līdzās vai-
rākiem savulaik periodikā publicētiem darbiem 
un dažādiem prozas fragmentiem apkopojis pir-
majās divās Belševicas «arhīva burtnīcās». Fade-
jeva pašnāvība Nepazītajā mīlestībā šķietami ir tikai 
fona notikums, tomēr gana smags, lai apturētu 
stāsta iekšējo ritējumu un liktu pāris personā-
žiem pievērsties pašanalīzei. Ar to sākas būtisks 
teksta pavediens — refleksija par atbildību, pār-
liecību un ticību, kas galu galā noved pie atklā-
tām pārdomām par ceļu no uzticīgas kalpošanas 
Staļinam līdz ticības sabrukumam. Literatūras 
studente Laine, tāpat kā liela daļa viņas paau-
dzes, uzaugusi, dabiski uzsūcot ideoloģiju. «Sta-
ļinu apraudot, es nezināju, ka tā vēl nebija lielā-
kā manas dzīves katastrofa. Ka mani gaida «kulta 
atmaskošana». Un vienlaicīgi — manas fanātiskās 

paštaisnības atmaskošana.» (I, 165. lpp.) Taču «ti-
cības drupas» ir grūti novācamas, un stāsts uz-
skatāmi parāda, ka, ja vien negāja Fadejeva ceļu, 
nekādu šādu sarkano līniju nebija — bija šaubas, 
apjukums, nedrošība, bailes, vaina. «Es nevarēju 
glābties sašutuma un nosodījuma vārdos kā dau-
dzi citi, jo es biju līdzvainīga.» (Turpat.) Atsvabi-
nāšanās, lai cik pilnīga vai nepilnīga, nāca tikai 
lēnā, sāpīgā pārejā, pārdzimšanas procesā.

Tajā pašā 1956. gadā žurnāla Karogs 9. numurā 
publicēts Belševicas stāsts Meistars Īlis, ar ko sā-
kas pirmā arhīva burtnīca. Nepazītā mīlestība, ta-
pusi 60. gados, atskatījās uz atkušņa laiku, savu-
kārt Meistars Īlis tieši pieder pie tā. Savā ziņā šie ir 
spilgtākie pirmās burtnīcas stāsti, taču atšķirība 
starp tiem ir žilbinoša, un tā atgādina, ka pašā li-
teratūrā neatkarīgi no autoru domas brīvības vai 
nebrīvības šī atsvabināšanās un pāreja ir vēl lēnā-
ka, robežas — vēl blāvākas.

Nepazītā mīlestība ir līdz galam nenoslīpēts, bet 
kompleksi veidots darbs, kurā stāstītājas darbī-
ba sešdesmitajos ieskauj Laines 50. gadu die-
nasgrāmatu un vēstules, un tas ir labas laikmeta 
psiholoģiskās prozas piemērs, pat ja vietām ne-
daudz melodramatisks. Centrā ir samocītas at-
tiecības, neveikla, neērta mīlestība, pašrefleksija 
(tātad pilnīgs individuālisms, «nākotnes celšanai» 
nesvarīgas tēmas — ar to jau pietiktu, lai stāstu 
piecdesmitajos atzītu par kaitniecisku). Ekskur-
si, kuros Laine analizē savas ticības veidošanos 
un sabrukumu, turklāt ir tiešs komentārs gan 
par staļinisma represijām, piemēram, deportāci-
jām, ebreju ārstu vajāšanu, gan par pirmsatkušņa 
kultūrpasauli. Iespējams, pat pieminēts, bet tieši 
nenosaukts ir bēdīgi slavenais Andreja Ždanova 
1946. gada uzbrukums žurnāliem Zvezda un Ļe-
ņingrad, Annai Ahmatovai un Mihailam Zoščen-
ko: «Pirmā plaisa starp mums parādījās četrdes-
mit sestajā gadā, kad tu šķebīgi noliki kādu rakstu 
par Ahmatovu.» (I, 164. lpp.)

Jāpiebilst, ka, lasot Nepazīto mīlestību, nevar ne-
domāt arī par Gadu gredzeniem (1969) — darbi sa-
saucas. Daļa Gadu gredzenu dzejoļu noteikti rak-
stīti tajā pašā laikā, kad tapis šis stāsts. Kad Laines 
tēvs, «vecās inteliģences» cilvēks, neapzināda-
mies apšauba «augstāko patiesību», proti, Staļinu, 
kurš Gorkija Meiteni un nāvi atzinis par spēcīgāku 
par Gētes Faustu, un kad viņš nevar pieņemt, ka 
augstākajai patiesībai vajadzīgs nosodīt un sodīt 
Ahmatovu, neizbēgami prātā nāk Indriķa Latvieša 
piezīmes uz Livonijas hronikas malām: «Lai nemal-
dīgā idejā aust Roma pār visu pasauli...» Un šādā 
kontekstā vārdi, ko, sevi par Staļina laikā rakstīto 
šaustīdams, pēc Fadejeva pašnāvības Lainei saka 
krievu students Ivanuška, jau kļūst pavisam bīs-
tami: «Literatūra ir vai nu tautas sirdsapziņa, vai 
tautas nodevība.» (I, 162.  lpp.) Nepazītā mīlestība 
acīmredzami ir lasāma kā sistēmu atklāti norai-
došs stāsts.

Savukārt Meistars Īlis ir tiešs tā pretstats. Stāsts, 
kura pamatā ir autores pieredze tipogrāfijas 
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arodskolā 40. gados, ir pastīvs, netrūkst klišejis-
ku aprakstu un tēlainības. Galvenā varone Elga 
neatzīst arodskolas meistara Īļa autoritāti, ir ne-
novīdīga, īgna, lepna un spītīga, mātes acīs — bēr-
nišķīga un aušīga, savukārt Īlis ir kluss, mierīgs 
un dāsns, neiedomājami pacietīgs un labs, savu 
brokastu dubultporciju vienmēr dala ar kādu au-
dzēkni utt. Elga nepakļaujas, nedara pienācīgi 
savu darbu (un, starp citu, spilgtā tālaika reali-
tātes — un vispār totalitārisma ikdienas parano-
iskuma — ilustrācijā iedomājas, ka Īlis varbūt ir 
spiegs vai diversants, kas grasās tipogrāfijā zagt 
burtus). Tātad viņa ir nederīgs sistēmas elements, 
un te atklājas stāsta izteikti funkcionālā daba: tas 
ir audzinošs, nevis, teiksim, māksliniecisks. Elga 
ir jātransformē, viņai ir jāpieņem Īļa autoritāte un 
līdz ar to visa sistēma, un tas arī notiek: tikai Īlis 
glābj Elgu no izslēgšanas, kaunināšana direkto-
ra kabinetā dara savu, un pamazām pāraudzinātā 
Elga atrod sev pareizo vietu. Sistēma rāmi gremo 
tālāk.

Meistars Īlis parādās arī grāmatā Billes skais-
tā jaunība (1999), un atšķirības ir zīmīgas. Sapro-
tams, zudusi vizuālā sociālistiskā reālisma es-
tētika (stāstā meistari labi atbilst sociālistiskā 
reālisma tipiem: vieds profesorveidīgs sirmgal-
vis, vīrišķīgs un varens jauneklis, rūpīgs, kārtīgs 
un mierīgs darba darītājs), bet zudis spraigums, 
jo nepatika pret meistaru Īli Billei vienkārši pa-
mazām pārvēršas saradumā, un zudis arī pār-
audzināšanas aspekts. Šajā vielas lietojumu 
kontrastā Meistara Īļa kalpošana ir vēl labāk 
saskatāma. Te varbūt ir vērts atcerēties, ka 30. 
gadu pirmajā pusē, kad PSRS tā pa īstam sāka 
tapt un stabilizēties sociālistiskā reālisma teo-
rija, Anatolijs Lunačarskis, viens no svarīgāka-
jiem tās veidotājiem, literatūru raksturoja kā 
«sabiedrisku domāšanas, jušanas un radīšanas 
aktu, kurā sabiedrība (..) veic pašizziņu, paštie-
sāšanu un pašorganizāciju»1. Un, raugi, jau pēc 
pārdesmit gadiem daudzos jo daudzos darbos 
šāda attieksme ir dziļi internalizēta, arī šajā Bel-
ševicas stāstā (salīdzinājumam: viņas 50. gadu 
otrās puses dzeja, kas lasāma krājumā Zemes sil-
tums, ir vairākas kārtas brīvāka).

Starp citu, visai līdzīgi ir ar otru burtnīcā ie-
kļauto arodskolas stāstu Lepnums (publicēts 
1963.  gadā žurnālā Bērnība). Arī šis ir funkcio-
nāls stāsts, un tā centrā ir cīņa pret etniskiem aiz-
spriedumiem, kā arī kontrasts starp īsteni vērtī-
giem sistēmas elementiem un tās izmantotājiem. 
Jaunais arodskolas audzēknis Jūlijs «ir čigāns, un 
priekšstats par šo nevaldāmo klaidoņu tautu drī-
zāk saistās ar Centrāltirgus raibo burzmu nekā ar 
saliktuves pacietīgo klusumu» (I, 48. lpp.). Tomēr 
Jūlijs, būdams uzcītīgs un rūpīgs, skolā iederas 
itin labi, sadraudzējas ar paraugmācekli Kampa-
ru, un, kad aizspriedumainā un visādi citādi ne-
jēdzīgā audzēkņa Ziedoņa dēļ Jūlija lepnums un 
citu aizspriedumi noved pie tā, ka, nepatiesi vai-
nots, viņš tiek izslēgts no komjaunatnes, arī Elga, 

kas šeit darbojas otrajā plānā, dedzīgi atbalsta 
«melnīgsnējo čigānu zēnu, kas atnācis mācīties 
amatu un kļūt par īstu cilvēku» (I, 57. lpp.).

Kā redzams, cīņa pret aizspriedumiem pati ne-
būt nav brīva no tiem, un sistēma ir kļuvusi par 
ko vairāk nekā tikai pareizas sabiedrības un nā-
kotnes cēlēju: ārpus tās varbūt nemaz neesi «īsts 
cilvēks», vismaz tad, ja piederi pie «nevaldāmo 
klaidoņu tautas». Praktiskajā realizācijā sistēma 
gan nav pilnīga — ja jau tāds Ziedonis var panākt, 
ka Jūlijs līdz galam tā arī nekļūst par «īstu cilvē-
ku», jo, izslēgts no komjaunatnes, skolā vairs ne-
atgriežas. Par laimi, drīz nāk gaismā patiesība, kas 
ar savu atklāšanos vien jau soda galveno neģēli 
un ļauj stāstam noslēgties ar nepieciešamo op-
timismu: meistars, kura sākotnējā ieskatā «čigā-
nam jābūt slinkam, nekārtīgam un netīram» (I, 
51. lpp.), bet kura tēls kalpo par paraugu, kā mai-
nīties uz labu, dod grupai uzdevumu par katru 
cenu Jūliju atrast. Šāda optimistiska nobeiguma 
nav stāstā par Jūliju/Kazi Billes skaistajā jaunībā, lai 
gan kopumā notikumu attīstība tur ir līdzīga.

Citi pirmās burtnīcas stāsti nav tik vienkārši 
izkārtojami uz ass «par/pret sistēmu» un — ne-
saistīti — nav arī tik iedarbīgi, lai gan, piemēram, 
Viņa balss ir pievilcīgi nedaudz dīvains stāsts: 
pārmācījusies studente nejauši piezvana nevis 
draugam, bet gan psihiatriskajai slimnīcai un 
sāk tai zvanīt ik dienu, jo atbild kāds vīrietis ar 
ārkārtīgi fascinējošu balsi. Savukārt Ziemeļu mē-
nesnīca uzrunā ar tonālo daudzveidību, turklāt 
līdzās arī Nepazītajai mīlestībai noteikti būtu jā-
ņem vērā, skatot mīlestības traktējumu Belše-
vicas darbos (šajos stāstos mīlestība liek/ļauj 
neievērot sociālas normas, tā ir sacelšanās, bet 
nevis pret sabiedrību kopumā, jo te nav kaut 
kādas sociālas motivācijas, bet gan drīzāk pret 
līdzcilvēkiem).

Gandrīz visi otrajā arhīva burtnīcā apkopotie 
darbi tapuši vēlāk — septiņdesmitajos un astoņ-
desmitajos. Šeit vairs nav atrodama nedz pakār-
totība padomju ideoloģijai, nedz arī atklāta reak-
cija uz to; pāreja ir noslēgusies. Ir gan iespējams, 
ka tie var šķist mazāk piemēroti «ikdienišķai lasī-
šanai» nekā pirmās burtnīcas stāsti, varbūt dažs 
lasītājs neizpratnē pagrozīs galvu. Lielākoties tie 
ir īsi, negatavi fragmenti, teksta veidošanās pro-
cesa momentuzņēmumi, kas drīzāk var noderēt 
Belševicas prozas analīzei un pētniecībai. Tas 
gan nenozīmē, ka tajos nebūtu redzams Belše-
vicas talants, neieskanētos no pazīstamiem dar-
biem zināmas tēmas utt. Varbūt vienkārša lasīju-
ma pareizā taktika ir ļauties nejaušībai, uzšķirt 
kādu stāstu un baudīt tekstu, tā ritējumu, tēlainī-
bu, nedomājot par pabeigtības vai gatavības pa-
kāpi. Turklāt Belševicas prozas zinātājiem (kas, 
protams, ir galvenā šo burtnīcu mērķauditorija) 
pievilcīgs varētu būt tas, ka vairāki otrajā burtnī-
cā iekļautie darbi dažos poētikas un intonācijas 
aspektos atgādina labākos publicētos Belševicas 
stāstus, dodot vielu salīdzināšanai. Piemēram, 

sešdesmitajos rakstītajos Monologos sievu palātā 
atrodams kas līdzīgs vēlāk krājumā Nelaime mājās 
(1979) perfekti izkoptajai iekšējā monologa teh-
nikai, arī ar balss dažādību, bet ne tik izteiksmīgi 
individualizētu.

Lasītāju uzmanību nevar nepiesaistīt arī Billes 
pieminējums burtnīcas nosaukumā. Kā sapro-
tams priekšvārdā, Billes tēla ģenēze ir neskaid-
ra un pat sarežģīta, ja ņem vērā, ka Bille parādās 
arī 70. gados uzrakstītajā vēsturisko dzejoļu ciklā 
Sadegusī balss, kur tiek sadedzināta kā ragana. Šeit 
lasāmi trīs fragmenti, kas prasās pēc plašāka kon-
teksta. Agrākais, proti, Sapņi, pēc sastādītāja aplē-
sēm, rakstīts 70. gadu pirmajā pusē (tātad aptu-
veni tad, kad tapusi Sadegusī balss un tās Bille), un, 
kaut arī tās ir tikai divarpus lappuses, teksts ar 
iespaidīgām sapņu ainām ātri vien lasītāju satver 
itin cieši, turklāt tā ir jau no triloģijas grāmatām 
zināmā Bille. Abas pārējās Billes ir svešādas — ār-
pus triloģijas hronoloģiskajiem rāmjiem, turklāt 
Mūzā stāstījums fokusēts uz citu personu un liek 
uz Billi raudzīties no neierastas perspektīvas un 
distances. Ar šīm jaunajām Billēm vien ir par maz, 
lai, teiksim, pavērtos jauni literatūrpētniecības 
apvāršņi vai īpaši mainītos lasījumi, bet tie no-
teikti nav viegli aizmirstami fragmenti: ir labi jū-
tama pazīstamā meistarība, un rodas jautājums, 
kā gan šādi fragmenti, kuros jaušama saskanība 
ar kādu nezināmu veselumu, var pastāvēt vieni 

paši. Protams, nevar izslēgt, ka plašāks konteksts, 
citas, vēl agrākas Billes zudušas 1972. gada kratī-
šanā vai kā citādi.

Bet savā ziņā visintriģējošākā otrās burtnīcas 
daļa ir prozas fragmenti par Ansu Lerhi-Puškai-
ti, kas rakstīti 70. gadu sākumā. Kā priekšvār-
dā norāda sastādītājs, Belševicas piezīmes, kas 
tiem pievienotas, liecina, ka «tēmu viņa pētījusi 
it pamatīgi un bijusi iecerēta apjomīga grāma-
ta» (II, 14. lpp.). Sāktā darba veidols, kāds mums 
pieejams, dod pamatu dažnedažādiem jautā-
jumiem. Piemēram, kāda gan varētu būt bijusi 
iecerētā galīgā forma? Mūsu priekšā ir hrono-
loģiski un skatpunktu ziņā sadrumstalots, into-
natīvi nevienmērīgs fragmentu kopums. Ir vi-
sai reālistiskas bērnības ainas trešajā personā, ir 
poētiskas pārdomas pirmajā personā, un ir arī 
slimības gultā risināta saruna ar nāvi, kur nāve 
anahroniski zīmē nākotnes vīziju, pieminēdama 
kolhoza sievu uz biešu lauka, un vispār uzņe-
mas labvēlīgas, bet reizē arī kritiskas vērtētājas 
lomu, būtībā — kļūst par literatūras kritiķi: «Nē, 
Ans, rakstnieks tu nekad neesi bijis, un pats to 
labi zini. Tu varēji labi, vārds vārdā, atstāstīt, ko 
dzirdēji ļaudīs.» (II, 145. lpp.) Lai arī, piemēram, 
bērnības skatos Ansa tēls šķiet pārāk eņģelisks, 
stāstījums brīžiem — pārāk sakāpināts, šie frag-
menti fascinē, un laikam jau galvenokārt ar ne-
uzminamo tālākās attīstības ceļu potenciālu. 
Man šķiet, 70. gadu latviešu prozas aina būtu 
ievērojami citāda, ja to papildinātu, teiksim, 
vēsturisks Belševicas romāns.

Protams, atliek vien priecāties par to, kas ir. Un 
ir taču ļoti daudz kā, tikai ne vienmēr viss gūst 
pelnīto uzmanību. Piemēram, vieniem cilvē-
kiem Belševica ir kļuvusi par nacionālas pretestī-
bas, nepakļaušanās simbolu — bet būt simbolam 
nav apskaužami: simbolus nelasa, lasa grāmatas. 
Savukārt vēl citiem nu jau kādu laiku viņas tēls 
aizvien vairāk saaug ar Billi. Belševica? Tā ir tā 
meitene no Billes, kas grāmatās izaug un tad pēc 
daudziem jo daudziem gadiem pieraksta bērnī-
bas un jaunības atmiņas, vai ne? Billes ēnā aiz-
vien mazāk redzama Belševicas spožākā īsproza 
un daudzveidīgā dzeja. Nav šaubu, dažs gan atce-
ras vismaz Indriķa Latvieša piezīmes, dažs — ka, pie-
mēram, filma Tās dullās Paulīnes dēļ taču uzņemta 
pēc Belševicas stāsta, tomēr priekšstats par pa-
tieso Belševicas literārās darbības daudzpusību 
gaist. Tieši te šīs arhīva burtnīcas, kam, cerams, 
sekos vēl citas, var labi noderēt: tām katrā ziņā 
ir potenciāls apturēt šo tendenci. Lasot gan šeit 
apspriestos, gan pārējos arhīva burtnīcu darbus, 
nevar neievērot to daudzšķautnību, to mainību 
gan laikā, gan stilu robežās, un lasītāju skatījumu 
tās var tikai atsvaidzināt. Ê

1 Sk. Анатолий Луначарский. Статьи о 
советской литературе. Москва: Просвещение, 
1971, 187. lpp.
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neatbilstošs brīdis garai rakstīšanai 
bērni nežēlīgi sit bumbu
apdedzinātie motoru virzuļi
sāpēs plēšas uz āru
nenojauzdami
ka viņus tur gaida vēl lielākas
kaut vai
tie paši bērni
un melīgā saule un kalendārs
klāsta ka esot maijs
miers darbs un silti būt vienam
zem pajumtes
piemērotam tik vien kā aprakstīšanai
viņš pārāk maz ēd
dzer gan laikam bez mēra
gultai velk robežu ar ko pagadās
un neskaitāmas reizes
to pārkāpj
būtu atradis ienesīgāku nodarbošanos
beidzis zvanīties naktīs
smieties un raudāt
bez jebkādas nozīmes
visticamāk ar vienu kāju jau kapā
tāpēc sēž mājās
jo normālai iešanai nepieciešamas divas
nu ko lai atbild
no dzīves izbēdzis virzulis
nav piemērots mirklis atbildēšanai

===

tu virzies pa bezgalīgi garu gaiteni
kurš uzdod tev atbilstošu jautājumu
atbildi nesaņemot 
jo tev pilsētas slimnīcā reizē ar brūcēm
aizšūta mute

vienādas sienas griesti grīda pārtika un
pateicība
nevienāds tu savās bailēs ka durvis būs
aizslēgtas
bet logi līdz galam atstāti pasaules galā

un tava temperatūra
ievērojami augstāka nekā āra ēna

viņas ienāk palātā
viena galīgi nodzērusies ar izdedzinātu
cigareti lūpās
otra it kā līdzīga tev
tomēr absolūti neiederīga šajā vidē
piedāvā apelsīnus salītu gurķi vai gaļu
rīta pusē atklājas
ka no ledusskapja pazudis tavs jogurts
bet kaimiņam sarkanie ikri un maizīte

tu atkal apdomā galveno jautājumu
un kā realitāte apvienojama ar vīzijām
kas īsts kas viltoti neīsts
kam vienkārši jāiziet cauri bez bailēm

===

tu stāvi pie netīra loga
roka neceļas to nospodrināt
jo būs redzama realitāte
ledusskapī aizmigusi veca maize
un tu cieni tās gadus
kas nodzīvoti
varbūt arī tu reiz būsi cienījams
kaut arī šaubies
un vēro krāsainos cilvēkus ārā
pa kuru laiku viņi tā pārvērtušies
vēl nesen staigāja
tumšos apmetņos un platmalēs
izmeta pieklājīgas frāzes
kā es šodien
(kaut mans apģērbs neatbilst)
iejaucās dramatiskos notikumos
kas plūda pāri malām
bija gatavi nogalināt jebkuru
ja gods to pieprasīja
atšķirībā no manis
kurš slepkavotu tikai ja
kāds iedomātos nožņaugt mani
nemaz nenojaušot
cik riskē ar šo kalsno stāvu 
kuram nekad nav bijušas bailes
no nāves
un nekad arī nebūs
jo gaidu viņu ar patiesu prieku
kas piemīt cilvēkam
kurš raugās pasaules ģīmjos
un dieva skaidrajā sejā

===

kas izdarīts izdarīts
acu sietos
vairs redzēto nesasmelsi
viņš iejūdz adatā diegu
un uzar savus darba cimdus

jo drīz jāsākas sējai
labo un slikto darbu graudi
kritīs dziļajās vagās
rokas svīdīs
no piepūles dodot nepieciešamo
valgmi
lai uzdīgtu viss
arī tas 
kam labāk nevajadzētu
griestu skapis pilns
ar kožu novalkātām drēbēm
un sienas kā sīpoli
kad loba krāsu kožot raudina
spogulis vietām ieplaisājis
rūsas plankumu pārklāts
bet viņš svēti tic 
ka tajā atspoguļojas viņa īstā seja
un arī viņas
ja viņa vispār šeit kādreiz iegriezīsies
esot pārāk taisna
klausoties tikai lineāru mūziku
skatoties mēmās filmas
bez jebkādas vardarbības
un lasot
svētceļnieku dienasgrāmatās
ar sarkanu pasvītroto
tas nekas
viņš tik un tā dosies līdz galam
iepazīdams viņu
no visām 4 debesu pusēm
jo smaids
un tūdaļ novērstais skatiens
reiz tomēr atstājis lāsīti
pievērtā plaksta sietā
jau vairākus gadus 
tā nekrīt un neizgaro
ne brīdi neatskatoties

===

mēs ēdām pārgatavojušās plūmes
jo netīšām iesēdāmies
brāļu raitu lidmašīnā
lai kādu mirkli pasistu skārda bungas
zuši beidzās
tu arī
jo cik tad ilgi var gaidīt saulrietu
galu galā acis veras ciet
un beidzot taču jāklāj gulta
jo tu negribi dzīvot viens
vai kā aizslēgtā kamerā
kur daži nāk no cietuma
un mēģina tevi ātri apspēlēt šahā
kad nesanāk
paziņo ka pārāk garlaicīgi
un iet izrādīties citur
tas bija sen
bet atmiņas ir jaunizceptas
pārāk svaigas

lai šonakt aizietu gulēt
gribētu
lai tu to visu nezinātu
tikai labo un mēs pārsēstos baltā gaisa balonā
kas celtu mūs gaismā
pretī mākonim
kurš izskatās pēc dieva
un varbūt arī ir
lai mūs sagaidītu
skaļi smejoties
un pretī sagaidot smaidu
jo mīlestība ir augstāka par visuma robežām
lai cik tālu turku paklājs arī sniegtos
es tev gribu pieskarties
pavisam viegli
un no tā mākoņa sagaidīt atbildi
(vai drīkst) bet pagaidām
man ir tikai dzirde un redze
un aizdomas
ka esmu melnzemes maisiņš
piesiets gaisa balonam
lai tev pietuvojoties pārāk tuvu saulei
tu to nomestu
nekad vairs neatrastu
bet iespējams es maldos
un tieši šo melno 
tu noglabāsi dziļi savā sirds kamerā

===

vientulībai ir daudz un dažādas sejas
visas
viņš savā dzīvē jau redzējis
kopā ar jumta antenām sirreālajos transos
nekrustojoties
nemetot krustus pie mūra un koka tēlu kājām

kad labākais draugs
pārvēršas bezkaislīgā svētdienā (bez sejas)
viņš uzbūvē atkal jaunu
pēc kaut kā nekad neskatīta tēla un līdzības

33 ar pus apgriezieni
regulē nervu impulsu satiksmi
no sapņu izcirtumā neizgulētas nakts uz tikai
turpinājumu
dienu

viņš joprojām meklē
lai tā arī nerastu risinājumu

Andris Ogriņš
Izbēdzis virzulis



Ivars Šteinbergs (1991) 
raksta dzejoļus un 
atdzejo, publicējas 
kopš 2012. gada. 
Strādājis kultūras 
žurnālistikā, 
vadījis radio NABA 
literatūras raidījumu 
Bron-Hīts. Šogad 
saņēmis Fulbraita 
stipendiju, lai Ņujorkas 
štata universitātē 
Bingemtonā 
maģistrantūrā 
studētu salīdzinošo 
literatūrzinātni.
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Ivars Šteinbergsdzejadzeja tēli

prologa vietā

septembris
ASV ziemeļaustrumi
plkst. 00.54 
pēc vietējā laika

puspavērts 2. stāva logs
+30 °C
melnas A4 klades
eļļains ķīniešu ēdiens

un dažas fotogrāfijas

tēli 

sutīga nakts
aizkari cilājas ieelpā izelpā
ieelpā 

un taukains mēness
izlijis upē
aiz loga

tik vieglā svīdenī
jebkura kustība
ir līdzīga dejai —

pat kārkla zars 
kas rāda pāri straumei
uz vecu lapeni

tās iekšpuse apsūno
pati savas ēnas 
mitrumā

pār gājēju tiltu
dzird smieklus 
virzāmies šurp

*
šīs mazās noskaņas 
atmiekšķē kokaino seju
kā silta mūzika

un ļauj nojaust — 
ir citu dzīves
tev visapkārt:

redzu bibliotēkā studentus
ar pildspalvām kas slīd 
kā daiļslidotājas

ar gandrīz 
mikroskopiskiem
rokrakstiem —

melnām skudrām
kas aizpilda lappusi
taisnās līnijās

redzu profesoru 
kura vārdi ir tik konkrēti 
un auksti

cik stikla pērlītes atsišanās
pret porcelāna flīzēm

redzu draugus 
kuriem sāp bērnība

kā miesā ietetovēts uzraksts
ar drukas kļūdām

redzu savu sievu
citā laika zonā
ar pienainu kafiju rokās

lodžijā 
kur no palodzes puķukastes
spraucas garšaugu stiebri

kā zaļas līmlapiņas
nonēsātā un daudzlasītā 
romānā

*
es iemiegu nenovilcis drēbes
ieslēgta galda lampa 
mani rūpīgi vēro 

acis valstās aiz plakstiem
it kā skatiens apmaldījies 
svešā kartē

sapnī skan
uztraukta kaimiņu saruna
dzīvokļa sienas apslāpēta

*
kad pēc stundas pieceļos
izstaipu saspringto sprandu 

aiz loga sauss kārkla zars
noknakšķ —
ir sācis līt

upmala puto
zibens nervs izgaismo
mākoni

un vējpūtī kārkls
izmisīgi žestikulē
kā apjucis tūrists 

kurš grib kaut ko pateikt
(kaut ko nozīmēt)
bet runā svešvalodā

neatpazīstamām zīmēm
bez internacionālismiem
kuros ieķerties

*
tad pēkšņa pauze
(caurums dambī
kas aiztur klusumu)

uz mirkli
priekšmeti
zaudē mērogu

ķermenis
kļūst milzīgs
un liekas:

zvaigznes aiz loga
iespējams pacelt 
ar pinceti

*
šādas tumsas
piesūcinātā gaisā

smaržo koksne
melnzeme un upe smaržo
smaržo burtnīcas rūgti

un es atkal redzu —

es redzu savu māti raudam
pirms divdesmit gadiem
mūsu mazajā virtuvē

labā roka uz galda līdzsvaram
it kā viņa būtu uz kuģa klāja
vētras laikā

tās bija klusas raudas
knapi dzirdamas blakus istabā
taču lūk skaidri saklausāmas

vēl pēc divām dekādēm

divām dekādēm
kurās uzkrāts tik daudz 
nelietderīga: 

miltainas dūmakas
izpludināts horizonts
virs nostieptas jūras

ugunskura liesma
kas cenšas izlocīties 
ārā no sevis

ābelēs 
piebrieduši augļi
smaidā savilktiem vaigiem

un sutīga nakts
aizkari cilājas ieelpā izelpā
ieelpā 

Ivars 
Šteinbergs
tēli



Iveta Šimkus (1964) 
raksta dzeju, ir 
filozofijas maģistre. 
Beigusi Literāro 
akadēmiju. Kopš 1999. 
gada regulāras dzejas 
kopu publikācijas 
kultūras presē. Dzejoļu 
krājumi Prombūtne 
(2007) un Pēc tam 
(2016).
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Iveta Šimkusdzejadzeja bez juveliera neiztikt

///
gribu izjust visu
pirms tas notiek

jūra atkāpjas
no tavas pieres
saule uzšvirkst
kā spuldze

tavas acis
ir tukšas

mēs guļam
tumsā
un kvēldiegs
ir čuksts

tajā trīs
visa patiesība

///
kamēr 
debesu speķis
cauraug
ar liesu zilumu

kamēr
jūra ir pelēka
cūkādiņa

vakars tecina dunci
uz apvāršņa galodas

///
liedags ir gluds
un iestiepjas
rītausmā

kad smiltis nožūs
tās dziedās
tīrāk augstāk

cilvēki 
izliek cilpas
nopakšķ
maijvabole
pret pieri

sadursme vienmēr
ir negaidīta
bet gaidas
nepārejošas

grūti ir labam būt
teica gudrais
un aizklāja rokām
seju

///
protams
viņa ir tepat

kārto lietas
aizmuguriski

tādā nozīmē
neviens  
nav viens

vakaros taustu
pakausi

ja nu
jānuss

devis man
otru seju

///
dejojām 
saulē pār jumtiem
kas pilēja
sniega asarām šķīstot

zaros
kailos kā patiesība
uzspurdza strazdi

sludinādami 
brīvību
kas bija sasvērusies
bīstami tuvu

mirklim

no kura
atpakaļceļa
nav

///
apziņas tēmeklis
ir precīzs
objekti padodas
un sairst
pirmskaitļos

paliek lapotnē
paslēpta
saule

bruģis kā silta
bruņurupuča mugura

zigzagu švīkas
gaisā
un kaiju
bubināšana

///
augstienes sačukstas
zemes kaislība
izverd

kā kliedziens
kā tulpe

visi dievi miruši
vakar aprakām
pēdējo

bija līksms
pārlieku

necik ilgi
nedzīvoja

///
pavasara dzejoļus
var atkorķēt
šaut gaisā
un justies
kā uzvarētājs

vasara
pati ir īsākais dzejolis
par laimi

rudens
aizrauj tumšajās
laika straumēs

cūkubēres

vectēvs lej brāgu
biezā stikla glāzē

traips uz galdauta
ir rudens
dzejolis

ziemas dzejoļi
plaukst kā sarma

vispatiesākie
ja uzliek 
uz pieres

nekūst

///
šorīt esmu izsmelta
iztecējusi
cauri laiku sietiem

atgriezusies
no sapņa kurā

bijušais ar nākamo

sapinušies kā 
divi auskari

bez juveliera 
te neiztikt

bet nomods
ir miesnieks
ar cirvi

///
dodos
kur ie-dvesma

kur esmu
valodas rītausmā
kā izravēts patskanis
no galazilbes

dona maizes klaipā
druska sālstraukā
šalts avota mirdzumā

vārdu ceļi
tinas un pārtinas
kā dūmu dzija
debesu kamolā

bez juveliera 
neiztikt

Iveta Šimkus



Vasko Popa (Vasko 
Popa, 1922—1991) 
— viens no visplašāk 
tulkotajiem serbu 
dzejniekiem, dien-
vidslāvu pēckara dzejas 
novators, kura debijas 
krājums savā ziņā bija 
izšķirošs arguments 
strīdā starp spēkiem, 
kas vēlējās Dienvidslā-
vijas literatūru redzēt 
tuvāku sociālajam 
reālismam, un tiem, 
kas iestājās par māk-
slinieka radošo brīvību. 
Uzvaru guva otrā, Po-
pas pārstāvētā, puse. 
Viņa dzejoļu krājumi ir 
rūpīgi strukturēti, tos 
lielākoties veido dzejo-
ļu cikli, savukārt visas 
grāmatas kopā ir vie-
nots veselums. Žurnāla 
Domuzīme lasītājiem 
piedāvātie dzejoļi ir no 
krājuma Dzīvā miesa 
(1975), kurā mitolo-
ģizēti, daļēji folkloras 
iedvesmoti motīvi, kas 
vienmēr bijuši klātesoši 
Popas dzejoļos, saplū-
duši ar personiskām 
bērnības atmiņām.
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Vasko Popadzejadzeja Vilka ciltsraksti

SENČU CIEMĀ

Viens apskauj mani
Cits lūkojas vilka acīm
Cits noņem cepuri
Lai varu viņu labāk saskatīt

Ikviens jautā
Vai zini kas esmu

Sveši veči un večiņas
Piesavinājušies manas atmiņas
Zēnu un meiteņu vārdus

Arī es prasu vienam no viņiem
Vecais dieva dēļ saki
Vai Georgijs Kurja vēl dzīvs

Tas esmu es viņš atbild
Balsī no citas pasaules

Es noglāstu viņam vaigu
Un jautāju ar skatienu
Vai pats esmu vēl dzīvs

PAZAUDĒTAIS SARKANAIS ZĀBACIŅŠ

Mana vecvecmāte Sultana Uroševiča
Koka silē peldēja pa debesīm
Tvarstīdama lietusmākoņus

Ar vilku un citām zālītēm
Viņa paveica vēl daudzus citus
Lielākus un mazākus brīnumus

Arī mirusi
Viņa turpināja iejaukties
Dzīvo darīšanās

Viņu izraka
Lai iemācītu uzvesties
Un apraktu labāk

Gulēja sārtiem vaigiem
Ozolkoka zārkā

Tikai vienā kājā viņai bija
Sarkans zābaciņš
Notašķīts svaigiem dubļiem

To otru pazaudēto zābaciņu
Meklēšu līdz mūža galam

DZEJNIEKA TREPES

Vršacā kara priekšvakarā
Dzejnieks Dejans Brankovs īrēja dzīvokli
Mājā mums blakus

Viņš palūdza lai pierunāju tēvu
Piesliet trepes
Pie kaimiņu mūra

Nakti no nakts viņš gaidīja
Ka pēc viņa atnāks
Un aizvedīs uz koncentrācijas nometni

Vēl ilgi pēc viņa nāves
Partizānu brigādes priekšgalā
Trepes joprojām stāvēja
Norunātajā vietā

Pa trepju kokiem augšup vijās
Vīnogulāja stīgas

VILKA CILTSRAKSTI

Pesakā zem liepas
Mans vecvectēvs Ilija Luka Moruns
Atrada divus vilcēnus

Uzlika ēzelim starp ausīm
Un atveda mājās

Baroja ar aitas pienu
Un mācīja rotaļāties
Ar tāda paša vecuma jēriem

Kad abi kļuva stiprāki
Nolika atpakaļ zem tās pašas liepas
Noskūpstīja un svētīja ar krustu

Kopš bērnības es gaidu
Līdz man būs tikpat gadu
Cik vecvectēvam

Lai pajautātu viņam
Kurš no šiem vilcēniem
Biju es

VILKA ACIS

Pirms kristībām mani nosauca
Kā vienu no tiem brāļiem
Kurus zīdīja vilcene

Visu mūžu vecāmāte
Savā rumāņu linu mēlē
Sauks mani par vilcēnu

Slepus viņa deva man ēst
Jēlu gaļu
Lai es izaugtu par vilku barvedi

Es ticēju ka tumsā
Manas acis
Sāks spīdēt

Manas acis joprojām nespīd
Varbūt tādēļ ka īstā tumsa
Vēl nemaz nav iestājusies

SALAUZTIE RAGI

Runā ka mans vectēvs Milošs Popa Nemacs
Dzīves laikā pateica mazāk vārdu
Nekā kopš dzimšanas mēms cilvēks

Toties viņš varēja palikt muguru
Zem zaļa vērša
Un pacelt to virs zemes

Vērsis visām četrām
Kārpījās pa gaisu
Un badīja ragus debesīs

Ļaudis stāvēja apkārt aplī
Meta vilnas cepures gaisā
Un krustījās uz otru pusi

Sapnī es lūdzu vectēvu
Lai viņš saka kur man atrast
Mūsu seno ganāmpulku dievu

Vectēvs stāv manā priekšā mēms
Salauztiem ragiem uz galvas

VILKU MAIGUMS

Guļam zālē
Vilku pļavā pie Vršacas

Runā
Ka reiz šeit izkāva vilkus
Visus līdz pēdējam

Vienīgi to vārds
Palicis dzīvs

Caur sabozto zāli
Mūs sasniedz zvērisks maigums
Tas satrako mūsu lūpas
Rokas un asinis

Mīlējamies neteikdami ne vārda
Mana jaunā vilcene un es

VILKA ĒNA

Runā ka manai vecvecmātei
Raganai Sultanai Uroševičai
Bijusi vilka ēna

Mēnessgaismā viņa nekad
Neizgāja no mājas

Lai ļaudis nesamin viņas ēnu
Neatņem slepenās spējas
Un pie reizes nenosit

Runā ka no vecvecmātes
Esmu mantojis
Šīs acis un šo mēli

Par vilka ēnu gan nezinu

Taču mēnessgaismā vienmēr
Un reizēm arī saulē
Es eju ar muguru pa priekšu

Katram gadījumam

No serbu valodas atdzejojis Arvis Viguls

Vasko Popa
Vilka ciltsraksti
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  ilustrētā dzeja  

Egīls Zirnis (1956) mūsdienu lasītājam drīzāk pazīstams kā žurnālists, 
lielisks intervētājs un gastronomijas prieku aprakstītājs, jaunībā bija viens 
no talantīgākajiem savas paaudzes pārstāvjiem dzejā. Pirmā publikācija 
1977. gadā. Vienīgo dzejas krājumu Rudu lapsu kāsis, no kura izvēlēti šeit 
ilustrētie dzejoļi, izdevis 1985. gadā.

ilustrētā dzeja

Egīls Zirnis
Ilustrācijas — Kerija Arne



Ieva Zuicena (1952) 
ir Dr. philol., līdz 
2014. gadam 
bijusi LU Latviešu 
valodas institūta 
pētniece, Latviešu 
literārās valodas 
vārdnīcas līdzautore, 
elektroniskās Mūsdienu 
latviešu valodas 
vārdnīcas redaktore. 
Publicējusi rakstus 
par leksikogrāfijas, 
leksikoloģijas un 
vārdu semantikas 
jautājumiem.
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Ieva Zuicena: «Ja 
leksikas kartotēku 
digitalizētu, tā kļūtu 
parocīgi izmantojama 
gan latviešu valodas 
pētniekiem, gan 
interesentiem visā 
pasaulē.»   
Foto — Picture Agency

Ieva Zuicenaviedoklisviedoklis Rakstu valodas esence 

Mūsdienās tas var šķist pilnīgi neiedomāja-
mi, bet līdz pat 20. gs. beigām jebkuras plašā-
kas vārdnīcas sagatavošana nebija iespējama bez 
sistematizēta, alfabēta kārtībā sakārtota valodas 
piemēru vākuma jeb kartotēkas. Lai uzrakstītu 
vārdnīcu, kas patiesi atspoguļo reālo valodas lie-
tojumu, vispirms bija jāizveido attiecīga leksikas 
kartotēka, un tikai tad varēja ķerties pie vārdnī-
cas manuskripta rakstīšanas. Mūsdienās šo ār-
kārtīgi darbietilpīgo procesu aizstāj speciālas 
datorizētas sistēmas — valodas korpusi. 

Tomēr starp leksikas kartotēku un valodas 
korpusu ir vairākas atšķirības. Leksikas kartotē-
ka ir speciāli atlasītu valodas piemēru kopums 
no dažādu veidu tekstiem. Izvēloties izrakstā-
mos valodas materiālus, vispirms bija jāskatās, 
lai izraudzītais citāts (parasti viena, divu teiku-
mu apjomā) būtu saprotams bez plašāka kontek-
sta un papildu paskaidrojumiem. Otrkārt, bija 
vēlams, lai izvēlētajā citātā labi atklātos šķirkļa 
vārda nozīme. Veidojot kartotēku, tajā centās ie-
kļaut valodas piemērus ar interesantām, savda-
bīgām, arī retāk sastopamām vārdu nozīmēm vai 
nozīmes niansēm, pārnestiem lietojumiem. 

Veidotāji — izcilas personības
Latviešu literārās valodas leksikas kartotē-

ku toreizējā Valodas un literatūras institūtā (no 
1992. gada — Latviešu valodas institūts) sāka vei-

dot drīz pēc tā nodibināšanas 1946. gadā. Viens 
no pirmajiem darbiniekiem, kurš piedalījās šajā 
darbā, bija dzejnieks Aleksandrs Čaks. Viņam in-
stitūts izrādījās pēdējā darbavieta, jo, neizturējis 
staļinisko vajāšanas kampaņu absurdajā kosmo-
polītisma lietā, 1950. gada 8. februārī dzejnieks 
pēkšņi aizgāja mūžībā. Kartotēkā ir saglabājušās 
ar Čaka roku izrakstītas kartītes no viņa paša un 
Jāņa Sudrabkalna dzejoļu krājumiem. Pie karto-
tēkas savu roku pielikušas arī citas slavenības, 
piemēram, filozofs Pauls Dāle, valodnieki Mērija 
Saule-Sleine, Konstantīns Karulis un vēl daudzi 
citi. 

Vēlāk kartotēkas papildināšanā tika iesaistī-
ti visi institūta Vārdnīcu daļas darbinieki — gan 
laboranti, gan Latviešu literārās valodas vārdnī-
cas (LLVV) autori un redaktori, kuriem paralēli 
darbam pie vārdnīcas teksta bija regulāri jālasa 
periodiskie izdevumi vai grāmatas un jāizrak-
sta kartītes. Tādā veidā kartotēkas papildināšana 
turpinājās līdz pat LLVV pēdējā — astotā — sēju-
ma iznākšanai 1996. gadā.

Kartotēkas un vārdnīcas īpatnības
Latviešu literārās valodas leksikas kartotēkā 

ir iepludināta vēl kāda cita, senāka kartotēka vai 
tās daļa. To rāda kartītes ar izrakstiem no 19. gs. 
90. gadu literārajiem avotiem. Kartītes rakstītas 
gotu burtiem, kā tas bija pieņemts līdz latviešu 
valodas ortogrāfijas reformai 1908. gadā. Iespē-
jams, šos izrakstus kartotēkai ir nodevis  Jānis 
Endzelīns, pirmais institūta Vārdnīcu daļas vadī-
tājs. Šodien būtu interesanti noskaidrot, kas tie 
īsti ir par materiāliem, kādam nolūkam tie tika 
vākti un kurš tos ir rakstījis.

Latviešu literārās valodas leksikas kartotēkas 
avotu klāsts ir plašs, tajā pārstāvēta gan latviešu 
daiļliteratūra, gan periodika, kā arī zinātniskā un 
populārzinātniskā literatūra. Sevišķi daudz kar-
totēkā ir materiālu no latviešu daiļliteratūras. 
Te var atrast citātus gan no latviešu literatūras 
klasiķu, gan no Latvijas PSR laika latviešu vār-
da meistaru darbiem. 80. gadu beigās, kad pa-
domju okupācijas režīms kļuva brīvāks, tika iz-
rakstīti un kartotēkā iekļauti ilustratīvie piemēri 
no to autoru darbiem, kurus vārdnīcā agrāk citēt 
nebija ļauts, piemēram, Anšlavs Eglītis, Andrejs 
Eglītis, Zenta Mauriņa, Elza Ķezbere, Leonīds 
Breikšs, Gunars Janovskis, Irma Grebzde, Aīda 
Niedra, Aleksandrs Pelēcis, Veronika Strēlerte. 
Diemžēl Latviešu literārās valodas vārdnīcas lie-
lākā daļa tad jau bija uzrakstīta un publicēta, tā-
dēļ šo autoru darbu citējumi parādās tikai LLVV 
7. (2) un 8. sējumā. 

Lielais daiļliteratūras izrakstu īpatsvars karto-
tēkā ir noteicis arī LLVV raksturu, vārdu seman-
tiskā analīze tajā veikta, pamatojoties uz latvie-
šu rakstu valodas materiāliem. Neizbēgami, šai 
vārdnīcai ir arī daži trūkumi, kurus noteicis tās 
tapšanas laiks un apstākļi. Apjomīgais, pat mil-
zīgais darbs tika paveikts padomju okupācijas 

režīma apstākļos, kad pastāvēja cenzūra un vēl 
virkne citu nosacījumu, kurus obligāti vajadzēja 
izpildīt. Kartotēkā (līdz ar to arī LLVV) nav pie-
mēru no pirmspadomju periodikas, jo tā tolaik 
glabājās tikai zinātnisko bibliotēku speciālajos 
fondos. Par šo laikrakstu un žurnālu, kā arī virk-
nes latviešu rakstnieku un dzejnieku darbu iz-
mantošanu vārdnīcas vajadzībām nevarēja būt 
ne runas līdz pat 20. gs. 80. gadu beigām. Kad 
par dzejoļu krājumu Gadu gredzeni (1969) režīma 
nežēlastībā krita Vizma Belševica, no vārdnīcas 
manuskripta bija jāizņem visi viņas darbu citē-
jumi. Kartotēkā šie materiāli palika, bet vārdnīcā 
Belševicas vārds parādījās tikai, sākot ar LLVV 5. 
sējumu, kas iznāca 1984. gadā. 

Praktiskais darbs
Kā notika skaidrojošās vārdnīcas (šajā gadīju-

mā LLVV) teksta izveide? Katram autoram uz-
rakstīšanai tika iedalītas noteiktas vārdnīcas 
daļas. Pēc tam viņš saņēma kastes ar atbilstoša-
jiem kartotēkas materiāliem. Sākot rakstīt šķir-
kli, autors vispirms pārlūkoja kartotēkā savāk-
tos piemērus. Ja vārdam bija tikai viena nozīme, 
bez nozīmes niansēm, autoram atlika uzrakstīt 
skaidrojumu (definīciju) un izvēlēties no karto-
tēkas 2—3 ilustratīvos piemērus. 

Daudznozīmju vārdiem leksikogrāfiskā apda-
re bija sarežģītāka. Tad, pamatojoties uz kartotē-

kā pieejamo materiālu, vārds bija jāsadala nozī-
mēs un nozīmju niansēs. Ja tas izdevās pareizi, 
visas kartītes ar valodas piemēriem atrada savu 
vietu, un neviena kartīte nepalika pāri. Šis feno-
mens izskaidrojams ar to, ka katra valoda ir no-
teikta sistēma gan satura, gan formas ziņā.

Pēdējais posms vārdnīcas šķirkļa izveidē bija 
valodas piemēru pievienošana — tie nepiecie-
šami, lai parādītu vārda lietojumu kontekstā, 
proti, kā vārds funkcionē teikumā. Latviešu lite-
rārās valodas vārdnīcā tika praktizēti divu tipu 
piemēri: ilustratīvais materiāls minimālā kon-
tekstā (vārdkopas) un citējumi. Izvēlētais pie-
mērs nedrīkstēja būt garš, tam bija cik iespējams 
pilnīgi un precīzi jāatklāj attiecīgā vārda nozīme 
vai nozīmes nianse. Šo nosacījumu dēļ šajā un 
arī citās skaidrojošajās vārdnīcās ir maz citētu 
dzejas tekstu, jo dzejas valoda, kas sastāv galve-
nokārt no metaforām, savas specifikas dēļ nav 
piemērota konkrētu, reālu vārda nozīmju ilus-
trācijai. 

Ilustratīvie piemēri citātu veidā aizņem daudz 
vietas, tāpēc tos izmanto tikai lielajās, daudz-
sējumu vārdnīcās vai vārdnīcās, kurās analizēta 
kāda ierobežota leksikas daļa (piemēram, Lat-
viešu valodas slenga vārdnīcā). Un arī citātu 
skaits pie katras nozīmes vai nozīmes nianses ir 
ierobežots. Pārējie neizmantotie piemēri glabā-
jas kartotēkā. 

Ieva Zuicena

Rakstu valodas 
esence deviņos 
skapjos
Leksikas kartotēkā 
atspoguļojas arī rakstnieku 
meklējumi vārdu atdzīvināšanā 
un radīšanā 
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Kartītes no Latviešu 
literārās valodas 
leksikas kartotēkas.
Foto — Picture Agency

Vārdu atlase
Lai cik plaša un apjomīga būtu kāda vārdnī-

ca, tajā nekad netiek ievietoti pilnīgi visi vārdi. 
Galvenais nosacījums kāda vārda iekļaušanai vai 
neiekļaušanai LLVV bija tā lietojuma biežums. Ja 
kartotēkā ar kādu vārdu bija tikai viena vai divas 
kartītes, tad vārdnīcā šādu vārdu parasti neuz-
ņēma. Tagad, vairāk nekā 20 gadus pēc LLVV pē-
dējā sējuma iznākšanas, ir interesanti salīdzināt, 
kādi vārdi no kartotēkā savāktajiem ir palikuši 
ārpus vārdnīcas lappusēm. 

Apvidvārdi
No kartotēkā atrodamajiem apvidvārdiem 

LLVV tika ievietoti tikai tie, kuri jau bija kļuvu-
ši vai nākotnē varētu kļūt par literārās valodas 
vārdiem. Retāk lietoti un tikai viena autora daiļ-
darbos sastopamie apvidvārdi netika iekļauti. 
Tādēļ kartotēkā ir, bet vārdnīcā nav ievietoti, 
piemēram, šādi apvidvārdi: čaksnis («pa kreisi 
upē bija daži čakšņi», E. Birznieks-Upītis); dāre, 
dāris — graudu žāvētava («Es ieeju rijās un dārēs, 
Man atmiņas līdzās stājas», S. Kaldupe); spengo-
le (Ogas cietas kā dzelzs piesātinātas. To būtību 
vislabāk izsaka apvidus vārds — spengoles, sa-
saukdamās ar krizdolēm — ērkšķogām. Kar 75, 
2, 89).

Vecvārdi
Tā ir vēl viena leksikas grupa, kas LLVV ievie-

tota ar lielu atlasi. Kartotēkā ir, bet vārdnīcā nav 
iekļauti, piemēram, šādi vecvārdi: čerīgs («čerīga 
kā ērce», A. Deglavs); dēķins («Tad jau svešu cil-
vēku vien te būs vesels dēķins», R. Blaumanis); 
depīgs, delgties (LLVV ir delgt — uzmākties, ne-
dot mieru). 

Daiļdarbos vecvārdus visbiežāk izmanto se-
natnīguma kolorīta radīšanai. Piemēram, Dag-
nija Zigmonte grāmatā Gausīgais nazis literāras 
pasakas formā stāsta par tālas pagātnes noti-
kumiem un izmanto mūsdienās vairs nelieto-
tus vārdus. Ar gausīgo nazi var griezt tik plānas 
šķēles kā papīrs, tomēr cilvēks jūtas no tām pa-
ēdis. Tātad gausīgais nazis dod «gausu», t. i., sātu. 
Bez šī vecvārda izpratnes būtu grūti saprast grā-
matas virsraksta vārdu jēgu. Mūsdienās vārds  
«gauss» parasti tiek lietots kā īpašības vārds ar 
nozīmi «lēns», senā nozīme ir saglabājusies vār-
dos «negausīgs», «negausis».

Senu vārdu un formu iekļaušana daiļdarbā 
rada senatnīguma noskaņu, tas ir ļoti izplatīts 
paņēmiens romānos vai stāstos par pagātnes no-
tikumiem. Dažreiz vecvārdi atkal atgriežas aktī-
vajā vārdu krājumā un kļūst par tā sastāvdaļu. 
Klasisks piemērs tam ir Raiņa no 18. gs. vārd-
nīcām paņemtie un atdzīvinātie vārdi «mīla» un 
«brīve». 

Aizguvumi 
Valodā nemitīgi ienāk jauni vārdi, to starpā 

arī aizguvumi no citām valodām. Jaunos vār-

dus skaidrojošajās vārdnīcās parasti ievieto ar 
nelielu laika nobīdi. Vispirms pavēro, vai attie-
cīgais vārds valodā iedzīvojies. Minēšu dažus 
aizguvumus, kas izrakstīti galvenokārt no 70. 
gadu periodikas un glabājas kartotēkā, bet LLVV 
nav ievietoti: klasters, parkings, reitings, relīze, 
skvoters, skvošs. 

Latviešu literārās valodas leksikas kartotēkā 
savāktie piemēri ir laikmeta liecība par tā laika 
sadzīvi, vērtībām, uzskatiem. Kartotēkas ma-
teriāli var liecināt arī par jaunu parādību apzī-
mējošu vārdu ienākšanas laiku. Piemēram, tādi 
mūsdienās tik pašsaprotami vārdi kā «kečups», 
«karijs», «kivi», «fans», «tops», «dators» latviešu 
valodā parādījās tikai pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas, tādēļ tie nav atrodami ne kartotē-
kā, ne LLVV. 

Vārda «dators» vietā kādreiz lietoja vārdu sa-
vienojumus «elektroniskā skaitļojamā mašī-
na», «elektroniskais skaitļotājs» vai aizguvumu 
«kompjūters».  LLVV 4. sējumā, kas iznāca 1980. 
gadā, vārds «kompjūters» ir dots, bet bez ilustrē-
jošā piemēra. Acīmredzot kartotēkā atrodamais 
vienīgais piemērs no žurnāla Zinātne un Tehnika 
1977. gada 1. numura par to, ka «speciālisti uz-
skata, ka varēs radīt kompjūterus cukurgrau-
da lielumā», vārdnīcas šķirkļa autoram bija šķi-
tis pārāk varbūtīgs, maz ticams, jo datori tolaik 
bija milzīgi agregāti, kas aizņēma visu telpu, tā-
dēļ vārda «kompjūters» ilustrēšanai tas nav ticis 
izmantots. 

Jaunvārdi un okazionālismi
Ir divu veidu jaunvārdi: vispārīgie jaunvārdi, 

kas darināti, lai apzīmētu kādas lietas vai parādī-
bas. Otrā jaunvārdu grupa ir individuāli, māksli-
nieciskos nolūkos darināti vārdi jeb okazionālis-
mi. Jaunvārdus skaidrojošajās vārdnīcās ievieto 
ar laika nobīdi — tad, kad tie ir iedzīvojušies va-
lodā, bet okazionālismus skaidrojošajās vārdnī-
cās neievieto vispār. 

Rakstnieks Zigmunds Skujiņš savulaik ir bijis 
ļoti aktīvs jaunu vārdu darinātājs. Laikam vispo-
pulārākais viņa darinātais vārds ir «vaļasprieks», 
kas stabili iegājis mūsu leksikā, ir arī reģistrēts 
LLVV. Pie Skujiņa jaundarinājumiem pieder arī 
tālrāde (televīzija) un tālrādis (televizors). LLVV 
nezin kāpēc ir ievietots tikai šķirklis «tālrādis», lai 
gan kartīšu skaits Latviešu literārās valodas lek-
sikas kartotēkā «tālrādei» ir mazliet lielāks (10) 
nekā «tālrādim» (8). Mūsdienās biežāk lieto vār-
du «tālrāde», kas nav ievietota LLVV. Reizumis 
daži autori lieto rakstnieka darināto jaunvārdu 
«skrotzīmulis» (lodīšu pildspalva, ir reģistrēts 
LLVV). Vēl viens interesants Skujiņa darinājums 
ir «trejacis» (luksofors, nav LLVV). Mūsdienās šo 
vārdu lieto ar nozīmi «trīspunktu metiens» bas-
ketbolā. Par rakstnieka piešķirto nozīmi šim vār-
dam liecina tikai dažas kartītes Latviešu literā-
rās valodas leksikas kartotēkā, starp kurām ir arī 
šis citāts no R. Ezeras darba Zemdegas: «.. un vēl 

[viņa dusmojās] uz trejačiem, kas ļaunprātīgi un 
zemiski pamanījās iedegt gaismu sarkanajā acī 
tieši tobrīd, kad mašīna tuvojās ielas stūrim, un 
šoferis dabūja gaidīt un viņa, dabiski, arīdzan.»

Zigmunda Skujiņa darbos var atrast arī daudz 
interesantu un asprātīgu okazionālismu: kail-
miesīgs jauneklis, labdomīgs cilvēks, pilsētas 
akmenība, sapnīgi plāni, noģīmji (portreti) pie 
sienas. Ar tiem bagāta ir arī latviešu literatūras 
klasiķa Andreja Upīša valoda: aizmirsa («aizmir-
sas (aizmiršanās) mirkļi»), izbālums («asiņu iz-
bālums»), pāršņāpa («pļāvums bez pāršņāpām»), 
mielains («sūrs un mielains liktenis»), nočamsti-
nāt, tipšināt u. c.

Interesanti okazionālismu piemēri 
Latviešu literārās valodas leksikas kartotēka ir 

īpaši bagāta ar okazionālismiem, kuri nav ievie-
toti ne LLVV, ne citās vārdnīcās. Salikteņi: divsa-
runa (D. Zigmonte), lapmetis («rudens lapmetis», 
I. Ziedonis), ūdensacs (R. Ezera), tīrbalts («tīrbal-
ta bērzu tāss», A. Skalbe), vaskabrūns («Nāk va-
sara pa baltu viļņu tiltu, Un man uz pieres vas-
kabrūna kūst», J. Sirmbārdis).

Atvasinājumi ar piedēkļiem: ļaunestīgs (R. 
Ezera), speltīgs («speltīgs karstums», Z. Skujiņš), 
vāzisks, neļķisks («Un tā es vāzisks un neļķisks, 
Maldījos līdz vakaram», Olivereto), zītarains 
(«zītaraina sakta», M. Losberga).

Atvasinājumi ar priedēkļiem: nesaziņa («mēma 
nesaziņa», Rainis), nesteiga (A. Upīts, A. Grigu-
lis), nesuga («nesugas suņi», M. Birze), uzmasēt 
(«grāmatas uzmasē līdz tā saucamajam izdoša-
nas līmenim», R. Ezera). 

No lietvārda izveidots darbības vārds: lietu-
ļot («lietus lietuļo», L. Brīdaka), piepēt («Bet vai 
tad ne no šā, ne no tā var tikai skābt un piepēt? 
Nebūt nē! Ja vien cilvēks pēc dabas nav sirdīgs 
īgņa», R. Ezera), sadvīņot («Ai, mīļā, sadvīņots 
nu ar šo saltumu», A. Vozņesenskis, atdzejojis M. 
Čaklais).

No darbības vārda izveidots lietvārds: smeja 
(«upju smeja», Ā. Elksne).

Strupinājumi: darīgs («darīgs un neizda-
rīgs», A. Skalbe), divats («vienatne grūta un di-
vats grūts», Ā. Elksne), žirgt («likt rozi vannā, lai 
žirgst», M. Čaklais), zemība («Mācos šo pavasa-
ri zemībā pieplakt, Virsotnē zaļā lai slietos tad 
spējš», J. Sudrabkalns).

Kartotēkas vērtīgums un statuss
Latviešu literārās valodas leksikas kartotēka 

ir vēl nepietiekami novērtēts, unikāls un neat-
kārtojams kultūras piemineklis, kas nav mazāk 
vērtīgs par latviešu tautas dziesmām. Kartotē-
kā savāktie materiāli ir latviešu rakstu valodas 
esence, kurā koncentrētā veidā atspoguļojas 
mūsu tautas domāšanas veids, latviešu valodas 
skaistums, vārdu krājuma bagātīgums, dažādās 
izteiksmes iespējas, kā arī rakstnieku un dzej-
nieku meklējumi senu vārdu atdzīvināšanā un 
jaunu radīšanā. 

Līdz 2014. gada pavasarim Latviešu literārās 
valodas leksikas kartotēka glabājās LU Latvie-
šu valodas institūta telpās, tad to pārveda uz LU 
Akadēmiskās bibliotēkas krātuvi Rīgā, Lielvār-
des ielā 24. Kad divus gadus kartotēka tur bija 
stāvējusi, sakrauta milzīgā kaudzē uz grīdas, es 
uzņēmos personisku iniciatīvu un sakārtoju 
kartotēku atpakaļ alfabēta kārtībā deviņos kata-
logu skapjos. Diemžēl krātuves telpas nav pare-
dzētas lasītāju uzņemšanai, tādēļ pašlaik karto-
tēka nav publiski pieejama.

Kartotēkas izmantošanu atvieglotu tās digi-
talizācija, jo manuāli lietot tik milzīgu datu ko-
pumu (deviņi katalogu skapji ar 60 atvilktnēm 
katrā) ir ļoti darbietilpīgi un nav ērti. Digitali-
zēta tā kļūtu parocīgi izmantojama gan latvie-
šu valodas pētniekiem, gan interesentiem visā 
pasaulē. Mūsdienās, kad tik liela latviešu tautas 
daļa dzīvo ārpus savas valsts, šādam digitalizē-
tam latviešu valodas piemēru krājumam ir mil-
zīga vērtība. Atklāts paliek jautājums — kurš uz-
ņemsies šo milzu darbu? Vai to darīs kartotēkas 
īpašnieks — LU Latviešu valodas institūts, vai 
LU Akadēmiskā bibliotēka, kuras telpās karto-
tēka pašlaik atrodas, vai kāda pavisam cita in-
stitūcija? Latvijas simtgades darāmo darbu un 
sasniegumu kontekstā derētu padomāt arī par 
to. Ê

Ieva ZuicenaIeva Zuicena viedoklisviedoklis Rakstu valodas esence Rakstu valodas esence 
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Ieva Lešinska: «Tas, 
ka mana dzīve ir 
iegriezusies angļu 
valodas vidē, nebūt 
nav manis gribēts. 
Man likās, ka neviena 
svešvaloda nevar būt 
pašmērķis.» Foto — 
Matīss Markovskis

Rudīte Kalpiņaintervijaintervija Starp ieceri un radīšanu

Ieva Lešinska ir cilvēks ar unikālu dzīves piere-
dzi. 20 gadu vecumā viņa no Rīgas aizbrauc pa-
ciemoties pie sava tēva Imanta Lešinska (1931—
1985), kurš tolaik strādā ANO pārstāvniecībā 
Ņujorkā un ir gan VDK, gan CIP dubultaģents; 
iepriekš Rīgā viņš prasmīgi vadījis VDK pie-
segstruktūru — Kultūras komiteju sakariem ar 
tautiešiem ārzemēs. Par darbību CIP labā nav ņē-
mis ne centa, jo darījis to pārliecības dēļ.

Ieva par to gandrīz neko nezina, līdz 1978. gadā 
kopā ar tēvu pārbēg pie amerikāņiem un attopas 
drošībnieku uzraudzītā mājvietā — slēptuvē, un 
viņai jāmaina vārds. Seko skarbi gadi, kuros to-
mēr iegūta vērtīga izglītība, svešvalodu zināšanas 
(bez angļu, ko Ieva pārvalda līdzvērtīgi dzimtās 
valodas līmenim, viņa prot arī krievu, franču, 
zviedru, vācu valodu), kas ļauj pārcelt latviešu 
literatūru angļu valodā un otrādi. Viņa turpina 
veidot latviešu rakstu un domāšanas kultūru ba-
gātāku un mūsdienīgāku. Manuprāt, šis devums 
nav ne īsti apjausts, ne atbilstoši novērtēts. Visam 
savs laiks? Varbūt. Domuzīme ar Ievu tikās neilgi 
pirms grāmatas Starp divām pasaulēm iznākšanas. 

Kā tu sevi sauktu — kas tu šodien esi?
Pārsvarā es tulkoju, tātad tulkotāja. Pēdējā lai-

kā arī kaut ko rakstu — biežāk gan, lai nopelnītu, 
nevis to, ko pati gribētu rakstīt. Bet par to vien-
mēr… ir bijis jācīnās. Izņēmums bija žurnāla Rī-

gas Laiks gadi, kad varēju rakstīt ar prieku, intere-
si un atbildības šausmām, jo bija jādomā par Uldi, 
Inesi, Ilmāru1, Ināru Ķemeri — visiem šiem cilvē-
kiem, kuri manus tekstus lasīs un kuru viedoklis 
man bija svarīgs. No kāda 1994. līdz 2010. gadam 
tas turēja tādā intelektuālā spriegumā. 

Kādēļ tā nevar turpināt?
Līdz kādam 2010. gadam biju žurnāla štatā un 

man bija neliela, tomēr ikmēneša alga. Bet tad 
bija krīze un žurnāls vairs nevarēja uzturēt algo-
tus rakstītājus. Tiesa, gandrīz 20 gadus man bija 
darbs arī Latvijas Bankā, kur tulkoju angliski ne 
tikai jubilejas monētu aprakstus, bet arī daudz 
piezemētāka satura finanšu dokumentus. 

Vienā brīdī 90. gadu beigās man vienatnē nā-
cās uzņemties rūpes par diviem audžubērniem. 
Ieraudzīju sludinājumu, ka Latvijas Banka meklē 
«augsta līmeņa angļu valodas speciālistu». Pietei-
cos pēdējā brīdī, bet izrādījās, ka konkursā esmu 
uzvarējusi. Darbā mani pieņēma Einars Repše. 
Viņš bija žurnāla lasītājs un teica: tad, kad jums 
te nav, ko darīt, jums nav obligāti jāsēž bankā. 
Tādējādi režīms man bija diezgan brīvs, lai arī 
darbi, protams, bija jāizdara. Nākamais bankas 
prezidents Ilmārs Rimšēvičs izrādīja vēl lielā-
ku pretimnākšanu: brīdī, kad jau grasījos pāriet 
uz pusslodzi, jo bankas lietas manu dzīvi tomēr 
sadrumstaloja, viņš sacīja — zinu, jums dzīvē ir 
daudz svarīgākas lietas par Latvijas Banku, tomēr 
gribu, lai jūs saglabājat savu statusu pie mums. 
Jums katru dienu obligāti nav jānāk uz darbu, va-
rat to veikt mājās. Tā ka jāteic — Latvijas Bankas 
ieguldījums Rīgas Laikā bijis tiešām brīnišķīgs un 
lietderīgs. Bet nu šis posms ir beidzies. Bankā ra-
dās prasība pēc sēdēšanas uz vietas, un to es ne 
gribu, ne varu atļauties. 

Tavas intervijas Rīgas Laikā ar starptautis-
ki plaši pazīstamām personībām, manuprāt, 
bija un ir nozīmīgas atjaunotās Latvijas pre-
ses vēsturē. Mediju saturam arvien nopli-
cinoties, tās atgādina, ka piepildīt augstus 
standartus tomēr ir iespējams. Esi tikusies ar 
Henriju Kisindžeru un Madelēnu Olbraitu, 
ar Sorosu un Barišņikovu, ar Loriju Ander-
soni, Rostropoviču un Transtrēmeru un vēl 
ar virkni citu ievērojamu cilvēku.

Strādājot žurnālā, bija iespēja labi sagatavoties 
intervijai, savākt materiālu par cilvēku un visu 
rūpīgi pārdomāt. Tad kaut kur tika savākta ceļa 
nauda, un es braucu uz sarunu. Tas bija fantas-
tiski! Turnejas izplānot ir diezgan sarežģīti — ja 
brauc uz Ameriku, tad drīzāk vairāku tikšanos 
dēļ, attiecīgi vizītes jāorganizē secīgi. Intervijas 
vienmēr esmu izjutusi kā eksāmenu. Materiā-
lu vācot, tu esi pavadījis nedēļu kopā ar cilvēku, 
mēģinājis «dzīvot viņa galvā» — kaut kas līdzīgs, 
protams, notiek arī tulkojot; tad satiec viņu, ru-
nājies, līdz tas ir beidzies, un jūties atvieglots un 
pilnīgi tukšs. 

Tu esi pārtulkojusi latviski Timotija Snai-
dera Asinszemes, nupat klajā laisto Par tirāniju 

un tagad tulko viņa trešo grāmatu. Vai tek-
stos tev tīk atgriezties aukstā kara atmosfērā, 
kuru pati esi pieredzējusi un kura dēļ tev bi-
jis jādzīvo vairākas dzīves vienā?

Nezinu, vai to var saukt par «tīk». Skatoties uz 
pasauli tādu, kāda tā ir tagad, liekas — tas laika-
posms nu gan bija tīrā bērnu spēle. 

Kā jebkurš padomju bērns, es baidījos no ame-
rikāņu kodolbumbām un tamlīdzīgi; atceros, 50. 
vidusskolā militārās mācības stundā mūsu ma-
jors Fallijs, krievu cilvēks, nostājās klases priekšā 
savās galifē biksēs un teica: «Tak, tovarišči, vojna 
buģet.» Visi pārakmeņojās un naigi ķērās pie mili-
tārās tulkošanas vingrinājumiem. 

Savukārt Amerikā draugi stāstīja, kā viņi, gata-
vojoties karam, skolā līduši zem soliem, lai iemā-
cītos paslēpties no krievu bumbām. Pēc tam es 
vairs nebaidījos. 

Ar Timotiju Snaideru jau pirms daudziem ga-
diem iepazinos kādā konferencē Lietuvā un ie-
mīlējos viņā kā vēsturniekā. Man viņš šķiet brī-
nišķīgs vēsturnieks, lai arī ir cilvēki, kas apgalvo, 
ka viņa grāmatas neesot vēsture. 

Tu esi viena no retajiem profesionālajiem 
tulkotājiem, kas latviešu literatūru tulko an-
gliski. Kā tas sākās? 

Atdzejot angliski sāku it kā nejauši tūlīt pēc at-
griešanās Rīgā 1994. gada pavasarī. Pirmajos ga-
dos bieži vien bija tā, ka man piezvana un saka 

— zini, man parīt jābūt tādā un tādā festivālā, vai 
tu varētu iztulkot desmit dzejoļus angļu valodā? 
Jā, protams! Es dzeju uzskatīju — un uzskatu — 
par svētu lietu, tolaik tas arī notika bez jebkādas 
maksas. Tomēr man it nekas nav pretī, ja par at-
dzejojumu samaksā.

Vai pašlaik, kad Latvija līdz ar Lietuvu un 
Igauniju pošas goda viesu statusam Londo-
nas grāmatu izstādē 2018. gada pavasarī, te-
vis sastrādāto tulkojumu klāsts angļu valodā 
nav brangāks kā iepriekšējos gados? 

Izdoto grāmatu ziņā noteikti, taču neteiksim, 
ka agrāk būtu bijuši tukši gadi.

Tu taču brauksi uz Londonu, pieredzēsi 
savu angliski pārcelto grāmatu prezentēša-
nu?

To es tiešām nezinu, neviens man neko tādu 
nav teicis. Tad jau droši vien ne.

Savulaik piedalījies Latvijas Literatūras 
centra dibināšanā. Kāda tulkotās literatūras 
stratēģija pastāvēja iepriekš, un kā tika atla-
sīti darbi tulkošanai Londonai?

Zināma stratēģija ir tikai tagad, proti, Londo-
nai satulkot pēc iespējas vairāk. 

Vai tev ir vaicāts padoms? Tu, iespējams, 
labāk pazīsti vidi, kurā šiem tulkojumiem ir 
jārod savs pircējs un lasītājs.

Man nekad neviens šāda veida padomu nav 
prasījis. Savulaik mēs ar Juri Kronbergu sapņo-

Starp ieceri 
un radīšanu, 
starp jūtām 
un atbildi
Ar Ievu Lešinsku sarunājas 
Rudīte Kalpiņa

Virsrakstam izmantotas 
dzejas rindas no Tomasa 
Stērnsa Eliota dzejoļa 
Tukšie ļaudis (The Hollow 
Men, 1925) Kārļa Vērdiņa 
atdzejojumā.
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Daudzus 
gadus atkal 
un atkal 
redzēju 
sapni, kurā 
man tas 
zārks ar 
rokām ir
jāaprok, 
jādabū iekšā 
zemē

jām, ka vajadzētu avīzes tipa izdevumu Riga Re-
view, kur parādītos mūsu pašu tulkojumi un ese-
jas, bet kur aicinātu ārvalstu kritiķus izteikties 
par latviešu literatūru. Bet par to nebija īpašas 
intereses, un tas nekad nerealizējās. Tulkojumu 
kritika Latvijā nepastāv vispār, un tas man šķiet 
nejēdzīgi. Es gan pati esmu viens no visneentuzi-
astiskākajiem cilvēkiem pasaulē, neprotu arī bī-
dīt savas lietas vai idejas; uzrakstīt projektu — tas 
vien jau šķiet šausminoši. 

Tomēr — kas ar latviešu literatūru svešva-
lodās notiek tajā valodas telpā, kurai tā do-
māta? 

Man nepatīk, ka kārtējo reizi jāpiemin Kārlis 
Vērdiņš, kuru ar prieku atdzejoju, bet viņš ir re-
tais gadījums, kad iziešana ārpus Latvijas noti-
kusi daudzmaz jēdzīgi. Pēc tam, kad Apvienotajā 
Karalistē iznāca sešu dzejnieku izlase, noskaid-
rojās, ka viņš britu izdevējiem patīk, Kārlī viņi sa-
skatīja potenciālu. Viņu sāka aicināt uz literāriem 
festivāliem. Nebūs jau tā, ka Vērdiņš iekļūs pa-
saules dzejas panteonā, jāatceras, ka dzeja vispār 
ir šaura niša, bet vismaz kāda daļa no tiem, kuri 
par dzeju interesējas, viņu tagad zina. Ir vajadzīgi 
literatūras propagandā uztrenēti cilvēki — aģen-
ti, kuriem tas ir pamatdarbs, bet mums tādu nav. 

Otrs jautājums — vai mums ir, ar ko iziet pa-
saulē, ar ko tur varam būt interesanti? Lasīt lat-
viešu autoru prozu man pašai ir diezgan grū-
ti. Varbūt tāpēc, ka es tekstus gluži automātiski 
mēģinu «pārcelt» angliski, un tad tie tik labi vairs 
nešķiet. 

Kā izdomāji atdzejot Čaka eposu Mūžības 
skartie? Un cik ilgu laiku tas prasīja?

Atdzejošanai bija vajadzīgs viens vesels gads. 
Pirms Jumava man to piedāvāja, lasīju presē epo-
peju ar citu tulkotāju, kurš darbu bija pametis 
tikko iesāktu, un man nepatika, kā par to rak-
sta un ka darbs var palikt nedarīts. Tā likās tāda 
kauna lieta tulkotāju cunftei. Tas bija viens no 
iemesliem, kāpēc to uzņēmos. Nekāds vieglais 
darbs tas nebija, bet man patīk sarežģīti darbi, 
tās mokas, ar kādām otrā valodā jāpasaka tas, kas 
tai šķiet pilnīgi neorganisks. Vienā brīdī aizmiedz 
acis un tomēr izšauj cerībā, ka būs trāpīts, taču 
patiesībā to, vai ir, uzzini ļoti reti.

Mūžības skarto angļu izdevums man ir sāpīgs 
temats. Grāmata ir iznākusi, bet reizē tās it kā 
nemaz nav. Neviens par to neko nesaka. Nezi-
nu, ko plāno izdevniecība. Kamēr vēl tulkoju, bija 
pārspriedumi par to, ka izdos un tad parādīs kā-
dam britu izdevējam, uz ko es iebildu, ka britu 
izdevējam jāpiedāvā tulkojums, nevis jau izdota 
grāmata. Bet neviens uz to nereaģēja. Uzstāju arī, 
ka nepieciešams priekšvārds un pēcvārds, lai la-
sītāji vispār saprot, par ko tas ir, — tādi ir tapuši, 
un grāmata izskatās glīti. Tātad viss nav bijis pa 
tukšo.

Par šo milzu darbu nu gan tev pienāktos 
Čaka balva.

Domāju, ka man nekad nebūs ne Čaka balvas, 

ne kādas citas. Jāpieņem, ka tā nu tas ir, un jā-
dzīvo tālāk. Dažkārt man pārmet, ka savus at-
dzejojumus nepopularizēju sociālajos tīklos. Bet 
es esmu analogā laikmeta dinozaurs, un kaut kā 
roka neceļas to darīt — sevi reklamēt. Uldis Bēr-
ziņš vai Knuts Skujenieks taču arī neliek savus 
dzejoļus feisbukā. Bet daži šādi izpaužas, un tas 
jau arī nav nekas slikts. Es tikai nesaprotu, kur 
cilvēkiem — sevišķi tulkotājiem — rodas brīvs 
laiks tik intensīvi dzīvoties pa sociālajiem tīkliem. 

Tas, ka mana dzīve ir iegriezusies angļu valo-
das vidē, nebūt nav manis gribēts. Man likās, ka 
neviena svešvaloda nevar būt pašmērķis, mērķis 
par sevi, ka ir jābūt kam vairāk. Visu mūžu esmu 
gribējusi rakstīt. 

Vai izdošanai sagatavotā grāmata Starp di-
vām pasaulēm ir tava versija par savu tēvu?

Nē, tā drīzāk ir grāmata, kuru esmu sastādījusi, 
iekļaujot tajā periodikā publicētos un izkaisītos 
Imanta Lešinska rakstus, arī pāris tādus, kurus 
viņš bija sācis, bet netika pabeidzis. Pēc audžu-
mātes, tēva otrās sievas Rasmas, teiktā, viņš bija 
noslēdzis līgumu ar kādu Amerikas izdevniecību 
par savu memuāru publicēšanu, un viena nodaļa 
vai drīzāk izklāsts par grāmatu manā rīcībā ir. Tā 
būtu tā īstā grāmata, bet palika neuzrakstīta.

Šajā izdevumā ir mans priekšvārds un Induļa 
Zālītes raksts, ilustratīvais materiāls ņemts no 
tēva arhīva. Uztrauc, ka līdz šim apkārt cirkulē-
jušos Kalpības gadus pievelk, kur vajag un kur ne-
vajag, un mani kaitina, ka to sauc par grāmatu. 
Uzskatīju, ka teksti ir jārediģē, ka jāņem ārā kļū-
das, neprecizitātes, un es to darīju ar tīru sirdsap-
ziņu. Vēstulē Uldim Ģērmanim tēvs pats raksta, 
ka publikācijas trimdas izdevumos ir jēlmateri-
āls, kas vēl savācams. 

Ceru, beidzot būs sajūta, ka šis darbs izdarīts 
līdz galam. 

Kāpēc tas tev ir tik svarīgi?
Tēvs priekš manis ir visai šokējoša figūra. Vis-

pirms viņš dramatiski šķīrās no manas mammas 
un aizgāja no ģimenes, man gan bija tikai čet-
ri gadi, bet viss bija tādā sakāpinātā līmenī. Ja ir 
darīšana ar tēvu, tad vienmēr aiziet augstā tem-
peratūrā. Arī viņa pēkšņā nāve man bija šoks, jo 
pirms tam es ar viņu vairākus mēnešus nesaru-
nājos. Necēlu telefonu, kad viņš zvanīja. Todien, 
kad audžumāte man zvanīja, lai pateiktu par tēva 
nāvi, es arī necēlu klausuli — domāju, ka tēvs 
grib, lai braucu pie viņiem uz Ziemassvētkiem. Es 
to negribēju, jo man ar tēvu bija konflikts. Gribē-
ju, lai viņš vispirms uzraksta man vēstuli. Izrunāt 
mums neko nebija iespējams, bet es savu vēstuli 
biju viņam aizsūtījusi. Mums gāja grūti vienam ar 
otru. Tie bija tādi skarbi un pamatīgi konflikti — 
pēc būtības. 

Kad viņš nomira, sākumā visvairāk izjutu dus-
mas. Tāpēc, ka, velns parāvis, tā arī mēs neko ne-
nokārtojām. Bet man, lūk, fantāzijas, kā vecum-
dienās viņš gulēs uz nāves gultas, es turēšu viņa 
roku, un mēs visu tā maigi izrunāsim. Taču nekā. 

Bēru ceremonija notika saskaņā ar Romas katoļu 
rituālu, jo Amerikā tēvs no ateista bija kļuvis par 
katoli. Viņu, protams, apbedīja ar svešo vārdu Pe-
ter F. Dorn. Atceros, ka bērēs mani bīda prom, vis-
pār visi pavadītāji dodas prom, bet tēva zārks vēl 
ir turpat virs bedres, pirms kaut kāds mehānisms 
to ievilks pazemē. Tagad izrādās, ka es būtu va-
rējusi palikt un noskatīties, kā viss notiek, bet tās 
bija manas pirmās bēres Amerikā, un es nezināju, 
kā jāuzvedas. Pēc tam daudzus gadus atkal un at-
kal redzēju sapni, kurā man tas zārks ar rokām ir 
jāaprok, jādabū iekšā zemē. Skaidrs, ka, izdodot 
šo grāmatu, es viņu beidzot būšu apbedījusi.

Vai esi tikusi galā ar šaubām, vai tavs tēvs 
nomira dabīgā nāvē?

Jā. Pilnībā pieņemu gan to, gan arī to, ka cil-
vēks zārkā tiešām bija viņš. 

Ilgu laiku Amerikā es nespēju tēvam piedot, ka 
viņš mani novērtēja par zemu. Ka vispirms viņš 
nepieņēma manu lēmumu atgriezties Latvijā un 
sarīkoja situāciju, kurā man nebija citas izejas, kā 
palikt tur, — jo otra alternatīva būtu viņu nodot. 
Arī vēlāk, kad jau mitinājāmies safe house (dzī-
voklī, kas bija CIP slēptuve), viņš nerimās runāt 
par mani kā «mūsu ķēdes vājāko locekli», kurš 
var neizturēt visus pārbaudījumus un «doties pie 
krieviem». Tas bija sāpīgi — apzināties, ka viņš tā 
domā. Taču par spīti visām scēnām, «uz āru» viņš 
vienmēr mani slavēja un lepojās ar manu labo 
angļu valodu, sekmēm un tamlīdzīgi. 

Vai scēnu pamatā bija bailes, ka VDK viņu 
var atrast un nogalināt?

Nē, drīzāk, ka es neizturēšu un viņu nodošu. 
Tāpat vien jau čeka mūs atrast nevarēja, ja nu vie-
nīgi pašā CIP būtu kāds nodevējs. Iepazīstot tēvu 
tuvāk, es sāku saprast, kas īsti ir tā Raiņa augstā-
kā ideja, kas nepazīst cilvēka žēluma. Mans tēvs 
bija cilvēks, kurš dzīvoja idejai — politikai, spēlei 
«kurš kuru»; empātija, iedziļināšanās otra cilvēka 
domāšanā un izjūtās viņam bija sveša. Tas brīniš-
ķīgais tēva tēls, drīzāk mītiskais varonis, kuru ag-
rāk Rīgā retās tikšanās reizēs biju sev uzbūvējusi, 
Amerikā izšķīda. Taču pēc viņa nāves kaut kas at-
kal bija jālipina kopā, saprotot, ka esmu pieau-
dzis cilvēks, nevis bērns, kuram ļoti sāp, ja tētis 
dara tā un ne citādi. Tas prasīja kādu laiku. Dažus 
gadu desmitus.

Kādu tad tu redzēji savu tēvu augošas mei-
tenes acīm?

Mans tēvs, sevišķi jau padomju pelēcībā, no 
citiem vīriešiem manāmi atšķīrās — ar apģērbu, 
runas veidu, smaržīgo pīpi. Vispār, ņemot vērā 
tēva darbu, varētu domāt, ka esmu augusi stin-
grā padomju garā. Bet konfigurācija bija pavisam 
cita. Mani vecāki šķīrās ne tajā labākajā veidā, 
un mamma bija pavisam cita veida cilvēks nekā 
tēvs. Viņa mani turēja prom no jebkā, kam būtu 
jelkāda padomju ideoloģijas nokrāsa, pat tiktāl, 
ka man mājās neļāva skatīties krievu filmas, vē-
lāk raidījumu Vremja. Vēl jo lielāks absurds tas ir 
tāpēc, ka mamma bija tulkotāja no krievu va-

lodas. Viņa gan bija gribējusi studēt vācu valo-
du, bet Staļina laikā tas nebija iespējams. Un vēl 
man bija brīnišķīga mātesmāte, kura bija dzimu-
si 1891. gadā un varēja izstāstīt par dzīvi laukos, 
par bēgļu gaitām Krievijā, par Ulmani, par krievu 
un vāciešu un atkal krievu ienākšanu — visu 20. 
gadsimta vēsturi. Savukārt mammas draugs, kurš 
1970. gadā traģiski aizgāja bojā, bija mākslinieks, 
ļoti straujš, ekspresīvs cilvēks un īsts pretpadom-
ju tīrradnis. 

Tēvu pēc šķiršanās sameklēju es pati ar tēva 
mammas, manas otras vecmāmiņas, starpniecī-
bu, un mēs sākām satikties reizi mēnesī vai retāk. 
Dažkārt viņš no ārzemēm atsūtīja kartīti vai kaut 
ko atveda. Kad gāju vidusskolā, satikāmies bie-
žāk, un tad es viņu tirpināju par dažādiem poli-
tiskiem jautājumiem. 

Man bija 16 gadu, kad mamma kādā strīdā iz-
meta, ka tēvs ir čekists. Atceros, ka staigāju pa 
Rīgu ar savu labāko draudzeni un nezināju, kur 
likties; mamma turklāt bija brīdinājusi, ka es ne-
vienam nedrīkstot to stāstīt, jo tad viņa dabūšot 
lodi pierē. Bet es pateicu tam vienīgajam cilvē-
kam, kuram uzticējos līdz galam, un ar to dzīvo-
ju. Pamazām mēģināju tēvu savās acīs attaisnot, 
izskaidrot. Nu, viņš taču to aiz pārliecības... Tāpēc 
tas, kas notika Amerikā, bija tik apdullinoši.

Vai zināji, ar ko īsti tēvs nodarbojas?
Tikai aptuveni. Neviens mans draugs nebija 

dzirdējis, ka Rīgā būtu tāda Kultūras komiteja sa-
kariem ar tautiešiem ārzemēs un ar ko tā nodar-
bojas. Tēvs arī par to runāja ļoti izvairīgi un ne-
kad nekur mani neiesaistīja. Nujā, es tur reizēm 
gāju pēc alimentiem — 70 rubļu mēnesī. 

Kad vidusskolā, piemēram, rakstīju referātu 
par grieķu vēlēšanām angliski, gribēju, lai viņš 
palabo, gribēju viņu iesaistīt savās lietās, un ar 
mainīgiem panākumiem tas arī izdevās. Atceros 
vienu sarunu kādā 1970. gadā, kad padomju cil-
vēkiem bija lielās bailes no Ķīnas. Vaicāju, vai ir 
jābaidās, un neatceros, vai viņš gluži minēja Lat-
vijas Republikas vārdu, bet atbildēja apmēram tā: 
«Zini, meitiņ, Latviju Ķīna nekad nav apdraudē-
jusi.» Un no tā domās sāku vērpt — pag, varbūt 
mēs tiešām esam kaut kas cits, neesam daļa no 
lielās Savienības, un varbūt tiešām tad, kad Ķīna 
uzbruks PSRS, mūs tas neskars? 

Kas tev bija visgrūtākais, dzīvojot ar mai-
nītu identitāti kā Evelīnai Dornai?

Saskaņā ar tēva izdomāto leģendu, ar kuru 
nostiprināja mūsu CIP jauniegūtās identitātes, 
mēs bijām vācieši, uzvārdā Dorni. Identitāte Ieva 
Lešinska skaitījās mirusi uz mūžiem. Palikt Le-
šinskai bija bīstami dzīvībai, lai arī man nešķita 
ticami, ka kāds mani nogalinās.

Bet mums ar tēvu bija atšķirīgas dzīves. Tēvs 
sēž kaut kādā safe house, bet es beidzot esmu tiku-
si no viņa prom, studēju. Viņš ir Virdžīnijā, es — 
Ohaio. Pirmo reizi mūžā dzīvoju studentu kop-
mītnē. Bet Amerikā cilvēki ir draudzīgi, nāk klāt, 
sāk sarunu. Un tu nekad nezini, par ko tas izvēr-
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tīsies. Saku, ka esmu Evelīna Dorna, sauciet mani 
par Eve — Īvu. Atbildot uz parasto jautājumu, no 
kurienes tu esi, man jāstāsta leģenda: esmu no 
Vācijas. Bet es tur savu mūžu nebiju spērusi pat 
kāju! Tu vērp kaut kādas leģendas tiem, kuri izrā-
da par tevi interesi. 

Un tu nevari ar kādu izveidot īsti tuvas at-
tiecības, jo tev jāmelo.

Tur jau tā lieta! Tad sāku stāstīt, ka esmu stu-
dējusi Maskavā, jo mans tēvs tur strādājis kā grā-
matu tirdzniecības pārstāvis. Un gāju vēl tālāk, ar 
laiku man, piemēram, uzradās krustmāte Latvijā, 
pie kuras pavadīju vasaras. Pamazām sāku veidot 
kaut cik normālu biogrāfiju. Mums ar tēvu bija 
dažādas domstarpības. Arī par to, ko es studēšu. 
Viņš bija iztēlojies, ka man jāstudē žurnālistika. 
Te nu atkal kārtējais absurds, jo beigu beigās es 
pie tās arī nonācu. Taču tolaik tēloju, ka studēju 
žurnālistiku, bet patiesībā studēju franču valodu 
un filozofiju.

Kā tu juties universitātē? Aptvēri, ka tev ir 
iespēja sevi intelektuāli veidot un piepildīt?

Man nebija noteikta mērķa, klausījos visvisā-
dus kursus. Vispār sākumā es nebiju spējīga uz-
tvert sevi kā cilvēku, kuram dzīve pa īstam tur-
pināsies. Reaģēju tikai uz pašreizējo mirkli, jo 
nezināju, kas būs tālāk. Bet, kad spiestā kārtā 
pārcēlos uz dzīvi Kolorādo, nolēmu, ka turpināt 
tā nevar: vai nu ej un pakaries, vai saņem sevi ro-

kās un kaut ko dari, sāc dzīvot pa īstam. 
Studējot Ohaio, man bija visādas atzīmes, es 

bieži bastoju lekcijas, bet tad tomēr saņēmos 
un nolēmu, ka man viss jādara, cik labi vien ie-
spējams. Franču valodas studijās vairāki profe-
sori atstāja uz mani ļoti lielu iespaidu. Vairākus 
grūtus kursus klausījos pie Edgara Meiera (Ed-
gar Mayer) — viņš bija Noama Čomska skolnieks, 
viens no viņa ideju turpinātājiem. Transformatīvi 
ģeneratīvā sintakse, sastatāmā fonoloģija — ne-
normāli interesanti! Profesors bija bezgala sa-
triekts, kad, bakalaura studijas beidzot, lūdzu 
viņu uzrakstīt rekomendāciju maģistrantūrai 
Stokholmas Universitātē, Baltu valodu nodaļā. 
Kāpēc tu gribi sevi aprakt, viņš nekādi nevarēja 
saprast, tava vieta ir MIT [Massachusetts Institute of 
Technology — Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts]. 
Bet man ļoti gribējās uz Eiropu, Stokholmā nebi-
ja jāmaksā par studijām, un mīla arī bija tur, man 
bija pie kājas tāds MIT! 

Interesants bija arī filozofijas un literatūras 
kurss, kuru pasniedza Džims Kimbls (Jim Kim-
ble). Viņš gan bija stipri kreiss un reiz, neko ļaunu 
nedomādams, izmeta frāzi «Russia is a figment of  
American imagination» (Krievija ir Amerikas iztē-
les auglis). Pēc šiem vārdiem es lekcijas vidū pie-
trūkos kājās un aizcirtu aiz sevis durvis. Antīkajā 
filozofijā bija pilnīgi ģeniāls profesors Pols Mil-
lers, kurš studentus pārsvarā uzskatīja par stul-

beņiem, tomēr runāja tā, it kā auditorijā sēdētu 
Nobela prēmijas laureāti. Arī viņa kurss par Kan-
tu bija izcils. 

Klausījos arī visu ko «nevajadzīgu», tajā skai-
tā kursus antropoloģijā, Tuvo Austrumu vēs-
turē, politoloģijā utt. Savukārt Stokholmā man 
ļoti paveicās, ka tur pasniedza brīnišķīgais Helge 
Rinholms, kurš ļoti atbalstīja manu interesi par 
semiotiku. Diemžēl apmēram gadu pēc manas ie-
rašanās viņš nomira no AIDS.

Vai vēlākos gados, satiekot Rīgas Laika ko-
lēģus vai savus vienaudžus šeit, bija jūtama 
izglītības atšķirība?

Sākumā pat ļoti. Viņiem bija atsauces uz to, kas 
izlasīts krieviski, man — uz angliski lasīto. Cits 
humors un tā. Tagad ir izlīdzinājies.

Tomēr no franču valodas tu netulko?
Nē, jo mana franču valoda ir pasīvā līmenī. Pa-

rasti amerikāņu students otrajā vai trešajā mācī-
bu gadā brauc uz Franciju un semestri vai divus 
tur dzīvo. Pēc atgriešanās viņam ir cita franču va-
lodas pieredze. Šāda iespēja man bija vēl Ohaio 
laikā, bet tēvs to noraidīja — pie varas bija nā-
cis Fransuā Miterāns, un tēvs uzskatīja, ka man ir 
bīstami braukt uz zemi, kur pie varas ir sociālists. 
Kad nokļuvu Zviedrijā, tēvs jau divus gadus bija 
miris. Tur latviešu trimdas sabiedrības vadoša-
jiem cilvēkiem es biju Lešinska meita, nekas cits. 
Bet es negribēju būt tikai Lešinska meita. Arī tas 
ir viens no iemesliem, kāpēc tik ilgi neķēros tēva 
grāmatai klāt.

Kurā gadā tu atteicies no pieņemtās identi-
tātes un atkal kļuvi par Ievu Lešinsku?

1987. gadā pirms došanās uz Eiropu. Biju jau 
izlēmusi, ka vārdu mainīšu atpakaļ un kļūda do-
kumentos to paātrināja.

Vai pēc tēva rakstu krājuma iznākšanas 
tu gaidi kādu reakciju no sabiedrības vai at-
sevišķu cilvēku puses? Tajā minēti padom-
ju gados un arī mūsdienās joprojām cienītu 
kultūras personību vārdi, kuri sadarbojušies 
ar VDK. 

Nezinu, kāda varētu būt reakcija, un ļoti var 
būt, ka nebūs nekādas. Nekā sensacionāla jau ta-
jos rakstos nav. Taču tā ir visai autentiska liecība 
par zināmu vēstures periodu un izvēlēm, kādas 
daži cilvēki tajā dažkārt izdarīja.

Rīgas Laikā veidoji sarunu sēriju ar Latvi-
jas kompartijas nomenklatūras pārstāvjiem 
un tiem pietuvinātajiem cilvēkiem. Ko tu 
gribēji noskaidrot?

Man bija interesanti dzirdēt, ko viņi par sevi 
saka, kādā veidā sevi pasniedz. Jo sevišķi neatka-
rības sākumgados bija ļoti kaitinoši redzēt darbī-
bā cilvēkus, par kuriem zini, ka viņi vienkārši ir 
apmetuši kažoku uz otru pusi. Tagad jau tā vairs 
neslēpjas. 90. gados bija tādi, kuri runāja ļoti pa-
reizi. Gribējās zināt, kas ir aiz tā pareizā. Man bija 
savas metodes: sākumā ļāvu runāt, ko vien cil-
vēks grib, un tikai tad sāku uzdot tos jautājumus, 
kuri mani patiešām interesēja. 

Par dažiem, piemēram, par Ivaru Ķezberu, zi-
nāju no tēva, ka viņš ir bijis saistīts ar VDK. Tēvs 
diezgan bieži viņu pieminēja, savā ziņā redzēja 
Ivarā sevi pašu jaunākos gados, savulaik cerēja, 
ka Ivars pārstās kalpot Padomju Savienībai un, 
piemēram, Zviedrijā pārnāks Rietumu pusē. Nu, 
lūk, sēžu ar Ivaru vienreiz, otrreiz, saruna mums 
visnotaļ sirsnīga, un es gaidu, kad viņš pateiks — 
jā, es biju VDK. Viņš taču zina, ka es zinu. Bet viņš 
nespēj to pateikt! Arī Jāni Peteru es intervēju rei-
zes trīs. Arī viņš izlikās, ka nezina, ar ko sarunā-
jas. Man bija grūti saprast, kāpēc šie cilvēki nevar 
pateikt — nujā, mēs jau nevarējām zināt, ka laiki 
mainīsies, tolaik, lūk, tā izvēle, ko izdarījām, šķi-
ta tā labākā. Nu, nevar ko tādu pateikt, un cauri. 

Tolaik man bija neomulīgi, bet vēl neomulīgāk 
ir tagad, kad vēl joprojām gandrīz neviens nespēj 
godīgi un atklāti atcerēties, kā tad toreiz ir bijis, 
kāpēc šāda izvēle izdarīta. Bail? Tad jau acīmre-
dzot rēķinās, ka vecie laiki var nākt atpakaļ un vi-
ņus sauks pie atbildības par pārāk lielu atklātību.

Ko tu gribētu rakstīt pati? 
Man pa galvu jaucas dažādi formāti. Stāstu 

skrandas, romāni, pēdējā laikā šad tad pat ie-
domājos, kāpēc es nevarētu atkal uzrakstīt kādu 
dzejoli? Bet to jau vairs diez vai. Taču labprāt at-
grieztos pie sāktā un novestu līdz galam Eliota 
Četru kvartetu atdzejojumu. Vērdiņš man nakts 
vidū nesen atsūtīja īsziņu — vai tu apzinies, ka ir 
pagājuši divdesmit gadi, kopš mēs sākām plānot 
kopīgo Eliota krājumu? Briesmīgi. Bet Kvarteti — 
tas ir zvēra darbs. Jēltulkojums jau man ir vairā-
kus gadus. Bet diemžēl es nevaru kā Stokholmā 
Eliota Nīko zemi pulēt veselu gadu un ar to tikai 
dzīvot — tā bija cita dzīve, kur tā varēja atļauties, 
jo atbildēju par sevi vien. Bet ir idiotiski, ka jo-
projām nevaru apsēsties un to paveikt līdz galam.

Vai tu uz sevi attiecini sabiedrības gaidas 
par inteliģenci, kam «jāsaka savs vārds»? 

Inteliģences laikmets ir pagājis, savukārt in-
telektuālis ir intelektuālis — viņam nav nekādu 
pienākumu, kaut gan, protams, var arī izvēlēties 
publisku darbību. Rietumos šāda loma ir paras-
ta, Latvijā to uzņemas nedaudzi. ASV mani pār-
steidza brīvprātīgā iesaistīšanās, taču, šķiet, cil-
vēki tur ar to piedzimst. Un tā arī vajag būt, tas ir 
normāli. Bet, ja nāc no sabiedrības, kur viss bija 
brīvprātīgi piespiedu kārtā, tad vismaz man no 
šādām darbībām ir alerģija, ko nespēju pārvarēt. 
Un manā paaudzē vienmēr pastāvēs aizdomas, 
ka, pārstāvot kādu vienu uzskatu vai nostāju, tur 
noteikti kaut kas nav īsti tīri un aiz tā kaut kas 
vai kāds slēpjas. Tikai vienreiz mūžā sanāca tā-
das dusmas, ka iesaistījos — ar to atklāto vēstuli, 
kurā aicināju atkāpties toreizējo Valsts preziden-
tu Bērziņu. Bija dusmas par izdabāšanu Putinam. 

Paldies par sarunu! Ê

1 Uldis Tīrons, Inese Zandere, Ilmārs Šlāpins 
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recenzijarecenzija

Pazīstamu Latvijas vēsturnieku veidotajā rak-
stu krājumā 15. maija Latvija beidzot apkopots 
plašākai auditorijai domāts skatījums par Kārļa 
Ulmaņa režīma laiku (1934—1940). Tas ir svarīgs 
posms Latvijas vēsturē, kas ideoloģisku apsvēru-
mu dēļ līdz šim pētīts maz. Esošie pētījumi zinā-
mi tikai profesionāļu lokā, savukārt plašākā sa-
biedrībā zinātnisks skatījums diemžēl aizstāts ar 
publicistiku un mītiem. 

Krājumu veido deviņas nodaļas, kurās skarti 
gan agrāk pētīti, gan mazāk zināmi šī autoritārā 
režīma aspekti.

Grāmatas pirmajā nodaļā aplūkotas autoritā-
risma tendences Eiropā starpkaru periodā, salī-
dzināti dažādu valstu politiskie režīmi un piemi-
nēti arī ārvalstu vēsturnieku traktējumi. Saistība 
ar grāmatas pamattēmu dažviet gan tikai hro-
noloģiska. Ieskicēts arī tas, kā Ulmaņa režīms 
pozicionēja sevi tautas acīs. Atsevišķi aplūkota 
vecākās paaudzes Latvijas iedzīvotāju politis-
kā atmiņa un savdabīgais Ulmaņa kults mūsdie-
nās, tiesa, neapskatot ne literatūru, ne kultūru un 
publiskos diskursus, bet tikai politiski pazīstamu 
personu izpaudumus. Secinājumam, ka nostalģi-
ju pēc ulmaņlaikiem rada nevis publikas vēlme 
pēc visu lemjošas un gādīgas varas, bet gan neap-
mierinātība ar mūsdienu situāciju, īstu pamato-
jumu tomēr neatradu.

Dr. hist. Ērika Jēkabsona sarakstītā apakšsada-
ļa par 1934. gada 15. maija apvērsuma norisi, tā 
iekšpolitisko fonu un starptautisko situāciju, kā 
vienmēr, ir precīza un izsmeļoša. Savukārt pēc 
apvērsuma tapušās politiskās sistēmas apskats, 
manuprāt, ir pārāk aptuvens (to var saprast — visu 
vienā rakstā neietilpināsi). Iekšpolitiskā stāvok-
ļa raksturojumā īsi aplūkotas labējās un kreisās 
opozīcijas tendences, ierēdniecības pārstrukturi-
zēšana un paplašināšana, nelatviešu pārlatvisko-
šanas politika. 

Lai arī autori tikai ieskicējuši pamattendences, 
neuzņemoties sīkāku tēmas analīzi, kā raksturī-

gākais krājumā uzskaitītas vispārzināmās režīma 
iezīmes, sākot no brīvprātīgi obligātajiem goda 
vārtiem, masu uzvedumiem, slavas dziesmām 
presē un beidzot ar valsts iejaukšanos privātajā 
uzņēmējdarbībā. Ir caurskatīti varas propagan-
das vektora veidošanās pamatvirzieni un to pa-
raugi, kā arī latviešu politiskā nacionālisma un 
valsts ideoloģijas konstruēšana, izceļot etnisko 
principu iepretim šķiriskajam. Aplūkots, kā tika 
pakļauta prese un izmainīta vēstures zinātne, pa-
kārtojot to valsts vajadzībām un mainot gan vēs-
tures periodizāciju, gan didaktiku; kā ieviesa jē-
dzienus «latviskums», «nacionālais taisnīgums», 
saukļus «latviska Latvija» un «Latvija latviešiem», 
visai krasi mainot starpetnisko situāciju iekšpo-
litikā un veidojot to, ko mūsdienās saprot ar lat-
viešu nacionālo pašapziņu.

Apsveicami, ka grāmatā visai ievērojams teksta 
apjoms veltīts visvairāk mitoloģizētajam Ulma-
ņa režīma aspektam, proti, tā saimnieciskajai un 
sociālajai politikai, kuras atainošanai autoru ko-
lektīvā iekļauti Dr. hist. Aivars Stranga un Dr. hist. 
Ineta Lipša, manuprāt, zinošākie pētnieki šajā 
jomā. Līdz ar to visai izsmeļoši atainots, kā Lat-
vijā sāka veidot plāna ekonomiku, vienlaikus pa-
kļautu ekonomikas likumus ideoloģijai: regulēja 
cenas, manipulēja gan ar monetāro politiku, gan 
ar valsts garantētajiem iepirkumiem un protek-
cionismu; kā nācās bremzēt rūpniecības eksten-
sīvo izaugsmi un risināt darbaspēka problēmas 
lauksaimniecībā, cik lielas problēmas bija demo-
grāfijā un iedzīvotāju iekšējā migrācijā. 

Lasītājam būs interesanti uzzināt, ka jau to-
laik nācies likvidēt mazās skoliņas provincē, ka 
bijuši politiski centieni samazināt mazākum-
tautību skolu autonomiju, ka augstāko izglītību 
ieguva daudz vairāk gribētāju, nekā attiecīgajās 
jomās bija darbavietu — jo šie jautājumi ir ak-
tuāli arī šodien. Manuprāt, īpaši vērtīga ir no-
daļa par ikdienas dzīvi: kā laucinieki apciemoja 
Rīgu, kā iepirkās, kāda bija bohēmas dzīve un 
kā vara centās vest tautu pie tikumības, ierobe-
žojot uzdzīves vietas, popularizējot kafejnīcu 
un piena restorānu kultūru, palielinot kontroli 
pār reibinošo dzērienu lietošanu un azartspē-
lēm. Tā ir gandrīz nepētīta tēma, par ko ļaudis 
galvenokārt kādu mazumu zina tikai pēc no-
stāstiem ģimenē. 

Speciālistu skatījums uz šo Latvijas vēstures 
posmu krājumā ir atšķirīgs — no izteikti apolo-
ģētiska līdz visai skeptiskam. Lasot jūtams, ka 
katrs no autoriem izstrādājis savu tēmu nesais-
tīti ar citiem, un tas grāmatu dara visai eklektis-
ku: nav ne kopējas pētnieciskas paradigmas, ne 
problematizējuma, ne arī nobeiguma secināju-
mu. Historiogrāfiski krājums saglabā līdzšinējās 
vadlīnijas, reizē piedāvājot plašu faktu materiālu, 
kas lasītājam pašam ļauj revidēt vai nostiprināt 
savu pārliecību un uzskatus. Par spīti mīnusiem, 
šī grāmata noderēs visiem tiem, kurus interesē 
t. s. Ulmaņa laiks Latvijas vēsturē. Ê

Silvijas Radzobes jaunākais darbs ir dabisks 
turpinājums teātra zinātnieces interesei gan par 
dzejnieku, gan arī par Latvijas kultūras dzīvi pēc-
kara politiskajās koordinātās. Pēc apjoma nelie-
lajā izdevumā (206 lappuses) autore ir aplūkoju-
si vai vismaz pieskārusies ļoti plašam jautājumu 
lokam. Viens no tiem caurvij visu grāmatu — kā-
pēc Čaka centieni iekļauties, piemēroties izrādī-
jās veltīgi? Viņš «visiem spēkiem centās iet ar jau-
no varu vienā solī, centās, kaut tādēļ nodeva sevi 
kā mākslinieku». «Un tomēr viņi tam iespēra ar 
kāju.» (144. lpp.)

Radzobe izdala trīs posmus Čaka pēckara dzī-
vē: no 1944. līdz 1946. gada augustam viņš «tiek 
ievērots, godināts, viņam uzticas» (65. lpp.). Taču 
pēc lēmumiem par Ļeņingradas literārajiem žur-
nāliem un par kultūras nozari atbildīgā boļševi-
ku partijas funkcionāra Andreja Ždanova bēdīgi 
slavenās runas 1946. gada augustā sākas īpaša 
kampaņa un izrādās, ka ar dzejoļiem par Staļinu 
un citiem literāriem lojalitātes apliecinājumiem 
ir par maz. Čaks kļūst par vienu no kritizētajiem 
literātiem, viņam regulāri pārmet formālismu. 
Viņš atrodas Rakstnieku savienības «rūpju un 
uzmanības lokā» (67. lpp.), un viņa lojalitāti pār-
bauda arī citādos veidos, piemēram, liekot pie-
dalīties propagandas izdevumā Dzimtene sauc, ar 
kuru aicināja atgriezties mājās uz Rietumiem 
bēgļu gaitās devušos Latvijas pilsoņus.

Trešais posms sākas 1949. gada janvārī ar teātra 
kritiķu «kosmopolītu» kampaņu, kurā Čaks kļu-
va par vienu no galvenajiem vajāšanu objektiem. 
Maskava kampaņai bija iecerējusi izteikti anti-
semītisku raksturu, taču Latvijā izdevās samek-
lēt tikai divus ebrejus teātra kritiķus — Leonīdu 
Gureviču un Izrailu Kacu. Kampaņa pavērsās 
ne tik daudz pret ebrejiem, cik pret teātra kriti-
ķiem latviešiem — Oto Brikšķi, Juri Pabērzu un 
Aleksandru Čaku. Visi trīs parlamentārās Latvi-
jas laikā bija saistīti ar kreisajām politiskajām ap-
rindām. Čaku mērķtiecīgi vajāja, viņa slimā sirds 
neizturēja, un dzejnieks priekšlaicīgi nomira 48 
gadu vecumā. 

Kāpēc tieši Čaku izvirzīja kā galveno kritizē-
jamo? Radzobe sniedz vairākas atbildes, tomēr 

viena no tām ir svarīgākā — Čaks bija savas pa-
audzes talantīgākais dzejnieks, bet 40. gadu otrā 
puse bija talanta ziņā apdalītu pelēcību neiero-
bežotas plosīšanās laiks. Tādi cilvēki kā litera-
tūrzinātnieks Kārlis Krauliņš un rakstnieks Ig-
nats Muižnieks ideoloģisko kampaņu rezultātā 
bija ieguvuši varu pār daudz lielākiem talantiem. 
Čaku saplosīt nebija grūti, lai gan nevar teikt, ka 
viņam nebija atbalstītāju. Tomēr aizstāvji paši 
viegli varēja kļūt par agresīvo plēsoņu upuriem. 
Instinkts vai arī aprēķins lika pievienoties kriti-
zētāju baram, iekost upurim vai vismaz pieglaust 
ausis un izteikt nožēlu par saviem «grēkiem», kā 
tas ir Radzobes aprakstītajā traģikomiskajā epi-
zodē, kad dzejnieks un teātra kritiķis Jānis Grots 
neaicināts kritizē sevi par «kosmopolītismu». 

Laikabiedri uzsver, ka Čaks kritiku pārdzīvo-
jis ārkārtīgi sāpīgi, ļoti baidījies. Bet kas bija viņa 
baiļu cēlonis? Vienkāršākais izskaidrojums ir bai-
les no represijām. Autore grāmatā raksta, ka Lat-
vijā atšķirībā no Maskavas «kosmopolītu» kam-
paņas rezultātā nevienu no darba neatlaida un 
nearestēja, taču tam var piekrist tikai daļēji. Čaka 
bailēm bija pamats. Tomēr bailes no aresta nebija 
vienīgās. Bailes bija saistviela, kas turēja kopā pa-
domju politisko sistēmu, un bailes no represijām 
bija tikai viena to izpausme, visskaidrāk saskatā-
ma un nepārprotama.

Čaka bailes uzvedina uz domām par dzejnie-
ka Jāņa Sudrabkalna bailēm. No kā baidījās viņš, 
Staļina prēmijas laureāts? Man šķiet, visvairāk no 
tā, ka kādudien viņu atmaskos kā viltvārdi, kurš 
ielavījies sociālistiskā reālisma izredzēto dzīrēs. 
Iespējams, arī Čaka bailes radīja ne tik daudz 
viņa kritizēšana avīzēs un sapulcēs, cik bailes ne-
iekļauties, būt nepiederīgam, tikt «izspļautam». 

Nav grūti uztvert Čaku kā totalitārās varas 
upuri. Daudz grūtāk mūsdienās ir saprast, ka, 
iespējams, viņš un daudzi citi pirmskara Latvi-
jas inteliģenti izmisīgi vēlējās kļūt par noderīgām 
skrūvītēm padomju režīma mašinērijā — ne tikai 
pielāgoties varas prasībām, bet gan kļūt par daļu 
no sistēmas un iegūt iekšēju brīvību, no sirds 
kalpojot komunisma ideāliem. Tomēr Čaku ne-
uztvēra kā padomju cilvēku, un viņš arī nepra-
ta tāds būt. To visai precīzi bija uztvēris bijušais 
sociāldemokrāts Arvīds Grigulis, kurš pats bija 
labi apguvis spēles noteikumus: «Čaka estētiskās 
domāšanas veids neatbilda padomju literatūras 
elementāriem principiem. Viņš centās darīt, ko 
vien var, centās piemēroties, bet viņam neiznā-
ca.» (179. lpp.)

Šī grāmata ir par to, kā Staļina totalitārā sis-
tēma salauza Čaku, taču arī par kaut ko vairāk. 
Čaka liktenī atspoguļojas dilemmas, kuras nācās 
pārdzīvot «vecās» Latvijas radošajām personī-
bām Staļina laikā, ja tās gribēja turpināt darbo-
ties profesijā. Jāpiekrīt, ka 40. gados «nesadarbo-
ties, ja gribēja darboties, nebija iespējams» (98. 
lpp.). Taču par to nācās maksāt — laužot sevi un 
citus. Ê
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Šo laiku gribas dēvēt par saplūstošo robežu 
ēru. Saplūst robežas starp žanriem, starp «aug-
sto» un «zemo», literāro un dokumentālo, starp 
mērķauditorijām. Bērnu grāmata var izrādīties 
ar jo lielāku interesi pieaugušajam lasāma, bet 
pieaugušo literatūru sev «adaptē» bērni (tā gan, 
šķiet, bijis visos laikos). Un ir grāmatas, kurās šīs 
robežas nojauktas apzināti, pašiem autoriem at-
sakoties tās ierindot noteiktās kategorijās. 

Paula Bankovska jaunākais stāstu krājums Kur 
pazuda saimnieks? liekas tieši no šādiem robežjau-
cējiem. Noformējuma un (starp citu, paša autora 
darināto) ilustrāciju dēļ šķietami piederīgs bērnu 
literatūrai, anotācijā pozicionēts kā grāmata «lie-
liem, jau gandrīz pieaugušiem bērniem», izlasot 
teksts šķiet esam ārpus vecuma un citiem iero-
bežojumiem — tāds, kas no jebkura gadagājuma 
lasītāja prasa tikai vērīgumu un atvērtību. Gan-
drīz jau uzrakstīju banālo «un vēstures izprat-
ni», bet aprāvos, jo — kuru izpratni par vēsturi, it 
īpaši 20. gadsimta Latvijas vēsturi, šobrīd saukt 
par īsteno? Gandrīz visa jaunākā vēsturiskā pro-
za pašlaik koncentrējas uz labi zināmu notikumu 
vērošanu no maksimāli atšķirīgiem skatpunk-
tiem — kā to demonstrē gan sērija Mēs. Latvija, XX 
gadsimts, gan citi jaunākās prozas teksti. Bankov-
ska grāmata šo īpatno skatījumu virknē izceļas ar 
svaigu un neparastu redzesleņķi, proti, uzlūkojot 
nesenā laikmeta sarežģītos griežus no dzīvnieku 
— mājas mīluļu, putnu, mājlopu — perspektīvas, 
naivas, lietišķi nesamākslotas un emociju vien-
kāršībā dziļi aizķerošas pozīcijas, kas tikpat labi 
var būt (un vienā otrā stāstā arī ir) bērna pozīcija. 

Jau pirmajā stāstā tiekam izsisti no komfortab-
lā «šī būs bērnu grāmata» atslābuma ar deminu-
tīviem piesātinātu (un tieši šī stilistiskā nianse to 
dara īpaši baisu) vēstījumu, kuru pauž no dego-
šas kūts (kūtiņas) izglābusies govs (gotiņa) laikā, 
kad zemnieki (zemnieciņi) dedzina baronu mui-
žas (muižiņas). Turpmākos stāstus vēsta Resnais 
runcis, kurš kādu laiku mitinājies uz Šveici emig-
rējušu Dzejnieku pāra paspārnē, uz Sibīriju izsū-

tīta mūziķa kanārijputniņš, pērļu vistiņa no Rīgas 
ebreju geto, padomju fermas cūku trīnīši, kāda 
čigāna pagrabā slēptais dūkanais, kaķene, kuras 
saimnieki uzkāpuši uz prāmja Estonia klāja... 

Dzīvnieku un cilvēku likteņi savijas un pat dub-
lējas, uz to norāda atsevišķas zīmīgas detaļas: ka-
nārijputniņa būri pārsedz pārklājs, kas aptumšo 
skatienu (kādu nākotni saskata izsūtītais?), cūk-
kopja Žaņa likteņa perspektīvas daudz neatšķiras 
no viņa kopto rukšu izredzēm, kaķim, kura mi-
teklī līdz ar varu maiņu ievākušies jauni saimnie-
ki, nav lielas starpības, vai viņu dēvē par Sniedzi-
ņu vai Kisu, kamēr vien trauciņā regulāri parādās 
svaigs ēdiens, bet dezertiera Miķeļa trīs vēlēšanās 
zelta zivtiņai visai skaidri raksturo kara laika cil-
vēka izmisumu... Mājas mīluļi, kuru saimnieki tiek 
arestēti, izsūtīti, nogalināti, nespēj ietekmēt savu 
neapskaužamo likteni (ar vienu izņēmumu šar-
mantas kaķenes personā) tieši tāpat, kā politikas 
un varas milzu zobratos to nespēj arī paši saim-
nieki. Dzīvnieki pasīvi noraugās cilvēku pasaules 
«milžu cīņās», šo raudzīšanos smeldzīgā tonalitā-
tē iekrāso faktu nezināšanas paspilgtinātas emoci-
jas — tur vīd ziņkāre, aizkustinoša paļāvība uz to, 
ka rītdiena būs tāda pati kā šodiena, un neviltots 
pārsteigums, kad izrādās — tā tomēr nenotiek, un 
bažīgas nojautas, kad pamazām top noģiedams (ti-
kai noģiedams: autors, saudzēdams gados jaunā-
ko lasītāju, reti atvelk malā vairāk par vismazāko 
stūrīti no patiesības skarbumam priekšā aizklātā 
aizkara) ierastās pasaules kārtības sabrukums.

Bet lasītājs, sākot katru jaunu stāstu, spēlē 
sava veida minēšanas spēli: kura norise šoreiz 
tiks skatīta pūkaino, spalvaino, zvīņaino lieci-
nieku acīm, itin kā liekot baisu vēstures pasjan-
su, par kuru jau iepriekš zināms, ka visas kārtis 
ir no melnās kavas. Daļēji to iespējams atšifrēt 
stāstu hronoloģiskās — raugoties uz 20. gadsimta 
pulksteņrādītāju gaitu — secības dēļ, taču centrā-
lie pieturpunkti reti ir vēstures grāmatās piemi-
nēti datumi, biežāk «gluži parastas» dienas, kas 
vēl skaidrāk akcentē, ka šoreiz pagātnē ielūkoja-
mies nevis pa atvērtām parādes un pat ne virtu-
ves durvīm, bet gan pa kaķu durtiņām.

Aiz katra stāsta īsā informatīvā rindkopā uz-
skaitīti galvenie fakti par iepriekš lasītā teksta 
vēsturisko fonu, iekonturējot vēstījumu konkrēta 
notikuma vai notikumu kopuma ietvarā. Šie pa-
pildinājumi vairāk adresēti vecākiem, kas grāma-
tu lasīs kopā ar bērniem, tomēr to nepieciešamī-
ba ir nedaudz diskutabla — kad stāsts notikumu 
iegleznojis dzīvā un elpojošā perspektīvā, doku-
mentālu faktu virkne šķiet ap to apvelkam visai 
bezpersonisku rāmīti. Vēl viens pārdomu vērts 
aspekts ir izvēlētajos notikumos dominējošā 
smagnējā noskaņa: varbūt krājums būtu labāks, 
ja starp vēstījumiem par kariem, apvērsumiem 
un izsūtīšanām būtu paspīdējis arī kāds cerības 
stars. Taču pagātni, protams, pārrakstīt nav iespē-
jams — ne ar rakstnieka roku, ne ar pūkainu kaķa 
ķepiņu. Ê

Lībiskuma enciklopēdija, ko vairāk nekā des-
mitgadi turpina veidot Valda Marija (1923—2007) 
un Baiba Šuvcānes, piedzīvojusi papildinājumu. 
Šī ir jau septītā grāmata, kura piedāvā paraudzī-
ties uz Latviju īpašā perspektīvā — no valsts zie-
meļrietumu piekrastes. Šoreiz ciemu pēc ciema 
tiek izstaigātas visas apdzīvotās vietas šaurajā 
joslā, kuras cilvēcisko saišu ģeogrāfija vēsturis-
ki nav īpaši tiekusies uz iekšzemi, drīzāk biju-
si vērsta ziemeļu vai rietumu — Tartu, Sāmsalas, 
Helsinku — virzienā. Tā ir teritorija, kas unikāla 
ar savu vēstījumu — pārējā Latvija bijusi aculieci-
niece (brīžiem arī vaininiece) tam, kā valodas un 
ikdienas saskarsmes līmenī pārtrūkst kādas kul-
tūras turpinājums, vienlaikus pieņemoties spēkā 
zaudējuma raisītam pretsparam — lībiskuma ap-
ziņai, izziņai un kultivēšanai. 

Autorei to visu izdevies apvienot izsvērtā 
stāstā, kurā līdzās pēdējiem «īstajiem» lībiešiem 
(dzimto ciemu iedzīvotājiem, valodas lietotājiem 
ikdienā) sastopam arī uzņēmīgus lībiešu kultūras 
veicinātājus — dzejniekus, tulkotājus, valodnie-
kus, etnogrāfus, skolotājus, ansambļu vadītājus 
un novadpētniekus. Tāpat šajā stāstā mijas pa-
mestas lībiešu dzimtu mājvietas un zuduši ciemi 
ar koptiem novadpētniecības objektiem, kultūras 
norišu centriem, labi uzturētām pilsētnieku va-
saras mītnēm, tūristiem domātām atpūtas vie-
tām. Tā ir pilnīga un patiesa mūsdienu aina, kas 
necenšas norobežoties, izskaistināt vai apraudāt. 

Vienlaikus autore atkāpjas iespējami tālā pa-
gātnē — līdz ciemu pirmajiem pieminējumiem, 
aptverot arī lībiskās kultūras izpētes vēsturi. 
Nepadarot tekstu faktiem pārblīvētu un nepa-
kārtojot to pašmērķīgam avotu apskatam, Bai-
ba Šuvcāne ļauj nojaust apmērus pētnieciskajai 
interesei par Ziemeļkurzemes lībiešiem, sākot ar 
Pēterburgas somugrista Andersa Jūhana Šēgrē-
na vizītēm 19. gs. vidū, igauņu folklorista Oskara 
Loritsa folkloras vākumiem un somu valodnie-
ka Lauri Ketunena lībiešu valodas dokumentē-
jumiem 20. gs. 20.—30. gados un beidzot ar Saul-

veža Cimermaņa, Māras Zirnītes un Renātes 
Blumbergas neseniem pētījumiem. 

Šķiet, ka agrīnā un intensīvā interese no ārpu-
ses veicinājusi nelielās tautas identitātes apziņu 
un pašetnogrāfijas centienus — tik daudz lībiešu 
vidū bijis dzejnieku, valodas kopēju un skolotāju, 
vēsturisku ziņu un kultūras dotumu krājēju. Vai-
rāki katrā ciemā, un Baibas Šuvcānes darbs dod 
iespēju tos iepazīt. Grāmata ir bagāta ar spilgtu 
personību dzīvesgājuma aprakstiem. Tajā, piemē-
ram, sastopam taisnspārņu pētnieku Kārli Princi 
no Ovišiem, kurš savu karjeru pēc kara izvērtis 
Zviedrijā un kura vārdā nosaukta Āfrikas prusa-
ku ģints Princisaria. Iepazīstam izcilo teicēju Ma-
riju Šaltjāri no Pitraga, kuras folkloras krājumu 
savulaik novērtējis gan igaunis Loritss, gan lat-
viešu tautas mūzikas vācējs Emilis Melngailis. 
Sastopam lībiešu valodas skolotāju Mārtiņu Lep-
sti no Lielirbes, kurš aizvien atradies ceļā, zirga 
pajūgā apbraukdams skolu pēc skolas. Uzzinām 
par Košragā dzimušo Didriķi Volganski — lībie-
šu lietas entuziastu, bet vienlaikus arī prasmīgu 
zvejnieku, amatnieku un laivu meistaru. Un dau-
dzus citus — grāmatā pieminēto personu saraksts 
sniedzas pāri sešiem simtiem. 

Lībiešu krasts parāda novadpētnieciska pētīju-
ma patieso starpdisciplinaritāti: autorei nācies 
iedziļināties jautājumos, ko pēta dažādas zināt-
ņu nozares — valodniecība, folkloristika, ģeogrā-
fija, demogrāfija, bioloģija un vēsture, kā arī tādās 
specifiskās jomās kā burinieku būve, šaursliežu 
dzelzceļa darbība, bāku funkcionēšana, zveja 
un zivju kūpināšana. Autore to visu saliedējusi 
viegli lasāmā un samērīgā vēstījumā, ko papildi-
na acīm baudāmas ainas — bagāts vēsturisku un 
mūsdienu attēlu klāsts. Svarīgi, ka lasītājam tiek 
piedāvāti arī kultūrteksti: nodaļas ievada lībiešu 
dzejas rindas ar tulkojumu latviski, bet vietumis 
lasāmi lībiešu folkloras piemēri, kas piesaistīti 
konkrētai vietai vai folkloras teicējam. 

Atzīšos — lasīju šo grāmatu no dedzīgas «kras-
tagājējas» skatpunkta. Tās aptverto teritoriju esmu 
iepazinusi pārsvarā no jūras puses, attālumu no 
Ovišiem līdz Melnsilam veicot vairākkārt — kājām, 
ar velosipēdu, nūjojot. Šos klejojumus pavadījusi 
arī Viļa Veldres Dzīve pie jūras lasīšana, lai apjaustu, 
kāda dzīve savulaik norisinājusies otrpus kāpai, 
kur, taupot kājāmgājēja spēkus, pabūts vien tik, 
lai pārnakšņotu vai patvertos no stipra pretvēja. 
Bet nu, izlasot Lībiešu krastu, esmu nolēmusi doties 
ceļā vēlreiz — šoreiz pa meža ceļiem, kas savieno 
piekrastes ciemus, lai skatītu tos Baibas Šuvcānes 
dāsni dāļātā redzējuma ietvarā. Tikai žēl, ka grā-
matas izmērs un svars neļaus to ņemt ceļabied-
ros (tas varēja būt mazāks uz poligrāfijas, daža laba 
acainā raibeņa vai saulrieta ainas rēķina). Tāpat, ja 
par darba adresātu uzskatām apgaismotu tūristu, 
nebūtu kaitējis stilizētās pirmā atvēruma kartes 
vietā dot īstu — tādu, kurā rodami tekstā pieminē-
tie kangari, vigas un valki. Lietošanas ērtība taču 
nevarētu būt pretrunā ar grāmatas vērtību. Ê

Bārbala Simsone

Vēsturē caur 
kaķu durtiņām

Bārbala Simsone (1978) 
ir filoloģijas doktore, 
literatūrzinātniece, 
kritiķe. Specializējusies 
fantāzijas, fantastikas 
un šausmu literatūrā. 
Publicējusi grāmatas 
Iztēles ģeogrāfija. 
Mītiskā paradigma 
20. gadsimta fantāzijas 
prozā (2010) un Monstri 
un metaforas. Ieskats 
šausmu literatūras 
pasaulē (2015). 
Regulāri publicē 
jaunāko grāmatu 
recenzijas Latvijas 
kultūras presē. 

Dace Bula

Skats no 
krasta

Dace Bula (1960) ir 
Dr. philol., folkloriste, 
monogrāfiju 
Dziedātājtauta: 
folklora un nacionālā 
ideoloģija (2000) un 
Mūsdienu folkloristika: 
paradigmas maiņa 
(2011) autore. 
Interešu lokā ir 
folkloristikas vēsture 
un teorija, politiskie un 
ideoloģiskie konteksti.



Arno Jundze. Sarkanais 
dzīvsudrabs. Rīga: 
Dienas Grāmata, 2017.
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Semjons Haņins. Но не 
тем / Bet ne ar to.  
Rīga: Neputns, 2017.

 recenzijarecenzija  

Patālajos deviņdesmitajos manam tēvam bija 
padomju cilvēkam reti pieejamā laime izmantot 
videokameru, lai iemūžinātu ikdienišķus mirkļus 
un reizēm ierakstītu arī pa kādam maķenīt svarī-
gākam brīdim, piemēram, Ļeņina pieminekļa de-
montāžu Cēsīs 1990. gada oktobrī. Šī notikuma 
videoieraksts iegreba manī joprojām nemainīgas 
atmiņas par rotaļu, kurā pieminekļus var celt un 
gāzt, kā vien tautai ienāk prātā.

Šādas ainas prātā iejunda vēsturisko romānu 
sērijā Mēs. Latvija, XX gadsimts izdotā Arno Jun-
dzes romāna Sarkanais dzīvsudrabs vāks, uz kura 
— pieminekļa Ļeņins guļus. Pirmoreiz ieraugot 
romāna dūšīgumu un noskaidrojot aprakstīto 
laikposmu — 20. gs. 90. gadus —, no kultūrpūra 
ierunājas Kallimahs nedaudz transformētā vei-
dā: šī būs liela grāmata par lielu ļaunumu. Tomēr 
romānu lasīt ir viegli, tas it kā atgādina Facebook 
laikjoslas ritināšanu, kurā ātri vien pārlecam no 
viena cilvēka dzīves citā. Tas atgādina arī pašus 
deviņdesmitos, kad cilvēku dzīves mainījās la-
vīnas ātrumā. Savukārt daudzperspektīvu un 
multipersonāžu stāstījums liek iedomāties par 
Bolanjo romānam 2666 līdzīgu tekstveidi — tas 
arī būvēts kā fragmentēta laikjosla, tādējādi ra-
dot jautājumu, vai izmestie sižetāķi personāžu 
stāstos savīsies kādā kamolā vai kopējā rizomā.

Nav brīnums, ka, sabrūkot kam milzīgam un 
«mūžīgam», sašķeļas lielais naratīvs. Arī padomju 
cilvēka iespējamie dzīves scenāriji no lielā kop-
auduma izirst pa nītīm jaunajos apstākļos, kuros 
dzīvesceļi ir vaļā, pat ja ne visiem tie ved uz Romu. 
Vismaz Sarkanā dzīvsudraba sarakstītāja ceļš ne-
ved turp, bet gan uz Toskānas apgabalu, kur plūst 
Arno upe caur tā dēvēto renesanses šūpuli.

Turklāt grāmatā sastopam personāžu plejādi 
pēc pārveidotiem Dekamerona uzbūves parau-
giem, pielāgojot desmit dienas desmit gadiem, 
savukārt desmit vienas dienas stāsti pārtapuši 

par deviņiem. Bokačo tēlotie Florences jaunie-
ši aizbēg uz muižiņu, kurā mērim ir neķerlauks, 
savukārt Jundzes romāna varoņiem šāds eskei-
pisms nav pieejams — ir jāturpina sadzīvot gan 
ar «mēri», kas kā leprozs mantojums velkas līdzi 
no padomijas, gan jāsaskaras ar jauniem tā pavei-
diem Brīvlatvijā.

Lai gan romānā izmantotā tēlainība un valodis-
kais izkrāšņojums atgādina žurnālistisku izteiksmi, 
klišeju gūzmā (šajā gadījumā tas nav trūkums, jo 
klišeju spiets, visticamāk, ataino pieredzi, ar kādu 
Latvijas iedzīvotājiem attiecīgajā desmitgadē bija 
jāsaskaras) tomēr pavīd aina, kas vispārināma kā 
lielmetafora Latvijas brikšņotajiem ceļiem pēc 
neatkarības atgūšanas. To ilustrē arī večukiņu 
Dzidras un Jura centieni izdibināt, kā tad būtu 
jārīkojas ar ūdenskrānu Kopenhāgenas viesnīcā 
(265). Tikpat kusli reizēm esam centušies pielā-
goties rietumnieciskajiem dzīves modeļiem, kā 
vecīši ņemdamies ap svešiem «daiktiem ar krāni-
ņu». Tikmēr noredzējumu par to, kā stutes pārta-
pināt par veselīgām kājām, pauž stāsts, kurā «ģelu 
kruķītājs» Jānis pēc šķietami fatālas avārijas pie-
dzīvo atdzimšanu īsteni tautiskā garā — izkop-
dams pirtnieka un dravnieka prasmes.

Pašķetinot romāna titultēlu un personāžu stās-
tos pausto par Latvijas stāvokli un dažādos ne 
līdz galam izdevušos veiksmes stāstus, jāaizdo-
mājas pat līdz teiksmainajiem Artura grāla mek-
lējumiem, kuri sovjetiskā dimensijā pārtapuši 
par dzīšanos pēc sarkanā dzīvsudraba, savukārt 
deviņdesmitajos un, visticamāk, arī mūsdienās 
atgādina filozofu akmens mīta transformāciju 
centienos dabūt rokā sarkanbaltsarkano dzīv-
sudrabu, kas liktu laimē iedieties. Nedaudz di-
daktiskā manierē lasāms arī «slikto puišu» stāsts 
par to, kas notiek, izdaroties Antisprīdīša gaumē 
— sanāk vien pusčušs (120—125).

Romāna priekšpēdējais pavediens ir vēl viena ie-
spēja saradot to ar Florenci un dantiskām, labu so-
lošām noskaņām. Stāsts par Artūru, kurš 1989. gada 
Vecgada vakarā pazūd, bet vēlāk uzrodas apātiskas 
pilnlaimes stāvoklī un dodas līdzi sievietei apmetnī 
(454—458), piebur skatus no Aligjēri Dievišķās ko-
mēdijas — kad izskaņā varonis ierauga patiesu un 
pārpasaulīgu laimi Beatričes pavadā. Varbūt arī 
pašlaik, ne tikai deviņdesmitajos, izjust Latvijā pil-
nīgu laimi un «redzēt  zvaigznes» (458) iespējams 
tikai cilvēkiem, kuri atrauti no tiešamības, kamēr 
nemainīgi remdenu laimi iespējams gūt ārpuslai-
cīgā Straumēnu sētas vidē — slaucot govi (šis Zel-
mai piespēlētais tēls darbojas burtiski un pārnesti, 
ja attiecinām to uz Latviju). Pat ja laime mūsu valstī 
nav tāda, kādu to iztēlojamies, notikumu virpulis 
turpina uzņemt kaleidoskopiskus apgriezienus — 
tieši tāpat kā romānā. Ê

* Še sākas grāmata, saukta par Sarkano 
dzīvsudrabu (it. val.; alūzija ar itāļu humānista 
Džovanni Bokačo noveļu krājuma Dekamerons 
sākumu).

 Semjona Haņina dzeja Latvijā faktiski vienmēr 
eksistējusi bilingvālā situācijā (un pozā), kas dze-
jai nozīmē ne tikai papildu priekšrocības, bet arī 
nemitīgu risku «tikt pieķertai».

Dzeja savā būtībā ir noslēpumains teksts, kas 
neļaujas viennozīmīgai interpretācijai, un Haņina 
dzeja šo noslēpumu sevī ietver neviennozīmīgās 
intonācijas un teksta plūduma (vai tā trūkuma) 
dēļ. Haņina dzeja nekad nav tikai stāsts par noti-
kumu vai ekspozīciju, tāpat kā tā nav tikai teksta 
vai fonētisku elementu saspēle, ikviens viņa dze-
jolis ir no kāda lielāka, mums apslēpta konteksta 
izrauts miesas gabaliņš, bet līdzās esošs atdzejo-
jums atkailina un izvelk uz āru visādas, teiksim 
tā, intīmās ķermeņa daļas, kas oriģinālā vai atse-
višķi lasītā tulkojumā tā arī būtu palikušas ne-
pamanītas, kaut kur azotē vai kājstarpē ierautas. 
Un es te nerunāju par tulkojuma negludumiem, 
uz kuriem jau arī agrāk ir norādīts, bet ar laiku 
atmests ar roku, sakot, ka nekad jau nav iespē-
jams atdzejot pilnīgi precīzi, ikviens tulkojums 
ir tikai viena no iespējamām interpretācijām utt. 
Droši vien tikpat leģitīmi var teikt, ka vienmēr 
ir iespējams iztulkot precīzāk. Taču te es runā-
ju par vēl kādu grūti ievērojamu (šī vārda abās 
nozīmēs) detaļu — tulkotājs ne tikai var nepama-
nīt vai nezināt oriģināla zemtekstu vai dubult-
nozīmi, viņš var tās pamanīt arī daudz labāk par 
autoru, izmantot šīs zināšanas par labu autoram 
vai pret autora interesēm, jā, vēl arī jāņem vērā 
lasītāja intereses, kas īpaši smalkos gadījumos 
būtu pelnījis kontekstuālu anotāciju ar zemsvīt-
ras piezīmēm un paralēlajiem tulkojuma varian-
tiem.

Šeit risinājums ir bijis lakonisks — uzticēša-
nās tulkotāju kolektīvās apziņas godaprātam (tā 
teikt, ja arī kāds būs kļūdījies, visi trīspadsmit 
beigu galā būs radījuši daudzmaz drošticamu 
versiju par to, kas ir Haņina dzeja). Tas arī jā-
ņem vērā, lasot šos dzejoļus, — jācenšas ļauties 
kopiespaidam, nevis atsevišķi ņemtam grāmatas 
lappušu atvērumam. Arī tas diktē savus notei-
kumus krājuma uztverei,  krājuma nosaukums ir 
jāpatur prātā, to lasot, — ikreiz, kad tev šķiet, ka 
dzejnieks ar to ir domājis to un to, izrādās, ka ne 
ar to un ne to. Krievu valodā «но не тем» ir se-

mantiski ietilpīgāka frāze, kas neļaujas vienno-
zīmīgam tulkojumam, tātad jau grāmatas vāciņa 
līmenī nostāda lasītāju diskomforta situācijā, it 
īpaši, ja ņem vērā pārprotamo alfabēta lietoju-
mu (nosaukuma krievu versijas kirilicas lielie 
burti ir lasāmi arī kā latīņu alfabēta burti, kas 
veido jaunus, daļēji absurdus zilbju salikumus).  
Dzeja ir noslēpumains teksts, un Haņins ir no-
slēpumains dzejnieks, kas savu misiju lieliski 
apzinās un nepārprotami izmanto jau gadiem 
ilgi. Nebaidīšanās no paralēlā tulkojuma klāt-
būtnes, kas nereti atmasko dzejoli, uzšķērž to 
un ļauj noasiņot lasītāja acu priekšā, liecina ne-
vis par autora pārgalvību, drosmi vai bezkaunī-
bu, bet gan par apzinātu estētisko pozīciju — šie 
dzejoļi «nav par to», ko iespējams saprast, uzla-
bot vai sabojāt ar tulkojumu. Haņina dzejoļi ir 
par kaut ko citu, bet lasītājs, kas cenšas tos iz-
lasīt, iejusties, atkārtot vēlreiz, galvā vai skaļi, 
čukstus murminot tramvaja krēslā vai mājās, dī-
vānā, slepus pametot skatienu uz lappusi līdzās, 
cenšoties saprast nezināmu vārdu vai pārprota-
mu uzsvaru, metoties atpakaļ, pieķerot dubulto 
nozīmju zudumu vai ritma, atskaņas, aliterācijas 
rotaļu ņirbu vai to trūkumu, piepeši šis lasītājs 
saprot, ka «nē, ne par to». Secīgais iegūtās atziņas 
noliegums raksturīgs kristīgās (un jau krietni ag-
rāk — vēdiskās) teoloģijas apofātiskajai tradīcijai, 
kas ļāva pietuvoties izpratnei par dievišķo Abso-
lūtu ar nolieguma palīdzību:  «Kas ir Dievs? Vai 
šis?» — «Nē, ne tas. Ne tas.» Sanskritā: «Na iti, na 
iti» vai «neti, neti». 

Te arī rodama atbilde uz to, kas īsti ir Haņina 
dzejoļu literārais varonis (jūs domājāt — Dievs?, 
nē, ne tas), kurš tekstā visbiežāk rodams nedaudz 
izplūdušā pirmajā personā — pamostamies, ejot 
pa ielu, skatoties uz lietām un cilvēkiem. Par iz-
plūdušu es to saucu, jo krievu valodā iespējams 
daudz brīvāk lietot bezpersonisku izteiksmes 
formu, kas ļauj arī darbības vārdus otrajā perso-
nā nenoteiksmē vai kaut kādā abstraktā nākotnes 
formā izmantot, stāstot par sevi: «взглянешь на 
себя... вздрогнешь... попробуй недосчитайся... 
как бы впасть... просыпаясь каждый раз в 
ином». Tās visas ir frāzes, ko literārais varonis 
lieto, runājot par sevi, latviski to nav iespējams 
pateikt tik nepiespiesti, tulkojumā vienmēr parā-
dās vai nu pārakmeņojusies frāze vai sašaurinā-
tas nozīmes lietojums. 

Un te ir vēl viens aspekts, ko pieminēšu kā pē-
dējo, — Haņina dzeja nav «skaista». Ne tajā nozī-
mē, kādā par skaistu sauc banālu dzeju ar glītu 
plūdumu un piemīlīgām metaforām, bet arī ne 
tajā nozīmē, kādā mēs mēdzam jūsmot par ne-
gaidītām jaunām formām un nozīmju lūzumiem. 
Haņina dzeja tik viegli ļaujas tulkojuma traumē-
jošajam tuvumam, jo tai kā kaujās ievainotam 
karavīram nav daudz, ko zaudēt — ne jau sejas 
vaibstu izsmalcinātība vai formas tērpa izgludi-
nātās vīles liek mums jūsmot par karā kritušu va-
roni. Ne ar to šī dzeja ir laba. Ne ar to. Ê

Ilmārs ŠlāpinsMārtiņš Laizāns

Ne tas, ne tasLaikjoslas 
ritināšana

Ilmārs Šlāpins (1968) 
ir dzejnieks, tulkotājs, 
dramaturgs, rakstnieks 
un publicists, interneta 
žurnāla Satori 
galvenais redaktors.

Comincia il libro chiamato Il 
Mercurio Rosso...*

Mārtiņš Laizāns 
(1985) ir lektors 
Latvijas Universitātes 
HZF Latvistikas 
un baltistikas 
nodaļā. Interesējas 
par neolatīnisko 
literatūru un kultūru, 
bizantoloģiju, antīkās 
kultūras uztveri Latvijā 
un vizuālo dzeju.



Sarunas dalībnieki: 
Andrejs Mūrnieks, 
pedagogs, LU 
Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas 
fakultātes docents; 
Gundars Bērziņš, 
ekonomists, LU 
Ekonomikas un vadības 
fakultātes dekāns; 
Kristīne Āboliņa, 
vides zinātniece, 
LU Ģeogrāfijas 
un zemes zinātņu 
fakultātes docente 
un pētniece; Agris 
Ņikitenko, mākslīgā 
intelekta eksperts, 
RTU profesors; Ingus 
Bērziņš, komunikācijas 
zinātņu doktors, 
portāla Delfi galvenais 
redaktors; Eduards 
Liniņš, Latvijas Radio 1 
komentētājs.
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Japāņu 
students, 
kurš deleģē 
būtisku 
emocionālu 
lēmumu 
pieņemšanu 
datoram, 
— vai viņš 
no subjekta 
nekļūst par 
objektu?

diskusijadiskusija Jauno laikmetu sagaidot 

Eduards Liniņš. Runājot par pasaules attīstī-
bu un nākotnes scenārijiem, izskan ceturtās in-
dustriālās revolūcijas jēdziens. Tā kā tas vēl nav 
iesakņojies, kā jūs skaidrotu šo jēdzienu?

Gundars Bērziņš. Tas nozīmē bioloģijas un 
informācijas tehnoloģiju jomas mijiedarbības 
rezultātā notiekošu procesu — mākslīgā inte-
lekta tālāku integrāciju ar cilvēku. Pirmā indus-
triālā revolūcija ieviesa ražošanā tvaiku kā me-
hānismu dzinējspēku, otrā — elektrifikāciju un 
ar to saistīto ražošanas konveijeru, trešā nāca 
ar elektroniku un informācijas tehnoloģijām, 
savukārt ceturtā šos procesus turpina, vēl vai-
rāk piesaistot cilvēkam. Tā gan pagaidām ir tikai 
teorētiska definīcija, un tas, kāda būs šīs jaunās 
industrijas prakse, vēl līdz galam nevienam nav 
skaidrs. Bet pilnīgi noteikti ir skaidrs tas, ka ie-
tekme uz ekonomiku būs liela. Pašlaik galvenais 
uzsvars ir uz informācijas apstrādi, tiek uzska-
tīts, ka jaunās informācijas apstrādes tehnoloģi-
jas radīs nākamo lielo attīstības lēcienu — jaunu 
datos balstītu lēmumu līmeni. Tā jau tagad ir ik-
diena tirgvedībā, produktu attīstībā, IT nozarē — 
atlicis tāds sīkums kā vispārēja integrācija.

Agris Ņikitenko. Vienā vārdā — tā ir totā-
la automatizācija visās dzīves jomās, kas vien 
ir automatizējamas. No pielietotajām tehno-

loģijām tas prasa augstu elastību, no lēmumu 
pieņēmējiem — augstu intelektuālo elastību. 
Cilvēku skaits uz planētas pieaug, pieaug arī 
pieprasījums pēc pakalpojumu un izstrādājumu 
daudzveidības, bet izstrādes cikls katram jau-
nam izstrādājumam arvien sarūk. Abas tenden-
ces savienot ir ļoti grūti, un izeja ir automatizā-
cija. Tā jau lielā mērā nodrošina mums to dzīves 
līmeni, kurā dzīvojam. Totālā automatizācija 
pilnīgi noteikti ir vienīgais veids, kā individuali-
zēt industriju. Piemēram, šobrīd lielie autobū-
ves uzņēmumi pielāgo savus ražošanas proce-
sus tādējādi, ka katrs pasūtījums tiek apstrādāts 
individualizēti un pēc iespējas automatizēti. Ja 
jūs pasūtāt sev jaunu Porsche, jūsu mašīnas kar-
kass tiek uzlikts uz platformas, kas ir robots un 
braukā no stacijas uz staciju, un katrā ieliek to, 
ko jūs esat pasūtījis. Paradigmas ziņā tas nozī-
mē, ka dati ir visur, intelekts ir visur, un tiek pie-
ņemti tikai datos sakņoti lēmumi.

E. L. Vai visa sabiedrība ir vienlīdz ieinteresē-
ta šajos procesos un vienlīdz iegūst no tiem? Vai 
tomēr ir atsevišķas grupas, kuras uz citu rēķina 
iegūst vairāk?

A. Ņ. Es domāju — tas ir vienlīdzīgāks nekā 
iepriekšējie. Agrākajās industriālajās revolūcijās 
tehnoloģiju izplatība salīdzinoši bija ļoti iero-
bežota. Šai ir daži priekšnoteikumi: pašas sa-
biedrības zināšanu un iemaņu līmenis, ārkārtīgi 
svarīgs faktors ir enerģijas pieejamība. Šis jautā-
jums pašlaik tiek risināts diezgan strauji, attīstās 
ražošanas jaudas, kas vairs nav tieši saistītas ar 
izrakteņu ieguvi. Veidojas sistēma, kurā enerģija 
ir iegūstama visur tur, kur vien ir saule, vējš un 
ūdens. No resursiem, kas tradicionāli tiek uz-
skatīti par atjaunojamiem, jau ģenerē elektro-
enerģijas jaudas, kas ir salīdzināmas ar kodol-
spēkstacijās saražotajām. Autonomi enerģijas 
avoti, piemēram, saules ģenerators ēkas jumtā, 
ļauj saražot pietiekami daudz enerģijas, lai dar-
binātu datu apstrādes ierīces. Tātad datu ievāk-
šanas, apstrādes un ar to saistīto lēmumu pie-
ņemšanas process kļūst daudz plašāk pieejams, 
nekā bija līdz šim. Otra puse, protams, ir indivī-
da izglītotība un gatavība izmantot šīs iespējas. 
Tur nu, patiesībā, aina nav tik skaista.

Kristīne Āboliņa. Mēs tieši šodien ar stu-
dentiem runājām par tehnoloģijām un robotiem 
kā mūsu izvēli ierobežojošu faktoru. Mēs vēl 
varam izvēlēties, vai mācīties par lauksaimnie-
ku, mūziķi vai pedagogu, teču nākotnē varēsim 
izvēlēties tikai to, par kādas nozares IT speciā-
listu gribam būt un kāda rakstura datus apstrā-
dāt. Šī vispārējā tehnoloģizācija nivelēs atšķirī-
bas sabiedrībā. 

Vispārinot — es šādā nākotnes attīstībā sa-
skatu pirmām kārtām šauras, bet ļoti ietekmī-
gas nozares jaunu attīstības pakāpienu ar mērķi 
vēl vairāk kāpināt sabiedrībā patēriņa tieksmi. 
Ne velti mēs te pieminam ražošanas individu-
alizāciju, un tieši tirgvedība, produktu attīstīša-

na ir šīs virzības avangardā. No vides viedokļa 
es saskatu nevis revolūciju, bet tikai tālāku pa-
tērētājsabiedrības attīstību. Šāda sabiedrība no 
materiālisma sabiedrības atšķiras ar to, ka prie-
ku par lietu, kas tev pieder, nomaina pirkšanas 
prieks. iPhone 8 plakātā vairs nav īpaši uzskaitīti 
kādi uzlabojumi, tev tas ir jāpērk vienkārši tā-
pēc, ka tev bija «septītais», un tātad bez varian-
tiem — tev ir jāpērk «astotais»! 

Centieni padarīt cilvēkus totāli atkarīgus, lie-
dzot viņiem pašiem pieņemt lēmumus, pastāv. 
Te izskanēja vēl viens svarīgs aspekts — lēmu-
mus pieņems, tikai balstoties datos. Bet cil-
vēkam ir svarīgi pieņemt arī emocijās, jūtās 
balstītus lēmumus. Latvijā mēs lēmumu par 
dzīvesdrauga izvēli tomēr joprojām pieņemam, 
vadoties pēc jūtām, savukārt Japānā, vienā no 
industriāli visvairāk attīstītajām valstīm, šos lē-
mumus pāra vietā jau pieņem dators. Piemē-
ram, japāņu students darbā ir tik ļoti noslogots, 
ka viņam nav pat laika paklejot sociālajos tīklos 
attiecību meklējumos. Viņš ievada savus datus, 
dators izdod trīs partneru opcijas, un šis jau-
nais cilvēks pieņem, ka viņš pats, lūk, var kļūdī-
ties, bet dators gan būs nekļūdīgs. Viņam atliek 
pieņemt šos trīs piedāvātos variantus un rīko-
ties. 

Ingus Bērziņš. Es kā cinisks kapitālists teik-
šu, ka man nerūp šī japāņu studenta liktenis. Ie-
spējams, ja mēs 30 gadu periodā veiktu testus 
par to, kurš sadzīvo laimīgāk — ar datora starp-
niecību partneri atradušais japānis vai Latvijas 
emocionālo lēmumu pieņēmējs —, kas zina, kā 
būtu. Ir ļoti riskanti iekrist dialektiskā senti-
mentā, kurā viss, ko redzam šodien, liek arvien 
intensīvāk domāt, ka agrāk zāle bija zaļāka un 
ka tehnoloģiju progress ar plašu sabiedrību kā 
ar aunu baru izdarīs ļaunāko, ko vien var iedo-
māties. 

No komunikācijas pētniecības viedokļa te 
milzīga loma ir dažādiem viedokļu līderiem, kā 
tagad modē teikt — influenseriem, sākot ar zi-
nātniekiem, valstsvīriem, politiķiem, beidzot ar 
privātiem aktīvistiem, kuriem būtu jāuztur tas 
diskurss, ka tehnoloģijas pašas par sevi nav ne 
labas, ne sliktas. Ka tajā, kā cilvēks ar tām sa-
stopas, ar to palīdzību iegūst savu informāciju, 
veido savus secinājumus, vairo savas zināšanas 
un, beigu beigās, arī gudrību — nav nekādas no-
lemtības. Cilvēku vajadzētu iedrošināt. 

Ja es kā patērētājs izlemju baudīt informācijas 
tehnoloģiju sniegtās patēriņa iespējas, es izvē-
los iegūt iPhone X, jo zinu, ka inteliģentai per-
sonībai šis tehnoloģiskais rīks lieti noder, lai 
tehnoloģiju piegādātos datus izmantotu sevis 
izglītošanai, savas personības izaugsmei. 

Kad savai tolaik septiņgadīgajai meitai lasīju 
priekšā Toma Soijera piedzīvojumus un mūsu saru-
na noveda pie tā, ka vērām vaļā Google Earth un 
uzmeklējām tās alas pie Misisipi, kur maldījās 
Toms un Bekija Tečere, sajutos lepns, ka dzīvo-

ju gadsimtā, kurā tāds virtuālais ceļojums ir ie-
spējams.

E. L. Runa jau nav par globālā tīmekļa lomu 
mūsu sadzīvē, bet gan par to, ko ar informācijas 
tehnoloģiju palīdzību var izdarīt ar sabiedrību, 
par to, kā mainās cilvēks. Šis japāņu students, 
kurš deleģē būtisku emocionālu lēmumu pie-
ņemšanu datoram, — vai viņš no subjekta ne-
kļūst par objektu?

G. B. Te jāatceras, ka tas nav nekas jauns. Jau 
pirms 3000 gadiem Indijā precējās tikai pēc ho-
roskopa. Horoskops — tas ir noteikts, sistemā-
tisks aprēķina veids, kas aizstāj emocionālu iz-
vēli. Runājot par Eiropas civilizāciju, mēs šogad 
svinam reformācijas piecsimtgadi. Viens no re-
formācijas cēloņiem bija iespiedtehnikas izgud-
rošana, kas padarīja iespējamu jaunu ideju iz-
platīšanās ātrumu sabiedrībā.

A. Ņ. Runājot par teorijām, es gribētu atgā-
dināt par tādu Maltusa kungu, kura aprēķini 
līdz šim pamatā izrādījušies pareizi. Un, seko-
jot viņa aplēsēm, mums nākas uzdot jautājumu 
— vai pēc 50 gadiem mēs vēl spēsim turpināt 
savu pašreizējo eksistenci? Vai paredzamajam 
cilvēku daudzumam uz planētas spēsim sagādāt 
pārtiku, apģērbu un dzīves vidi? Tehnoloģijas ir 
viens no veidiem, kā mēs varētu mēģināt tikt lī-
dzi šo problēmu tempam.

Andrejs Mūrnieks. Vai ceturtā industriālā 
revolūcija nav par skaļu teikts? Vai tas nav ti-
kai kārtējais solis pa jau iemīto attīstības ceļu? 
Runājot par reformāciju un grāmatu iespiešanas 
tehniku, jāsaka — tehnoloģija deva iespēju, bet 
patiesais pagrieziens jau notika apziņā. Tā bija 
ideja. Tātad — vai šodien paralēli tehnoloģijuat-
tīstībai nāk arī kāda jauna ideja, kas ļauj teikt, 
ka mēs ieejam kādā jaunā revolucionārā stadijā? 
Ideja par cita veida sabiedrību, cita veida cilvē-
kiem? Ja tādas lielās idejas — kā Luteram — šo-
dien nav, tad tā drīzāk būs lēnāka vai ātrāka at-
tīstība, kas turpināsies, bet nekādas revolūcijas 
nebūs.

A. Ņ. Te ir virkne ar idejām. Viens — lielie dati. 
Vulgarizējot — dati par visu un visur. Dati, kas — 
ja jūs esat tos pareizi ieguvis — ir objektīva in-
formācija, kuru jūs varat izmantot labu, izsvēr-
tu, pareizu, optimālu lēmumu pieņemšanā. Tas 
beigu beigās spēj šodienas ekonomiku padarīt 
racionālāku, efektīvāku no Zemes resursu iz-
mantošanas viedokļa. Šie dati mums var atklāt, 
ka racionāli ir nevis trīs iPhone katram, bet gan 
viens neliels telefons.

G. B. Viena tāda jauna ideja ir dalīšanās eko-
nomika. Tās būtība ir racionāla pieejamo resur-
su izmantošana; lieko resursu izmantošana tad, 
kad tie ir lieki. Tradicionālie biznesa modeļi lielā 
mērā balstās uz to, ka cilvēks maksā par lietām 
arī tajā brīdī, kad tās neizmanto. Maksā par ma-
šīnu, kura stāv pagalmā, maksā par dzīvokli arī 
tad, ja uz laiku ir aizceļojis no valsts. Dalīšanās 
ekonomikas modelis paredz, ka cilvēks šādus 
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neizmantotus resursus var nodot citu rīcībā, tā-
dējādi tie tiks racionālāk izmantoti. Pret to, pro-
tams, ir milzīga tradicionālo biznesa struktūru 
pretestība. Un informācijas aprite dod daudz 
lielākas iespējas indivīdam savus resursus — gan 
materiālos, gan intelektuālos — apzināt un iz-
mantot. Tātad — un tas jau attiecas uz lielo ide-
ju — atbildība par šo resursu izmantošanu kļūst 
daudz individualizētāka.

K. Ā. Man ir iespaids, ka šīs dalīšanās ekono-
mikas koncepcijas pamatā ir valsts vēlme iegūt 
kontroli un sākt iekasēt nodokļus tur, kur līdz 
šim pastāvēja pašsaprotamas dalīšanās attiecī-
bas. Latgalē pastāvošās attiecības starp kaimi-
ņiem ir galvastiesu priekšā jebkuram Rietumei-
ropas ekociematam, tur pastāv reāla beznaudas 
ekonomika. Bet attiecībās, kurās viens kaimiņš 
dod otram pienu, pretī saņemdams lietošanā 
laivu, valstij gan nekas netiek. Un tāpēc valsts 
mēģina to visu ieregulēt jaunā formātā. Mēs ta-
gad esam kā tajā Monopola spēles stadijā, kad 
spēle kļūst ļoti neinteresanta, jo visa nauda ir 
pie viena spēlētāja. Mūsdienās lielākā daļa pla-
nētas bagātību atrodas 1% bagātāko cilvēku ro-
kās. Dažiem bagātniekiem pieder vairāk nekā 
atsevišķām valstīm, un šīm valstīm spēle kļūst 
neinteresanta. Tiek meklētas jaunas formas: 
transition towns jeb pārmaiņu pilsētas, pilsētas ar 
vietējām naudām, kopienas, kas cenšas pārņemt 
resursus savā īpašumā, atstumjot valsti un lielos 
monopolus. Un šī ceturtā industriālā revolūci-
ja ar visiem tās aizraujošajiem izdomājumiem ir 
vērsta uz to, lai man joprojām būtu interesan-
ti spēlēt tradicionālo Monopolu, lai es turpinātu 
patērēt ierastajā veidā. Darīts tiek ļoti rafinēti, 
piemēram, caur bērniem. Uz skolēnu dziesmu 
svētkiem bērniem bez maksas iedod maksāju-
mu kartes, lai viņi tās sāktu lietot — lai māte un 
tēvs bērnam vairs nevarētu pat kabatas naudu 
iedot bez bankas starpniecības.

A. Ņ. Tā pati datu apstrādes tehnoloģija, kas 
mums ļauj tikt klāt cilvēkam ar kādiem indivi-
dualizētiem pārdošanas piedāvājumiem, var 
konstatēt ar šī cilvēka patēriņa paradumiem 
saistītus riskus un par tiem viņu brīdināt, veici-
nāt apzinīgāku patēriņu. 

A. M. Bet jautājuma būtība jau paliek: vai 
mainīsies cilvēks, vai mēs mainīsim savus para-
dumus? Ja ne, ja turpināsies tikai jau esošās ten-
dences, turpinās palielināties «šķēre» starp eli-
tēm un pārējo cilvēci, tad turpināsies ekstensīva 
patēriņa sabiedrības procesi ar visām to negatī-
vajām blaknēm.

A. Ņ. Tāds spriedums būtu pamatots tad, ja 
attīstība pēdējo 3000 gadu laikā būtu bijusi li-
neāra. Bet tā nav — ir bijuši kāpumi, kritumi, 
bremzēšanās; kari, revolūcijas, krīzes. Un tas 
maina sabiedrību.

A. M. Bet visās iepriekšējās revolūcijās pār-
ejas ir bijušas ļoti grūtas — sākot ar pāreju no pa-
leolīta uz neolītu, kad mednieks, kurš līdz tam 

strādāja četras stundas dienā, kļuva par zemko-
pi, kuram bija jāstrādā divpadsmit un vairāk.

A. Ņ. Šī industriālā revolūcija nesola maigu 
pāreju. Bet tā tik un tā notiks, jo ražošanas pa-
radigmas maiņa noteikti radīs izmaiņas sabied-
rībā. 

E. L. Vai spējam prognozēt šo izmaiņu rak-
sturu?

G. B. Ekonomikā šobrīd runā par dažām pa-
radigmām. 

Pirmkārt, turpināsies urbanizācija, jo pilsētās 
darba ražīgums ir tieši divreiz lielāks nekā neur-
banizētās vietās. Pilsētās veidojas kompetences 
klasteri, kad daudzi cilvēki ar augstu kompeten-
ci atrodas vienuviet, un viņu summārais dar-
ba ražīgums strauji pieaug. Paralēlais process 
ir lauksaimniecībā nodarbināto skaita samazi-
nāšanās mehanizācijas rezultātā. Industriāli at-
tīstītajās valstīs lauksaimniecībā nodarbināto 
skaits ir mazāks par 1%, turklāt produkcijas ap-
joms ir lielāks nekā jebkad agrāk. 

Otrs ļoti nozīmīgs process ir cilvēku skaita 
pieaugums Āfrikā, kur ir valstis, kurās iedzīvo-
tāju vidējais vecums ir zem 20 gadiem. Salīdzi-
nājumam — Japānā ir 45 un Latvijā arī tuvu tam. 
Tātad Āfrikas loma nākotnē arvien pieaugs lie-
lākā cilvēku skaita dēļ. 

Trešā lielā tendence — ekonomikā un citās 
sfērās viss kļūst piesaistīts internetam. Viss, kas 
vien iespējams, tiek pieslēgts vienotai sistēmai. 

A. Ņ. Nē, sistēma gan nav vienota, bet, jā, dati 
plūdīs tikai vēl intensīvāk.

E. L. Novērtējot šīs tendences, var prognozēt, 
ka arvien lielākam cilvēku skaitam būs grūti at-
rast sev pielietojumu. Kur ir izeja? Garantētais 
iztikas minimums katram, kad maksā par cilvē-
ka eksistences faktu?

G. B. Pagaidām tas ir izmēģināts kā pilotpro-
jekts Somijā, maksājot zināmam skaitam bez-
darbnieku, un rezultāti ir interesanti. Summa 
ir neliela, ar šādu iztikas minimumu pietiek ļoti 
pieticīgai eksistencei. Bet ir nianse — to turpi-
na maksāt arī tad, ja bezdarbnieks atrod darbu. 
Un izrādījās, ka šī viena nianse paver milzīgu cil-
vēka radošuma un brīvības potenciālu. Cilvēki 
vairs nebaidījās palikt pilnīgi bez iztikas līdzek-
ļiem un sāka nodarboties ar mazo uzņēmējdar-
bību, sāka projektus, kuriem citādi nebūtu sa-
dūšojušies.

Latvijai ļoti svarīga ir ekonomikas atvērtība. 
Brīvās informācijas plūsmas padara arvien ne-
efektīvākas jebkādas norobežošanās, protekcio-
nisma sistēmas, un valstis arvien aktīvāk kon-
kurē ekonomiski. Mēs to it kā apzināmies, bet 
ļoti grūti pieņemam. Mums ir dažādas vajadzī-
bas, un izeju mēs joprojām saskatām nodokļu 
iekasēšanā. Bet mūsdienās jebkuram uzņēmu-
mam, kuram šeit kaut kas nepatīk, ir ļoti viegli 
pārcelties uz citu valsti, kur ir labāk.

A. M. Un šajā situācijā nekāda glābiņa nav 
mazākām un vājākām valstīm, jo valstis ar lielā-

ko potenciālu un kapitāla uzkrājumiem neizbē-
gami būs konkurētspējīgākas. Vai Latvijai vispār 
ir iespēja «ielēkt» tajā modernizācijas vilcienā, 
kurš traucas uz šeit piesaukto vispārējo auto-
matizāciju? Vai nav jau par vēlu?

E. L. Man šķiet, mēs esam tajā vilcienā.
A. Ņ. Jā, lielās valstis nekur daudz tālāk nav 

aizskrējušas. Resursu daudzums vairs nenosa-
ka attīstības ātrumu. Zināšanu daudzums valstī 
nav proporcionāls akmeņogļu vai dolāru dau-
dzumam, un tas mūsu izredzes lielā mērā vienā-
do. Te runa ir pirmām kārtām par izglītību, kas 
ļautu Latvijas jauniešiem būt pasaules līmenī arī 
depopulācijas apstākļos.

Tāpēc ir jāmaina ražošanas paradigma — to-
tāla automatizācija ir Latvijai vienīgais pieņe-
mamais veids. Nevis ievest lēto darbaspēku no 
sazin kurienes, kas mūs atšķaidīs un ieviesīs iz-
maiņas mūsu kultūrvidē un sadzīvē, bet ražot ar 
augstu pievienoto vērtību.

G. B. Mūsu sociālās nodrošināšanas sistē-
ma ir balstīta modelī, kad strādājošie maksā par 
tiem, kas nestrādā. Eiropā vidēji ir, šķiet, pieci 

strādājošie uz vienu nestrādājošo, savukārt Lat-
vijā ir divi un būs vēl mazāk. Pensionāri vēlas 
labas pensijas, kvalitatīvu veselības aprūpi, bet 
kurš par to var samaksāt?

K. Ā. Pieskaršos vēl vienam šīs ekonomis-
kās paradigmas paradoksam. Vispārpieņemts ir 
priekšstats — ja IKP neaug, tātad valstij ir prob-
lēmas. Vai tiešām ir tik neiespējami saprast, ka, 
iedzīvotāju skaitam sarūkot, tikai normāli būtu 
arī IKP sarukums? Statistiķiem tas ir trauksmes 
signāls, tāpēc Latvijā cenšamies par katru cenu 
izspiest kaut nelielu IKP pieaugumu ik gadu, lai 
tikai mūsu ekonomiku nepasludinātu par stag-
nējošu. Vienīgā izeja šajā situācijā tad ir strādāt 
ilgākas stundas, strādāt vēl ātrāk…

E. L. Vai jādabū robots, kurš strādās mūsu 
vietā.

K. Ā. Nē, jo robotam ir nesegtās izmaksas. 
Mēs tās neredzam, jo lielākā to daļa netiek mak-
sāta Latvijā. Mūsu sabiedrība ir ačgārni pozicio-
nējusies pret visiem lielajiem pasaules ilgtspējī-
gas attīstības jautājumiem. Pasaulē problēma ir 
iedzīvotāju skaita pieaugums, bet mūsu valsts 
politika ir orientēta uz iedzīvotāju skaita kāpi-
nāšanu. Normāls latvietis ir pieradis, ka visiem 
pietiek vietas. Nīderlandē cilvēks vispār nedrīkst 
sēņot, jo, ja katrs aizies nogriezt pa gailenei, sē-
nes iznīks. Mēs visu laiku runājam, cik nabadzī-
ga valsts esam, bet mūsu vidējais patēriņš jau ir 
tāds, ka zemeslodes resursu ir divreiz par maz, 
lai to ilgstoši uzturētu. Bet mums turpina po-
tēt, ka esam trūcīgi, ka mums ir jākāpina dzīves 
līmenis. Patiesībā mēs dzīvojam labklājīgāk par 
ļoti daudzām pasaules valstīm. 

Trešais — patērējam produkciju, kuras izej-
vielas tikpat kā netiek iegūtas Latvijā. Latvie-
tis vidējais neredz piesārņojumu, dabas resursu 
un darbaspēka nežēlīgu izmantošanu, kas no-
tiek tikai tāpēc, lai mums būtu kārtējais iPhone. 
Ja ražošanai nepieciešama minerāla dēļ norak-
tu, teiksim, visu Vecpiebalgu, tad gan mēs sāktu 
domāt, vai to telefonu mums tiešām vajag. Un, 
visbeidzot, globālās klimata pārmaiņas, no ku-
rām mēs arī pagaidām izjūtam tīro nieku.

E. L. Cik no mūsu valsts iedzīvotājiem ir ga-
tavi pārorientēties uz samērā naturālu dzīves-
veidu, kad, piemēram, nāktos pašiem audzēt sev 
pārtiku?

I. B. Pie mums to noteikti prastu proporcio-
nāli daudz vairāk cilvēku nekā, piemēram, Nī-
derlandē.

K. Ā. Par sabiedrību kopumā mums ir ļoti la-
bas ziņas, ne tik labas par jauno paaudzi, kurā 
samērā daudzi neredz jēgu pat izvēlēties pirkt 
vietējos produktus. Bet, runājot par Latviju glo-
bālo pārmaiņu kontekstā, jāpiemin tie jautāju-
mi, kas ir sevišķi aktualizējušies pēdējos pāris 
gados — saistībā ar migrāciju. No vienas puses, 
mēs Latvijā esam ļoti neiecietīgi pret jebkādu ie-
ceļošanu un vispār pret svešo. Taču politiski tiek 
darīts gandrīz viss daudzu cilvēku iebraukšanai. 
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Mums ir 
jākonkurē 
ar saviem 
izglītotajiem 
cilvēkiem 
un vidi, kas 
pievilina 
šādus 
cilvēkus no 
ārpuses

58

Ja tajās Pierīgas vietās, kur teritorijas attīstības 
plānojumā ir paredzēta apbūve, tā arī tiktu īs-
tenota, turp būtu jāpārceļas visai Latvijai. Un es 
nezinu, vai kāds ir saskaitījis, cik cilvēku vajag 
jau sabūvēto māju piepildīšanai. Taču uzņēmēji, 
kam šīs jaunbūves pieder, lobē attiecīgus poli-
tiskus lēmumus — par uzturēšanās atļauju tirgo-
šanu un tamlīdzīgi. Mēs esam iedzīvotāju skaita 
ziņā sarūkoša valsts, un vispareizākais būtu ne-
būvēt te neko jaunu. Bet būvniecība ir ekonomi-
kas nozare, kurai par katru cenu ir jāaug, citādi 
būšot stagnācija! 

Manuprāt, ir jāveic domāšanas paradigmas 
maiņa prom no šīs izaugsmes ideoloģijas.

I. B. Es iebilstu! Mēs par maz domājam par iz-
augsmi, un tas saistās ar nupat runāto, ka cetur-
tā industriālā revolūcija vienādo mūsu iespējas 
ar lielajām resursvalstīm. Mēs esam konkuren-
ces situācijā ar citām valstīm par dažādu bizne-
su pievilināšanu. Tikko atgriezos no Varšavas, 
un tur, piedodiet, tās mājas ir pilnas, un nevis ar 
mazkvalificētu darbaspēku no dienvidiem, bet 
gan ar augstas klases speciālistiem no Londo-
nas, Berlīnes un citurienes, kuri tur atstāj lielu 
naudu ekonomikā, un tā nauda atgriežas Polijas 
sociālajā sfērā. Polija ir izdarījusi milzu darbu, 
radot pievilcīgu vidi dažādiem starptautiskiem 
biznesiem. 

Mēs šajā ziņā esam darījuši daudz par maz. 
Mūsu niša nav un nebūs lētais darbaspēks, to 
vēl ilgi aizpildīs Ķīna, Vjetnama un Banglade-
ša. Mums ir jākonkurē ar saviem izglītotajiem 
cilvēkiem un vidi, kas pievilina šādus cilvēkus 
no ārpuses. Šajā ziņā šobrīd zaudējam Varšavai, 
sākam zaudēt Viļņai, un tiešām varam palikt par 
«melno caurumu», kurā gan, vienīgais, veiksmī-
gi varēsim īstenot dažādas ekoloģiskās idejas.

G. B. Jauni cilvēki šobrīd brauc prom no So-
mijas, kaut arī tur viss ir labi — izglītība, veselī-
bas aprūpe, sociālā sistēma, ekoloģija. Bet nav, 
kur realizēt ambīcijas, jo trūkst lielu uzņēmumu. 
Lielajiem uzņēmumiem ir viena laba īpašība — 
tie nes līdzi milzīgu izglītojošu kompetenci. 
Tā var iegūt zināšanas, kuras ir pieejamas tikai 
praktiskā darbībā. Tātad lielie starptautiskie uz-
ņēmumi dod ne tikai nodokļu ieņēmumus, bet 
arī platformu ambīciju īstenošanai un zināšanu 
līmeņa pieaugumu.

E. L. Šķiet, ka mūsu diskusijā iezīmējas divi 
diezgan nesamierināmi viedokļi: viens — mums 
jāctiecas pēc intensīvas izaugsmes, ārvalstu ka-
pitāla piesaistes, tehnoloģiju attīstības; otrs — 
šis ceļš ir riskants, mūsu attīstības paradigma 
jābalsta pietiekamībā, no plašas ārvalstu inves-
tīciju invāzijas jāvairās.

K. Ā. Nevienu brīdi neteicu, ka esmu pret 
tehnoloģiju attīstību. Saku, ka tai ir ļoti daudz 
blakusefektu, tāpēc jābūt skaidrībai, vai mēs 
tos gribam. Piemēram, sociālo atstumtību, kas 
izpaužas arī tādējādi, ka vecākās paaudzes cil-
vēkiem šobrīd ir problēmas rīkoties ar savām 

finansēm, jo tie nav apguvuši skārienekrāna te-
lefonus. Esmu par zelta vidusceļu, kur mākslī-
gais intelekts manā saprašanā ir viens grāvis, un 
staigāt pašaustās drēbēs un visu ziemu pārtikt 
tikai no pašu dārzā audzētiem burkāniem — otrs 
grāvis. Svarīga ir pieeju daudzveidība, jo, kā sa-
vulaik teica ekonomikas profesors Vasermanis, 
95% prognožu nepiepildās. Cilvēka dabu prog-
nozēt nevar, tāpat neizbēgamas ir neprognozē-
tas pārmaiņas, un tādā brīdī šī ideju un spēju 
daudzveidība ir nozīmīga. Svarīgi ir un būs gan 
tie, kas prot apieties ar mākslīgo intelektu, gan 
tie, kuri prot audzēt kāpostus.

I. B. Respektēju jūsu teikto. Tikai esmu pār-
liecināts, ka kopējais turīguma līmenis ekono-
miskajā telpā, ko sauc par Latvijas nācijvalsti, 
ir ļoti svarīgs priekšnoteikums tam, lai cilvēki, 
kuri grib audzēt kāpostus, to varētu laimīgi da-
rīt.

A. M. Bieži vien niecīgi faktori var ļoti mainīt 
apkārt notiekošā uztveri. Vēl nesen Eiropa bija 
plaši atvērta, multikulturālisma idejas bija ļoti 
populāras, bet vairāki, pat ne sevišķi nozīmīgi, 
bet sakritīgi faktori ir ieviesuši izmaiņas. Bēgļi, 
kuru nav nemaz tik daudz, salīdzinot ar jau ag-
rāk iebraukušo skaitu, daži terorakti, kādi gan ir 
notikuši arī agrāk, bet eiropieši un amerikāņi šo 
notikumu ietekmē pēkšņi izjutuši apdraudēju-
mu, bailes, ka var kļūt par mazākumu savās ze-
mēs. Vai tas ir objektīvi, ir cits jautājums, taču 
apdraudējuma izjūta ir, un tā liek rīkoties. Kus-
tība notiek prom no bezrobežu sabiedrības uz 
sabiedrību ar robežām. Vai tas būs vidusceļš, vai 
nepārvelsies kādā pretējā konfrontācijas grāvī? 
Manuprāt, pasaulē notiek objektīvs svārstīšanās 
process no globalizācijas uz lokalizāciju un at-
pakaļ.

E. L. Vai Latvijas nākotni principiāli izšķirs 
izvēle starp intensīvas izaugsmes scenāriju un 
mērenības, pašpietiekamības domāšanu? Vai 
augošs IKP ir mērķis un attīstības kritērijs, vai 
maldi un nelaimes priekšvēstnesis?

A. Ņ. Es varu piekrist — IKP līmenis ļoti maz 
ko izsaka par caurmēra iedzīvotāja dzīves lī-
meni konkrētajā valstī. Eiropas fiziķi un mate-
mātiķi ir nākuši klajā ar savu valsts attīstības 
līmeņa kritēriju — augsti tehnoloģiskas pro-
dukcijas īpatsvars attiecīgās valsts ražošanā. 
Sarindojot valstis pēc šī kritērija, tiešām izrā-
dās, ka tas ļauj pamatoti spriest par dzīves kva-
litāti. Vācija šajā sarakstā ir viena no vadoša-
jām, Latvija — kaut kur pa vidu, Polija, starp 
citu, zemākā pozīcijā. 

E. L. Un tas ir saistīts ar pievienoto vērtību?
A. Ņ. Jā, pievienotā vērtība ir tieši saistīta ar 

prasmju un zināšanu līmeni. Kas lielā mērā ir 
saistīts arī ar patēriņu, jo tas nosaka arī cilvēka 
spēju apzināties sevi kā daļu no lielāka veselu-
ma. Bez šīs apziņas — vai ekociematā vai mikro-
rajona blokmājā — cilvēkam nebūs arī izpratnes 
par to, kad ir gana, kad pietiek patērēt. Ê
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vēsture

Valsts drošības komiteja jeb VDK mūsdienās 
galvenokārt asociējas ar PSRS okupācijas laika 
politiskajām represijām. Tomēr nav noslēpums, 
ka tās darbība neaprobežojās ar «politiski šaubī-
gu» cilvēku tvarstīšanu vien. Iestādes darba lauks 
bija ļoti plašs, un viens no uzdevumiem bija cīņa 
ar kontrabandu. Lai arī šis VDK virziens ir pētīts 
krietni mazāk, tās aktivitāte kontrabandas jomā 
vismaz dažos aspektos neatpalika no politisko 
«noziedznieku» ķeršanas. 

No 1981. līdz 1986. gadam Latvijas PSR VDK iz-
meklēja 13 politiskās krimināllietas (par «pretpa-
domju aģitāciju un propagandu» un par «apzināti 
nepatiesiem izdomājumiem», kas «diskreditē pa-
domju valsts un sabiedrisko iekārtu») un vēl vienā 
gadījumā palīdzēja Baltkrievijas PSR kolēģiem at-
klāt kāda padomju armijā iesaukta latviešu puiša 
«pretpadomju aģitāciju». Tātad kopumā — vismaz 
14 politiskās lietas. Savukārt par ekonomiska rak-
stura noziegumiem (kontrabanda, «spekulācija», 
«nelikumīgas valūtas operācijas» u. tml.) minētajā 
laikaposmā izmeklētas deviņas krimināllietas. Tā-
tad politisko lietu bijis vairāk. 

Bet, salīdzinot šajās lietās arestēto cilvēku skai-
tu, proporcija ir tieši pretēja. Politiskajās lietās 
LPSR VDK kopumā bija arestējusi 18, bet ekono-
misko krimināllietu ietvaros — 53 cilvēkus. Un to 
lielākā daļa (to skaitā viens muitnieks un viens 
milicis) bija iesaistīti tieši kontrabandas nozie-

gumos. Jāpiebilst, ka politiskā ziņā šī ļaužu gru-
pa vismaz ārēji bija režīmam lojāla, bet, kā tolaik 
mēdza teikt, «mācēja dzīvot». 

PSRS laika kontrabandas patiesos apjomus va-
ram lēst tikai aptuveni. Atšķirībā no politisko re-
presiju upuriem kontrabandisti un «farcovščiki» 
savā pieredzē ar plašāku auditoriju ir dalījušies 
reti un maz, informācijas avoti tāpēc ir ierobežoti. 
Diezgan daudz ziņu par kontrabandas veidiem un 
apjomiem var atrast VDK krimināllietās. Taču ne 
jau visus kontrabandistus «modrie orgāni» notvē-
ra, gluži otrādi, domājams, vairums kontrabandas 
gadījumu līdz kriminālizmeklēšanai nemaz neno-
nāca — par tiem neuzzināja vai tos «piesedza». 

Kas veda?
20. gs. 50. gadu otrajā pusē un sevišķi 60. ga-

dos starp Padomju Savienību un tā sauktajām 
kapitālistiskajām valstīm arvien aktīvāk attīstījās 
tirdznieciskie kontakti. Tad Rietumu trimdas lat-
vieši, iepriekš saņemot PSRS vīzu, jau drīkstēja 
ierasties Rīgā. Bet dažās lielajās PSRS pilsētās pat 
parādījās ārzemju tūristi.

Padomju pilsoņiem radās iespēja laiku pa lai-
kam iedzīvoties dažādos «pūstošo kapitālistu» 
labumos. Vieni centās no ārzemju tūristiem ie-
mainīt vai nopirkt apģērba gabalus vai suvenīrus, 
citiem ārzemēs dzīvojošie radi sāka sūtīt paciņas 
ar dažādām mantām. Bet tie nedaudzie, kam pa-
laimējās nokļūt viņpus dzelzs priekškaram, no-
teikti centās no ārzemēm kaut ko atvest. 

No preču aprites kvantitatīvā viedokļa tie bija 
sīkumi. Lielāko kontrabandas preču daļu no ār-
zemēm atgādāja jūrnieki — viena no tām retajām 
ļaužu kategorijām, kas pēc rūpīgas iepriekšējas 
atlases ne tikai regulāri drīkstēja braukt uz ār-
zemēm un atpakaļ, bet kuras rīcībā bija arī liels 
transporta līdzeklis. Uz kuģa varēja noglabāt 
krietni vairāk preču, nekā tika fiksēts kuģa do-
kumentos. Kontrabandisti izmantoja satiksmi 
caur trim neaizsalstošajām Latvijas jūras ostām, 
no kurām Rīga un Ventspils arī okupācijas gados 
darbojās kā tirdzniecības ostas.

Protams, uz ārzemēm palaikam brauca gan 
ievērojami sportisti, gan kultūras un zinātnes 
darbinieki, gan dažādu kalibru komunistiskās 
partijas darbinieki. Tomēr viņu vizītes notika sa-
līdzinoši retāk un laika ziņā bija īsas (izņemot 
diplomātus un izlūkdienesta darbiniekus, parti-
jas nomenklatūru), savukārt iespējas ievest pa-
domijā importa preces bija ierobežotas — ne au-
tobusā, ne lidmašīnā, ne rokas bagāžā nevarēja 
nobēdzināt tik daudz labumu kā veselā kuģī. 

Vairumā gadījumu kontrabandas procesos 
bija iesaistīts nevis viens jūrnieks, bet gan ievē-
rojama komandas daļa (ja ne visa kuģa koman-
da). «Kooperācija» ļāva gan nogādāt uz kuģa 
lielāku preču apjomu, gan arī plašāk izmantot 
visus iespējamos kuģa kaktus mantu nobēdzi-
nāšanai. Uzņēmīgākie pat pamanījās uz kuģa 
veikt nelielus remontdarbus, kuru faktiskais 
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maksāja aptuveni 120  rubļu, kas līdzinājās pa-
domju strādnieka vidējai mēnešalgai. Pilns džin-
su kostīms — trīs reizes dārgāk. Par efektīgām un 
spilgtām firmas zīmēm (Montana skaitījās ļoti vēr-
tīgs zīmols) no padomiskās vienmuļības izmocīta 
PSRS iedzīvotāja nereti varēja «noplēst» krietni 
palielu summu pat par vienu apģērba gabalu.

Vēl viena pieprasīta kontrabandas preču gru-
pa bija Rietumos vai Japānā ražota audiotehni-
ka (magnetofoni, radioaparāti, skandas u. tml.). 
To noslēpt uz kuģa un ievest bija grūtāk, tādēļ 
ārzemju audiotehnikas cenas Padomju Savienī-
bā bija ļoti augstas. Japāņu kasešu magnetofons 
maksāja vairākus simtus vai pat tūkstoti rubļu, 
un tādu naudu kurš katrs PSRS pilsonis sakrāt 
nemaz nevarēja.

Mūzikas cienītāju vidū gaidītas bija ārzemju 
skaņuplates. 70.—80. gados Rietumu mūziķu al-
bumus pamazām sāka izdot vietējā firma Melo-
dija, tomēr tās izdotās plates nevarēja salīdzināt 
ar importa oriģināliem ne tikai kvalitātes atšķi-
rību dēļ (Melodijas plates nemaz nebija sliktas). 
Pirmkārt, Rietumu oriģināls zinātāju aprindās 
vienmēr tika vērtēts krietni augstāk. Otrkārt, 
Melodijas skaņuplašu ar ārzemju grupu ierak-
stiem visiem gribētājiem nepietika. Un, treškārt, 
ja partijas priekšniecība atzina, ka pankroks ir 
padomju cilvēkam kaitīgs, tad Melodija pankro-
ka albumus neizdeva, un vienīgā iespēja tikt pie, 
piemēram, Sex Pistols plates, bija sadabūt to no 
Rietumiem.

Pārsvarā kontrabandas ceļā centās ievest ma-
zāka izmēra preces, kuras bija vieglāk noslēpt un 
ātrāk pārdot, piemēram, Rietumos ražotas sud-
raba ķēdītes un citus greznuma priekšmetus. Lai 
arī tādas pašas sudraba ķēdītes izgatavoja juve-
lieri Padomju Savienībā, padomju cilvēkam im-
porta prece skaitījās nesalīdzināmi lielāks «šiks» 
nekā vietējā ražojuma manta.

70.—80. gadu bērni noteikti atceras arī importa 
košļājamās gumijas. Veikalos tādu vienkārši ne-
bija (tās parādījās tikai 80. gadu beigās). Ja vien 
rados nebija kāds jūrnieks, kurš reizēm atveda 
kādu paciņu ar importa košļenēm, tad vienīgā ie-
spēja bija caur pazīšanos atrast kādu nelegālu im-
porta mantu tirgotāju, kuram par vienu košļeņu 
paciņu nācās samaksāt ievērojami lielāku sum-
mu, nekā tā maksāja ārzemēs. Bija jau veikalos 
arī igauņu Kalev košļenes, taču padomju bērna 
acīs tās principā nebija konkurētspējīgas.

Smieklīgi atcerēties, bet pat parastus plastikāta 
maisiņus ar krāšņām reklāmām padomju cilvēki 
glabāja gadiem un izmantoja tikai sevišķos gadī-
jumos.

Tik lielu homo sovieticus pietāti pret ārzemju 
precēm un vēlmi par tām maksāt vairākas reizes 
lielākas summas nekā par pašmāju ražojumiem 
noteica divi apstākļi. Pirmkārt, PSRS pastāvīgā 
dažādu preču deficīta dēļ arī vietējos ražojumus 
bieži nevarēja dabūt. Un, otrkārt, padomju preču 
kvalitāte lielākoties bija slikta, ar brāķi. Tā izvei-

dojās  situācija, ka jebkura no ārzemēm ievesta 
prece padomijā «automātiski» kļuva ļoti piepra-
sīta un salīdzinoši viegli pārdodama par augstu 
cenu. Paradoksāli, bet «komunisma cēlāji» Pa-
domju Savienībā bija radījuši maksimāli pievil-
cīgu augsni gandrīz jebkādu preču kontrabandai.

Ko izveda?
Lai Rietumos varētu nopirkt preces un vest uz 

Padomju Savienību, bija nepieciešama nauda jeb 
«starta kapitāls». PSRS jūrnieki par ārzemju rei-
siem gan saņēma lielākas algas nekā krastā strā-
dājošie, taču ar šo naudu biznesa izvēršanai bija 
par maz. Talkā nāca «sociālistiskā īpašuma izlau-
pītāji» — PSRS iedzīvotāji zemo atalgojumu kom-
pensēja ar to, ka no darba ņēma un nesa prom 
gandrīz visu, ko bija iespējams izmantot māj-
saimniecībā. Bet to, kam mājās pielietojuma ne-
bija, mēģināja pārdot «no rokas». Šāda veida dar-
bības pārsvarā arī nodrošināja «starta kapitālu» 
kontrabandai.

Viens no kontrabandistu ienākumu avotiem 
bija rūpnieciskā sudraba izvešana uz ārzemēm. 
Nereti tie, kam darbavietā bija piekļuve sudra-
bam, to zaga un nodeva kontrabandistiem. Jūr-
nieki sudrabu ārzemēs pārdeva un par iegūto 
naudu iegādājās džinsus, plates, magnetofonus, 
košļājamās gumijas u. c. vešanai uz dzimteni.

Vēl viens kontrabandistu ienākuma avots bija 
senu monētu izvešana no Padomju Savienības 
un to pārdošana. Pārsvarā Rietumos bija pie-
prasījums pēc cara laika naudas un 20.—30. gadu 
Latvijas latu monētām, cieņā bija arī senāki ap-
balvojumi (Krievijas impērijas ordeņi) un antik-
vāri priekšmeti. 

Likumsakarīgi, ka kontrabandisti nelegāli izve-
da arī krievu degvīnu un melnos ikrus, ar tiem va-
rēja labi nopelnīt. Ar šņabi līdz Gorbačova valdī-
šanas posmam problēmu nebija, taču melnie ikri 
pašā Padomju Savienībā bija deficīts. Lai tos dabū-
tu, bija nepieciešama nopietna pazīšanās jeb blats. 

Ir ziņas, ka Rietumu fotogrāfu vidū iecienīti bi-
juši PSRS ražotie fotoaparāti Lomo un Zenit, sa-
vukārt kolekcionāru aprindās diezgan pieprasī-
tas bijušas PSRS rubļu jubilejas monētas. Tāpēc 
izveda gan vienus, gan otrus. 

Bizness un peļņa
Kontrabandisti, kas veda no ārzemēm mantas 

vairumā un šo nodarbi bija izvērsuši profesio-
nālā līmenī, paši ar tirgošanu vairumā gadījumu 
nenodarbojās, bet ievestās preces pārdeva tālāk 
dažādiem nelegāliem uzpircējiem jeb tā saukta-
jiem farcovščikiem, kas iegūtās importa man-
tas tālāk realizēja mazumtirdzniecībā, pārsvarā 
«melnajā tirgū».

Visi riski, kas bija saistīti ar Rietumu labumu 
nelegālu ievešanu, tikai paaugstināja to cenu. 
Kāda bija peļņa, kuras dēļ cilvēki sevi pakļāva 
tādam riskam? Tā bija atkarīga no apjoma  — jo 
vairāk preču izdevās atvest un pārdot, jo lielāki 

mērķis bija dažādu slēptuvju izveide.
Ierīkot kuģī slēptuves un piekraut tās ar Rietu-

mu mantām spēja tikai darbīgākie un strādīgākie, 
jo tiešo jūrnieka pienākumu veikšana netika at-
celta. Var minēt raksturīgu iezīmi: tos, kurus pie-
ķēra kontrabandā, kuģniecības vadība nereti rak-
sturoja kā labus speciālistus, daži par savu darbu 
iepriekš bija saņēmuši pat apbalvojumus, pateicī-
bas rakstus, prēmijas un goda nosaukumus. 

Fragmenti no kontrabandā apsūdzēto jūrnieku 
raksturojumiem: «Parādījis sevi kā zinošu, centī-
gu vadītāju. Piemīt liela atbildības sajūta par uz-
ticēto darbu. Ar uzmanību izturas pret pārvadā-
jamo kravu. Visus kravas dokumentus noformē 
savlaicīgi un bez kļūdām.» Vai arī: «Parādījis sevi 
kā labu speciālistu. Labi prot savu darbu, pilda 
savus pienākumus. Komunistiskā darba triecien-
nieks. Par teicamu darbu kuģa administrācija viņu 
vairākkārt apbalvojusi.» Kontrabandistu vidū trā-
pījās pat daži kuģu partijas organizācijas sekretāri. 
Protams, bija arī tādi, kas izvairījās no piedalīša-
nās «sabiedriskajā darbā» un nebija «komunistis-
kā darba trieciennieki», taču fakts, ka starp kon-
trabandistiem bija tādi, ko propaganda bija cēlusi 
citiem par paraugu, ir būtisks un zīmīgs.

1981.  gadā kuģa Ingur apkalpe Kubā palīdzē-
ja dzēst ugunsgrēku uz kāda vietējā kuģa. Kubas 
varas iestādes jūrniekiem izteica pateicību un iz-
sniedza atzinības rakstu. Par ekipāžas nesavtīgo 

palīdzību degošā kuģa dzēšanā rakstīja tā laika 
prese — tas bija arī «visu zemju proletāriešu» so-
lidaritātes uzskatāms piemērs. Taču, kad Ingur at-
griezās Rīgas ostā, izrādījās, ka kuģis ir pilns ar 
kontrabandas precēm, bet preses un «brālīgās 
Kubas» slavētie jūrnieki ir parasti kontrabandisti.

Ko ieveda?
Preču sortiments, ko kontrabandas ceļā ieve-

da Padomju Savienībā, būtiski atšķīrās no tā, ko 
kontrabandisti centās ievest citās valstīs. Rietum-
valstīs problēmu radīja narkotiku un ieroču kon-
trabanda, savukārt padomijā kontrabandisti vai-
rumā gadījumu ieveda tādas preces, kuras otrpus 
dzelzs priekškaram jebkurš cilvēks brīvi varēja 
nopirkt tuvējā veikalā.

Lai cik dīvaini izklausītos, Padomju Savienī-
bā no Rietumiem 80. gadu pirmajā pusē un vidū 
visvairāk ieveda sintētiskos sieviešu lakatiņus, 
turklāt lielos daudzumos. Pieprasījums pēc tiem 
acīmredzot bija ievērojams, ja reiz lakatiņus veda 
un pārdeva, nopelnot tūkstošos rubļu rēķināmas 
summas. Droši vien sava loma bija arī tam, ka la-
katiņus atšķirībā no lielākiem priekšmetiem va-
rēja salīdzinoši viegli noslēpt.

Netrūka džinsu (un ne tikai) apģērbu: tolaik 
Rietumos džinsi skaitījās ikdienas vai pat dar-
ba tērps, Padomju Savienībā tiem bija luksusa 
preces statuss. Pērkot «no rokas», džinsu bikses 
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bija ieņēmumi. Saprotams, arī indivīds, kas no 
ārzemju ceļojuma atveda liekus džinsus, kurp-
ju pāri vai japāņu magnetofonu, varēja nopelnīt. 
Taču guvums aprobežojās tikai ar dažiem sim-
tiem, labākajā gadījumā pāris tūkstošiem rubļu 
(līdz pat 80.—90.  gadu mijas inflācijai tā nebija 
maza summa).

Tomēr vislielāko apgrozījumu panāca jūrnie-
ki. Gadījumos, kad kontrabandā bija iesaistīju-
sies vismaz daļa no kuģa ekipāžas, kopējās ie-
spējas pieauga gandrīz ģeometriskā progresijā. 
Klīda runas, ka daļai jūrnieku tieši kontrabanda 
bija īstais pamatdarbs, un veiksmīgāko personu 
ienākumi vedina domāt, ka šīs runas atbildušas 
realitātei. No vairākām 80. gadu krimināllietām 
redzams, ka bija jūrnieki, kas apgrozīja desmi-
tos un pat simtos tūkstošu rubļu mērāmas sum-
mas — tāda nauda caurmēra padomju cilvēkam 
pat sapņos nerādījās. Protams, maksāt vajadzē-
ja gan tiem, no kā ieguva «starta kapitālu», gan 
muitniekiem, gan citu iestāžu darbiniekiem, lai 
tie ievedamās mantas uz robežas «nepamanītu» 
un «neatrastu». Taču arī pēc šiem izdevumiem 
jūrnieku rīcībā joprojām palika solīdas summas.

80.  gadu VDK izmeklētajās krimināllietās par 
kontrabandu nav atrodami nekādi politiski mo-
tīvi, norādīta tikai kāre gūt peļņu, kā formulēts 
apsūdzības rakstos, «iedzīvošanās nolūkā». Taču 
impērijai bija būtiski atsaukties arī uz ideoloģi-
ju, tāpēc atsevišķos gadījumos krimināllietām par 
kontrabandu centās piešķirt politisku nokrāsu.  

Piemēram, lietu izskatīšanā tiesā bez prokuro-
ra varēja piedalīties arī «sabiedriskais apsūdzē-
tājs». Tam parasti vajadzēja būt kādam «vienkār-
šās tautas» vai «darba kolektīva» pārstāvim, un 
tas izteica kopējo «sabiedrības nosodījumu» par 
apsūdzēto darbībām. 

«Mantu vākšana tiesājamiem izrādījās svarīgā-
ka nekā godīgums, taisnīgums. Tiesājamie noni-
cināja Konstitūcijas noteikumus un komunisma 
cēlāju kodeksu. Smagais noziegums ir izsaucis 
citu Latvijas jūras kuģniecības ekipāžu locek-
ļu dusmas. Latvijas jūras kuģniecības kolektīva 
vārdā lūdzu tiesu piespriest tiesājamiem bargu, 
bet taisnīgu sodu.» Šādus patosa pilnus vārdus 
1982.  gada beigās kādā no krimināllietām par 
kontrabandu teica nevis prokurors, bet tieši «sa-
biedriskais apsūdzētājs». 

Cik lielas «dusmas» šī kontrabandas prāva pa-
tiesībā izsauca pārējo Latvijas jūras kuģniecības 
ekipāžu locekļos, vislabāk liecina fakts, ka jau nā-
kamajā gadā VDK nācās izmeklēt jaunu kontra-
bandas lietu, kurā bija iesaistīti nu jau citi Latvijas 
jūras kuģniecības jūrnieki. Un tā gadu no gada.

Homo sovieticus gūstā
Taisnības labad jāteic, ka arī sportisti, kuri 

PSRS izlasēs brauca uz mačiem ārzemēs, tur sa-
pirkto pēc atgriešanās mājās pārdeva par bargu 
naudu. Galu galā, pat partijas «nomenklaturš-
čiki» no ārzemju komandējumiem pārbrauca ar 

importa precēm un nesatraucās, vai tādējādi ne-
kaitē marksisma-ļeņinisma ideoloģijas priekš-
rakstiem. Praktiskajā dzīvē materiālās intereses 
un apsvērumi arī Padomju Savienībā izkonkurēja 
visus idejiskos aizliegumus. Tikai par to skaļi ne-
runāja. 

Tiesa, tā dēvētā «sociālistiskā īpašuma izlaupī-
šana», kas nozīmēja apsviedīgu cilvēku centienus 
tikt pie turības padomju likumos aizliegtā vei-
dā, bija gandrīz vai galvenais motīvs, kas atklā-
ti parādījās detektīvžanra kinofilmās un litera-
tūrā. Biežāk sastopamais sižeta pavediens šādos 
darbos skāra t. s. spekulantus un valsts mantas 
piesavinātājus, bet ārzemju preču kontraban-
disti parasti tika attēloti kā spiegi vai vismaz kā 
lētticīgi un alkatīgi Rietumu imperiālistu aģenti. 
Laikiem mainoties, 80. gadu nogalē publicētajā 
Andra Kolberga romānā ar zīmīgo nosaukumu 
Nekas nav noticis pirmo reizi atklājās, cik dziļi pa-
domju sabiedrībā pat gluži sadzīviskā līmenī bija 
iesakņojusies dubultā morāle.

Plaša patēriņa preču kontrabanda Padomju Sa-
vienībā bija tikai tās absurdās ekonomiskās, so-
ciālās un politiskās sistēmas likumsakarīgas se-
kas. Par šīs sistēmas «efektivitāti» liecināja fakts, 
ka padomijas iedzīvotāji par visvērtīgākajiem uz-
skatīja tieši to valstu ražojumus, kuras Komu-
nistiskā partija bija pasludinājusi par galvena-
jām PSRS ienaidniecēm. Tā bija viena no absurda 
realitātē dzīvojošo homo sovieticus apziņas šķaut-
nēm. Jo gan kontrabandas vedēji, gan tās pircē-
ji (vismaz vairums no viņiem) 1. maijā1 un 7. no-
vembrī2 paklausīgi gāja demonstrācijās, «darba 
kolektīvu sanāksmēs» atkārtoja bezjēdzīgus pro-
pagandas štampus, par kuriem paši pie glāzītes 
stāstīja anekdotes. Muitas, kuģniecības u. c. in-
stitūciju vadītāji regulāri ziņoja «uz augšu» par 
pieņemtajiem «mēriem» cīņā ar kontrabandu un 
par kārtējiem «sasniegumiem» cīņā ar kontraban-
distiem. Vienlaikus tie paši cilvēki nelaida garām 
iespēju iegādāties «Rietumu imperiālistu» preces.

Arī mūsdienu Latvijā augsti priekšnieki runā 
par godīgumu un morālām vērtībām un nelaiž 
garām iespēju «apgūt» valsts līdzekļus. «Vienkār-
šie mirstīgie» savā pulciņā lamā to pašu augsto 
priekšniecību, taču tās klātbūtnē klusē kā ūdeni 
mutē ieņēmuši. Visnotaļ populāri ir sūkstīties par 
valsts apzagšanu un vienlaikus censties izvairī-
ties no nodokļu maksāšanas, nesaskatot šeit lo-
ģisku pretrunu. Pēc komunistu režīma politiskā 
un ekonomiskā sabrukuma homo sovieticus duālā 
apziņa nekur nav pazudusi. Ê

1 1. maijs — «darbaļaužu starptautiskā solidaritātes 
diena» PSRS pastāvēšanas laikā bija vieni no 
galvenajiem komunistiskās propagandas svētkiem.
2 7. novembris — «Lielās oktobra sociālistiskās 
revolūcijas» gadadienu Padomju Savienībā 
svinēja par godu boļševiku organizētajam valsts 
apvērsumam Krievijā 1917. gada 7.—8. novembrī 
(pēc vecā stila 25.—26. oktobrī).
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vēsture

Vēl nesen tie bija lauku zemākā aristokrātija 
un privileģēts vidusslānis starp vācu kungiem un 
nevācu zemniekiem, bet šodien viņi ar latviešiem 
izcīna savu pēdējo, bezcerīgo cīņu par pastāvē-
šanu. Aizvien biežāk tos izstumj no savām dar-
bavietām — dzirnavām, krogiem, darbnīcām un 
rakstāmistabām; palīdzēt paši sev viņi nevar, jo 
tiem nepiemīt kopības apziņa un laukos tos uz-
lūko kā ārzemniekus.  

Šādi laikraksts Rigasche Rundschau 1878. gadā 
aprakstīja vienas Baltijas iedzīvotāju grupas — 
mazvāciešu jeb Baltijas vāciešu zemākā sociālā 
slāņa — stāvokli. Tai savulaik bija īpaša vieta lau-
ku sabiedrībā, bet 20. gadsimtā tā jau bija kļuvusi 
par aizmirstības upuri.

Šīs kārtas veidošanās Baltijas reģionā sākās ap 
16. gadsimtu. Liela mazvāciešu daļa ieradās no 
Prūsijas, tādēļ latviešu vidū iesakņojās apzīmē-
jums «prūši», tā nošķirot jaunatnācējus no Baltijas 
vāciešiem — kungiem. Apmetoties laukos, iebrau-
cēji un to pēcteči 18. un 19. gadsimtā pievērsās 
amatiem, kas nebija saistīti ar zemkopību; tie bija 
kalēji, amatnieki, ratnieki, muižu kalpotāji, skrī-
veri, tirgotāji, krodzinieki, dārznieki. Sociālā ziņā 
mazvācieši atradās «pa vidu» starp sabiedrības 
eliti — muižniecību — un tautu, un tieši šis starp-
stāvoklis kļuva par viņu likteņa veiksmi un lāstu 
vienlaikus. Valoda un etniskā izcelsme tos saistīja 
ar Baltijas vācu eliti, sociālais statuss tos pietuvi-
nāja latviešu zemniekiem, un galu galā mazvācie-
ši nebija piederīgi ne vieniem, ne otriem. Plūstoša 
bija pat viņu reliģiozitāte — dzīvojot luterāņu ap-
vidos, viņi nereti kļuva par katoļiem. 

Baltijas vācu elite lielākoties norobežojās no 

mazvāciešiem, neuzskatīja viņus par savējiem, 
jo muižnieku nacionālā apziņa bija cieši saistīta 
ar kārtas piederības apziņu. Mazvācieši savukārt 
jutās pārāki par latviešiem, tāpēc abu starpā pa-
stāvēja spriedze. 

Mazvāciešu savdabīgais liktenis ir pelnījis 
biežāku atcerēšanos, un šīs kopienas vēsture ir 
liecība arī tam, ka priekšstats par latviešiem kā 
zemniekiem un vāciešiem kā kungiem nav vispā-
rināms, ka sociālā realitāte bija daudzveidīgāka, 
nekā par to ļauj domāt Baltijas kārtu sabiedrības 
iedibinātie stereotipi. Tas paver arī plašāku ieska-
tu etniskās asimilācijas un migrācijas daudzvei-
dīgajos scenārijos Latvijas vēsturē 19. un 20. gad-
simta mijā.

Visnepatīkamākā «klase»?
1841. gadā vācu ģeogrāfs Johans Georgs Kols 

(1808—1878) savā Krievijas ceļojuma aprak- 
stā spriedumos par Baltijas provincēm raksturo-
jis arī mazvāciešus. Kols nošķīra mazvāciešus no 
«īstajiem vāciešiem» un aplūkoja viņus līdzās ci-
tai grupai — pusvāciešiem, kas Latvijas kultūras 
vēsturē labāk pazīstami kā kārkluvācieši. Minē-
dams, ka mazvāciešus dēvē arī par «vācu ļaudīm», 
Kols viņu atrašanos Baltijā skaidroja ar muižnie-
ku veicināto ekonomisko migrāciju un latviešu 
palikšanu pie zemkopības. Šie vācu ļaudis, viņa-
prāt, veido «visnepatīkamāko zemes iedzīvotāju 
klasi», kas pret latviešiem, igauņiem izturas ar 
īpašu augstprātību un savām vācu asinīm pievērš 
lielāku uzmanību nekā vecie baroni saviem cilts-
rakstiem. Starp tiem daudz klaidoņu un likum-
pārkāpēju, arī musinātāju uz dumpošanos un ne-
mieru līderu. «Dižciltīgo kungu un īsto latviešu 
niknums ir vienādi liels pret šiem vācu ļaudīm, 
kuri ir iespiedušies vidū starp abiem,» rezumēja 
Kols, «un tomēr tie nevar no viņiem atbrīvoties.»

Kola izteikumi ir tipiski toreizējam laikmetam. 
Vispirms viņš piemin īstos vāciešus un īstos lat-
viešus, kuriem pretī mazvācieši līdz ar kārkluvā-
ciešiem veido savdabīgu pāri, kas pārstāv «neīs-
to» Baltijas sabiedrības daļu — galvenokārt tieši 
ar to, ka atrodas uz robežas starp dominējošo 
un pakļauto kārtu, un ar to, ka apvieno abu kār-
tu īpatnības. Arī turpmākajos apcerējumos par 
mazvāciešiem tiek veidoti negatīvi stereotipi — 
mazvācieši pieder pie tām grupām, kas Latvijas 
negatīvo etnisko stereotipu vēsturē, ja tāda tik-
tu sarakstīta, ieņemtu galveno vietu. Visbeidzot 
— Kola vērojumi ir skats no malas, tāpat gandrīz 
visi citi autori, kuri raksta par šo etnisko grupu, 
paši tai nepieder. Tāpēc no presē un daiļliteratūrā 
publicētajiem vērojumiem droši varam spriest ti-
kai par sabiedrības attieksmi un tās priekšstatiem 
par mazvāciešiem. 

Gan vācbaltiešu, gan latviešu publiskajā telpā 
mazvācieši bija aizmirsti jau 19. gadsimta otrajā 
pusē; ja arī par tiem tika runāts, tad paskaidro-
jot, kas tieši ar šo jēdzienu tiek saprasts. Nereti 
jēdzienam pievienots apzīmējums «tā sauktie». Šī 
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neadekvāti lielu uzmanību, ka gribot negribot 
raisa uzjautrinājumu citos. 

Taču lauku sabiedrības modernizācija, latvie-
šu ekonomiskā augšupeja un nacionālās apziņas 
nostiprināšanās pamazām veicināja mazvācie-
šu ambīciju vājināšanos un pieaugošu asimilāci-
ju latviešos. Vēstures paradokss — šī asimilācija 
norisinājās vienlaikus ar bieži apspriesto latviešu 
pārvācošanos. 

Noslīkuši latviešu tautībā 
Lai gan 19. un 20. gs. sākuma literatūrā mazvā-

ciešu tēli sastopami salīdzinoši bieži, preses slejās 
ap šo pašu laiku uzvirmo diskusijas par mazvā-
ciešu bojāeju asimilācijas rezultātā. Šīm disku-
sijām bija plašāks konteksts. Pašā 19. gs. izskaņā 
latviešu sabiedrībā sāka izplatīties idejas par to, 
ka vācbaltiešu kopienas dienas ir skaitītas. Viens 
no pazīstamākajiem apcerējumiem, kurā tās iz-
tirzātas, ir Andrieva Niedras (1871—1942) eseja ar 
izsmeļošo nosaukumu Morituri (nāvei nolemtie — 
latīņu val.). Minēto noskaņojumu īpaši ietekmēja 
pieaugošā rusifikācija, kuras iespaidā aizvien vai-
rāk vācbaltiešu pameta Baltiju un devās uz Vāci-
ju, un reālāka sāka šķist vācbaltiešu izzušana pār-
krievošanās ceļā. Taču izskanēja arī, ka vācbaltieši 
varētu asimilēties starp latviešiem, un mazvācie-
šu liktenis te noderēja kā spilgts piemērs.

«Ka arī vācieši pāriet latviešos, to katrs mūsu 
Baltijas tautu sadzīves uzmanīgs aplūkotājs va-
rēja un vēl var ievērot. Kur gan palikuši tie vācu 
muižkungi, skrīveri, melderi, tirgoņi, krodzinieki, 
amatnieki un pat «skolmeisteri», kurus agrāk tik 
bieži uz laukiem sastapa? Tie tagad it kā izzuduši 
un tikai vēl retumis sastopami,» 1901. gadā atzī-
mēja laikraksts Balss, kura ilggadējais redaktors, 
viens no latviešu nacionālās atmodas līderiem 
Aleksandrs Vēbers (1848—1910) pats bija cēlies 
no vācu ģimenes. Tika novērots, ka mazvācieši 
ir «noslīkuši latviešu tautībā». «Pēdēji vairs it ne 
caur ko neizšķiras no apkārtnes latviešiem nedz 
savā dzīvē, nedz savā valodā, nedz savās ierašās. 
Dažs labs varbūt pie gadījuma vēl atminas sa-
vas agrākajas tautības, it sevišķi pie alus glāzes, 
un tad lepni piesit pie krūtīm «ich bin ein deutscher 
Mann!»1, bet šīs atmiņas ir gan viss un vienīgais, 
kas atgādina viņa vācu tautību.»

Asimilācija tika skaidrota gan ar jauktajām lau-
lībām, gan ar sabiedrības modernizāciju, kuras 
kontekstā mazvācieši tika uzlūkoti kā pagātnes 
palieka. «Asimilēšanās princips kļuvis tik vispā-
rīgs, ka tautības izšķirība starp «mazvāciešiem» 
un latviešiem dien’ pakaļ dienai sāk vairāk izzust 
— pēdējai tautībai par labu,» 1904. gadā rakstīja 
laikraksts Baltijas Vēstnesis. Un paskaidroja: «Ta-
gad vairs nav nekāds retums, ka «mazvācieši» 
lasa latviskus laikrakstus, ka «mazvāciešu» bērni 
noklausās latviešu dievvārdos baznīcā, ka bieži 
caur saprecēšanos ar latviešu ģimenēm, tā sa-
kot, pilnīgi pārlatviskojas.» Laikraksts Dzimtenes 
Vēstnesis 1909. gadā savukārt norādīja uz samērā 

izplatīto priekšstatu, ka mazvācieši regulāri cieš 
konkurencē ar latviešiem un «nevarot pastāvēt 
sacensībā pret latviešiem tādēļ vien, ka viņu pašu 
tautības lielmaņi dodot attiecīgās reizās priekš-
roku latviešiem, jo šie raug’ strādājot lētāk un 
mākot kungiem pat labāk roku pabučot», turklāt 
«latvieši esot caurcaurīm pieticīgāki un censīgā-
ki ļaudis, kuri pircējus, pastellētājus un dienesta 
kungus vai vilktin pievelkot». 

No laikabiedru spriedumiem nojaušams, ka 
mazvāciešu asimilāciju Baltijas vācu elite ne-
uztvēra kā zaudējumu, nedz arī latvieši — kā 
ieguvumu. Dominēja vienaldzība, par kuru žēlo-
jās paši mazvācieši. Viens no viņiem vēstulē, kas 
1909. gadā iesūtīta prokrieviskajam Rīgas vācu 
laikrakstam Düna-Zeitung, uzsvēra, ka būtu vē-
lams, lai «mazais vācu vīrs sāktu ticēt, ka viņam 
ir atbalsts un piederība vācu pusē». «Kurpretim 
tagad, tas ir, līdz šim viņš ir stumdīts šurpu tur-
pu starp dažādām strāvām. Labāk situētie vācieši 
ir tikpat maz rūpējušies par viņiem, cik latvieši, 
krievi un citi — tos ievērojuši. Jo taisnība ir tam, 
ko saka latvieši, — ka mazais vācietis ir politikā 
palicis tālu iepakaļ latvietim, lielā brāļa aizmirsts, 
latviešu izsmiets, kļuvis truls un neuzticīgs.»

Gadsimtu mijas presē lasāmo retoriku un at-
tieksmi pret mazvāciešiem raksturo pesimisms: 
gan latvieši, gan Baltijas vācieši viņus uztver kā 
savdabīgu robežgrupu, kura, kā varētu domāt, 
nevienam nav vajadzīga — un pati sevi tieši tādēļ 
labprāt ir gatava padarīt par upuri. Šāda attiek-
sme nacionālo ideju un cīņu laikmetā bija lo-
ģiska: ļaudis, kas zaudējuši nacionālo apziņu, ir 
zaudējuši arī jebkuras citas stabilas vērtības savā 
dzīvē. Mūsdienu kultūras studijās aktualizētie 
pētījumi par nacionālo indiferenci un dažādām 
jauktām robežgrupām Austrumeiropā bez no-
teiktas nacionālās piederības varētu būt noderī-
gi arī mazvāciešu vēstures izpratnē. 19. gs. beigās 
viņi tika uztverti kā cilvēki bez nacionāla pama-
ta zem kājām, bez piederības kādai no dominē-
jošām tautām, līdz ar to arī vismaz līdz zināmai 
robežai — kā morāli sakropļoti, nepilnīgi cilvēki. 
Vispārējā attieksme pret mazvāciešiem bija šāda, 
līdz to pavisam negaidītā virzienā pavērsa 1905. 
gada revolūcija. 

Vāciskuma nostiprināšanas iecere
Ar varmācību saistītās revolucionārās nori-

ses vāciešu vidū raisīja pieaugošu neuzticību 
latviešiem, un Baltijas vācu elitei lika atcerēties 
par mazvāciešu eksistenci. Uz īsu brīdi šķita, ka 
ilgi atstumtie un ignorētie tautieši beidzot būs 
atraduši savu vietu starp Baltijas vāciešiem. Pēc 
dažiem gadiem aktuālas kļuva idejas par vienotu 
Baltijas vācu kopienu — nu jau nacionālā, ne vairs 
kārtas nozīmē, tāpat tika debatēts par Krievijas 
vāciešu apvienošanos. Baltijas provincēs dibinā-
ja vācu biedrības, un vispārējais noskaņojums 
vedināja uz domām par vāciešu turēšanos kopā, 
lai novērstu revolūcijas notikumu atkārtošanos. 

nianse norāda uz to, ka mazvācieši nebija kopie-
na, kas pati sevi apzinātos kā vienotu grupu un 
sevi šādi dēvētu. Savukārt vācbaltiešu elites vidū 
izplatīts bija maldīgs priekšstats (tas pārceļojis arī 
uz dažiem latviešu aprakstiem), ka mazvācieši un 
kārkluvācieši ir viens un tas pats. 

Liecības literatūrā
Kārtu sabiedrības iedibinātais priekšstats par 

to, ka latvieši ir zemnieki, savukārt vācieši — 
kungi (vai plašākā nozīmē — visi, kas piederīgi 
intelektuālajai un ekonomiskajai elitei), 19. gs. 
pakāpeniski kļuva par anahronismu. Taču laika-
biedru vidū šie priekšstati turpināja dzīvot, par 
spīti sociālajām pārmaiņām. Augusts Deglavs 
(1862—1922) kādai no romāna Rīga varonēm lika 
teikt: «Dievs pats ir to paredzējis, kuriem būs būt 
kungiem un vāciešiem un kuriem atkal bauriem 
un latviešiem. Kas pret šo kārtību uzstājas, kas 
viņu mēģina sajaukt un grib, lai visi jaucas viens 
caur otru, tad tāds noziedzas pret Dieva prātu.» 
Tomēr mazvāciešu un kārkluvāciešu klātbūtne 
liecināja, ka kārtu sabiedrībā formāli pastāvošās 
atšķirības starp vāciešiem un latviešiem ir jau no-
vecojušas. 

Mazvāciešus un kārkluvāciešus vienoja arī 
piederība profesionālajam slānim, ko var dēvēt 
par lauku vidusšķiru. Tika uzskatīts, ka dažas 
profesijas, piemēram, dzirnavnieki, 19. gs. pirma-
jā pusē Kurzemē ir nonākušas pilnīgā mazvācie-
šu pārziņā. Gadsimta otrajā pusē ļaužu atmiņā 
vēl bija saglabājušies mazvāciešu dzirnavnieku 
rīkotie vērienīgie ikgadējie svētki. Nereti mazvā-
cieši piepelnījās arī kā skolotāji, it īpaši līdz 19. 
gs. pirmajai pusei, kamēr skolu attīstība noritē-
ja gausi un laukos bija jūtams skolotāju trūkums. 
Kad grāfa Cincendorfa iespaidā hernhūtisma jeb 
brāļu draudzes kustības uzplaukuma laikā 18. gs. 
tika domāts par latviešu skolotāju sagatavošanu, 

šim nolūkam bija iecerēts mācīt tieši mazvācie-
šu amatnieku dēlus. Lai gan pastāv šaubas par šo 
skolotāju kvalifikāciju, nav noliedzama to dar-
bība izglītības veicināšanā, kas arī fiksēta vairā-
ku 19. gs. izglītoto latviešu atmiņās, piemēram, 
populārā laikraksta Mājas Viesis dibinātājs Ansis 
Leitāns (1815—1874) stāsta, ka rakstītprasmi ap-
guvis no apkārtceļojoša vācu pulksteņemeistara. 

Interesantas liecības par mazvāciešiem atroda-
mas latviešu daiļliteratūrā. Viņi parādās kā pazīs-
tama un pat ikdienišķa lauku dzīves sastāvdaļa, 
tomēr vienlaikus ir nemīlēti un necienīti, pelna 
nožēlu vai izsmieklu. Mazvācieši reti ir stāstu 
vai romānu galvenie varoņi, biežāk — otrā plā-
na tēli, kas mēdz būt ļaundari, sliņķi vai tādi, kas 
padevušies dažādiem laicīgiem kārdinājumiem, 
piemēram, alkoholam, kā tas ir Zeiboltu Jēkaba 
(1867—1924) un Augusta Deglava romānos. 

Mazvācieši latviešu lasītājiem tēloti kā viegli 
atpazīstami sadzīves tipi, par kuriem jau iepriekš 
zināms, ko var un ko nevar sagaidīt. Kādā Doku 
Ata (1861—1903) stāstā attēlotais dīkdienīgais 
aldaris Frīdrihs Vilhelms Šulcs savu brīvo lai-
ku pavada nomoda sapņos, fantazē par veiksmī-
gu uzņēmējdarbību un salīdzina sevi ar citiem 
mazvāciešiem: «Palūk, Vildenšvābs, Klappdorns, 
Glückingers — ak un vēl daudz citi, ko es pazīs-
tu, atnāca no Vācijas... pliki puikas, bet kas tagad? 
Vienam ziepju fabrika, otram pat aptieka — mil-
zīgs apgrozījums, un Glückingers! Tas taisīja vis-
lielāko ķērienu — tagad viņam Saksijā pašam sava 
alus darītava.»

Līdzās laiskumam un dažādiem morāliem trū-
kumiem mazvāciešu attēlojumā literāros darbos 
raksturīga ir jau Kola minētā nacionālā augstprā-
tība. «Es, vecu vecā vāciete un vēl meldera mei-
ta, ne par ko nedienu leišu famīlijai,» Augusta 
Deglava romānā Starp divām ugunīm deklarē kal-
pone Berta, kas pievērš etniskajai izcelsmei tik 
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1 «Es esmu vācietis!»
2 Skat.: Ivanda Bērziņa. 
Krievijas vācu kolonisti Latvijas 
teritorijā 1905.—1939. gadā. 
Latvijas Vēsture. Jaunie un 
jaunākie laiki. 2015. Nr. 1/2, 
54.—77.lpp. un Ivanda Bērziņa. 
Vācu zemnieki — kolonisti 
Latvijas teritorijā (1905.—1939. 
gads). Iesniegts publicēšanai 
žurnālā Letonica (2018. Nr. 37).

spēlēm, dejām un dziesmām. 
Par pašu kolonistu attieksmi, tāpat kā par viņu 

nacionālo apziņu, var izteikt tikai minējumus. 
Kolonizācijas mērķi saistījās ar Baltijas provin-
ču vāciskā rakstura nostiprināšanu, taču nav 
skaidrs, cik lielu kopības sajūtu ar Baltijas vā-
ciešiem izjuta iebraucēji no Volīnijas, kas savā 
dzimtenē bija dzīvojuši nošķirti no poļiem un 
ukraiņiem un saglabājuši gan savus ikdienas pa-
radumus, gan luterānismu.  

Kolonisti cieta zaudējumus, Latvijas terito-
rijā saimniekojot ar Volīnijas apstākļiem pie-
mērotajām metodēm. Kādu laiku muižnieki 
iebraucējus atbalstīja ar dažādām privilēģijām, 
kas, visticamāk, palika liegtas latviešu zemnie-
kiem, taču tas nespēja atturēt daudzu kolonis-
tu došanos atpakaļ uz Volīniju. Jau ap 1910. 
gadu prombraucošo kolonistu skaits bija lielāks 
par tiem, kas turpināja ierasties. «Kad pienāca 
pirmais rudenis un vācu kolonisti savāca tikai 
5—6 graudu augstu ražu, tad tiem nobira no 
acīm rožaino solījumu zvīņas un otrā gada 
pavasarī daudzi devās atkal atpakaļ uz Voliniju. 
Kolonizatori visiem līdzekļiem mēģināja tos 
atturēt: samazināja rentes maksu, piešķīra 
dažādus citus atvieglojumus un iegalvoja, ka 
nākošā gadā raža būs vismaz trīskārt augstāka. 
Ar šiem līdzekļiem lielāko kolonistu daļu 
atturēja no atpakaļdošanās uz Voliniju, un tie 
rezignēti padevās savam liktenim,» 1939. gadā 
rakstīja laikraksts Ventas Balss. Vilšanās bija sais-

tīta ne tikai ar saimnieciskajiem apstākļiem, kas 
neatbilda solītajiem, bet, visticamāk, arī ar at-
klāsmi, ka kolonisti Latvijā nav gaidīti. 

Daudzi, nespējot nodrošināt sev iztiku lauk-
saimniecībā, meklēja citu nodarbošanos, pie-
mēram, piepelnījās mežu darbos. Starp kolo-
nistiem bija kalēji, zirgkopji, staļļmeistari, sargi; 
turklāt viņus mēdza nodarbināt arī kā muižas 
pārvaldniekus, rakstvežus vai skolotājus, respek-
tīvi, amatos, kuros bija nepieciešama salīdzino-
ši augstāka izglītība. Tādējādi viņi pamazām gāja 
iepriekšējo ieceļotāju — mazvāciešu — pēdās, 
un salīdzinājumi ar gandrīz jau izmirušajiem 
mazvāciešiem, kas šajos gados parādījās latviešu 
presē, nebija bez pamata. 

Tiem vairākiem desmitiem tūkstošu iebraucēju 
no Volīnijas, kuri tomēr palika Baltijā, 1939. gadā 
līdz ar vācu repatriāciju no Baltijas valstīm atkal 
nācās posties ceļā.

Iecerētajai Baltijas kolonizācijai seku nebija. 
Latviešu zemnieki netika izstumti, un Baltijas 
pārvācošana palika nesasniedzams sapnis, kam 
bija lemts uz īsu brīdi vēl aktualizēties Pirmā 
pasaules kara gados un 1942. gadā formulētajās 
nacistu iecerēs, kas paredzēja samazināt latviešu 
skaitu Latvijā par 50 procentiem. Savukārt paši 
kolonisti daudzos gadījumos, trūkstot vācu lau-
ku skolām, savus bērnus sūtīja latviešu skolās, 
izplatītas bija arī jauktās laulības. Rezultātā daļa 
kolonistu sekoja mazvāciešu pēdās un asimilējās 
latviešu vidū. Ê

Neuzticoties latviešiem, daļa Baltijas vāciešu 
apsvēra domu turpmāk muižu darbā pieņemt ti-
kai savus tautiešus no izzūdošās mazvāciešu kār-
tas. 

Taču mazvācieši nemaz tik viegli vairs nebi-
ja atrodami, viņu amatus bija pārņēmuši latvieši 
un citu tautību pārstāvji, un lielākoties tie atra-
dās tālu no zemkopības darbiem. Tāpēc dažiem 
Kurzemes muižniekiem, starp kuriem īpaši mi-
nams Karls Manteifels-Cēge (Carl Baron Manteuf-
fel-Szoege, 1872—1948) un Silvio Brēdrihs (Silvio 
Broederich, 1870—1952), radās iecere ievest Baltijā 
vācu zemniekus. Šāds precedents jau pastāvēja, 
proti, pēc Katrīnas II iniciatīvas 18. gs. izveidotā 
Iršu kolonija. Taču 20. gs. sākuma Krievijas valdī-
bas nostāja bija noraidoša — jo tas nozīmētu pašā 
Krievijas pierobežā izmitināt Vācijas pilsoņus. 
Tāpēc ieceres par kolonistu ievešanu atļāva sais-
tīt ar migrāciju impērijas iekšienē, tātad ar Polijas 
un Volīnijas, arī Volgas vāciešiem. Galu galā tika 
izvēlēti Volīnijas vācu zemnieki, kas atradās vis-
tuvāk Baltijai un dzīvoja samērā norobežoti no 
vietējiem, galvenokārt ukraiņu zemniekiem. 

Šo Baltijas kolonizācijas aspektu pamatīgi 
pētījusi vēsturniece Ivanda Bērziņa, kura ne tikai 
izsekojusi tās cēloņiem un argumentiem, bet arī 
aprakstījusi vācu kolonistu ievešanu; viņas pētī-
jumos daļēji balstīta arī šī raksta turpmākā daļa2. 
Kolonizācija noritēja, nereti pārkāpjot likumu 
un slepenībā — lai novērstu Krievijas varas ie- 
stāžu uzmanību —, taču sabiedrībā tik un tā par 
to tika plaši runāts. Lai savervētu iespējamos ie-
braucējus, Volīnijā tika veiktas arī īpašas kampa-
ņas, kurās slavēja Baltijas labos dzīves apstākļus 
un solīja lielākus ienākumus. Gandrīz nav šaubu, 
ka dzīve Baltijā šajās kampaņās tika ļoti idealizē-
ta, savukārt pašus aktīvistus vadīja optimistisks 
noskaņojums, iztēlojoties tuvās nākotnes ainas, 
kurās latviešu zemnieki nomainīti ar pašu tautie-
šiem. Tās nekad nepiepildījās, kaut sākums varēja 
šķist daudzsološs. 

Sākot ar 1907. gadu, līdz Pirmā pasaules kara 
sākumam 1914. gadā Baltijā, galvenokārt Kur-
zemē, tika ievesti no 15 līdz 20 tūkstošiem vācu 
kolonistu. «1908. gada pavasarī bieži vien Kurze-
mes lielceļos varēja sastapt neparastas braucēju 
karavanes: augstas redeļu ores vilka misiņu plāk-
snītēm un zvārgulīšiem rotātos aizjūgos iejūgti 
melni zirgi, ores bija piekrautas dažādām man-
tām — mēbelēm, pēļiem, lauksaimniecības inven-
tāru u. c. Braucēji runāja dīvainā vācu izloksnē, 
kurā pa starpām jaucās kropļoti krieviski un po-
liski vārdi.» Tā vēlāk tika aprakstīta vācu kolonis-
tu ierašanās, uzsverot viņu divkāršo svešādumu 
— šie vācu zemnieki nelīdzinājās ne Baltijas vā-
ciešiem, ne latviešu zemniekiem. 

Latviešu kalpi daudzviet zaudēja darbu mui-
žās, vietējie zemnieki tika diskriminēti, kamēr 
iebraucējiem tika sniegtas dažādas privilēģijas. 
Kolonizācija izraisīja saprotamu sašutumu. Laik-
raksts Рижские Новости kolonizācijas vilni skaid-

roja šādi: «Vācu šovinisms nekādi nevar apmieri-
nāties ar to, ka Baltijā nav vācu tautas masas, un 
grib viņu radīt mākslīgā kārtā tagadējo nevācu 
iedzīvotāju vietā. Šāda rīcība, bez kāda lietderī-
bas pamata, rada patiesībā tikai nemierību nevā-
cu aprindās, kuras ar pilnu tiesību ierauga tādā 
šovinistiskā nelojalitātē tikai zemus nacionālis-
tiskus centienus. Vācu iespaidā mākslīgas papla-
šināšanas mēģinājumi citu tautību apkarošanā 
nevar iegūt vietējo iedzīvotāju simpātijas.»

Laikraksts Zemkopis, pārstāstot šo viedokli, se-
cināja: «Mēs jau vairākkārtīgi esam izteikušies 
pret šādu vietējo vācu aprindu kolonizācijas rīcī-
bu, kura apdraud vietējo zemnieku intereses un 
var radīt visai nevēlamus sarežģījumus un grū-
tības nacionālā, sociālekonomiskā un valsts in-
terešu ziņā. Vietējo tautību mierīgas kopdzīves 
ziņā nacionālu attiecību paasināšanās nekādā 
ziņā nav vēlama. Pats no sevis saprotams, ka vācu 
aprindu kolonizācijas politika visizaicinošākā 
kārtā bojā minētās attiecības.»

Nosodoša attieksme pret kolonizāciju bija vē-
rojama ne tikai starp latviešiem, bet arī muižnieku 
vidū — nebūt ne visi atbalstīja Volīnijas zemnieku 
ievešanu. Savukārt valdība izvēlējās pārāk neie-
jaukties šajos notikumos, iespējams, daļēji tomēr 
cerot, ka kolonistu klātbūtne Latvijas laukos no-
vērsīs revolucionāro nemieru atkārtošanos. 

Procesi un rezultāti
Kolonizācijas norise kopumā, kolonistu iera-

šanās Latvijas teritorijā un turpmākās gaitas vēl 
aizvien ir nākotnes pētījumu vērts temats — tā kā 
šie procesi nenoritēja publiski, bet gan slepenībā, 
daudz kas palicis nezināms. Atliek paļauties uz 
laikabiedru vērojumiem preses slejās, lai arī tajos 
nereti sabiezinātas krāsas — kolonizācijas plānus 
uztvēra kā skandalozus. Grūti gan iedomāties, kā 
citādi šos plānus varēja uztvert, taču sabiedrības 
noskaņojuma dēļ prese kolonizācijas apjomus 
bieži mēdza pārspīlēt un, iespējams, pārāk negatī-
vi atspoguļoja kolonistu saimniekošanas prasmi. 

Atduroties pret realitāti, kolonizācijas aizsācē-
ju optimisms pamazām pārvērtās par vilšanos, 
radās aizvien jaunas problēmas. Drīz noskaid-
rojās, ka kolonistu saimniekošanas paradumi 
atšķiras no šeit ierastajiem. Laikabiedru novē-
rojumos fiksētas dažādas kultūrvēsturiski inte-
resantas detaļas: ka Volīnijas vācieši sāk darbu 
tikai astoņos no rīta un pabeidz sešos vakarā, 
atturas no zemes darbiem lietus laikā; gani jā-
šus zirga mugurā gana lopus u. tml. Kopumā vie-
dokļi par vācu kolonistiem bija pretrunīgi — daži 
turpināja atkārtot jau ierastos, uz mazvāciešiem 
attiecinātos stereotipus par slinkumu un ne-
prasmīgumu, citi turpretī liecināja par vācu kolo-
nistu čaklumu. Tāpat pretrunās nonāk laikabied-
ru vērojumi par kolonistu morālo stāju — līdzās 
likumpārkāpumiem (starp kuriem īpaši minami 
uzbrukumi pajūgiem, kas brauca gar kolonistu 
mājām) minēta arī dievbijība, atturoties no 
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1939. gada nogalē Sabiedrisko lietu ministrija 
Rīgā publicēja nelielu brošūru ar nosaukumu Lat-
vija — kabatas formāta uzziņu informācijas krāju-
mu tiem, kas cauri Baltijas valstīm dotos uz 1940. 
gada ziemas olimpiskajām spēlēm Helsinkos. Sa-
censību dalībnieku vietā Somijas galvaspilsēta jau 
pēc dažiem mēnešiem sagaidīja Ziemas karu un 
padomju bumbvedējus, bet Latvija — sākotnēji 
«mierīgu» sarkanās armijas kontingentu, kas jau 
nākamajā gadā strauji aktivizējās. 

Pēdējā pirmskara vasarā iespiestās brošūras 
palika neizplatītas. To vākus grezno laikmetam 
atbilstoši attēli: uz pirmā vāka sieviete stilizētā 
Kurzemes tautastērpā bērzu birzs ielokā, bet uz 
ceturtā vāka — plecīgs vīrietis pelēkos svārkos ar 
tumši sarkanu kaklautu un melnu platmali gal-
vā stāv ziedoša rudzu lauka malā. Vīrietim tolaik 
ir 33 gadi, viņa vārds ir Roberts Malvess, un viņš 
strādā nesen nodibinātajā Latvijas Vēstures insti-
tūtā par vecāko arhivāru. 

Mezglpunkti
Četrdesmit gadus vēlāk, 1979. gada 29. augus-

tā, Malvess savās piezīmēs rakstīja: «.. brošūriņai 
Latvija uz mugurpuses vāka ir mana fotogrāfija, ko 
krāsās uzņēma Juris Benjamiņš (Emīlijas un An-
tona dēls)1 1939. gada vasarā kaut kur pie Dze-
gužkalna. Labības tur nebija, tā ir piemontēta.» 
Nākamajos desmit gados Roberta Malvesa dzīvē 
netrūka strauju pavērsienu — viņš nodibināja ģi-
meni un centās veidot profesionālu karjeru vēs-
tures zinātnē, taču to ietekmēja gan viņa sarežģī-
tās attiecības ar kolēģiem, gan Otrā pasaules kara 
izraisītās katastrofas. 

Ieskats Roberta Malvesa biogrāfijā parāda ta-
lantīga un arī godkārīga zinātnieka nostāju mezgl- 

punktos, kad nākas pieņemt vai noraidīt laikmeta 
diktētās vai  piedāvātās izvēles iespējas.

Ar neatlaidīgu un pašaizliedzīgu darbu Mal-
vess kļuva par labāko viduslaiku latīņu rakstības 
(paleogrāfijas) lietpratēju pēckara Latvijā un, ie-
spējams, arī Lietuvā un Igaunijā. Kopā ar vēstur-
niekiem Jāni Straubergu (1886—1952) un Arturu 
Štālu (1897—1950) viņš sagatavoja Johana Kristofa 
Broces zīmējumu izlases publikācijas koncepciju, 
taču tā netika īstenota. 1950. gada janvārī pēc at-
laišanas no darba toreizējā Zinātņu akadēmijas 
Vēstures un materiālās kultūras institūtā Malvess 
bija spiests šos pētījumus pārtraukt un turpmā-
kos desmit gadus pelnīt iztiku skolotāja darbā ār-
pus vēstures zinātnes sfēras. Iespēja atgriezties 
specialitātē radās tikai 1960. gada septembrī, kad 
viņš varēja sākt darbu Kultūras ministrijas Zināt-
niskās restaurēšanas projektēšanas kantorī. 

Turpmākos gadus vēsturnieks veltīja arhitektū-
ras mantojuma pētniecībai, sagatavojot unikālu 
informāciju par vairāk nekā piecdesmit viduslai-
ku pilīm, baznīcām, dzīvojamajām un sabiedris-
kajām ēkām Rīgā un Latvijā, tomēr dzīves laikā 
par to varēja publicēt tikai nelielus aprakstus.

Malvesa mūžs iemieso veselas latviešu vēstur-
nieku paaudzes likteni staļinisma laikmetā, kura 
apzīmēšanai mākslas zinātnieks Jānis Borgs savu-
laik izmantoja simbolisko ģipša cilvēka tēlu2.Tāpat 
kā Jānis Straubergs, Rūdolfs Šīrants (1910—1985) 
un Aleksandrs Jansons (1916—1991), arī Malvess 
pēc kara mēģināja turpināt darbu Latvijā, taču 
tika marginalizēts 40. gadu beigās īstenotajā aka-
dēmiskās vides politiskajā «tīrīšanā». Vēsturnieku 
turpmākais liktenis bija atšķirīgs: Jānis Straubergs 
nomira drīz pēc atlaišanas no darba ZA Funda-
mentālajā bibliotēkā, Aleksandrs Jansons tika iz-
sūtīts un varēja atgriezties Latvijā tikai pēc Staļina 
nāves (arī viņš kopš 60. gadiem strādāja arhitektū-
ras pieminekļu aizsardzības sistēmā), vienīgi Rū-
dolfam Šīrantam pēc padzīšanas no Valsts vēstu-
res arhīva izdevās turpināt zinātnisko darbu Rīgas 
vēstures un kuģniecības muzejā3.

Šo vēsturnieku pētījumi lielākoties palikuši ma-
nuskriptos, kas tagad glabājas Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā un liecina par to, cik daudzpusīga varēja 
būt Latvijas vēstures izpēte, ja Malvesam un viņa 
laikabiedriem būtu bijis iespējams pilnvērtīgi strā-
dāt. 

Malvesa dzīvesstāsta lappuses 40. gados ļauj 
ieraudzīt staļinisma laikmeta pelēko zonu, kura 
bieži paliek neievērota, proti, totalitārisma pār-
valdītās sabiedrības ikdienu, kurā starp pretoša-
nos un kolaborāciju «daudzi izvēlējās vidusceļu 
un vienkārši cerēja, ka neviens viņus neievēros»4. 
Ārpus bruņotās pretošanās ietvariem robeža 
starp sadarbību ar okupācijas režīmu un pielā-
gošanos tā prasībām vai pat tikai sadzīvošanu ar 
režīma radītajiem apstākļiem varēja kļūt nosacīta, 
un daudzi, atskatoties pagātnē, varētu teikt vār-
dus, kādus Anšlavs Eglītis licis sava romāna no-
saukumā: «Es nebiju varonis.»

Līkločos
«Savus memoriālus rakstu, apzinādamies, ka 

var būt arī par vēlu.» Šādu teikumu Roberts Mal-
vess ierakstījis atmiņu piezīmēs 1972. gada janvā-
rī, tās veltītas viņa pāragri mirušās sievas Annas 
Edītes (1917—1960) piemiņai. Lielākajā manu-
skripta daļā stāstīts par viņu ģimenes bēgļu gai-
tām no 1944. gada 4. oktobra līdz pat kara bei-
gām, ko Malvesi pēc pusgadu ilgiem un bīstamiem 
klejojumiem sagaidīja kādreizējā Sudetijā, Čehijas 
un Vācijas pierobežā. Tur piedzima arī viņu otrais 
dēls, vecākajam tolaik vēl nebija pilni trīs gadi.

1945. gada 10. augustā, kā liecina ieraksts Mal-
vesa dienasgrāmatā, viņš no padomju ierēdņiem 
saņēma dokumentus ģimenes repatriācijai uz 
Latviju. Tā sākās 1946. gada 19. janvārī un ilga 
tieši trīs mēnešus. Atpakaļceļš uz dzimteni veda 
pa dzelzceļu no Prāgas cauri Slovākijai, Rumāni-

jai, Ukrainai, Krievijai un Igaunijai, «piestājot» arī 
vairākās filtrācijas nometnēs, kurās tika pārbau-
dīta repatriantu biogrāfijas atbilstība padomju re-
žīma prasībām. Par filtrācijas norisi vēsturnieks 
dienasgrāmatā tikpat kā nav rakstījis, savu uzma-
nību pievēršot dažādajiem ceļabiedriem un noti-
kumiem garā pārbrauciena laikā. 

Jau ceļojuma pirmā mēneša beigās, raksturo-
jot dzīves apstākļus kādā filtrācijas «punktā», viņš 
lakoniski secina: «Karš un tā sekas tik tālu sabo-
jājuši cilvēku raksturu, ka tie vairāk līdzinās vis-
riebīgākiem zvēriem. Zagšanas, seksuālā izvirtība, 
neiecietība, melošana utt.» Līdzās sadzīves kon-
fliktu aprakstiem dažās zīmīgās epizodēs parā-
dīts tur valdošais noskaņojums, kurā cerības un 
ilūzijas mijas ar konformismu. Piemēram, latvieši 
šajās nometnēs savā starpā bieži cenšas sarunā-
ties krieviski; no fragmentārajām ziņām par ārpa-
sauli izplatās dažādas baumas, pareģo jauna kara 
sākšanos 1946. gada maijā vai septembrī — cilvēki 
runā, ka karš ilgšot trīs gadus, taču Latviju tas ne-
skaršot, un arī atombumba netikšot izmantota... 
Kā vēstures ironiju var uztvert faktu, ka tieši tajā 
dienā, kad Malvesi atgriezās Rīgā — 1946. gada 19. 
aprīlī —, ar PSRS Iekšlietu ministrijas slepeno pa-
vēli nr. 00336 tika pārtraukta Padomju Savienī-
bas iekaroto teritoriju iedzīvotāju un repatriantu 
filtrācija.

Censonis un karjerists
Dzimis zemkopja un mežsarga Otto Malvesa 

ģimenē Birzgales pagastā kā otrais dēls, bērnībā 
Roberts Malvess piedzīvoja Pirmā pasaules kara 
bēgļu gaitas un visnotaļ skarbo pēckara jaun-
saimnieka ikdienu. Pēc pagastskolas beigšanas ar 
tēvabrāļa Aleksandra atbalstu pārcēlās uz Rīgu, 
kur ļoti sekmīgi beidza pilsētas 2. vidusskolu un 
mērķtiecīgi gatavojās zinātnieka darbam. 1926. 
gadā iestājoties Latvijas Universitātes Filoloģijas 
un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļā, Malvess 
izvēlējās sava mūža profesiju, kas viņa vecākiem 
pretstatā daudz praktiskākajam mācītāja, ārsta vai 
advokāta arodam nebija īsti saprotama. Pēc studi-
ju beigšanas Malvess dienēja Latvijas armijā, pēc 
tam turpināja darbu Vēstures nodaļā un vienlai-
kus strādāja līgumdarbus Izglītības ministrijas 
Pieminekļu valdē. Pieticīgie dzīves apstākļi ne-
ļāva jaunajam cilvēkam īstenot ieceres, par spīti 
viņa lielajām darbaspējām, tādēļ Malvesa politis-
kie uzskati, šķiet, bija visai kreisi, lai gan politisko 
partiju aktivitātēs viņš neiesaistījās. Vienkāršā iz-
celsme, ko nepapildināja radniecības vai korpo-
ratīvo sakaru sniegtais atbalsts, un saskaņā ar lai-
kabiedru atziņām arī visai stūrgalvīgais raksturs, 
ļauj iedomāties Malvesu kā sava laika tipisku cen-
soni, kurš pūlas tikt dzīvē uz augšu ar savu neat-
laidīgo darbu un izglītošanos. Tas izrādījās grūtāk, 
nekā viņš bija cerējis, atmiņās rakstīts šādi: «Vēro-
ju, kā man garām aizslīdēja sliņķi un pat pusstul-
beņi. Par valdošo kļuva princips: «Ja tu ko pro-
ti, tad klusē, ja neproti, tad vadi tos, kas kaut ko 
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prot.» (..) Tuvojoties augstskolas beigšanai (beidzu 
1935. gadā), šis princips daļēji pārņēma arī mani.»

1940. gada jūnijā, sākoties PSRS okupācijai, 
Malvesam pavērās straujākas karjeras veidoša-
nas iespēja. Arī viņš pats to uzsvēris jau pēc kara 
rakstītajās atmiņu piezīmēs, varbūt rēķinoties, ka 
tās varētu lasīt ne tikai viņa ģimenes locekļi vien. 
Būdams Latvijas Vēstures institūta līdzstrādnieks, 
tā paša gada augustā Malvess uz laiku kļuva par 
institūta ģenerālsekretāra Marģera Stepermaņa 
(1898—1968) vietas izpildītāju un aizsāka institū-
tā pārkārtojumus, kurus var uzskatīt par politisko 
tīrīšanu ar denunciāciju palīdzību. Tā izpaudās, 
nosūtot vairākas vēstules izglītības tautas komi-
sāram Jūlijam Lācim (1892—1941) ar ierosinājumu 
mainīt institūta struktūru, izveidojot Latvijas vi-
duslaiku vēstures nodaļu, kuru vadītu viņš pats, 
kā arī atlaist no darba institūtā baznīcas vēstures 
pētniekus bīskapu Jāzepu Rancānu (1886—1969) 
un teologu Ludvigu Adamoviču (1884—1943)5.

Šis notikums, kā arī Malvesa brīvprātīgā ie-
stāšanās Sarkanās armijas pretgaisa aizsardzības 
dienestā 1940. gada rudenī noskaņoja institū-
ta kolēģus pret viņu kā padomju režīmam lojālu 
karjeristu. Tiesa, pats Malvess skaidrojis, ka esot 
saņēmis uzaicinājumu «iestāties vietējās pretgai-
sa aizsardzības ugunsdzēsēju komandā» un at-
šķirībā no citiem darba biedriem institūtā to arī 
pieņēmis, vēlāk iecelts par 75 vīru lielās uguns-
dzēsēju komandas priekšnieku. Vācu armijas uz-
brukuma laikā 1941. gada jūnijā Malvesa vadītā 
ugunsdzēsēju komanda tika nosūtīta uz Spilves 
lidostu, kur viņam izdevās izvairīties no kriša-
nas gūstā. Toties dažas nedēļas vēlāk, mēģinot 
atgriezties darbā Vēstures institūtā, kolēģis, kura 
atvaļinājuma laikā Malvess bija centies panākt iz-
maiņas institūta darbā, gan esot piesolījis viņam 
iespēju nokļūt gūstekņu nometnē.

Tiesa, Malvesa iesaistīšanās PSRS militārajās 
struktūrās varēja būt arī aprēķins, lai pasargātu 
sevi no iespējamām padomju varas represijām. 
Uz to netieši norāda viņa īsā piezīme atmiņās par 
to, ka 1941. gada pavasarī stāvoklis esot kļuvis sa-
spīlēts. No otras puses, politiskā konformisma iz-
pausmju netrūka arī Vēstures institūtā. Kā lasāms 
jau 1940. gada 18. jūlijā (!) sastādītajā institūta 
līdzšinējās darbības pārskatā, tā autori vairākkārt 
apliecina gatavību pielāgoties jaunā režīma pra-
sībām. Pārskatu noslēdz patētiskā tonī formu-
lēts apsolījums: «Un, ja nu latviešu pilsonība arī 
pilsoniskās Latvijas pastāvēšanas 22 gados nav 
spējusi sniegt vispārīgo Latvijas vēsturi, tad ta-
gad Padomju Latvijas vēsturniekiem būs (..) jāap-
gādā Latvijas vēsture marksisma-ļeņinisma ska-
tījumā.»6 Šāds solījums pārsteidz, jo tas parādās 
dažas dienas vēl pirms oficiālā «Tautas Saeimas» 
lēmuma par padomju varas nodibināšanu Latvi-
jā un lūguma uzņemt Latviju Padomju Savienībā. 

Ja anonīmā pārskata datējums ir pareizs, tad 
minētais formulējums būtu uzskatāms par vēl 
vienu apstiprinājumu tam, ka padomju okupāci-

jas režīms Latvijā tika izveidots pēc iepriekš saga-
tavota un secīgi īstenota scenārija.

Vācu okupācijas laiks
Pēc Latvijas Vēstures institūta likvidācijas na-

cistu okupācijas pirmajos mēnešos Roberts Mal-
vess dzīvojis ārpus Rīgas pie radiniekiem, lai lie-
ki nepiesaistītu sev varas iestāžu uzmanību. 1941. 
gada oktobra sākumā, izmantojot pazīšanos ar 
Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijas departa-
menta direktoru Arvīdu Šņornieku (1911—pēc 
1945), viņš iekārtojās darbā par muzeju referen-
tu ģenerāldirekcijas Mākslas un kultūras lietu 
departamentā, kur strādāja līdz 1944. gada au-
gustam. Tāpēc 70. gadu sākumā atmiņās uzsvēr-
tais pretvāciskums, šķiet, ir apzināti pārspīlēts, jo 
Malvess ģenerāldirekcijas izdotajā Izglītības Mēneš-
rakstā bez grūtībām publicēja septiņus apjomīgus 
rakstus par Baltijas ostu un kuģniecības vēsturi 
viduslaikos. Sekmīgā darbība valsts ierēdņa ama-
tā nacistu okupācijas laikā tad arī varēja būt gal-
venais iemesls tam, lai 1944. gada rudenī Malvess 
izlemtu doties uz Rietumiem. 

Par aizbraukšanas formālo ieganstu kalpoja zi-
nātniskais komandējums uz Breslavas Universi-
tāti tolaik Vācijai piederošajā Silēzijā (tagad Vroc-
lava Polijā), lai sagatavotu aizstāvēšanai vēstures 
zinātņu doktora disertāciju par tēmu Personālie 
dokumenti Lejassilēzijā viduslaikos. Sekojot kādrei-
zējā Latvijas Universitātes profesora un Malvesa 
skolotāja, vācbaltiešu vēsturnieka Leonīda Arbu-
zova (Leonid Arbusow, 1882—1951) rekomendāci-
jai, 1944. gada augustā Robertam Malvesam pat 
piešķīra stipendiju. 

Tieši šo iemeslu, gan nepieminot Arbuzova pro-
tekciju, Malvess minējis arī padomju laikā darba 
vajadzībām sarakstītajās autobiogrāfijās; vienā no 
tām viņš norādīja, ka izlēmis izmantot šo piedā-
vājumu, lai nebūtu jāpiedalās tranšeju rakšanas 
darbos. Tomēr pagāja vairāki mēneši, iekams Mal-
vess kopā ar mātes cerībās esošo sievu un pusotru 
gadu veco dēliņu nolēma doties ceļā. Breslavu viņi 
sasniedza tikai 1945. gada janvārī, desmit dienas 
pirms padomju karaspēka uzbrukuma pilsētai, un 
pēc tam ar vācu civiliedzīvotāju evakuācijas die-
nesta palīdzību devās Čehijas virzienā. Savukārt 
atgriešanos Latvijā pēc kara beigām aizkavēja mai-
ja sākumā dzimušā jaunākā dēla vājā veselība un 
piemērota transporta trūkums. 

Nedz dienasgrāmatā, nedz arī vēlāk rakstītajās 
atmiņās Malvess nestāsta plašāk par to, kādi ap-
svērumi, varbūt arī aicinājumi viņu pamudinā-
ja atgriezties. Latvijā bija palikuši vecāki un abi 
brāļi. Vecākais brālis Alfrēds gāja bojā Kurzemē 
1944. gada novembrī, taču par viņa likteni Mal-
vess uzzināja tikai pēc atgriešanās Rīgā. «Un kas 
būs ar mani?» — ar šādu ierakstu noslēdzas Ro-
berta Malvesa dienasgrāmata, kas vēsta par viņa 
ģimenes atceļu uz mājām 1946. gada pavasarī. 
Turpmākie notikumi apliecina, ka viņš bija nolē-
mis izmantot visas laikmeta piedāvātās iespējas.

Kolēģu intrigas vai politiskās represijas?
Pēc atgriešanās Latvijā Roberts Malvess jau 

1946. gada rudenī iestājās darbā no jauna izvei-
dotajā Vēstures un materiālās kultūras institūtā, 
pēc gada kļuva par tā zinātnisko līdzstrādnieku. 
Vienlaikus viņš iestājās Rīgas Marksisma-ļeņinis-
ma vakara universitātes Vēstures fakultātē, kuru 
pabeidza 1948. gadā. Šī mācību iestāde bija do-
māta cilvēkiem, kas gatavojās strādāt kādā ama-
tā pēc Komunistiskās partijas norīkojuma, kā arī 
tiem, kuri vēlējās iegūt attiecīgu kvalifikāciju, kas 
ļautu iegūt augstāku sociālo statusu. 

Tā kā Malvess bija bezpartijisks, tāda taktika at-
gādina Silvijas Radzobes jaunākajā pētījumā par 
Aleksandra Čaka likteni pēckara Latvijā rakstu-
roto pieeju. Dzejnieka gluži izmisīgie centieni ie-
gūt padomju režīma labvēlību, ar savu darbu mē-
ģinot pielāgoties tā prasībām, tomēr galu galā tika 
noraidīti. Līdzīgs liktenis piemeklēja arī Robertu 
Malvesu. Ieskatoties vēsturnieka sastādītajos dar-
ba žurnālos, kuru saturu apstiprinājušas institūta 
amatpersonas, var redzēt, ka viņš bijis aktīvs insti-
tūta sabiedriskajā dzīvē un arī ideoloģiskajā darbā, 
piemēram, 1949. gada decembra vidū «uzrakstīts 
institūta sienas avīzei raksts Ko savam zinātniskajam 
darbam esmu mācījies no b. Staļina rakstiem?».

Konjunktūrai atbilstošā nostāja tomēr neko 
negarantēja. Staļinisma norietā organizētā ideo-
loģiskā kampaņa pret kosmopolītismu arī zināt-
nieku vidē deva iespēju izpausties savstarpējiem 
konfliktiem un konkurencei. Politiskās apsū-
dzības un denunciācijas piederēja pie «laikmeta 
gara», turklāt tās varēja ietekmēt cilvēka likteni, 
bieži vien neatstājot nekādas dokumentāras pē-
das par notikušo.

Negaidīto atbrīvošanu no darba 1950. gada 
janvārī štatu samazināšanas dēļ, turklāt «nepil-
nus divus mēnešus pēc visām pateicībām un goda 
rakstiem», Malvess uztvēra kā savu kolēģu pro-
fesionālās skaudības un nenovīdības izpausmi. Tā 
bija sāpīga arī tāpēc, ka tieši kolēģu dēļ viņam esot 
nācies saņemt gan pārmetumus institūta sektora 
sanāksmēs, gan uzņemties dažādus papildu pie-
nākumus. Tomēr veids, kādā notika Malvesa at-
brīvošana no darba, liek domāt, ka viņš kļuva par 
upuri Latvijā 1949.—1950. gadā īstenotajai kam-
paņai pret t. s. latviešu buržuāziskajiem nacionā-
listiem, tajā skaitā augstskolu mācību spēkiem un 
zinātnisko institūtu darbiniekiem, kuru biogrā-
fijā varēja atrast kaut formālus pārkāpumus pret 
padomju ideoloģiju7. Ar 1950. gada 1. septembri 
Malvess zaudēja arī lektora vietu Latvijas Valsts 
universitātē. Formāli tas notika pasniedzēja slo-
dzes trūkuma dēļ, taču šim lēmumam tika dots 
pamatojums: «biedra Malvesa paleogrāfijas lekci-
jas labas, bet speckursā pielaistas politiskas kļū-
das». Precīzāks politisko kļūdu raksturojums pat 
nebija nepieciešams, jo šāds formulējums jau vēs-
tīja par tā paredzamajām sekām.

Uz to, ka atlaišanai bijuši politiski iemesli, Ro-
berts Malvess samērā atklāti norāda nepublicēta-

jā atmiņu manuskriptā ar nosaukumu Mans zināt-
nes darbinieka ceļš (1972—1973): «Steidzīgi meklēju 
darbu muzejos, bibliotēkās. Visur mani atraidīja 
ministrijās. Kādā vietā kāds nodaļas vadītājs at-
klāti pateica, lai zinātnes un kultūras iestādēs ne-
mēģinot dabūt darbu.»

Situācija nemainījās arī pēc Staļina nāves. 1956. 
gadā Malvess mēģināja atgriezties darbā Vēstures 
institūtā, bet joprojām saskārās ar politiskajiem ie-
robežojumiem. Atmiņās par šo laiku teikts: «Sāku 
domāt, ka esmu Staļina personības kulta upuris, 
un, kad bija pagājuši 5 gadi pēc manas atlaišanas, 
aizgāju uz ZA kadru daļu noskaidrot atlaišanas 
iemeslus. Kadru daļas vadītājs Kere lūdza pienākt 
pēc nedēļas, lai paspētu ar manu lietu iepazīties. 
Noteiktā laikā ierados pie viņa. Kere izņēma no 
atvilktnes manu autobiogrāfiju, kurā bija dažas ar 
sarkanu zīmuli pasvītrotas rindas, un, ieskatījies 
tajās, īsi pateica: «Jūs esat par daudz ceļojis. Bet 
tagad tam vairs nav nozīmes. Kadru daļa necels 
iebildumus, ja jūs Vēstures institūts pieņems dar-
bā.»» Ceļojumu bilancē droši vien ietilpa ne tikai 
Malvesa komandējums vēstures avotu apzināša-
nai Berlīnes un Varšavas arhīvos 1936. gadā, bet 
galvenokārt viņa odiseja kara beigās. Un, kaut gan 
tiešu atteikumu Malvess nesaņēma, Vēstures in-
stitūtā viņam tomēr atgriezties neizdevās. Acīm-
redzot paņēmieni, ar kādiem Malvess jau 1940. 
gadā centās nodrošināt savu zinātnisko karjeru, 
varēja būt par cēloni vairāku kolēģu negatīvajai 
attieksmei pret viņu. 

Stāsts par jaunu, talantīgu un apņēmīgu cilvē-
ku no Vidzemes vidienes, kas vēlas sasniegt savus 
mērķus un kļūt par zinātnieku, šķita piepildāmies 
30. gadu nogalē. Sekojošie notikumi pierādīja cil-
vēciskās eksistences nepastāvīgumu un apdrau-
dētību, taču arī to, ka atbildība par savu izvēli sa-
glabājas pat totalitārisma dzirnavu tiešā tuvumā. 

Latvijas sabiedrībā ir izplatīts uzskats, ka «vēs-
turnieki ir cilvēku kopa, kas kalpo politiskiem re-
žīmiem un attaisno to darbību»8. Protams, vēstur-
nieki nav dievi, kas mīt ārpus cilvēcisko kaislību, 
tikumu un netikumu pasaules. Un staļinisma ra-
dītajam ģipša cilvēkam bija gara un smaga ēna, 
tā pārklāja ne tikai valstis, bet arī cilvēku dzīves. 
Taču ģipša cilvēks neuzradās no Nekurienes, viņu 
pēc sava ģīmja un līdzības veidoja tie, kuriem pāri 
pletās viņa ēna. Un arī tāpēc šodien ir vērts atce-
rēties igauņu rakstnieka Jāna Unduska (Jaan Un-
dusk) vārdus: «Vēstures zinātne, kas tiecas ignorēt 
morāli, īstenībā var pārvērsties par vēl jo plieka-
nāku morāles mācību vai kļūt par kognitīvo ab-
surdu.»9 Šī atziņa ir aktuāla ne tāpēc, lai mēs mo-
ralizētu par pagātnes cilvēkiem un viņu darbiem, 
bet lai spētu saglabāt skaidru attieksmi savās iz-
vēles situācijās. Ê

Rakstā izmantoti LNB Reto grāmatu un rokrakstu 
lasītavas Roberta Malvesa personālā fonda (RXA 105) 
materiāli. Pateicos profesoram Dr. hist. Ilgvaram Bu-
tulim par raksta tapšanai uzticētajām atmiņām. 
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eseja

Ir oktobra beigas. Savāds izmisums un nemiers: 
esmu zaudējusi spēju normāli strādāt, atkal un at-
kal jālasa ziņas — katalāņu prese, spāņu prese, lielie 
citvalodu mediji, lēciens tviterī, feisbukā un atkal 
uz riņķi. Izvairoties lasīt komentārus, pasargdies, 
cenšoties diskusijās neiesaistīties, tikai nervozi 
riņķojot, līdz sāk iestāties pagurums, taču (at)risi-
nājuma Spānijas un Katalonijas nesaskaņās kā nav, 
tā nav. 

Dažudien situācija mainās pa stundām: pazib 
cerības uz mierīgu izlīgumu, ārkārtas reģionālajām 
vēlēšanām, iespēju abām stūrgalvīgajām, vēsturis-
ka kundziska lepnuma — vienā gadījumā — un vēs-
turiska aizvainojuma — otrā — pārņemtajām pu-
sēm piekāpties bez pārmērīga pazemojuma. Pazib 
un atkal izčākst. Kas zina, kā viss būs izvērties, kad 
šis teksts būs nodrukāts. 

Tās ir jukas un nesaskaņas manās mājās un manā 
ģimenē, jo, lai arī cik pārspīlēti tas varētu izklau-
sīties, autori, kurus tulkoju, lielā mērā ir mana ģi-
mene, un viņu valodās es dzīvoju. Katalāņu rakst-
nieks Žaume Kabrē (Jaume Cabré), pie kura romāna 
tulkojuma šobrīd strādāju, dedzīgi iestājas par Ka-
talonijas neatkarību, bet mans visu laiku mīļākais 
autors, spāņu romānists Havjers Mariass (Javier 
Marías) tikpat dedzīgi nīst visu veidu nacionālisma 
izpausmes, pārspīlēto vicināšanos ar karogiem un 
nesaskaņu kāpināšanu; viņš, par laimi, ir noska-
ņots ne tikai pret Katalonijas neatkarību, bet ne-
slēpj arī nepatiku pret Spānijas valdošo centriski 
labējo partiju, kas iejaukta neskaitāmos korupcijas 
skandālos. Kabrē tviterkonts un Mariasa blogs ir 
daļa no mana dienišķā infolīkuma. Gribētu dzīvot 
tikai viņu prozā, bet neizdodas.

Katalāņu valoda pie manis atnāca pirmā. Ma-
duixa, saka mana draudzene un studiju biedre-
ne kādā Itālijas mazpilsētā, kad ar zemeņu trauku 
esam piesēdušas uz akmens mūrīša. Maduša, es 
atkārtoju zemeni katalāniski. Mans priekšstats par 
valodu koku un Pireneju pussalas vēsturi ir izrādī-
jies stipri nepilnīgs, draudzene steidzas to labot, un 
manā iekšējā kartē tiek iezīmēta Katalonija. Fresa, 
spāņu zemene, pie manis atnāk daudz vēlāk, lai arī 
tikpat nejauši.

Droši vien tieši šādi personiskie iespaidi un 

draudzības lielākoties nosaka, kāpēc mūs kāda 
zeme saista vairāk par citām, un izšķir arī to, par 
labu kurai pusei nosliecamies tai vai citā konfliktā. 
Bet ko darīt tulkotājam, kurš pieradis ieklausīties 
dažādās balsīs, padarīt tās par savām un atdarināt? 
Ko darīt tad, ja sāp abas puses? Kā paglābties no 
vispārinājumiem un neaizmirst, ka šajā konfliktā 
saduras daudzas un dažādas uzskatu un interešu 
grupas? Ko darīt, ja svarīgas un aizstāvamas šķiet 
tautu pašnoteikšanās tiesības, bet ne mazāk svarīgi 
un aizstāvami ir demokrātijas principi, godīgums 
un likumība?

Ir teikts, ka remdenos izspļaušot, bet es esmu 
remdenais, es gribu mieru. Gribu lūgt: lēnām, ne-
vajag strīdus un skaļus paziņojumus, labāk apru-
nājieties. Taču katalāņi (piedodiet vispārinājumu) 
saka: mēs gaidām jau trīs gadsimtus — kopš 1714. 
gada, un, lai arī viss šķita attīstāmies pareizajā vir-
zienā, kopš 2010. gada spāņu labējie to vien dara, 
kā mūs provocē, pazemo, ierobežo mūsu auto-
nomiju, bloķē mūsu likumus un atņem naudu, ko 
maksājam nodokļos.

Un var saprast katalāņu dusmas, kad Madride 
no Katalonijas Statūtiem, kas guvuši atbalstu re-
ferendumā un apstiprināti Katalonijas Parlamen-
tā (2006), ar nicīga pārākuma pilnu žestu izsvītro 
vārdus par katalāņu nāciju un pārraksta principiāli 
svarīgos punktus pēc savas patikšanas. Vai jābrīnās, 
ka pēc šāda un līdzīgiem izlēcieniem Katalonijas 
neatkarības atbalstītāju skaits pieaug? Mana ze-
meņu draudzene par neatkarīgu valsti sāka iestā-
ties tikai pēc šiem 2010. gada Madrides spēka de-
monstrējumiem, un šonakt viņa atkal man raksta: 
«Rīt mēs droši vien kļūsim par neatkarīgu valsti.»

Iedomājies, tavs sarkandzelteni svītrotais karogs 
Senyera nemainīgs plīvo kopš 12. gadsimta, kopš 13. 
gadsimta tavai zemei ir parlamentāras tradīcijas, 
un tai pašā 13. gadsimtā Ramons Ļuļs (Ramon Llull, 
latviski pazīstams arī kā Lullijs) katalāniski raksta 
filozofiskus apcerējumus, stāstus un romānus, kas 
vērtību nav zaudējuši arī tagad, bet atrodas ļaudis, 
kuri apgalvo, ka tava valoda ir nicināms dialekts, 
bet tava tauta nemaz nav tauta. Iztēlojies — tu pār-
stāvi to Spānijas daļu, kurā vairākums pilsoņu karā 
cīnījās par Republiku un cieta sakāvi, tu pārstāvi 
valodu, kura Franko laikos (un ne tikai) bija fak-
tiski aizliegta, taču frankistu noziegumi ir tik tuva 
un neaizskarama pagātne, ka par to runāt neklājas, 
un tu redzi, ka aizliegtajā falangistu sveicienā roku 
atkal lepni paslej tas, kura vectēvs nošāva tavējo. 
Vēsturisks un viegli saprotams aizvainojums. Bet, 
no otras puses, vai gan pieklājas žēloties par ap-
spiešanu tiem, kuru valoda un literatūra plaukst 
un zeļ, bet tiesības nekādi netiek ierobežotas? Kur 
aiz patriotisma un nacionālisma slēpjas sīks savtī-
gums? Un kāpēc uzmācas aizdomas, ka abas puses 
uzkurina kāds trešais spēks, kura interesēs ir šķelt 
un graut? Es esmu remdenais, gribu, lai šīs nesa-
skaņas tiek atrisinātas mierīgi, demokrātiski un 
likumīgi. Bet iespējams, katra nākamā diena man 
nesīs vilšanos. Ê

Dace Meiere

Man sāp 
abas puses


