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proza

Dita stāv ar atplēstu vēstuli rokā pati savā mājā 
pie loga un gaida, kad pagalmā iebrauks Niks ar 
mazākajiem bērniem — sešus gadus veco Sil-
vestru un četrgadīgo Dārtu. 

Ārā līst. Turpat uz palodzes sēž jauniņā, meln-
baltā kaķene. Minna ir ļoti apaļa. Acis miegdama, 
klusi murrā un vēro pa logu slīdošās lāses. Dita 
uzliek plaukstu sev uz vēdera un viegli noglāsta. 
Viņa gaida sesto bērnu, bet Minnai kaķēni būs 
pirmoreiz. Varbūt visi seši vienā metienā.

Vēstulē rakstīts — ja mēneša laikā nesāksit 
maksāt parādu, tiks aprakstīta visa manta de-
klarētajā dzīvesvietā. Dita nopūšas, novēršas no 
loga, ieliek mazgāties netīro veļu un ķeras pie 
mājas uzkopšanas.

Viss ir jau satīrīts, kad pagalmā iebrauc mašī-
na. Dita izņem no veļasmašīnas drēbes, krāmē tās 
lielajā, zilajā plastmasas bļodā un stiepj uz tukšo 
istabu mājas otrā galā. Niks noskatās, taču nenāk 
un neizņem smago nešļavu viņai no rokām. Nav 
jau tālu jānes, taču Dita sapīkst. Kārtojot miklos 
apģērba gabalus uz auklas, viņa dzird paveramies 
istabas durvis. Niks ienāk ar vēstuli rokās.

— Beidzot laikam jādomā, ko darām, un jāsāk 
maksāt, — viņš saka. 

— Jā, — Dita atbild un turpina krāmēties ar 
veļu. Paņem spilvendrānu, abām rokām izpuri-
na tā, ka noplīkšķ, un, kārtīgi ar plaukstām pie-
gludinādama, pārliek pār nostiepto auklu. Niks 
brīdi stāv, tad pagriežas un dodas atpakaļ uz 
virtuvi. Ditai iesāpas pavēderē, bet viņa zina, ka 
gaidību laikā tā mēdz būt, un neuztraucas. 

Dita nesaprot, vai vēl mīl Niku. Reizēm viņa 
domā par to, ka nekad vairs nejutīs smalko vib-
rāciju saules pinumā, ejot uz satikšanos. Nekad 
neilgosies kādu vēl neiepazītu lūpu pieskāriena. 
Viņa piever acis un gandrīz fiziski sajūt ilgu, mie-
rīgu skūpstu, mēles galiņam slīdot pār stingrām 
vīrieša lūpām. Niks jau sen ir kļuvis kūtrs, reizi 
pāris nedēļās vai pat retāk pavirši pārlaiž roku 
viņas naktskrekla piesegtajām krūtīm un, parā-

vis to augstāk, mierīgi, bet par agru ieiet viņā un 
nesteidzīgi, ritmiski sasniedz pats savu kulminā-
ciju. Sen viņš nav jautājis, vai Ditai ir labi. Viņai 
nekad nav laika apstāties, lai padomātu, ko īsti 
viņa jūt pret Niku.

Kaut kur stūrī izbijusies stiepti ieņaudas Min-
na. Dita atrod kaķeni novalkāto palagu grozā. 
Sārts šķidrums sasmērējis pelēcīgi balto audek-
lu, un kaķes mazais, raibais ķermenītis jau viļ-
ņojas kontrakcijās. «Minnīt, viss kārtībā, neuz-
traucies,» Dita čukst, glāstīdama kaķenes galvu. 
Zvērēns pieglaužas rokai, vienlaikus murrā un 
sāpēs ņurd. Ķepas mīca tukšu gaisu, acu zīlītes 
iepletušās kā izbīlī, taču kaķene instinktīvi zina, 
kas darāms; ne vecmāte, ne palīdzība viņai nav 
vajadzīga.

Dita iziet no istabas un cieši piever durvis, pa-
gaidām sīkajiem neko neteiks.

Virtuvē Niks smērē sev sviestmaizi. Viņa ska-
tās uz vīra garo, stiegraino augumu, mazliet uz-
kumpušo muguru, melnajiem matiem ar sirmu-
mu deniņos un mēģina atrast sevī vēl kaut ko 
īpašu, ko tādu, kas saistītu tikai viņus abus. Rau-
goties uz meitām un dēliem, Dita vienmēr sajūt 
krūtīs ko lielu, biezu un siltu, viņai gribas tos ap-
rūpēt un pasargāt, gribas pieskarties. Bet vīrs... 
Viņš nekad nav teicis — es tevi mīlu. Vai arī Dita 
to ir aizmirsusi.

Vēlāk, kad kūpinātās cūkas ribas jau mutu-
ļo lielajā grāpī, Dita mazajā katliņā liek vārī-
ties desmit olas, mizo kartupeļus, rīvē burkānus 
un ar asu nazi griež sīpolus un mazās, stingrās, 
pašu dārzā jau šopavasar izaugušās skābenes. 
Domājot par kredītu, mijas dusmas, vainas sa-
jūta un aizvainojums. Par to naudu viņi kapitā-
li izremontēja daļu mājas. Vidējais puika Marts 
nopietni trenējas hokejā, tas ir dārgs sports. Un 
Asnatei tēvs nopirka kārtīgu vijoli, lai nav jāčīgā 
par lētu naudu interneta sludinājumos atrastais 
instruments. Nav jau tā, ka, mazliet parēķinot, 
nebūtu varējuši regulāri iemaksāt zināmu sum-
mu. Niks ir prasmīgs meistars autoservisā, pel-
na pietiekami. Taču vienmēr kaut kas cits šķita 
steidzamāks. Dita dusmojas, kaut sirds dziļumos 
saprot, ka patiesībā dusmoties var tikai uz sevi 
un Niku. Kopā ar procentiem tie ir jau divdesmit 
pieci tūkstoši. Tādas naudas viņiem nav. 

— Čau, mamm! — priekšnamā pavīd Asnates 
gaišā galva un tūlīt nozūd meiteņu istabas dur-
vīs. 

— Brāļi nepārnāca kopā ar tevi? — Dita sauc 
meitenei nopakaļ. Neviens neatbild, droši vien 
ausis atkal aizbāztas ar austiņām. 

Rīvēdama cieti novārītās olas, viņa skatās pa 
logu. Lietus ir rimies, un tur nāk arī puikas — Ro-
berts un Marts. Abi kaut ko mierīgi un saskanīgi 
spriež. Ditai atkal krūtīs sabriest siltums.

Uz gāzes plīts viss vārās, gaļa jau gatava — at-
kaulota un sadalīta sīkās strēmelēs, skābenes 
sagrieztas un olas sarīvētas. No vārītās gaļas 
smakas Ditai uznāk nelabums, un vēderu atkal 3
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savelk sāpīgas spazmas. Viņa iziet pagalmā. 
Niks kaut ko kārto darbarīku šķūnī, viņš ne 

minūti nespēj nostāvēt bez darba. Tāds pats aug 
Marts, un Dita, piegājusi tuvāk, redz, ka pa šķū-
ni abi jau atkal darbojas kopā. Viņi daudz nesa-
runājas, taču viss notiek saskaņoti un ritmiski. 
Kaut ko padod, noliek, sakrāmē. Viens dara, otrs 
pietur, pēc tam otrādi. Dita ar smaidu noskatās 
abu saderīgajās kustībās. Niks pamana durvīs 
stāvošo sievu un uzsmaida pretī. Nelabums pār-
iet, un viņa atgriežas virtuvē.

Vakarā Dita ielien gultā pie Nika, viņš ar siltām 
rokām pievelk sievu sev cieši klāt. Dita ļaujas un 
iekārtojas vīra auguma ielokā.

— Rīt braukšu uz banku. Jānoskaidro, ko mēs 
varam darīt, ko viņi var piedāvāt, — viņš klusi 
saka, elpai silti kutinot Ditas ausi.

— Un ko tad, ja nevarēs neko jēdzīgu sarunāt?
— Tad domāsim. Varbūt man jābrauc kādu 

gadu pastrādāt Dānijā. Tur celtniekus vajag, es 
visus tos darbus zinu. Bet gan jau varēs sarunāt. 
Simtu vai mazliet vairāk mēnesī jau mēs varētu 
izspiest.

Dita mēģina galvā aprēķināt, cik ilgi vajadzēs 
maksāt, ja simt eiro mēnesī atdos bankai. Taču 
viņa īsti neizprot procentu likmes, un visi rēķini 
nojūk. Nika augums ir ļoti silts, un Dita piekļau-
jas vīram mazliet ciešāk. 

— Tu zini, Minnai šodien... — viņa sāk teikt, taču 
Niks jau glāsta sievas krūtis un šoreiz velk viņai 
naktskreklu pavisam nost. Dita apklust, krūtis 
ir jutīgas un mazliet sāp, taču par spīti tam viņa 
sajūt, ka kaut kur dziļumā ir pamodusies vēlme, 
un vīra ienākšana šoreiz ir gaidīta. Viņi mīlējas 
lēni un mierīgi, un Dita uzsilst no galvas līdz kā-
jām, vaigi un ceļgali deg, un pats ķermeņa centrs 
pulsē aizvien spēcīgāk, līdz uzsprāgst, ritmiskos 
viļņos sažņaudzoties ap Nika locekli, un tad arī 
viņš nāk vēl dziļāk, līdz ar slāpētu kunkstu ielīst 
sievas dzīlēs un iztukšojies atslābst, paliekot gu-
ļus uz viņas auguma.

— Es varu tā, tev nesāp? — viņš jautā.
Ditai joprojām mazliet velk pavēderē, viegla-

jām sāpēm jaucoties ar baudpilno atslābumu, 
taču viņa atbild:

— Nē. Ir labi.
Niks noslīgst līdzās un atkal ievelk sievu azotē. 

Un gandrīz tai pašā mirklī jau ir aizmidzis. Dita 
vēl brītiņu domā par to, ka Niks varbūt aizbrauks 
peļņā. Un nu viņai no tā ir bail, viņa negrib palikt 
te viena ar bērniem, ar gaidāmajām dzemdībām, 
māju un saimniecību. Tad piespiežas Nikam cie-
šāk un iemieg.

No rīta Niks jau ir augšā, kad Dita mostas ar 
bažīgu sajūtu. Velkošā sāpe ritmiski atkārtojas. 
Ik pēc laika sāpju drebulis pārskrien pār Ditas 
augumu.

— Pa ceļam aizvedīšu lielos uz sko-
lu, — pavēris istabas durvis, Niks saka.  
Dita skatās uz vīru un jūt netīksmi, viņai šķiet, 
ka vakarā nevajadzēja mīlēties, ka tieši tāpēc vi-

ņai sāp. Bet pati taču arī to gribēja. Ditai galvā ir 
pamatīga putra, bet sirdī tikko pamanāmas dīgst 
bailes. 

— Nik, varbūt lai viņi iet kājām, šķiet, man va-
jag pie ārsta. Es braukšu ar tevi uz pilsētu.

Niks vērīgi noskatās sievā un atgriežas virtuvē. 
Dita dzird, kā bērni vīlušies smagi noelšas balsī, 
bet tad norīb durvis un visi trīs lielie ir prom. 
Viņa kaila ceļas no gultas, uzvelk naktskreklu, 
lai dotos uz dušu, un piepeši uz palaga ierauga 
brūnganas švīkas. Sirds sāk sisties straujāk, Dita 
ar naktskrekla malu izslauka kājstarpi. Tumši 
brūni izdalījumi biezā kārtā sasmērē balto kok-
vilnas audumu, un nu jau Dita ir pamatīgi sabi-
jusies.

— Nik! — viņa sauc, un vīrs tūlīt atver durvis. — 
Es ieiešu dušā, tu aizved mazos pie savas mam-
mas. 

Niks īsu brīdi apjucis skatās uz Ditas netīro 
naktskreklu, bet tūlīt pat dodas pie Silvestra un 
Dārtas, lai tos ātri saģērbtu ceļam. Tikai trīs ki-
lometri, drīz viņš būs atpakaļ. 

Palīdusi zem dušas, Dita noregulē ūdeni uz 
vissaudzīgāko temperatūru. Atkal iesāpas pavē-
derē. Viņa saliecas un mazliet nogaida. «Lūdzu, 
maziņais, es tā vairs nedarīšu, tikai turies, ja? Es 
iztikšu bez mīlēšanās, līdz tu būsi gatavs nākt 
pasaulē. Lūdzu, turies!» Viņa klusi murmina un 
glāsta vēderu. Nomazgājusies palūkojas lejup, 
viss ir tīrs, šķiet, ka izdalījumu vairs nav.

Tad Dita kāpj ārā no dušas un gar kājām no-
līst karsts, piešļāc visu mazgājamo telpu, un pēk-
šņas sāpes sagriež visu augumu čokurā. Salieku-
sies viņa redz savus asinīm notašķītos stilbus un 
jūt, kā bērns, sāpīgi ceļu plēsdams, izlaužas viņai 
cauri, izslīd pa kājstarpi un tad kā gļotains ga-
ļas gabals noplakšķēdams izkrīt uz grīdas flīzēm. 
Asā sāpe pāriet, un Dita ar tukšu galvu un tukšu 
klēpi noskatās uz viegli trīsošo kunkuli, kas tik-
ko vēl bija daļa viņas. Pirmā doma, kas izskrien 
cauri smadzenēm, — varbūt viņš vēl ir dzīvs, var-
būt ārsti kaut kā var bērnu ieguldīt atpakaļ, var-
būt kaut ko vēl var glābt... 

Nē, viņa negribīgi attopas. Tas ir viss. 
Joprojām kaila, trīcošām rokām Dita skapītī 

sameklē papīra dvieļus, nometas rāpus un vāc 
kopā visu, ko var savākt. Paveras durvis, pavīd 
Nika seja, bet, ieraugot asinīm piešķiesto grīdu 
un ceļos nometušos sievu, vīrs durvis aizcērt 
ciet. 

— Es izsaukšu ātros? — viņš jautā caur aizvēr-
tajām durvīm.

— Nevajag, ko nu vairs, tūlīt brauksim... — Dita 
kā pa sapņiem atbild un turpina vākt visus gļotu 
un miesas gabaliņus, visu, ko var paņemt un ie-
vīstīt salvetēs. «Aijā, aijā, aijajā,» viņai skan galvā, 
un viņa tikai ar elpu dungo līdzi. Dita saliek no 
grīdas savākto uz palodzes atrastā kurpju kastē, 
pēdējiem spēkiem uzslauka grīdu un atkal ielien 
dušā noskaloties. 

Pirms izbraukšanas viņa iebāž kasti centrālap-

Jana Egle

Parāds
Stāsts

Raugoties 
uz meitām 
un dēliem, 
Dita vienmēr 
sajūt krūtīs 
ko lielu, 
biezu un 
siltu, viņai 
gribas tos 
aprūpēt un 
pasargāt, 
gribas 
pieskarties. 
Bet vīrs... 
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Visu rītu līst. Mans četrgadīgais Mārcis stumda 
pa tepiķi rotaļu mašīnīti, bet es tikmēr zvilnu dī-
vānā un skatos pa logu. Nupat lietus rimstas un 
tumšajā pamalē ielaužas saules stari. Debesīs uz-
mirdz varavīksne.

— Mārcīt, nāc, skaties, varavīksne, — saucu pui-
ku. — Ja redz varavīksni, tad tas ir uz labu.

— Uz manas grāmatas arī ir, — piespiedis 
plaukstas pie vaigiem, mazais priecīgs brīnās. 
Tad, neatraujot skatienu no krāšņā loka, lepni 
piebilst: — Es jau redzēju, pie omas… 

— Malacis.
— A kas viņu tur nolika? — prašņā Mārcis. — Vai 

vavīkse stāv uz zemes?
— Jā, laikam… tikai mēs nevaram redzēt — mā-

jas un koki priekšā.
— A vavīkse var uzkrist cilvēkiem? 
Ak, jēziņ! Mārča neprognozējamie jautājumi 

mani vienreiz piebeigs, taču es saņemos un maigi 
uzlieku roku dēlam uz pleca.

— Nebaidies, tā nevienam trāpīt nevar. Vara-
vīksnei var iziet cauri, tā nav cieta, — es pabungā-
ju pa sienu. — Tā ir tāda kā drusku neīsta. Faktiski 
tā ir ilūzija. 

— Bet grāmatā ir, īsta! — dēls stīvējas pretī.
— Grāmatā visu ko var uzzīmēt. Īstenībā ir pa-

visam citādi, — es spriežu, ka puika jau ir pietie-
kami liels un nevar viņu ilgāk maldināt — jāradina 
pie realitātes.

Toties Mārča apakšlūpa izstiepjas. Viņš izska-
tās pēc tāda, kurš ir piemānīts, tomēr par varītēm 
cenšas apspiest vilšanās sajūtu. Eh… kaut kas 
būs nogājis greizi. Bet es taču gribēju kā labāk. 
Anitas arī nav mājās, sēž pie friziera. Un tieši tad, 
kad man viņu visvairāk vajag.

— Kas ir lūzija? — Mārcis skumīgi jautā.
Kā lai mazam bērnam izskaidro ilūzijas jēdzie-

nu, nudien nezinu, tomēr bez atbildes viņu atstāt 
arī nevar. 

— Ilūzija ir… kā lai tev labāk pasaka… zini, 
Mārci, parunāsimies kā pieauguši cilvēki, labi? 
Tu taču esi liels, vai ne?

— Jā, liels, — viņš pastiepjas uz pirkstgaliem.
— Nu, redzi, bet pasaule ir diezgan sarežģīta. Tā-

pēc piedod, mīļo Mārcīt, bet tu vēl esi mazdrus-
ciņ par mazu, lai visu saprastu. Kad pabeigsi bēr-
nudārzu un skolu, tad zināsi vēl vairāk par mani, 
— kamēr es mierinošā tonī runāju, dēls izslīd no 
mana apskāviena un tipina uz savu istabu.

Pa to laiku mākonis aizvelkas saulei priek-
šā, varavīksne izplēn, bet mani pārņem īgnums. 
Mierinu sevi ar domu, ka sīkajiem garastāvoklis 
mainās ātri. Un lai tā nelaimīgā varavīksne aiz-
mirstos vēl žiglāk, jāiedod puikam papildu sti-
muls.

— Ņem, paspēlējies ar īstu mantu, — mīļā miera 
labad upurējos un ielieku dēlam klēpī savu ai-
padu.

Sākumā negribīgi, taču pamazām, apjautis ne-
cerētās iespējas burvību, Mārcis arvien enerģis-
kāk spaida un glauda planšetdatora virsmu. Sa-
mierināšanās procesu vēl pasteidzinu ar dažām 
končām, un, kad dzīvoklī ienāk Anita, viss atkal 
ir okei.

— A mēs redzējām varavīksni. Vai ne, Mārcīt?
— Nebija īsta… — noburkšķ puika. — Kaut kāda 

lūzija.
— Kā — nebija īsta? — mamma sāk izprašņāt 

dēlu, mierina viņu, mēģina iestāstīt, ka tētis ir do-
mājis citādi, bet pēc tam paaicina mani uz virtuvi 
un vārdu pa vārdam sabojā omu vēl vairāk. Un 
tieši pirms iešanas ciemos.

Šopēcpusdien mums jāiet raudzībās — sievas 
māsai Inetai piedzimusi meita. Otrā. Anitai dik-
ti kārojas mazo redzēt. Interesanti, ka arī dēlēns 
ciemos iešanu gaida ar lielu nepacietību. «Vai 
mēs šodien iesim, vai mēs šodien iesim?» Mār-
cis skandina katru mīļu mirkli. Tā vien liekas, ka 
mūsdienu bērniem vairs nav nekādas izpratnes 
par laiku. Manuprāt, es Mārča vecumā biju daudz 
pacietīgāks. 

Saposušies, paņēmuši torti, vīna pudeli un sie-
vas sarūpētās dāvanas mazajai Emmai Viktorijai, 
kāpjam mašīnā. Mans nomāktais garastāvoklis pa 
ceļam izvējojas un pie radu sliekšņa jau ir gluži 
normāls.

— Cik viņa brīnišķīga! Un smaida, — jūsmo Ani-
ta.

— Tikko pabaroju. Nu, manu bumbulīt, iesi pie 
tantes? — Ineta sniedz bērnu māsai.

Mārcis uzraušas uz krēsla, lai varētu labāk re-
dzēt, bet mēs ar Inetas vīru Viktoru priecājamies 
drusku atstatus. Inetas un Viktora vecākā mei-
ta Diāna Marta — viņa iet jau trešajā klasē — uz 
visu nolūkojas ar samērā vienaldzīgu skatienu, 
bet tad pieiet pie savas mammas un nopietni 
saka:

— Emmai pēc ēšanas jāiet gulēt.
— Pareizi, meitiņ. Tu man esi gudriniece. Goda 

vārds, bez Diānas es netiktu galā.
Kamēr mamma midzina mazuli, Viktors mūs 

aicina uz blakus istabu pie galda. Drīz vien pie-
vienojas arī Ineta un raudzību neoficiālā daļa var 
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kures krāsnī un pielaiž uguni. Cieši aizvēru-
si krāsns durtiņas, aizslēdz māju un kāpj mašī-
nā. Niks ar plaukstu pieskaras viņas plecam, bet 
Dita neviļus noskurinās. Tad viņš uzliek abas ro-
kas uz stūres un sāk braukt.

Viņi izbrauc uz šosejas, kas ved uz pilsētu. 
Niks šķiet mierīgs, taču laiku pa laikam uzmet 
sānisku skatienu Ditai. Pēc pusotras lietus nedē-
ļas cauri mākoņiem izlauzusies saule spīd tieši 
acīs. Dita piever plakstus.

— Viss kārtībā? — Niks jautā. Saule sievas seju 
iekrāso zeltainu un izgaismo vieglo pūciņu uz 
viņas vaigiem.

— Kārtībā? Nik, mēs tikko zaudējām bērnu! 
Bērna vairs nav! Tu vispār saproti? — Ditai nav 
spēka kliegt, bet acis nu ir vaļā un plati ieplestas 
skatās uz Niku.

— Paklausies, man ir pieci bērni, bet šis vēl ne-
bija bērns! Un man ir pilnīgi pie kājas, ka viņa 
nebūs, — Niks jau kliedz. — Man svarīga esi tu! 
Lai tu nenoasiņo, lai esi dzīva un vesela. Tu man 
esi vajadzīga!

Bet Dita pēdējos teikumus vairs nedzird. Ni-
kam ir pie kājas, ka bērna vairs nav. Nikam ir 
vienalga, ka viņu bērniņš ir miris. Kā viņa vis-
pār ir varējusi mīlēt tādu vīrieti! Viņš ir tukšs, 
vēl tukšāks nekā viņas klēpis. Dita klusē līdz pat 
slimnīcai. Nika plaukstas sažņaugušas stūri tā, 
ka pirkstu kauliņi ir pilnīgi balti. Drīz vien mašī-
na ieripo slimnīcas stāvvietā.

— Gala istabā ir kaķene, viņai vakar piedzima 
kaķēni. Izlaid pastaigāt, bet skaties, lai tiek at-
pakaļ. Bērni vēl nezina, — Dita nosaka, paņem 
somu, izkāpj un aiziet, atpakaļ neskatīdamās.

— Piezvani, kad tev vajadzēs braukt mājās, — 
Niks sauc viņai nopakaļ, bet nesaprot, vai Dita 
to dzird.

Ditai iztīra dzemdi, un daktere iesaka vienu 
nakti pārlaist slimnīcā. «Tu vairs neesi tik jauna, 
drusciņ pieskatīsim,» viņa saka. Ditai šķiet, ka 
ārste ir mazliet apjukusi un ka viņas balsī skan 
tāda kā vainas apziņa. 

Dita viņai nestāsta visu. Nestāsta, kā domāja 
par to, ka Niks viņai ir apnicis, nestāsta, ka sap-
ņoja, kā būtu gulēt ar kādu citu, un beigās to-
mēr pārgulēja ar savu vīru. Un to, cik spēcīgi tajā 
naktī viļņojās viņas dzemde, tik spēcīgi, kā tas 
nav bijis ne reizi, ieņemot kādu no bērniem. Nav 
vairs nekādas nozīmes to visu stāstīt, bērna vairs 
nav. Un Dita ir pie visa vainīga, viņa pati nezina, 
ko grib.

Dita izslēdz telefonu, guļ slimnīcas palātā un 
laiku pa laikam iekrīt murgainā, saraustītā mie-
gā. Nomoda brīžos viņa domā par pelniem mā-
jas krāsnī. 

Otrā dienā Dita joprojām negrib zvanīt Ni-
kam, negrib runāt ar viņu un pārbrauc ar auto-
busu. Mājās neviena nav. Dita kavējas ielūkoties 
krāsnī un vispirms dodas uz tukšo istabu. Minna 
guļ saritinājusies, taču, saimniecei ienākot, paceļ 
galvu un ieņurdas. Ūdens trauciņš ir pilns, barī-

ba nolikta. Kaķenes līkumā guļ divi mazuļi — abi 
raibi, bet trešais, pilnīgi balts, izstiepies mazliet 
atstatu. Dita noglāsta balto ar diviem pirkstiem, 
zvēriņš ir silts un pūkains, taču nepakustas. Ka-
ķene prātīgi izkāpj no migas, un raibie kaķēni 
miegā piespiežas viens otram ciešāk. Baltais pa-
liek tāpat izstiepies. 

Pieliekamajā Dita paņem lielo māla bļodu un 
iet pie krāsns. Viņa grābj pelnus un ber bļodā, 
vienu lāpstiņu, otru, trešo. «Sveiks, bērniņ,» viņa 
runā atkal pavisam bez skaņas. «Sveiks,» viņa 
saka vēlreiz un nezina, ko teikt tālāk. Vainas ap-
ziņa spiež pie zemes, Ditai gurst rokas, bet viņa 
ņem savu nastu un stiepj pagalmā. Tā viņa soļo 
līdz jaunajai ābelei dārzā aiz mājas. Tur noliek 
smago trauku un apsēžas zemē. Un tad pa saujai 
vien kaisa pelnus ap sevi. «Piedod, piedod...» — tā 
ir vienīgā balss, kas skan viņas smadzenēs. Kad 
bļoda izgrābta tukša, Dita pieceļas un brīdi stāv 
pievērtām acīm. Kad viņa atver acis, vieglais vējš 
pelnus jau iznēsājis pa ābeļdārzu un pārklājis zāli 
kā ar baltu sarmu.

Pagalmā ierūc auto. Dita paceļ pieputējušo 
bļodu un dodas uz māju. Niks skatās noguru-
šām acīm un grib kaut ko teikt, bet no mašīnas 
gandrīz vai krišus izkrīt priecīga Dārta un sauc: 
«Mamm, kur tu biji? Tu zini — Minnai ir mazi ka-
ķīši!» Dita noliek bļodu zemē. Tūlīt no auto iz-
rāpjas arī Silvestrs, abi ņem Ditu katrs aiz savas 
rokas un vedina uz māju rādīt jaunumus. Ditas 
plaukstas un drānas ir noputējušas baltas, un 
viņa vēl negrib runāt ar Niku. Minna ielavās vi-
ņiem līdzi istabā un rāpjas atpakaļ migā. Abi rai-
bie mazuļi paceļ trīcošās galviņas un pīkstēda-
mi lien viņas kažokā meklēt pupu. Tikai baltais 
joprojām guļ, tāpat kā pirmīt. Ditai ļimst kājas, 
viņa saprot, ka baltais ir miris. Dita grib bērnus 
izstumt no istabas, lai tie neredz, un viņai bail 
kaķēnam pieskarties.

Bet Dārta pieskrien un iebaksta baltajam ar pirk-
stu. Mazulis izstiepj sīkās ķepiņas uz visām pusēm, 
izstaipās, nožāvājas un iepīkstējies pārveļas no 
viena sāna uz otru. Dārta paķer sīko sašmulētajā 
plaukstā un iebāž ar purnu Minnas kažokā.

Dita vairs nevar izturēt, acis miglojas, viņa 
jūt, ka viss, kas kopš vakardienas, bet patiesībā 
daudz ilgāk, ir krājies, atplīst vaļā un šļācas uz 
visām pusēm — tek pāri vaigiem, līst uz mutei 
priekšā aizliktajām, pelnu svētītajām rokām, pil 
uz Dārtas gaišās galviņas un kaķenes kažokā. 
Caur asarām Dita redz, ka Silvestrs izbijies ska-
tās uz mammu. Un tad Dita sajūt stipras, drošas 
rokas, kas apņem viņas plecus. Un piepeši atce-
ras, ko Niks vakar mašīnā teica: «Tu man esi va-
jadzīga.» Viņa nevar parunāt, bet cieši piekļau-
jas vīram un paslēpj seju viņa raupjajā džemperī, 
kurā asaras nemaz nesūcas iekšā.

— Kāpēc tu nepiezvanīji? — Niks jautā. Brīdi 
klusē, apskāvis raudošo sievu, tad piebilst: 

— Ar banku vakar visu sarunāju. Simt sešdes-
mit eiro mēnesī. Dzīvosim. Ê

Māris Bērziņš

Lūzija
Stāsts
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sākties.
— Kur Mārcis pēkšņi pazuda? — vaicā Anita.
— Un kur Diniņa? — Viktors skatās uz sievu.
Neziņa pāriet jau pēc pāris sekundēm, jo dur-

vju ailē parādās Diāna, bet aiz viņas, nodurtu gal-
vu, nāk arī Mārcis.

— Mārcis neļauj Emmai gulēt, — Diānai ir īsta 
sašutušas skolotājas balss.

— Vai nu tā var būt? Nāc pie manis, draudziņ, 
— Anita pievelk Mārci sev klāt, Ineta pieceļas un 
teciņus dodas uz bērnistabu, bet Diāna turpina.

— Jā, Mārcis viņai prasa: no kurienes tu atnāci? 
Viņš pats sākot aizmirst. Iedomājieties!

— Mārcīt, viņa taču vēl ir maziņa un neprot at-
bildēt, — Anita bužina puikas matus. — Atceries, 
tev stāstīju, ka bērni piedzimst mammām. Vai to 
tu aizmirsi, dēliņ? 

Visi gaida, bet Mārcis sasarcis klusē.
— Paldies Dievam, Emma guļ, — istabā iespurdz 

Ineta un, draudzīgi smaidot, pakrata ar pirkstu 
Mārcim. — Ak, tu, mazais auša, sabiedēji gan.

Mārcis noliec galvu vēl zemāk, bet es to vairs 
nevaru izturēt — jāpārņem groži savās rokās. Pie-
ceļos un vedinu Mārci uz koridoru — visam gal-
dam nav jāklausās, kā es audzinu savu dēlu.

Gaitenī nostādu Mārci sev pretī, pats pietup-
stos.

— Dārgais dēls, nu tā gan nav labi. Emma ir ma-
ziņa, var sabīties. Kāpēc tev vispār viņai kaut kas 
jāprasa? Pajautā man, ja kas aizmirsies, es tev visu 
smalki izstāstīšu.

Mārcis smagi nopūšas un noraidoši groza gal-
vu.

— Ko tu gribi teikt? — vaicāju.
— Tēti, tu esi liels, tu nezini. Emma zina.
Nē, nu, vispār! Kamēr apdomāju, ko viņš tik-

ko pateica, dēls jau ņem mani aiz rokas un velk 
uz istabu. 

— Tēti, ejam, tur ir kūkas!
— Labi… ejam… — es padodos.
Apsēdies blakus Anitai, pieliecos un čukstu: 

«Viņš vēl dzīvo savā fantāziju pasaulē.» Ineta 
mums saprotoši uzsmaida, Viktors knibina vaļā 
vīna pudeli, bet Diāna labu brīdi jautājoši pēta te 
Mārci, te mani, līdz viņas mamma to pamana un 
aicina pievērsties ēšanai.

Beidzot mielasts ir sācies. Mēs ar Viktoru ēdam 
brangi, dāmas knakstās, bet Mārcis uz ēšanu ir 
jāpierunā. Viņš blenž uz tortēm. Viena — mūsu 
nestā, otra — Inetas ceptā ar uzrakstu «EMMA».

— Draudziņ, kaut kas ir jāuzēd, citādi pie kū-
kām netiksi. Re, pupiņas, tās taču tev garšo, — 
Anita paņem bļodu un drusku ieliek dēla šķīvī.

Dažas pupiņas apēdis, pārējās Mārcis baksta ar 
dakšiņu, bet mutē neliek.

— Uzēd kārtīgāk, — skubina mamma.
— Starp citu, — pagriezusies pret Mārci, ieru-

nājas Diāna, — bērniem Āfrikā nav, ko ēst. Viņi 
mirst badā.

Mārcis paveras uz Diānu ar tādu skatienu, it kā 
gribētu teikt: «Patiesībā tev Āfrikas bērnu liktenis 

ir pie vienas vietas, tev tikai patīk šausmināties, 
liekulīgā līdzjūtībā sataisīt bēdīgu ģīmi un mani-
pulēt ar vārdiem tā, lai es justos vainīgs, ka neap-
ēdu vēl piecas pupiņas. Un vispār — tu vienkārši 
domā, ka es esmu sīkais, kuru visādi var nerrot.» 
Bet Mārcis savos četros gados tik gari neizsakās. 
Viņš runā daudz īsāk.

— Mēs visi nomirsim. Jā, jā, jā, tā būs, — pie kat-
ra «jā» Mārcis apstiprinoši paklana galvu.

— Kā tu to zini? — Diāna iesaucas.
— Man mamma teica.
— Teicu gan… — Anita uzlūko pārsteigto Diā-

nu, tad turpina. — Mīļie bērni, šis vakars nebūt 
nav piemērots drūmām runām un strīdiem. Mēs 
taču esam sanākuši Emmas dēļ. Šovakar jāprie-
cājas…

— Bet Āfrikas bērni? — Diāna nevar rimties.
Ineta pieliecas pie meitas un čukst viņai ausī, 

saklausu vien pēdējos vārdus: «…vēlāk parunā-
simies, labi?» Diāna piekrīt, tomēr uzmestā lūpa 
atpakaļ neslīd.

Viktors laikam meitas dēļ jūtas drusku vainīgs 
un cenšas kaut kā uzlabot gaisotni. Viņš pievēr-
šas Mārcim, ap kuru gandrīz vai redzamā veidā 
plivinās melanholija.

— Mārci, kā tev iet pa bērnudārzu? Tev tur bur-
tus jau māca?

— Es zinu burtus, — Mārcis izslejas. — Visādus 
zinu.

— Malacis. Vai tu vari izlasīt, kas rakstīts uz tor-
tes? Tur tikai četri burti.

Es satrūkstos. Viktors taču nevar zināt, vai 
Mārcis pratīs izlasīt, vai ne. Tā viņš netīšām vēl 
pazemos manu dēlu. Paskatos uz Anitu — viņa iz-
turas mierīgi, pat uzmundrina Mārci, kamēr viņš 
piesarcis ar acīm urbjas cukura glazūras burtos. 
Visi gaida, īpaši Diāna. Viņas lūpas atkal ir vietā, 
un acis zib.

— Mārcīt, pie kā mēs šodien atnācām raudzī-
bās? — Anita cenšas palīdzēt. 

— Pie Emmas, — dēls atbild.
— Priekšā teikt nedrīkst, — ierunājas Diāna, bet 

Ineta viņu strauji nokušina.
— Nu, un kas tur varētu būt rakstīts? — Anitas 

vaigs skar dēla matus.
Mārcis dziļi ievelk gaisu un šauj laukā:
— Kūka!
Smieklu šalts pārveļas pār istabu. Redzot, cik 

lielie ir priecīgi un aplaudē viņam, visskaļāk sme-
jas pats Mārcis. Vienīgi Diāna skābi smaida, līdz 
neiztur:

— Nav pareizi! Tur ir rakstīts «Emma»!
Tomēr sabojāt Mārča prieku viņai neizdodas.
— Emma? Emma ir kūka? — Mārcis smejas vēl 

aizrautīgāk.
Mēs svinam Emmas nākšanu pasaulē, līdz 

smiekli ir izsmieti, runas izrunātas, kūkas apēstas 
un vakars sāk tuvoties naktij.

Pārbraukuši mājās, uzreiz noguldām Mārci. 
Paši vēl kādu stundiņu padirnam sociālajos tīk-
los, tad liekamies gultā.

Mans miegs ir saraustīts, brīžam pamostos, 
tad atkal iemiegu. Pēkšņi atrodos pilsētas gal-
venajā laukumā, iežmiedzis starp ceļiem un sa-
kampis ar rokām varavīksnes galu — tas balstās 
pret bruģi, bet pati varavīksne slejas augstāk par 
baznīcas gaili. Turēt nav viegli, milzīgais loks sve-
ras te pa labi, te pa kreisi, ja nenovaldīšu, uzkri-
tīs virsū arhitektūras pieminekļiem. Man šķiet, 
varavīksne ir no stikla un plastmasas — stiklo-
tā puse krāsaina, otra balta. Apkārt skraida mazi 
bērni, starp viņiem arī mans Mārcis. Sīkie sme-
jas, ka turu varavīksni. Tā nav jātur, tā pati tu-
ras, tā ir no gaismas, viņi sauc, bet es atbildu, ka 
viņi vēl ir mazi un neko nesaprot. Šiem ne silts, 
ne auksts, viņi tikai skraidelē un priecīgi klaigā.  
Pienāk Mārcis un manā acu priekšā izaug par 
lielu, lielu vīru. Esmu mazāks par viņu, kaut 
vienalga saprotu — pretī stāv mans dēls. Mār-
cis uzdod man jautājumus citu pēc cita: no 

kurienes tu nāc? kad tu mirsi? vai tu labi 
zini to, ko zini? kā darbojas aipads? Pirma-
jā mirklī jautājumi neliekas sarežģīti, taču, 
kad gribu atbildēt, vairs nespēju atrast vārdus.  
Galvā ir absolūts tukšums. Es nezinu. Es patie-
šām neko nezinu. Totāli apstulbinoša sajūta. Ro-
kas nespēkā atlaiž varavīksni, tā krīt un gāžas 
virsū ēkām, kuras, izrādās, nemaz nav ēkas, bet 
dīvainu pinumu mudžeklis bez pamatiem, sie-
nām un jumtiem. Prātā nozib atklāsme, ka tās ir 
mana prāta konstrukcijas. Un tikai. Ērmīgie vei-
dojumi brakšķēdami sabrūk, gaisā uzvandās pu-
tekļu vāli, un es tieku ietīts necaurredzamā mā-
konī. Neziņas tumsa, es teiktu. Jā… Pēkšņi kaut 
kāda atlūza trāpa pa krūtīm tik stipri, ka pamos-
tos. 

Izrādās, ir jau rīts. Mārcis ielīdis mūsu gultā un 
uzsviedis man virsū savu bilžu grāmatu. Ar vara-
vīksni uz vāka. Ê
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…biezi gaisi… Tā nav bieza migla; drīzāk 
apvārsnis ir savilcies ciešāk, mākoņi noslēpumaini 
aizplīvurojuši krastus, peldošo kuģi apņemdami ar 
tādām kā zemām cietuma velvēm…
Redzēt! Redzēt! — to alkst gan jūrnieks, gan visa 
pārējā aklā cilvēce. Ikviens dedzīgi vēlas, lai viņam 
ceļš ir skaidrs.

Džozefs Konrāds. Jūras spogulis

 
Nomoda sapnis

Uz cementa pakāpiena sēdēja klaidonis. Kāp-
nes ar nelielu līkumu veda aukstajos zaļganajos 
līča ūdeņos. Vīram galvā bija saburzīta strādnie-
ku cepure. Uzkumpušā auguma augšdaļu sedza 
sagumzīta, izbalējusi tvīda žakete. Tās krāsa vairs 
nebija nosakāma. Lielās un atkārušās kabatas lie-
cināja, ka tajās pārnēsāts daudz kas. Ar žaketi sa-
derējās noplukušas armijas formas tērpa bikses. 
Viņa mezglainie, iedegušie pirksti bija aptvēruši 
netīru papīra glāzīti. Tajā vīdēja brūngans šķid-
rums.

Stiprs ziemeļrietenis pūta no Klusā okeāna, sa-
celdams līcī viļņus. Ūdens ritmiski šļakstījās pret 
pakāpieniem. Klaidonis raudzījās uz īsu, resnu 
kuģa tauvas gabalu, kas lēnām locījās paisuma 
straumē.

Mārtins apstājās netālu no klaidoņa un lūkojās 
uz tauvu. «Vai tā reiz piederēja pie kāda buruku-
ģa?» viņš prātoja. Diezin vai, tas laiks sen pagājis. 
Atmiņas par to tepat vien bija: tās glabāja Glāz-
govā būvētais trīsmastnieks, senāk saukts Aļaskas 
zvaigzne, tagad — Balklūta. To viņš pēdējās trijās 
stundās bija sīki izpētījis. Muzeja piestātnē pie-
tauvotais kuģis bija pilnībā takelēts tērauda bu-
rinieks. «Īsts keiphornietis,» viņš bija klusībā at-

zinis, staigādams pa tā klājiem un juzdams kuģi 
kustamies bēgumā un Sanfrancisko līča viļņos. 
Okeāns nelika mierā ne kuģi, ne Mārtinu. Viņš vē-
lējās, lai burinieks kopā ar viņu pa Zelta vārtiem 
dodas prom Klusā okeāna zilajās tālēs.

Nomoda sapnis pagaisa. To izdzēsa klaidonis. 
Neatvairāmi uzmācās neveiksminieka izjūtas. Tās 
radīja ne tikai pēdējās dienās, bet visā iepriekšējā 
gadā pieredzētais. Tas Mārtinu saistīja ar klaidoni. 
Viņš nespēja apspiest biedējošo apjautu, ka varē-
tu kļūt tam līdzīgs.

Ritēja otrā nedēļa, kopš Mārtins bija ASV ar-
mijas atvaļinājumā. Viņš bija beidzis pamatap-
mācības netālu no Ņujorkas un norīkots doties 
uz medicīnas apmācībām Sema Hjūstona fortā 
Teksasā. Mārtins nicināja militāro dienestu, kaut 
arī iesaukums viņu bija paglābis no izslēgšanas no 
universitātes pēc mācību gada, kurā viņa sekmes 
bija vājas.

Pēc rakstiskajām pārbaudēm Mārtinam tika 
piedāvāts kļūt par virsnieku, ja viņš piekris-
tu dienēt trīs gadus. Tādu iespēju viņš neapsvē-
ra ne mirkli. Par daudz jau šķita zaudēt brīvību 
divus gadus. Vēl ļaunāk likās saistīties ar militāro 
jomu. Viņš bija pieredzējis gana daudz kara šaus-
mu Eiropā savā bērnībā. Mārtins necik nebēdāja 
par dubļiem, ieroča lietošanas apmācībām, nakts 
treniņiem, pat ne par VD (Virtuves dienestu), kas 
lika mizot nebeidzamas kartupeļu kaudzes rēgai-
nās agra rīta stundās. Taču viņš nespēja paciest, 
ka kļuvis par maršējošu smilšu graudu, par ci-
paru, kas redzams uz abiem tā sauktajiem «suņa 
žetoniem», kurus vajadzēja valkāt ķēdītē ap kak-
lu. Viņš jutās pazemots. Un viņu garlaikoja ap-
mācības, kurās nebeidzami atkārtojās viens un 
tas pats. Visgrūtāk izturami bija primitīvie treni-
ņi, kurus sliktā angļu valodā vadīja puertorikāņu 
seržants. Viņam ļoti patika kliegt uz «rekraušiem».

Mārtins necieta sevi par to, ka vispār bija no-
nācis līdz armijai. Bet ASV armija vismaz nebija 
tā šausmu elle, par kādu viņš bija lasījis Normena 
Mailera romānā Kailie un mirušie.

Drīz Mārtins atrada veidu, kā uzveikt vien-
muļību. Pēc tam, kad desmitos vakarā bija izslēgta 
gaisma, viņš pārvilka pār galvu palso olīvkrāsas 
segu, iededza kabatas lukturīti un lasīja. Tā kā pie-
cos trīsdesmit atskanēja rīta junda, miegam ne-
atlika daudz. Toties lasīšana viņu aizveda prom 
no armijas, radīja ilūziju, ka viņš ir pats, ir brīvs. 
Mārtins arī atklāja, kā tikt galā ar prasību nemitīgi 
rūpēties, lai melnie armijas šņorzābaki «spīd un 
laistās»; armijas veikalā nopirka rezerves pāri un 
turēja tos gatavībā pārbaudes reizei.

Bieži vien nelūgtas uzradās domas par koledžas 
laika draudzeni Džeiniju. Viņa bija burvīga, slaika 
meitene garām, tievām kājām un smalkām rokām. 
Viņai patika ģērbties sarkanrūtotos svārciņos vai 
biksēs; mugurā vienmēr bija balts krekls vai balta 
blūze. Garie, gaišbrūnie mati, uz pieres nogriez-
ti «ponijā», ietvēra sejas ovālu. Tumšbrūnās acis, 
šķiet, vienmēr staroja. Kad meitene smaidīja — un 

tas notika bieži —, viņa smaidīja ar acīm. Džeinija 
lietoja košsarkanu lūpukrāsu, kāda bija modē, bet 
smaids bija viņai acīs. Mārtina nomoda sapņos vi-
ņas acis bija galvenais.

Universitātē viņi vislabprātāk laiku kopā pava-
dīja, spēlējot šahu un diskutējot. Apsprieda grā-
matas, mākslu, ārzemju filmas, ideālus, morāli, 
dažkārt pat zinātni. Būdami mākslas studenti, viņi 
diskutēja par to, vai Džeksona Polloka krāsu traipi 
ir māksla, debatēja par iemīļotajiem meistariem, 
mēģināja izprast Ingmara Bergmana filmu Septītais 
zīmogs. Tie daži randiņi, kas viņiem bija, saistījās ar 
kino apmeklēšanu. Bieži abi kopā kafejnīcā dzē-
ra rīta kafiju. Pavasara eksāmenu nedēļā viņi bija 
spēlējuši šahu universitātes apstādījumos. Viņiem 
nemanot, kāds abus bija nofotografējis un publi-
cējis fotogrāfiju studentu avīzes pirmajā lappusē. 
Zem attēla bija paraksts: «Vai tā mācās eksāme-
niem?» Mārtinam šī bilde sabojāja omu. Viņš jutās 
vainīgs par to, ka palaiž vējā universitātē pavadī-
to gadu.

Kalifornija
Tūlīt pēc pamatapmācībām Mārtins lidoja no 

Ņujorkas uz Losandželosu ciemos pie Džeini-
jas. Viņa tur bija dabūjusi vasaras darbu grafikas 
dizaina studijā. Armija bija piešķīrusi Mārtinam 
divas atvaļinājuma nedēļas un algu līdz ar pavēli 
pēc tam doties uz Teksasu apgūt medicīnas labo-

ranta iemaņas.
Uz LA viņš lidoja ar Superconstellation — pro-

pellerlidmašīnu ar slaidu, smalku asti. Elegan-
tais izskats, kā izrādījās, nozīmēja, ka astes daļā 
ir iespiestas šauras labierīcības. Mārtinu tas ne-
uztrauca. Viņš priecājās, ka var lidot tik modernā 
lidmašīnā. Pāri visam kontinentam uz Dienvidka-
liforniju! Bija tikai vāra nojausma, kā tur būs. Pa-
matapmācībās viņš bija saticis kādu dienvidkali-
fornieti. Puisis izskatījās sportisks, bija atjautīgs, 
runāja ātri, asprātīgi, un viņam bija spīdīgi melni 
mati. Vai visi dienvidkalifornieši ir tādi?

Ticis galā ar pamatapmācībām, Mārtins jutās 
līksms un brīvs. Prom no armijas. Prātā bija tikai 
Džeinija un Kalifornija. Viņu interesēja itin viss, 
kam bija sakars ar lidojumu un lidmašīnu. Lai gan 
Mārtins nesēdēja pie loga, viņš manīja mākoņus 
un zemi dziļi lejā. Laiks pagāja ātri. 

Džeiniju lidostas sagaidītāju pūlī viņš ieraudzī-
ja tūlīt. Viņa bija slaika, acīs krītoša. Meitenes lie-
gi smaidīgās brūnās acis aicināja Mārtinu. Viņi īsi 
apkampās, abi izturējās nedroši. Haki krāsas for-
mas tērps Mārtinam lika justies svešam, atšķirtam 
no civilistiem. Turklāt viņu pārņēma neskaidra 
apjauta, ka Džeinijas acīs viņš ir kļuvis par citu 
cilvēku. Varbūt tā bija tikai iedoma. 

«Kāds bija lidojums?» Džeinija jautāja. 
«Labs. Prieks tevi satikt.»
«Man tāpat. Priecājos tevi redzēt.»

Edmunds Valdemārs Bunkše
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Viņi klusēdami devās uz to pusi, uz kuru veda 
bulta ar norādi «BAGĀŽA».

Pēc brīža Džeinija sacīja: 
«Abas manas istabas biedrenes neiebilst, ka tu 

apmetīsies pie mums. Varēsi gulēt uz dīvāna.»
«Izklausās labi,» Mārtins atteica. 
Klusējot viņi lēnām virzījās caur blīvo, košo 

pūli. Beidzot Mārtins ierunājās:
«Tu ļoti labi izskaties, Džeinij.»
«Ai, paldies!» atbildēja Džeinija. Tad piebilda: 

«Man katru dienu būs jāiet uz darbu. Mūsu mā-
jai ir peldbaseins. Tu vari atpūsties, peldēties, lasīt. 
Vai tev līdzi ir peldbikses?»

«Jā.»
«Tas labi.» 
Viņi drīz saņēma Mārtina nelielo audekla somu 

un devās uz autostāvvietu. 
«Es no istabas biedrenes aizņēmos «vabolīti»,» 

paskaidroja Džeinija. «Šajā dienas laikā sastrēgu-
mu nebūs.»

Kad viņi iebrauca Losandželosas Santamoni-
kas daļā, Mārtinam atklājās pilnīgi jauna pasaule. 
Gar acīm ņirbēja pasteļtoņu ēkas, veikalu skatlo-
gi, palmas un eksotiskie krūmi. Dažas celtnes iz-
skatījās tā, it kā pastiprs vējš tās varētu aizpūst. 
Džeinija iegriezās stāvlaukumā starp divām vie-
nādām divstāvu ēkām. Taisnstūrveida dzīvokļu 
nama iekšpagalmā bija peldbaseins; platas kāpnes 
veda uz otro stāvu; pagalmu ietvēra balkons. Viņi 
uzkāpa uz otrā stāva dzīvokli. 

Džeinijas istabas biedrenes pusdienās visiem 
bija pagatavojušas lazanju. Džeinija iepazīstināja 
ar meitenēm, piebilzdama: «Viņas studē Kalifor-
nijas Universitātē. Neviena no mums nevarētu 
atļauties šo dzīvokli, bet mēs sadalām īres maksu 
uz galviņām — un te nu mēs esam. Šajā ēkā ap-
metušās daudzas lidmašīnu stjuartes, kuru darba 
laiks nav tāds kā visiem. Viņas nāk un iet dienu un 
nakti. Tu viņas sastapsi pie baseina, un tev nebūs 
garlaicīgi.» Pusdienošanu pavadīja dzīvīgas saru-
nas. Mārtinam patika meiteņu jautrība, patika būt 
kopā ar tām pēc diviem mēnešiem, kas pavadīti 
tikai vīriešu sabiedrībā. Pēc armijas pamatapmā-
cību stingrā režīma viņas vēstīja par brīnumaini 
vieglu dzīvi. Mārtins ēda klusējot. Meitenes ne-
jautāja par armiju.

Nākamajā rītā Mārtins pamodās ar nelielām 
galvassāpēm. Dzīvoklī neviena cita nebija. Džei-
nija bija atstājusi zīmīti, mudinot ledusskapī pa-
šam sameklēt ēdamo un dzeramo. «Un izmanto 
peldbaseinu,» tur bija piebilsts.

Mārtins peldējās un spožajā Kalifornijas saulē 
zvilnēja uz viena no daudzajiem sauļošanās krēs-
liem, kas bija sarindoti ap baseinu. Tuvumā bija 
prāvs bariņš stjuaršu. Mārtins vismaz tā minēja. 
Burvīgas jaunas sievietes, stipri iesauļojušās, un 
divi trīs sportiska izskata puiši, arī iedeguši saulē. 
Paša bālais augums Mārtinam lika justies neveik-
li, viņš atkal atšķīrās no visiem, bija svešinieks. 
Stjuartes šo izjūtu vēl pastiprināja. Viņas ķircinā-
ja cita citu, smējās, izturējās brīvi savā starpā un 

arī attiecībās ar puišiem. Visi dzēra kokteiļus, glā-
zēs tinkšķēja ledus. Mārtins jutās neērti, bija sa-
sprindzis. Apzinājās, ka nav ne mazākās iespējas 
pievienoties pārējiem, būt tādam kā viņi. Šo līdz 
galam neizveidojušos izjūtu viņš nespēja ietvert 
vārdos. To viņš bija piedzīvojis arī latviešu vidū. 
Ne vienmēr, bet visai bieži. It kā kāda nasta liegtu 
brīvi kustēties, jo tu zini, ka esi vienīgais bērns.

Mārtins vairākas reizes ielēca baseinā un ātri 
peldēja, vispirms kraulā, tad uz muguras, kā pel-
dēšanas treneris skolā bija mācījis. Starp peldēju-
miem viņš atlaidās krēslā un, acis aizvēris, baudīja 
saules siltumu kā jūrmalā Latvijā. Reizi pa reizei 
zagšus uzmeta skatienu pašapzinīgajām, skaista-
jām gaisa meitenēm. Pēcpusdienā ieradās divas 
Pan American stjuartes, ģērbušās slavenās aviolī-
nijas elegantajos gaišzilajos formas tērpos. Viņas 
devās augšā uz savu dzīvokli, nesakot ne vārda, 
pat nepasveicinot.

Pēc dažām tā pavadītām stundām Mārtins sāka 
garlaikoties, turklāt stiprā Kalifornijas saule, sta-
rodama pilnīgi skaidrās debesīs, viņu bija apde-
dzinājusi sarkanu. Viņš iegāja iekšā un pašķirstīja 
žurnālus, kuri bija izmētāti uz stikla kafijas galdi-
ņa. Tā bija sekla lasāmviela. Tad pamanīja Reader’s 
Digest, pabiezu žurnālu, kurā bija saīsināti grāma-
tu pārstāstījumi, esejas un īsi joku gabali. Humors 
viņam patika, grāmatu konspekti gan ne — tie at-
gādināja cieši izžmiegtu veļu. Tomēr dažus viņš 
izlasīja.

Beidzot no darba pārnāca Džeinija. Viņa Mār-
tinam uzsauca: «Sveikiņi!» Tādu sveicienu viņš jau 
bija dzirdējis. Tā bezpersoniskums kaitināja. No 
ledusskapja paņēmusi divas alus kārbas, Džeini-
ja apsēdās Mārtinam iepretī un jautāja, kā viņam 
gājis. Viņš atbildēja: «Labi. Un tev?» — «Arī labi. 
Mazliet vienmuļi, garlaicīgi. Es jau netieku pie ra-
došiem darbiem. Man tikai vienkāršos, noteiktos 
toņos jāizkrāso gatavas reklāmas.»

Abi atkal apklusa. Mārtins izmisīgi vēlējās kaut 
ko pateikt, bet nekas nenāca prātā. Pēc pāris alus 
malkiem Džeinija ierunājās: «Zini, man tev kas jā-
saka. To vajadzēja atklāt jau agrāk.» Mārtins klu-
sēdams gaidīja. «Esmu ar kādu iepazinusies. Šo-
vakar viņš mani kaut kur vedīs. Man nav viegli tev 
to teikt. Tev nāksies palikt vienam. Droši dzīvo 
te visu atlikušo laiku, bet es diemžēl nevaru būt 
kopā ar tevi.»

Tovakar Mārtins tādā kā stingā vienaldzībā 
staigāja pa palmām apstādītajām ielām, kurās rin-
dojās divstāvu dzīvokļu nami ar peldbaseiniem. 
Kad bija satumsis, ieklīda Peršinga laukumā pilsē-
tas centrā. Tā bija neizteiksmīga vieta: plašs zālājs 
ar nedaudziem kokiem malās, divi nelieli ūdens 
baseini, daži cilvēki. Ne mazākās līdzības ar Rožu 
laukumu Liepājā. Losandželosas īstenību spēji 
aizstāja dzīva atmiņu aina: pār skaistas ēkas jum-
tu vējš pūš prom Mārtina sarkano baloniņu.

Aizvainojums un sen pazīstamā vientulība 
Mārtinam lika justies tukšam un nabagam. Viņš 
kaut kā atrada ceļu atpakaļ uz Džeinijas mājām. 

Tur gāja vaļā viesības. No plašu atskaņotāja plū-
da dziesma, kas vēstīja par Nīlu un piramīdām; 
vaigu pie vaiga pārīši lēnām slīdēja fokstrota rit-
mā. Tovakar viņš krietni apreiba no Asiņainajām 
Mērijām.

Lielu nākamās dienas daļu Mārtins pavadīja, 
peldoties un slēpjoties no saules zem saulessarga. 
Mēģināja turpināt dzīvi pie baseina, kaut nejutās 
tai piederīgs. Vēlā pēcpusdienā viņš salika savas 
mantas nelielajā audekla somā, uzrakstīja īsu pa-
teicības zīmīti un devās uz Santamonikas bulvāra 
pusi. Mārtins zināja, ka tas aizvedīs līdz okeāna 
krastam un šosejai uz ziemeļiem, uz Sanfrancisko.

Bulvāri Mārtins vispirms sadzirdēja, tikai pēc 
tam ieraudzīja. Iela bija pilna ar mašīnām, kas lēni 
virzījās uz priekšu, un pa ietvi straumēm plūda 
koši, raibi tērpti ļaudis. Bulvāra malās virknējās 
dažādi veikali. Šajā ainavā pāri visam klājās neo-
na reklāmas ugunis, daudzas zibsnīja, dažās mir-
gojošas sarkanas bultas norādīja uz veikala ieeju. 
Neona uguņu un trokšņu juceklis Mārtinu ap-
dullināja. Viņš centās neelpot dziļi, lai neievilktu 
plaušās automašīnu izpūtēju smirdīgās gāzes.

Mārtins apstājās pie kāda veikala un ar satrau-
kumu un bažām vēroja ielas kņadu. Beidzot atra-
da vietu ielas stūrī, kur nebija novietotas mašīnas, 
nokāpa no ietves un, nostājies ar seju pret satik-
smes straumi, izstiepa labo roku ar paceltu īkšķi.

Ilgi nebija jāgaida. Tuvojās spīdīgs sarkans fords 
mustangs. Braucējs, jauns vīrietis zem trīsdes-
mit, apstājās pie ielas malas. Viņš uzsmaidīja, ska-
tīdamies pa pasažiera logu, un teica: «Sēdies tik 
iekšā!» — «Paldies,» Mārtins atbildēja un, iekāpis 
mašīnā, paņēma klēpī savu audekla somu. «Uz 
kurieni dodies?» braucējs jautāja. «Pa Santamo-
nikas bulvāri uz Piekrastes šoseju un pēc tam uz 
ziemeļiem.» Svešais klusēdams pabrauca kādu 
gabalu un tad sacīja: «Tu esi kareivis, viens pats 
ceļā. Kā būtu, ja mēs iebrauktu pie manis iedzert 
kādu glāzi? Tas ir tepat netālu.» Mārtins nezināja, 
ko teikt. Viņš aši pārlaida acis vīrieša viļņainajiem, 
spīdīgajiem ogļmelnajiem matiem, draudzīgajam 
skatienam, polo kreklam, svītrotajām kokvilnas 
biksēm un ādas sandalēm. «Kāpēc ne?» viņš pie-
krita, nodomādams, ka tas droši vien nav prātīgi, 
bet puisis liekas godīgs. Kopš Mārtins armijā bija 
sastapis vienu apķērīgu kalifornieti, viņam bija 
radusies interese par tiem. Šķita, ka šajos ļaudīs 
ir kas īpašs. 

Viņi iegriezās šķērsielā ar divstāvu namiem, lī-
dzīgiem Džeinijas mājoklim. Juzdamies neērti, 
Mārtins nobažījies pa cementa celiņu, gar kuru 
bija sastādīti augi ar lielām lapām, sekoja puisim 
uz viņa dzīvokli pirmajā stāvā. «Es esmu Džoīšs,» 
vīrietis sacīja. «Kā sauc tevi?» — «Mārtins,» ska-
nēja atbilde. «Apsēdies, Mārtin! Vai tev patīk  
džezs?» Mārtins klusēdams piekrītoši pamā-
ja. «Vai gribi Tomu Kolinsu?» Džoīšs jautāja. Mār-
tins atbildēja: «Labprāt,» — kaut gan nezināja, kas 
tas ir. Viņš aplaida acis dzīvojamajai istabai, kurā 
nebija daudz mēbeļu. Tur atradās grāmatplaukts 

no nekrāsotiem dēļiem, kas uzlikti uz šūnbeto-
na blokiem. Vīna pudelē iestiprināta svece vei-
doja biezus notecējumus. Viņu pārsteidza prāvs 
reklāmas plakāts, kas aicināja doties uz Havaju. 
Lieliem burtiem rakstītie vārdi «TIKAI HAVAJĀ» 
ietvēra slaika, kaila sērfotāja fotogrāfiju. Pa pusei 
pagriezies pret skatītāju, pusaudzis smaidot slīdē-
ja uz viļņa.

Divās garās matēta stikla glāzēs Džoīšs iejauca 
dzērienu ar ledu un vienu pasniedza Mārtinam. 
Tad uz atskaņotāja uzlika plati. Mūzika bija ne-
pazīstama, bet patīkama. Mārtins tomēr bija sa-
sprindzis. Juta, ka kaut kas nav kārtībā.

Abi klusējot malkoja dzērienu. Tas bija  
stiprs, pasalds un tīkams; Mārtins tādu nebija 
dzēris. «Kā tu domā — vai mēs nevarētu…?» pēk-
šņi Džoīšs iejautājās un pasmaidīja. Mārtins jutās 
kā nokļuvis murga valgos. Bija tikai neskaidra ap-
jauta, kas notiks tālāk.

Viņš izmisīgi centās izdomāt, kā pieklājīgi tikt 
galā ar šo situāciju; tad lēni nolika dzēriena glāzi, 
paņēma savu somu un sacīja: «Liels paldies par 
dzērienu. Bet man jāiet. Ļoti žēl. Jāiet.» — «Man arī 
žēl,» sacīja Džoīšs. «Neuztraucies, viss kārtībā! Es 
tevi aizvedīšu atpakaļ uz bulvāri.»

Drīz Mārtins atkal stāvēja bulvāra ietves malā 
ar izstieptu roku un paceltu īkšķi. Pēc brīža cits 
jauns vīrietis apturēja mašīnu un piedāvāja aiz-
vest. Kad Mārtins iekāpa, tūlīt atskanēja: «Es gri-
bētu ar tevi salaist.» Viņš nekavējoties strupi atbil-
dēja: «Nē! Piedodiet! Es nevaru. Es tikai mēģinu 
nostopēt kādu, kas aizvestu līdz Sanfrancisko.»

«Jēziņ! Jūs nestāvat pareizajā vietā. Jums jātiek 
uz Piekrastes šoseju, citādi no visiem, kas te ap-
stāsies, dzirdēsiet šo pašu piedāvājumu un nemū-
žam netiksiet uz ziemeļiem. Es jūs aizvedīšu uz 
to šoseju, uz īsto vietu, kur nostopēt mašīnu. At-
sakiet īsos braucienus, pagaidiet, līdz gadās kāds, 
kas dodas tieši uz Sanfrancisko. Neuztraucieties, 
ja tūlīt nekas nenotiek. Gan jau vedējs atradīsies.» 
Viņi brauca klusēdami. Vīrietis apturēja mašīnu 
atklātā ceļa vietā. «Te būs labi. Lai veicas!» viņš 
novēlēja un pamājis aizbrauca.

Notika tieši tā, kā krietnais puisis bija teicis. 
Nākamajā rītā Mārtins ieradās Sanfrancisko. Viņu 
atveda lādzīgs jauns vīrietis, viņa vienaudzis. Sve-
šais katrā ziņā gribēja Mārtinu aizgādāt līdz pieti-
cīgai mājvietai lētu viesnīcu rajonā.

Pavecs vīrs smēķu notraipītiem pirkstiem viņu 
piereģistrēja. Ar vecmodīgu liftu, kam bija režģu 
durvis, Mārtins uzbrauca ceturtajā stāvā, nometa 
somu uz ielīkušas vienguļamās gultas un atkal iz-
gāja laukā. Viesnīcas darbinieks viņam bija ieteicis 
noiet vienu kvartālu uz ziemeļiem līdz galvenajai 
— Tirgus — ielai. «No turienes jūs viegli atradīsiet 
ceļu.» 

Kādā no vienkāršajām ēstuvītēm blakus vies-
nīcai Mārtins paēda lētas brokastis — šķiņķi un 
vēršacis. Tad ienira pilsētā, par kuru universitātes 
laikā šo un to bija dzirdējis. Tā izrādījās mīlestī-
ba no pirmā skatiena. Mārtinu valdzināja svai-
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kurieni — to 
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gais, aukstais okeāna vējš un asās ēnas, ko meta  
augstās ēkas, kas rindojās cieši cita pie citas. Kad 
viņš nokļuva Tirgus ielā, viņam patika skaņas, ko 
sacēla mundri plandošie Amerikas karogi, kas ro-
tāja namus.

Ielas otrā pusē ieraudzījis divus vecmodīgus 
kabeļu tramvajiņus, Mārtins juta lielas laimes uz-
plūdu. Viens tramvajiņš atradās uz turniketa, bet 
otrs jau bija apgriezies apkārt, lai dotos ceļā pār 
pilsētas stāvajiem pakalniem. Zem katra tramva-
ja jumta lieliem, veclaicīgiem burtiem bija rak- 
stīts «POWEL & HYDE ST». Mārtins iekāpa un 
apsēdās uz cieta koka līstīšu sola, kas bija pavērsts 
pret ielu; nebija ne sieniņas, ne ķēdes, kas aizsar-
gātu pasažierus. Iedeva konduktoram divdesmit 
piecus centus un tad pievērsās ikvienai vagoniņa 
detaļai, citiem pasažieriem un braucienam caur 
pilsētu, kas ņudzēja no kājāmgājējiem, automašī-
nām un trolejbusiem.

Bez konduktora tramvajā bija arī vadītājs, kurš 
vagonu ar garu sviru pieslēdza pie dūcošā kabeļa, 
kas visa maršruta garumā stiepās zem zemes, kā 
arī atslēdza no tā un bremzēja. Vadītājs brīdinā-
ja autobraucējus un kājāmgājējus, noteiktā ritmā 
šķindinādams zvanu, kas ādas siksnā no gries-
tiem karājās viņam priekšā. Drīz Mārtins uzzi-
nāja, ka ikviens tramvaja vadītājs ar zvanu spēlē 
savu «dziesmu».

Nobraucis pēdējo ceļa posmu pa īpaši stāvu 
un garu nogāzi, tramvajs apstājās galapunktā pie 
kuģu muzeja, kur bija arī Balklūta.

City Lights Books
Mārtins īsti nezināja, cik ilgi bija vērojis klaido-

ni un kuģa tauvu. Pēcpusdienas gaisotnē kaut kas 
bija sācis mainīties. Vispirms viņš to sajuta vējā, 
kas pūta sejā, — tai pieskārās auksta gaisa pūs-
miņas. Tad pārmaiņu sadzirdēja: Zelta vārtu abās 
pusēs pēkšņi briesmīgi iemaurojās pa miglas tau-
rei, katra savā balsī. Pirmajā brīdī Mārtinam šķi-
ta, ka šīs skaņas izdveš divi mirstoši vērši. Beidzot 
pārmaiņa kļuva arī redzama: bieza, plata baltpe-
lēkas miglas upe plūda pāri Zelta vārtu tiltam un 
saira driskās gandrīz virs pašiem līča ūdeņiem.

Mārtins ilgi stāvēja, uztverdams visu, kas ai-
navā mainījās. Tad pagriezās un gāja atpakaļ gar 
Balklūtu un kabeļtramvaja pieturu, iekļuva tūris-
tu drūzmā vietā, ko sauca par Zvejnieka krast-
malu. Nebija vēlēšanās tur atrasties. Pret tūris-
tiem viņš juta lielu nepatiku. Mārtins iegriezās 
pirmajā platajā ielā, kas, slīpi pāršķeļot taisnstū-
ru ielu tīklu, veda uz pilsētas centru, kur slējās 
lielas ēkas, līdzīgas Tirgus ielā redzētajām. Tā pa-
kāpeniski virzījās augšup un bija nosaukta par 
Kolumba avēniju. Beigu beigās viņš iegāja lauku-
mā, ko klāja zālājs un koki. Tā vienā malā iezīmē-
jās liela balta katoļu baznīca. Pavērojis daudzos 
cilvēkus, kas laukumā sēdēja, zvilnēja vai staigā-
ja, Mārtins turpināja iet pa avēniju. Drīz viņš sa-
sniedza dzīvu krustojumu — otru ielu sauca par 
Brodveju. Tajā slējās divu un trīs stāvu ēkas, bija 

redzamas dažas lielas naktsklubu reklāmas un 
pa retam kokam. Tā nevarēja stāties blakus Man-
hetenas Brodvejai.

Mārtins ieraudzīja veikalu, kura nosaukums 
bija City Lights Books. Viņš neskaidri atcerējās, ka 
šo vārdu dzirdējis sarunās universitātē, un aptvē-
ra, ka atrodas bīta kultūras centrā, nenoteiktajā 
apgabalā, ko sauca par Ziemeļu jūrmalu. Neko 
daudz vairāk par to nezinādams, iegāja veika-
lā. Ikvienā kaktā, nišā, šaurā ejā — visur rēgojās 
grāmatas mīkstajos vākos. Pie sienām vietām bija 
piestiprināti lozungi, koncertu un dzejas lasīju-
mu afišas, paziņojumi par sabiedriskām protesta 
akcijām. Netālu no atvērtajām ieejas durvīm pie 
kases letes stāvēja kalsns pusmūža vīrs ar augstu 
pieri un paplāniem matiem, kas bija atsukāti at-
pakaļ uz vienu pusi. «Cik skumjas acis!» nodo-
māja Mārtins. Vīram mugurā bija balts krekls, ap 
kaklu šaura melna kaklasaite. 

«Kā varu jums palīdzēt, karavīr?» vīrs laipni 
jautāja. 

«Es nezinu. Man īpaši patīk lasīt par jūru…»
«Jūs esat armijā. Vai tad negribat palasīt par sek-

su un narkotikām? Ņemiet šo grāmatu ar nosau-
kumu Kauciens — es to izdevu nupat pagājušajā 
gadā. To sarakstījis liels dzejnieks.»

«Nē, to ne. Tikai kaut ko par jūru.»
«Nu labi. Mēs dzīvojam brīvā zemē. Nokāpiet 

pa trepēm pagrabā. Tur ceļojumu un piedzīvo-
jumu nodaļā atradīsiet grāmatas par jūru.»

«Paldies!» Mārtins pateicās un nogāja lejā pa 
šaurām, stāvām kāpnēm. Ejas starp grāmatplauk-
tiem veidoja labirintu. Mārtins zināja, ko mek-
lē. Kad viņa ģimene no Rietumvācijas pārvieto-
to personu nometnes bija ieradusies Ņujorkā, 
viņš nejauši bija uzgājis nelielus grāmatveika-
liņus Manhetenas dienvidaustrumu pusē, zem 
vecā metro virszemes posma. Bodītes piederēja 
aiz vecuma izdēdējušiem ebrejiem. Dažos veikali-
ņos, piekrāmētos pilnos ar grāmatām tāpat kā šis, 
Mārtins bija atradis darbus, ko sarakstījuši jūras-
braucēji, kuri burāja apkārt pasaulei mazās buru-
laiviņās, vieni vai kopā ar kādu. Līdzīgus izdevu-
mus viņš pamanīja arī šeit un atrada tieši to, ko 
vēlējās lasīt Teksasas mācību laikā: kapteiņa Džo-
šuas Slokuma grāmatu Vienam burājot apkārt pa-
saulei. Tā kā naudas nebija daudz, Mārtins vairāk 
neko nemeklēja. Atradums viņam bija pa prātam. 
Kad Mārtins atgriezās no pagraba un nolika savu 
guvumu uz letes, slaikais, kalsnais vīrs joprojām 
stāvēja pie kases. 

«Nu, tas ir labs lasāmais,» viņš atzina, pagriez-
dams kases aparāta kloķi. «Tam vajadzētu klie-
dēt dienesta vienmuļību. Varat justies laimīgs, ka 
ir miera laiks. Man gan nelaimējās. Es mīlu jūru, 
bet nacistu zemūdeņu medīšana, sargājot konvo-
jus, kas devās pāri Atlantijas okeānam, bija gatavā 
elle. Lai veicas, dēls!» viņš novēlēja, pasniegdams 
Mārtinam naudas atlikumu. Mārtins pamanīja, ka 
vīra skatiens ir pievērsts nevis viņam, bet kam ci-
tam. 

Tuksnesī
Ģērbies joprojām formas tērpā, Mārtins stāvēja 

karstajā, smilšainajā Mohaves tuksnesī. Viņš vis-
maz bija atlaidis vaļīgāk melno kaklasaiti. Formas 
tērpa laiviņa nepasargāja seju no nežēlīgi karstās 
saules. Bija jau pagājušas vairākas stundas kopš 
brīža, kad viņu tur bija atstājis kāds braucējs, kurš 
bija nogriezies sāņus no galvenās maģistrāles. 
«Nekurienes vidū,» Mārtins nodomāja. «Neviena 
koka, tikai karsta, pelēcīga smilts.» 

Saule kveldēja. Haki krāsas formas tērpa krek-
la padusēs rēgojās lieli sviedru apļi. Mārtins bija 
ņēmis vērā padomu izmantot tikai garo gabalu 
braucējus. Tomēr pēdējā izvēle nebija veiksmī-
ga. Braucējs viņu bija atstājis vietā, kur no šose-
jas atzarojās zemes ceļš uz attālu rančo. Izlaidis 
Mārtinu, svešais bija iegriezies tajā, atstādams aiz 
sevis garu putekļu grīsti. Tālumā slējās kalnu grē-
das, gandrīz melnas pēcpusdienas saulē. Uz šose-
jas laistījās ūdens mirāža un trīsēja tveices viļņi. 
Pēcpusdienā garām pabrauca tikai dažas mašīnas. 
Mārtinu māca bažas, ka būs spiests tur stāvēt visu 
nakti. Un viņam līdzi nebija ūdens.

Neilgi pirms saulrieta Mārtinu beidzot kāds pa-
ņēma savā mašīnā. Pusmūža vīrs brauca uz San-
antonio Teksasā, tas bija netālu no armijas bā-
zes, uz kuru Mārtins bija norīkots. Viņš ieradīsies 
dažas dienas agrāk. Vīrs brauca ļoti ātri, garajos 
taisnajos ceļa posmos pārsniegdams simt jūdzes 
stundā. Mārtins bija sasprindzis bailēs par savu 
dzīvību. Ik pēc dažām stundām braucējs apturēja 
mašīnu, izkāpa, pastaipījās un iedzēra ūdeni no 
metāla blašķes, kas bija piestiprināta pie aizsarg-
stieņa auto priekšpusē. Trauku cieši aptvēra blīvs 
audums. «Še, iedzer!» vīrs piedāvāja. «Braucot pa 
tuksnešiem, mēs ņemam līdzi blašķi, ko iemēr-
cam ūdenī, lai tā vējā saglabātu vēsumu.»

Mēness nebija redzams. Tumšas, tukšas tuk-
sneša un kalnu ainavas pakampa auto starmešu 
kūļus. Ik pa brīdim uz ceļa izlēca kāds tuksneša 
zaķis. Vājie, garkājainie radījumi iznira no tumsas 
un, auto uguņu apžilbināti, lēkšoja prom pa ceļu. 
Mašīna vienu notrieca — atskanēja īss krakšķis. 

Lai arī nobijies, Mārtins bija laimīgs — tuk-sne-
sis viņu ļoti valdzināja. Viņš juta, ka ir ceļā. Uz 
kurieni — to viņš nezināja. Varbūt uz Sanfrancis-
ko, varbūt tuksnesi. Viņa dzimtene Latvija nebija 
sasniedzama. Tā bija aprakta tālā, nesasniedzamā 
arheoloģiskā pagātnē. Kā Senā Grieķija. Kā inki 
un maiji. 

Mobilais frontes hospitālis
Otro dienesta gadu Mārtins aizvadīja mobilā 

frontes hospitāļa vienībā. Tā kā nebija kara, nebija 
nekādas frontes — par to Mārtins priecājās, vienī-
ba bija mobila tikai dažu īpašu mācību laikā. Un 
tās bija grūtas. Vienā dienā visu hospitāli vajadzē-
ja ātri ielādēt lielās Otrā pasaules kara kravas ma-
šīnās, ko sauca par «divarpustonnīgajām», aizvest 
uz kādu vietu un iekārtot teltīs. Slimnīcas aprīko-
jums bija smags, to vajadzēja salikt lielās olīvkrā-

sas kastēs, ko puiši nesa divatā. Mārtina laborato-
rija ietilpa vienā mašīnā. Uz mūžu atmiņā palika 
kādas diennakts mācības ļoti aukstā Jaunanglijas 
ziemā, dziļā sniegā.

Starp mācībām bija īsi darba posmi bāzes hos-
pitālī un gana daudz brīvā laika. Izlasījis un pārla-
sījis Džošuas Slokuma vēstījumu par viņa vienat-
nīgo burājumu, Mārtins nolēma doties tādā ceļā. 
Gulēdams armijas gultā uz palsās olīvkrāsas se-
gas, viņš pavadīja daudzas brīvās stundas, domās 
lēnām virzīdamies apkārt pasaulei. Pirms tam 
viņš jau bija sameklējis īsto laivu, visu kārtīgi sa-
plānojis, sagādājis jūras kartes un pārtikas krāju-
mus ceļojumam. Aizbraukšanas dienā draugi stā-
vēja piestātnē un, vēlot izdošanos, māja ardievas, 
raudzīdamies, kā labvēlīgs ceļavējš laivu nošķir 
no zemes. Koka stūri rokā satvēris, Mārtins stāvē-
ja kokpitā, māja atvadas un stūrēja savu Laimdotu 
uz plašajām jūrām. Ê
No angļu valodas tulkojusi Māra Cielēna

Autora piezīme par grāmatveikalu City Lights 
Books
Pašam neapzinoties, nejauši iegriezies 
grāmatveikalā City Lights Books, Mārtins bija 
nokļuvis Amerikas Rietumkrasta bīta literārās 
kultūras topošajā mājvietā. Šī kultūra sakņojas 
Ņujorkas Kolumbijas universitātē, bet Sanfrancisko 
tā pārkāpa akadēmijas robežas, veicinot 
pievēršanos dzenbudismam, brīvajai mīlestībai, 
dabas cienīšanai, uzdzīvei un izraisot plašu 
sacelšanos pret tālaika ASV valdošo salkano kultūru. 
Kalsnais jaunais cilvēks aiz veikala letes bija 
Lorenss Ferlingeti (Lawrence Ferlinghetti, 
1919) — dzejnieks, intelektuālis, sabiedriskais 
aktīvists, gleznotājs, veikala īpašnieks, izdevējs 
un zemūdeņu apkarošanas kuģa kapteinis. Otrajā 
pasaules karā, kalpodams ASV Jūras kara flotē 
Atlantijas konvoja ietvaros, Normandijas izcelšanās 
operācijas laikā viņš piedalījās kuģu aizsargāšanā 
no nacistu zemūdenēm. Pēc kara Ferlingeti 
Sorbonnas Universitātē ieguva doktora grādu, 
disertācijā pievērsies pilsētai kā modernās dzejas 
simbolam. Tā saņēma augstāko novērtējumu. Drīz 
pēc tam, kad viņš bija kļuvis par grāmatveikala 
un izdevniecības City Lights Pocket Poets Books 
līdzīpašnieku, Ferlingeti 1956. gadā tika iesaistīts 
ilgā tiesas procesā, ko aizsāka Alena Ginsberga 
grāmatas Kauciens (Allen Ginsburg, Howl) izdošana; 
tā tika apsūdzēta piedauzībā. Galu galā attaisnots, 
Ferlingeti kļuva slavens un gan materiāli, gan 
intelektuāli atbalstīja bītu kultūras pārstāvjus (to 
vidū Džeku Keruaku, Geriju Snaideru, Ginsbergu, 
Viljamu S. Berouzu, kā arī daudzus citus). Ferlingeti 
sevi dēvē par bohēmieti, ne bīta virzienam piederīgo. 
Ferlingeti aicinājis dzejniekus atstāt akadēmijas un 
iesaistīties sociālu, politisku un vides aizsardzības 
problēmu risināšanā. Viņš guvis lielus panākumus, 
cīnoties par Sanfrancisko ainavisko vērtību 
saglabāšanu un attīstību. «Kas iznīcina pilsētu?» 
dzejnieks vaicā. «To iznīcina automašīnas…» 

Edmunds Valdemārs BunkšeEdmunds Valdemārs Bunkše prozaproza Biezos gaisos Biezos gaisos 
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Dace Vīganteprozaproza Sūtījums

Uztrūkstos no zvērīga trokšņa. Paveru vie-
nu plakstiņu. Samanu durvju spraugā mammas 
spuraino copi. Smadzenēs smagi uznirst doma: 
ir taču sestdiena! Zibenīgi aizveru acis.

Pēc brīža eņģes ieņerkstas vēlreiz. Fak, viņa to 
dara speciāli. Elpoju dziļi un vienmērīgi, tomēr 
sajūtu pazīstamu pieskārienu plecam, tā mam-
ma modina mani uz skolu. Paveru otru plak-
stiņu. Caur skropstu bārkstīm ieraugu — viņa 
uzvilkusi kleitu un ar zīmuli ierāmējusi acis. 
Aizturu elpu. Ko esmu aizmirsusi? Kur mums 
tik agri jādodas? 

«Ā, tu jau esi pamodusies!» 
Pazīstu šo māksloto intonāciju. Ar piepūli 

reizē paceļu abus plakstiņus un pārslidinu ska-
tienu viņas sejai — ne tikai lūpas, bet arī acis 
smaida. Atviegloti izelpoju un ieslīgstu tīkamā 
nomiedzī. 

«Paskaties, cik saulains rīts! Tā jau domāju, ka 
esi augšā.» Viņa vingrā solī tuvojas logam. Veru 
muti, lai iebilstu, bet nepaspēju, biezie aizkari ar 
skaļu švīkstu tiek atrauti vaļā, un mani apdulli-
na spoža saules gaisma. Viebdamās iegrūžu seju 
spilvenā, kuru nodevīgi pamet nakts siltums. 
Viņa taču zina, ka pēc divām dienām sāksies 
mācību katorga. Nu kāpēc? Sajūtu gar seju kaut 
ko plivināmies. Tas jau ir par daudz! Uzraujos 
sēdus. Berzēju sažilbušās acis un ieraugu, cik 
ļoti mana sagumzītā pidžama istabas perfekta-
jā kārtībā neiederas. Tāpat kā putekļi no loga 

krītošajā gaismas strēlē, nodomāju. Viņa iespiež 
man plaukstā papīra gabaliņu, tas ir paziņojums 
no pasta. Pienācis sūtījums no Grieķijas. Nesa-
protu. No turienes mēs gaidām to naudu. Bet 
kāpēc paciņa? 

«Vai viņi sūta naudu, iepakotu kastē?» čerk-
stošā balsī jautāju. Mamma noslēpumaini pa-
smaida un atbild, ka nauda jau vakar ienāku-
si kontā. Pakrūtē patīkami iekņudas. Izlecu no 
gultas.

«Paga, mēs taču norunājām iet uz jūru, bet 
tagad nāksies vilkties uz pastu?» stīvējot kājās 
šortus, ziņkāri vēroju mammu. 

«Neuztraucies, mēs visu paspēsim,» viņa ap-
ņēmīgi nodūc. Prasu, varbūt viņa tomēr kaut 
ko gaida, tikai piemirsusi man to izstāstīt. Viņa 
noliedzoši purina galvu un sazvērnieciski jau-
tā, vai gadījumā es nezinu, kas tajā paciņā varē-
tu būt. Ierosinu pārbaudīt, vai tā nav pastnieka 
kļūda, bet viņa jau esot noskaidrojusi — gan uz-
vārds, gan adrese sakrīt. 

Esmu gatava doties ceļā nekavējoties, bet 
mani sagūsta no virtuves atplūdusī kakao 
smarža. «Vai tiešām ēdīsi brokastis?» mamma 
ķircinās. Kad sēžam pie galda, viņa brīdi veras 
tālumā pāri pretējās blokmājas jumtam, tad ie-
smejas un ierunājas par to, kā es, maza būda-
ma, uz ceļiem tupēju pie šī loga un skaitīju au-
tobusus, gaidot viņu pārnākam no darba. Fak. 
Saspiežu dakšiņu ciešāk. Tūlīt atkal sāksies kai-
tinošie atmiņu plūdi par to, kā viņa gandrīz no-
sirmoja, kad apmaldījos mežā, ejot ciemos pie 
Sarkangalvītes, vai par to, kā es vecmāmiņas 
burkānu vagā bučoju kraupainu krupi. Tomēr 
viņa turpina par naudu — nesmuki sanācis, bet, 
redzi, cilvēki sakaunējušies, grib atvainoties ar 
ko īpašu. Atskārstu, ka šī ir pirmā reize, kad ru-
nājam par to gadījumu, un piekrītu, ka sūtījumā 
jābūt kam dziļi aizkustinošam. 

«Nav jau svarīgi, kas tur iekšā,» mamma at-
glauž krāsoto matu šķipsnu no pieres, «galve-
nais taču ir apziņa, ka cilvēki gribējuši mūs ie-
priecināt, vai ne?» 

Ar pilnu muti pamāju un jautāju, kā mēs to 
saini nesīsim, ja nu tā ir šausmīgi liela kaste, 
varbūt paaicināt līdzi kaimiņu? Viņš taču nekad 
neatsaka, kad jāsalabo dators vai jāieeļļo čīk-
stošās durvju eņģes.

Mamma savelk lūpas tūtiņā un nedaudz paceļ 
balsi: «Un ko tad, ja viņš atkal piedāvās kliedēt 
vienatni pie omulīgas vīna glāzes? Man būs ne-
ērti atteikt.» Viņa nervozi paņem cigareti. «Un 
tās zeķes!» viņa ar skaņu izpūš dūmus. «Nepa-
nesamākas par vientulību ir tikai smirdīgas vī-
riešu zeķes.» 

Viņa to pasaka tādā tonī, ka neuzdrošinos 
pajautāt, vai manam izgaisušajam tēvam kājas 
smaržojušas kaut kā īpaši.

Vēlāk, pie spoguļa vijot matus stingrā mezglā, 
viņa ierosina pēc jūras ieiet kafejnīcā. Enerģis-
ki novācu galdu, piesakos nomazgāt traukus un 

noslaucīt putekļus, tad iekožu lūpā — ja nu liek 
izmazgāt arī grīdas? Mamma smejas un skubina 
uz ārdurvīm. Apķeros viņai apkārt un saspiežu 
tik cieši, ka abas sagrīļojamies. 

Tā man vienreiz izdarīja viņš, tas grieķu zēns. 
No viņiem — mūsu vasaras viesiem — mēs gaidī-
jām to naudu un nu jau arī intriģējošo dāvanu. 
Toreiz mamma priecājās par grieķu draudzenes 
apciemojumu, arī es gribēju satikt kādu, kurš 
nāktu no teiksmaino mītu zemes, ar kuru la-
sīšanu tobrīd biju aizrāvusies. Abas bijām pār-
steigtas, kad viņa ieradās ar dēlu — Dafnidu.

Iznākam no pasta ar kasti, tā ir tieši tik liela 
un smaga, kā biju iztēlojusies. Stiepjam to abas: 
mamma iet pa priekšu, es steberēju no mugur-
puses. Viņa negaidīti apstājas, finieris sāpīgi ie-
grūžas man vēderā. «Es taču teicu, mammu!» 
noņurdu, ar mēli nolaizot sviedrus no augš-
lūpas. Uzmanīgi noliekam nešļavu uz apma-
les, un viņa maza bērna balsī čukst, ka reiz taču 
pati izrādījusi sajūsmu par grieķu draudzenes 
kurpēm. Uzmanīgi apostu kasti, man šķiet, ka 
smaržo pēc šokolādes, varbūt riekstiem un vēl 
pēc kaut kā silta — uzreiz nenosakāma. Varbūt 
tiešām pēc kurpēm. 

«Bet ja nu tur ir austs paklājiņš? Tajā zemē ir 
tik skaistas krāsas! Varbūt šūpīgas rotas vai tu-
nikas ar stilizētu bezgalības rakstu mums abām? 
Es tikai ceru, ka tur nav tie viņu glumie saldumi 
— tie lukumi, kur mēs tik daudz liksim?» mam-
ma turpina minēt, bet es prātoju, vai sūtījumā 
varētu būt arī kāda ziņa no Dafnida.

Viņš ir divus gadus vecāks par mani. Viņam 
ir sešpadsmit, izcilni vaigu kauli, garas vāveres 
skropstas un slaidi pirksti kā pianistam. Iztēlo-
jos, ka esam kā Dafnids un Hloja no sengrie-
ķu romāna. Slepus viņu vēroju tajās reizēs, kad 
staigājām gar jūru, tīšām atpaliekot no mātēm, 
gandrīz nesarunājoties. Tā bija labāk, jo citādi 
gvelzu vienas nejēdzības, nevarēdama atraut 
skatienu no viņa skriemeļiem uz kaparbrūni 
iedegušā skausta sev priekšā. 

Kādu rītu, slaucīdama putekļus no mana lep-
numa — paštaisītas kokosrieksta krājkasītes —, 
pamanīju, ka tā kļuvusi pavisam viegla. Katru 
mēnesi mammas doto kabatas naudu rūpīgi ie-
slidināju šaurajā spraugā, lai, mammas vārdiem 
runājot, krātu nebaltai dienai.

«Vai tu paņēmi naudu?» es viņai pajautāju, 
lai gan zināju, ka mamma to nedarītu. Reizēm, 
ja pietrūkst līdz algai, ar pinceti izķeksēju pāris 
naudaszīmes un iedodu viņai pati. Tādos brīžos 
mamma izskatās patiesi aizkustināta, bet es no-
jaušu, kas ir «nebalta diena». 

«Tas noteikti ir bijis kāds cits,» mammas ska-
tiens kļuva tramīgs. «Kāds no ārpuses.» Iebildu, 
ka tā domāt ir muļķīgi, jo dzīvojam devītajā stā-
vā un neviens svešs mūsu dzīvoklī nav iekļuvis. 

Dafnids atzinās uzreiz. Es pat iespurdzos, 
cik jocīgi tas izklausījās. Bet tad viņš, raugo-
ties iesāņus uz krunkainajām koridora tape-

tēm, pavēstīja, ka esot iepazinies ar pasakaini 
skaistu meiteni, uzaicinājis uz kafejnīcu, stei-
dzami vajadzējis naudu. Abi ar satriekto māti 
atvainojās un apsolīja, ka, tiklīdz atbrauks mā-
jās, pārskaitīs dēla apmulsumā paņemto sum-
mu. 

Nākamajā rītā mūsu viesi steidzīgi aizbrauca. 
Atvadu sveicienu pamāju no gultas. Man kaut 
kas notika ar galvu — mocījos ar briesmīgām 
sāpēm. Mamma bažījās, vai nav meningīts. Iz-
sauktais ārsts izklaušināja, izcilāja kājas, taus-
tīja, vai nav stīvs pakausis, tad noteica diagno-
zi: pusaudžu vecumā tā gadoties, it īpaši, kad 
tuvojas sieviešu lietas. Ieteica padzert nervu 
tēju un kādu medikamentu pret plaša spektra 
sāpēm. Mamma sēdēja man blakus, glāstīja pa-
lagu un atkārtoja: «Tā gadās. Pāries. Iedzersim 
tējiņu, un pāries.» Pēc nedēļas pārgāja.

Kokosrieksta krājkasīte, kurai bija pieskāru-
šies Dafnida pirksti, nejauši izkrita pa logu, un 
es to vairs neatradu.

Atlikušo ceļa posmu līdz mājām veicam raitā 
solī, mamma pat sāk dungot dziesmiņu: «Mēs 
ejam, mēs ejam pa kalniem un pa lejām...» Kad 
biju maza, bieži tā darījām: es gāju, ieķērusies 
viņai rokā, pieprasīju dziedāt un lēkāju ritmā 
līdzi. Šobrīd jūtos tā, it kā man mugurā atkal 
būtu sagulētā pidžama. 

Kad novietojam kasti uz virtuves galda, saule 
jau tuvojas zenītam. Vāks ir rūpīgi aiznaglots, 
nevienas spraudziņas. Durstām un skribinām 
finieri ar virtuves nazi, tā gals nolūst, bet vāks 
nepadodas. Līdz — drudžaini iebakstot un uz-
spiežot ar šķērēm — tas beidzot ar sausu krakšķi 
atsprāgst vaļā. Mūsu deguni saskaras un atrau-
jas vienlaikus, nāsīs iecērtot asi kodīgam smār-
dam.

Kamēr mamma nes lejā kasti ar sapuvušajām 
vīnogām, es rūpīgi noslauku galdu. 

Pēc tam mēs ejam uz jūru nopeldēties un ka-
fejnīcā apēdam saldējumu: mamma zemeņu, es 
ar šokolādi un riekstiņiem.

Pēc vakariņām savā istabā ilgi stāvu pie grā-
matplaukta un nevaru izšķirties, vai sākt lasīt 
Edgaru Po, vai tomēr pamēģināt Fransuāzu Sa-
gānu. Satrūkstos, kad no mugurpuses nemanot 
pienāk mamma un piedāvājas palasīt priekšā, 
kamēr aizmiegu. Uztvērusi manu izteiksmīgo 
skatienu, viņa novēl arlabunakti un klusi aizver 
aiz sevis durvis. 

Kad esmu jau iekārtojusies gultā ar grāma-
tu, dzirdu, kā mamma koridorā izslēdz gaismu, 
un pēkšņi spilgti atceros: esmu pavisam maza, 
tupu uz krēsla, piespiedusi vaigu pie virtuves 
loga stikla, un skaitu autobusus, gaidot viņu 
pārnākam no darba. Kad slimoju, tad sāku skai-
tīt jau no rīta. Dīvaini, bet nevaru atsaukt atmi-
ņā to konkrēto brīdi, kad pārstāju skaitīt, tāpat 
kā vēlāk droši vien nespēšu skaidri atcerēties šo 
vakaru, kad mamma ir ieeļļojusi durvju eņģes 
un nolikusi pie gultas modinātāju. Ê

Dace Vīgante 

Sūtījums
Stāsts
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Kārlis Zariņš 20. gadu 
sākumā. Foto – Klio. 
Rakstniecības un mūzikas 
muzeja krājums

Viesturs Vecgrāvisprozaproza Noklusēts un aizmirsts

Rakstnieks Kārlis Zariņš (9.12.1889., Liepā-
ja—30.12.1978., Sabile) pieder pie visvairāk aiz-
mirstajiem latviešu 20. gs. prozas klasiķiem. Ne-
pelnīti, pat ļoti nepelnīti. Tomēr likumsakarīgi. Jo 
pēc Otrā pasaules kara viņš lielā tiesā un pama-
toti tādu rakstnieka likteni izvēlējās, proti, nevē-
loties būt «padomju rakstnieks», izvēlējās klusēt. 
Par to viņš, pirmkārt, dziļi jāciena; jānovērtē arī 
Zariņa konsekvence un rakstura stingrums. Bet, 
otrkārt un galvenokārt, rakstnieka Kārļa Zariņa 
«aizmirstībā» pilnībā vainojams padomju režīms 
un okupācijas vara. 

Te nepieciešami paskaidrojumi. Kārlis Zariņš 
nepārprotami bija viens no visnozīmīgākajiem 
20. un 30., arī 40. gadu pirmās puses latviešu 
prozaiķiem (dažkārt pat uzsvērts, ka spilgtākais 
20. gadu modernā psiholoģiskā stāsta un noveles 
pārstāvis), turklāt reālistiskās tradīcijas kopējs, 
kas padomju ideoloģijas kanonā bija gaužām no-
zīmīgs faktors, ilgus gadus pat noteicošais. Taču 
Zariņa prozas respektēšanas vietā valdīja ilgstoša 
ignorance.

Kaut gan viņa talanta vērienīgums bija suģestē-
jis ne tikai romāna žanrā (līdz 1944. gadam pub-
licējis astoņus romānus, periodikā fragmentāri 
palikušais vēsturiskais romāns, viens no visizci-
lākajiem šī žanra darbiem mūsu literatūrā, Kāvu 
gadi grāmatā pirmo un vienīgo reizi publicēts ti-
kai 1997. gadā), bet arī īsprozā, kur Zariņš pie-
skaitāms pie mūsu klasiķiem jaunradītājiem. Viņa 
stāsti un noveles, neskaitot izlases, līdz 1944. 
gada rudenim Latvijā izdotas 15 grāmatās. Taču 

t. s. padomju Latvijā, kaut arī rakstnieks pēckara 
gados dzīvoja Talsos, pirmoreiz kādu Kārļa Za-
riņa grāmatu — tas bija jau pirms kara rakstītais 
(vēlāk pārstrādātais) vēsturiskais romāns Kaugu-
rieši — izdeva tikai 1975. gadā.

Pretstatā minētajam Rietumu pasaulē, proti, 
trimdā, Zariņa darbus izdeva gan Minhenē un 
Štutgartē bēgļu laikā 40. gadu otrajā pusē, gan 
Mineapolisā un Čikāgā ASV 60. un 80. gados, gan 
tepat pāri Baltijas jūrai Stokholmā, kur 50. gados 
iznāca rakstnieka īsprozas apjomīga izlase un ro-
māns Dārza māja. Trimdā par Kārli Zariņu rakstīja 
Jānis Andrups un Andrejs Johansons. 

Samērā ilgi par Zariņa likteni arī tur nebija zi-
nāms, domāja, ka viņš 1945. gadā Talsos nošauts. 
Taču paša rakstnieka piesardzība, apdomīgums 
un klusēšana, arī izvairīšanās no kontaktiem ar 
padomisko literāro vidi Staļina laikā glāba viņu 
no iespējama traģiska likteņa, domājams, aresta 
vai izsūtīšanas. 

Kā nežēlīga, bet patiesa likteņa ironija ir fakts, 
ka izcilais rakstnieks, lai iztiktu un nopelnītu 
kaut nelielu pensiju, 10 gadus bija spiests strādāt 
Talsu ceļu remonta un būves iecirknī par vien-
kāršu remontstrādnieku, dārzkopības pārzini un 
vēlāk par kantora darbinieku, kaut tā bija tikai 
ārēja aiziešana no literatūras, jo rakstnieks bijis 
literāru ieceru pilns. Un ne tikai ieceru — Zariņš 
intensīvi rakstīja piezīmes un pārdomas, izvei-
dojot sentenču un aforismu krājumu Pārdomas, 
baložiem maizi drupinot (izdots 1992. g.). Tapa arī 
dienasgrāmatas ieraksti, no kuriem daļa publicē-
ta rakstnieka daiļrades filozofiskajiem aspektiem 
veltītajā grāmatā Vai visas mūsu zvaigznes... (izdota 
2007. g.). 

Kā zīmīgu laikmeta paradoksu var minēt to, ka 
Zariņš pat savus Ļ. Tolstoja stāstu tulkojumus bija 
spiests parakstīt ar drauga, rakstnieka J. Vainov-
ska, vārdu. 1959. gadā Rīgā izdotajā Latviešu litera-
tūras vēsturē, kaut tikai dažās (!) rindkopās, rakst-
nieka darbi pieminēti, tomēr tiem sniegts tipiski 
ideoloģizēts vērtējums, neiztiekot bez frāzēm par 
atsevišķu darbu reakcionārām tendencēm 1905. 
gada revolucionāru un vēlāk sarkanarmiešu cīņu 
tēlojumā, absolūti neko neminot par Zariņa dar-
bu mākslinieciskajām novitātēm un īpatnībām, 
nemaz nerunājot par rakstnieka darbu nozīmi li-
teratūras procesā.

Par Kārļa Zariņa dramatisko situāciju pēckara 
gadu realitātē tagad iespējams izlasīt nesen iz-
dotajā apjomīgajā Anitas Rožkalnes monogrāfi-
jā Kārļa Zariņa burvju aplis, kas ir kolorīts ne tikai 
Zariņa kā cilvēka mūža tēlojums un skaidrojums, 
bet arī fundamentāla rakstnieka daiļrades princi-
pu lietišķa un iejūtīga analīze, mākslinieciski un 
psiholoģiski nozīmīgāko darbu raksturojums. 

Ko līdz šim varējām izlasīt no Zariņa dāsnā un 
mākslinieciski savdabīgā prozas mantojuma? Bez 
jau minētajiem darbiem vēl padomju laikā pār-
publicēto romānu Spīganas purvā (1981), bet ro-
mānus Dzīvība un trīs nāves (izdots 2005. g.) un 

Dārza māja (izdots 2002. g.) «atguvām» tikai jau-
najos laikos. (Taču nav jaunizdoti divi nozīmīgi 
Zariņa romāni — Brāļu dēli un Vainīgais.) 

No reti bagātīgā īsprozas mantojuma padom-
ju okupācijas laika beigās, 1990. gadā, izdo-
ta vienīgā Zariņa īsprozas izlase pēc kara Cirka 
mākslinieks, kas gan apkopo tikai (!) 21 rakstnie-
ka īsprozas darbu no visa plašā viņa stāstniecības 
un novelistikas devuma.

Var pat teikt, ka Zariņa darbu nozīmīguma ig-
norance bija viens no visnežēlīgākajiem soda ak-
tiem pret latviešu literatūru un izciliem rakst-
niekiem, ko padomiskā sistēma pastrādāja savas 
ideoloģiskās kontroles varas laikā pret Latvijā 
palikušajiem t. s. pirmspadomju klasiķiem.

Ko jaunu, cilvēciski, idejiski un mākslinieciski 
nozīmīgu mūsu īsprozas klasikai pagātnē un ta-
gadnē svarīgu ienes Kārļa Zariņa noveles? Rak-
stot par 20. un 30. gadu izcilākajiem latviešu no-
velistiem, Guntis Berelis dēvē Kārli Zariņu par 
latviešu modernās noveles aizsācēju blakus Jā-
nim Ezeriņam. Daļēji tam var piekrist, kaut gan te 
būtu jāmin arī Jānis Veselis. 

Tomēr pamatoti ir uzsvērt Kārļa Zariņa īpašo 
un izteikti savdabīgo lomu latviešu modernās 
noveles radīšanā tieši 20. gadu kontekstā. Izman-
todams reālistiskās noveles raksturīgus paņēmie-
nus — ikdienišķa vēstījuma kauzālo kompozīciju, 

reālistiskus savu nereti «lieko» vai «mazo» cilvē-
ku psiholoģiskās atklāsmes paņēmienus, stingru, 
mazasociatīvu sižeta virzību —, Zariņš savu no-
veļu un stāstu idejisko fundamentu veido filo-
zofiskā vispārinājumā. Atsevišķi viņa daiļrades 
pētnieki rakstnieku tuvina pat eksistenciālismam 
ar tā vienu no centrālajām idejām — cilvēka pa-
mestību ļaunajā, absurdajā pasaulē, kurā vienī-
gais balsts un atskaites punkts ir katrs atsevišķais 
indivīds. Saistībā ar eksistenciālismu ir lieti norā-
dīt uz Zariņa tēloto cilvēku vientulību, atsveši-
nātību, uz dramatiskajiem dzīves stāstiem un lik-
teņiem, kā arī uz būtisku tipoloģisku sasauci ar  
Ž. P. Sartra īsprozā tēloto cilvēka gribas iespē-
jamības un nenovēršama liktenīguma galēju an-
tagonismu. (Interesentiem ieteiktu izlasīt franču 
autora noveli Siena, kurā ir nepārprotamas para-
lēles ar vairākiem Zariņa īsprozas darbiem.)

Ir vērts arī norādīt uz lasītāju grūtībām tā uz 
reizi, pirmajā lasījumā, pieņemt Zariņa diezgan 
jūtamo melanholisko intonāciju, varbūt pat sava 
veida pesimismu. Andrejs Johansons, raksturo-
dams Zariņa īsprozas būtību, izvēlējies divu viņa 
noveļu krājumu nosaukumus — Starp divām mūžī-
bām un Burvja aplī —, tā uzsverot Zariņa interesi 
par neievērotiem un šķietami pelēkiem ļaudīm, 
kuri tomēr sevī glabā un nereti slēpj kādus likte-
nīgus dzīves sarežģījumus, kādas fatālas apsēstī-
bas un dīvainības, kādas neremdināmas kaislības. 
Šajā ziņā Zariņu var uzskatīt par Ērika Ādamso-
na prozas tipāžiem radniecīgu īpatnību tēlotāju. 
Zariņa oriģinalitāte tomēr atklājas viņa autora 
pozīcijā — uzskatā, ka viss dziļi slēptais tik un tā 
kādreiz izlaužas negaidītās situācijās, taču šī iz-
laušanās ir «gluži veltīga varonība», jo ved cilvē-
ku vai nu bojāejā, vai nostāda groteska izsmiek-
la un nožēlas stāvoklī kā «likteņa spēļu lietu». 
Citiem vārdiem varētu teikt, ka Zariņu interesē 
cilvēka zemapziņā esošais un tā likumsakarīga 
gruzdēšana psiholoģiskajās zemdegās un tikpat 
likumsakarīga izlaušanās kādos ārējās pasaules 
notikumos, kādā «pēkšņā un negaidītā, pat nesa-
protamā» rīcībā. 

Kārļa Zariņa noveles Piemini nāvi, Heidenkranc! 
lasītāji ievēros ne tikai tās moto izmantoto E. A. 
Po citātu, bet arī nepārprotamo paralelitāti ar 
amerikāņu šausmu stāsta klasiķa noveli Svērtenis 
un aka. Ne velti Zariņš Po (tāpat kā F. Dostojevski) 
uzskatīja par vienu no savām literārajām auto-
ritātēm. Dzīvības un nāves tuvums, pat absolūti 
bezpalīdzīga cilvēka situācija, kas pakļauts tikai 
un vienīgi nejaušībai (var arī teikt — likteņa smī-
nam par atsevišķa cilvēka totālu nespēju izbēgt 
no kāda cita cilvēka ļaunuma un nežēlības), ļauj 
Heidenkrancu izprast eksistenciālisma ideju izgais-
mojumā, taču, šķiet, visvairāk mūsdienu lasītāju 
saistīs edgarpoiskais šausmu un bezcerības tēlo-
jums. Tiem lasītājiem, kurus Kārļa Zariņa noveles 
publikācija būs īpaši ieintriģējusi, novēlu ar tik-
pat lielu interesi lasīt monogrāfiju par «aizmir-
sto» latviešu literatūras klasiķi. Ê

Viesturs Vecgrāvis

Noklusēts 
un aizmirsts
Piesardzība un izvairīšanās 
pēckara gados glāba Kārli 
Zariņu no iespējama traģiska 
likteņa
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Ilustrācija –  
Ernests Kļaviņš

Kārlis Zariņšprozaproza Piemini nāvi, Heidenkranc!

Kāda roka mani satvēra taisni tanī brīdī, kad es 
gāzos bezdibenā.

Edgars Po. Aka un vēzeklis

Pilsētā valdīja terors. Šāva katru, kas vien likās 
aizdomīgs. Pietika ar slepenu acu mājienu, ar ne-
jauša garāmgājēja liecību, lai saņemtu lodi. Bet 
fon Heidenkrancs kaut kam bija teicis, ka nošaut 
mani būtu pārāk niecīgs sods.

Bēgot pār demarkācijas robežu, es iekritu tais-
ni viņa rokās. Heidenkrancs tūlīt mani pazina.

— Es ņemu šo cilvēku savā rīcībā, — viņš notei-
ca tādā balsī, ka nobāla pat viņa palīgi.

Es sapratu, ko nozīmē šie «laipnie» vārdi. Tas 
bija zobs pret zobu, naids pret naidu. Es ienīdu 
dzeltensejīgo teutoni — un viņš darīja to pašu. 
Bet kas bija mans cilvēciskais naids pret viņa 
smalko fantāzijul Es varēju viņu nicināt, varbūt 
pat nošaut, bet man nekad nebūtu ienākusi prā-
tā tik izmeklēta ļaunprātība, kāda perinājās Hei-
denkranca pieglaustajā pakausī...

Ap pusnakti, kad neviena dzīva dvēsele ne-
drīkstēja rādīties pilsētā, mani uzmodināja un, ne 
vārda nesakot, aizveda slēgtos ratos pa klusajām 
ielām uz N. baznīcas pusi, kuras augstais, asais 
tornis pacēlās pret tumšajām pusnakts debesīm 
kā milzu adata. Mēs braucām un braucām, līdz 
apstājāmies pie pašas baznīcas. Man pavēlēja iz-
kāpt. Neredzama roka atvēra baznīcas durvis, un 
mēs iegājām iekšā. Nedaudzie pavadoņi izturējās 
noslēpumaini un, pateicoties šai noslēpumainī-
bai, nebij tik rupji kā vakar, kad dauzīja ar bajo-
netēm pa galvu un draudēja nošaut. No baznī-
cas iekšienes sitās pretī drēgns vēsums. Gotiskajā 
telpā valdīja tumsa. Viens no Heidenkranca pa-
līgiem pacēla mazu zaļu laternīti un, iedams pa 
priekšu, rādīja gaismu. Gaisma! Patiesībā tā bija 
sumpurņa acs, kas mirdzēja tumsā. Nenogājuši 

līdz iekšējām durvīm, mēs nogriezāmies pa kreisi 
un sākām kāpt pa šaurām, svārpstveidīgām koka 
trepēm. Ko tas nozīmēja? Acīmredzot mēs kāpām 
tornī. Velti es lauzīju galvu, mēģinādams uzminēt 
Heidenkranca nolūkus. Kāpēc tāda ceremonija? 
Kāpēc taisni tik neparasta sodavieta? Un tomēr 
mēs kāpām — par to vairs nebija šaubu. Jākāpj 
bija diezgan ilgi, un kāpšana, kā man likās, pava-
doņiem sāka palikt par grūtu. Žandarmi rūca un 
stenēja, it kā es būtu pie visa vainīgs. Tikai Hei-
denkrancs nejutās noguris un mudinoši ņurdēja 
uz saviem palīgiem. Jā, mēs kāpām. Soli pa solim 
mēs virzījāmies uz augšu, un izmītās, simtgadējās 
trepju kāpes čīkstēja un skrapstēja zem naglota-
jiem žandarmu zābakiem. Kāds nelietis man visu 
laiku badīja ar bajoneti mugurā, bet, jādomā, bez 
ļauna nolūka, jo trepēs viņam vienkārši nebija, 
kur pagriezt šautenes galu. Beidzot mēs sasnie-
dzām torņa balkonu. Sejā iesitās svaigs, dzīvinošs 
pavasara nakts gaiss. Stūraini viduslaiku jumti iz-
pletās mums zem kājām uz visām pusēm, kurp 
vien acis vērās, bet mēs pacēlāmies pār šo vien-
muļo pilsētas jūkli kā tāli, neaizsniedzami novē-
rotāji. Te, augšā, pilsēta likās tik niecīga, tik neie-
vērojama, ka, šķiet, nebija vērts domāt par viņas 
šausmīgo likteni. Jo tiešām, kas, galu galā, bija visi 
šie kari un terori, un kuslā zemes dzīve ar viņas 
naidu, nenovīdību un niecīgajiem ideāliem! Uz 
mirkli es pat aizmirsu savu neapskaužamo stā-
vokli, it kā atsvabināts no pasaules niecības, mie-
rīgi, bez uztraukuma raudzījos tālumā, pāri mel-
najām pilsētas nomalēm, kur, šķiet, mirgoja dažas 
dzeltenas uguntiņas. Cik labi, cik labi būtu atteik-
ties no dzīves, paliekot vienīgi novērotājam! Sa-
raustītās domas, kas zemē, starp cilvēkiem, grūti 
bija dabūjamas kopā, te, augšā, pašas koncentrē-
jās un kļuva skaidras un vieglas kā pavasarīgais 
nakts gaiss, kas glaudās ap karsto galvu un mie-
rināja uztraukto prātu.

Mana negaidītā jūsma — ja par jūsmu šai acu-
mirklī drīkstēja runāt — pārņēma laikam arī no-
žēlojamos žandarmus. Vismaz tā man likās, ie-
skatoties viņu trulajās sejās, kas uzreiz kļuva 
gaišas un izteiksmīgas. Bet var būt, ka viņi vien-
kārši izjuta atpūtas prieku pēc nogurdinošā kā-
piena. Nostājušies pa pāriem, viņi raudzījās lejā, 
klusajās pilsētas ielās. Mēs ar Heidenkrancu pali-
kām divatā. Raudzīdamies man acīs, dzeltensejī-
gais teutonis ierunājās:

— No šejienes jūsu banda izdarīja izlūkošanu?
— Banda? — es pabrīnījos. — Nekādu bandu es 

nezinu, turklāt...
Es gribēju teikt, ka par izlūkošanu — vienalga, 

kas to būtu darījis —, man nav mazākās jausmas. 
Bet Heidenkrancs asi un dzēlīgi mani pārtrauca:

— Man ir zināms, ka jūs te ierīkojāt novēroša-
nas punktu. 

— Bet ja nu tas nav tiesa? — es noteicu jautāju-
ma veidā. 

Heidenkranca stūrainie žokļi savilkās smīnā. 
No viņa šaurās putna sejas es vēroju, ka viņš ne 

tikai netic manai atbildei, bet pat neatrod par va-
jadzīgu paskaidrot, ka tiešām netic. Naids, kas 
kvēloja viņa acīs pret mani un manu tautu, bija 
tik necilvēcīgs, tik zvērīgs, ka, šķiet, viņš drīzāk 
būtu sapraties ar suni nekā ar kādu no mums. Tā 
mēs stāvējām un raudzījāmies viens otrā.

Gluži negaidot Heidenkrancs ierunājās citā — 
mīkstākā — balsī, kas mani apmulsināja daudz 
vairāk nekā jautājums par izlūkošanu. Viņš uz-
prasīja neparasti maigi, pievirzīdamies man 
drusku tuvāk:

— Jūs laikam esat skolotājs?
Es apstiprinoši palocīju galvu. Bet kāpēc viņš 

jautāja? Viņam taču ļoti labi bija zināms, ka es 
esmu skolotājs, ka savā arodā es strādāju jau no 
patvaldības laikiem un ka sabiedrībā mani dau-
dzina par labu pedagogu un ļoti lojālu cilvēku. 
Pat vairāk: es kādreiz audzināju arī Heidenkran-
ca bērnus — divus izlaistus zeņķus —, un, kaut 
gan tie nebija ne apdāvināti, ne centīgi, es tomēr 
izturējos pret viņiem ar lielu saudzību, nekad un 
nekādā gadījumā nepārkāpdams audzinātāja ēti-
ku. To visu Heidenkrancs zināja tikpat labi kā es. 
Bet viņš joprojām runāja maigā, intīmā tonī, it kā 
gribēdams pierādīt savu labvēlību:

— Kādreiz arī es nodarbojos ar pedagoģiju.
Tas pa daļai bija taisnība, bet tikai pa daļai — 

Heidenkranca «pedagoģiskā» darbība aprobežo-
jās vienīgi ar paukošanās pasniegšanu. Mēs ie-

nīdām viens otru jau no pirmās satikšanās. Mēs 
pat vairījāmies runāt kā līdzīgs ar līdzīgu, un tikai 
kopējie darba apstākļi piespieda mūs ieturēt sav-
starpēju korektību, katrā gadījumā pastrīpojot, 
ka tā ir maska — ne vairāk. Atklāti sakot, Heiden-
krancs pēc izglītības un dienesta stāvokļa neva-
rēja man nemaz līdzināties, bet viņš vienmēr un 
visur uzsvēra savu teutoņa pārākumu, uz ko es 
atbildēju ar mēmu nicināšanu. Tas savā ziņā bija 
naids starp balto un zilo rasi, un šo naidu vēl pa-
dziļināja daži personīgas dabas apstākļi. Bet par 
tiem labāk nerunāsim, jo tad varētu domāt, ka es 
mēģinu taisnoties.

Tā vai citādi, bet acumirklī Heidenkrancs skai-
tījās par žandarmu oberstu, un mana dzīvība at-
radās viņa rokās. Un, ka viņš nejokos, tas arī likās 
puslīdz skaidrs. Bet kāpēc viņš uzreiz sāka runāt 
tik draudzīgi? Vai tiešām šai teutonī bija pamo-
dies cilvēks? Jāsaka — uz mirkli es noticēju, ka 
mans liktenis nav vēl galīgi izlemts. Var būt, ka 
tomēr notiks brīnums? Jā, diemžēl manī vēl bija 
diezgan naivuma, diezgan mīkstulības, lai pār-
baudījuma brīdī es neizturētu raksturu līdz ga-
lam. Ar to izskaidrojams, ka es atbildēju savam 
spīdzinātājam ja ne draudzīgi, tad, mazākais, 
laipni:

— Ja nemaldos, mēs esam pazīstami.
Bet, tikko es biju izteicis šos nevainīgos, tikai 

pieklājību liecinošos vārdus, Heidenkrancs strauji 

Kārlis Zariņš

Piemini nāvi, 
Heidenkranc!
Stāsts



Ja uz mani 
būtu šāvuši, 
es, protams, 
nekad tik 
gļēvi nebūtu 
uzvedies. 
Pēdējā brīdī 
es būtu 
izslējies 
un teicis: 
«Šaujiet, es 
jūs nicinu!»
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Lai nebūtu 
jādomā par 
nāvi, es 
sāku skaitīt 
sekundes 
un minūtes. 
Bet es nebiju 
noskaitījis 
ne līdz 
stundai, kad 
sāku uztvert 
savādus 
dārdienus

pagrieza man muguru un uzsauca palīgiem:
— Uz priekšu! Rādat ceļu!
Žandarmi saskatījās. Viens no viņiem piegā-

ja pie virvju trepēm, kas veda augstāk tornī (ti-
kai tagad es tās pamanīju), un ar zīmēm norādī-
ja, lai es kāpju pa šīm trepēm augšā. Es jautājoši 
pagriezos pret Heidenkrancu, bet viņš izvairījās 
no mana skatiena. Kāds cits žandarms paņēma 
mani aiz pleca un spēji pagrūda uz trepju pusi. 
Grūdiens man it kā atvēra acis. Tagad es sapratu, 
ko ar mani grib darīt. Bet vai tiešām? Krist no šī 
trīssimt pēdas augstā torņa zemē? Jāatzīst, mani 
sagrāba dzīvnieciskas bailes. Es meklēju acīm 
Heidenkrancu, kurš ar nolūku slēpās aiz saviem 
palīgiem. Atteikdamies no pēdējās cilvēka paš-
cieņas, es gļēvā, asarainā balsī sāku lūgties. 

— Heidenkranca kungs, — es murmināju, — at-
minaties — mēs taču bijām darba biedri...

Kāpēc es tik lētticīgi atklāju savu gļēvo dabu? 
Jeb vai tiešām tas ir visas mūsu tautas raksturā? 
Vai baltā rase nevar būt arī varonīga? Nē, to es ne-
drīkstu sacīt, un, ja neizturējos diezgan droši un 
ja teutonis ņirdzīgi pasmējās par manu gļēvulību, 
tad vainīgs biju vienīgi es. Bet, ak, cik gardi skanē-
ja viņa smiekli! Tā bija īsta mežoņa baudkāre.

Kāds cits no viņa palīgiem izrāva revolveri un 
uzsauca:

— Kāp!
Kājas man tikko klausīja. Bet tik daudz es to-

mēr sapratu, ka ne lūgšana, nedz pretošanās ne-
līdzēs, un, saņēmis pēdējos spēkus, sāku kāpt. 
Žandarmi man sekoja pa pēdām; es kāpu ļoti lēni 
un ar šausmām gaidīju, kad trepes nobeigsies. Tas 
bija nāves ceļš, kad pašam vajadzēja kāpt uz ka-
rātavām un pašam izraut solu no kāju apakšas.

— Kāp, kāp! — man nepacietīgi sauca no mu-
guras puses.

Torņa turpinājums palika arvien šaurāks. Aug-
šā atspīdēja vāja gaismiņa — acīmredzot tur bija 
lūka, pa kuru varēja izkļūt torņa ārpusē. 

Ārpusē! Es nebiju maldījies: drīz parādījās 
lūka, mana gājiena izeja. Tagad es varēju tikt vaļā 
no žandarmu rokām, jā gan. Bet ko tas līdzēja? 
Zeme no tejienes bija tik tālu, ka, paskatīdamies 
lejup, es izjutu stipru reiboņu. Pilsēta, kas vēl 
priekš dažām minūtēm likās vienaldzīga, tagad 
iedvesa bailes. Es vairs nesapratu, kā var prātot 
par zemes dzīves niecīgumu, kad pats apzinies tik 
nožēlojams.

— Tālāk nav iespējams, — es teicu lejā saviem 
pavadoņiem. 

Žandarmi sāka apspriesties. Es dzirdēju, ka 
viens no palīgiem uzprasīja priekšniekam, ko lai 
tagad iesāk. Heidenkrancs īsi, vienkārši iesmējās:

— Lai lien ārā!
Man tuvāk esošais žandarms atkārtoja priekš-

nieka pavēli. Es mēģināju iekost mēlē, lai apval-
dītu izmisuma kliedzienu. Ko man bija darīt? Pa-
doties vai pretoties? Nevarēdams izšķirties, es 
gaidīju, lai mani spīdzinātāji paši izšķiras. Tā pa-
gāja daži mirkļi.

 — Nu, kas ir? — apakšā atskanēja Heidenkran-
ca balss.

Viņam paskaidroja, ka es nemaz nedomāju 
kustēties. Lejā atskanēja lāstu pilna pavēle:

— Dur viņam ar bajoneti!
Un tiešām — kāds nelietis mēģināja man iedurt 

ar bajonetes galu gurnā. Es pavirzījos mazliet 
augstāk un atspiedos ar ceļiem uz lūkas malas. 
Mani mocītāji, redzēdami, ka es vairos no bajo-
netes, sāka zviegt kā meža zirgi.

— Vēl, vēl, — Heidenkrancs mudināja, kad žan-
darms nolaida bajoneti.

Nolādētā teutoņa balss skanēja tik jautri un 
bezrūpīgi, kā kad viņš dzītu nevainīgus jokus ar 
savu suni. Jeb vai viņš tiešām nejokoja? Aizsma-
kušā balsī es mēģināju atjokot pretī:

— Piemini nāvi, Heidenkranc!
Vairāk nekas no mana joka neiznāca, bet mo-

cītāji it kā nokaunējās un sāka savā starpā sačuk-
stēties. — Ko viņš teica? — es dzirdēju jautājam.

Čukstus apklusināja negaidīts rēciens. Tā bija 
Heidenkranca balss; viņš, stāvēdams apakšā, jau-
tāja, vai es vēl neesmu ārā.

— Tūlīt, tūlīt, — atbildēja žandarms, kas atradās 
man vistuvāk. Izgrūdis lāstu, viņš man iedūra tik 
dziļi kājas ikros, ka es aiz sāpēm galīgi izlīdu pa 
lūku un paliku karājoties starp debesi un zemi. 
Es iepletu elkoņus un turējos ar viņu palīdzību 
lūkas grodos.

— Nu, kas? — no iekšienes jautāja.
— Ir jau gandrīz ārā, — žandarms dobji atbil-

dēja un, it kā gribēdams tikt ātrāk vaļā no nepa-
tīkamā uzdevuma, sāka durt ar bajoneti man el-
koņos. Sāpes palika neizturamas. Kāpēc slēpt? Es 
kliedzu un lūdzos, es solījos skūpstīt žandarma 
zābaku purnus, lai tikai atstāj mani dzīvu. Es pie-
saucu Dievu par liecinieku, ka esmu pilnīgi ne-
vainīgs; es solījos kalpot teutoņiem pēc labākās 
saprašanas — jā, jā, tik nožēlojams es šinī brīdī 
izrādījos — un vienīgi tāpēc, lai mani apžēlo.

Jā, es atteicos no pēdējā kauna. Es pat biju ar 
mieru palikt, karājoties starp debesi un zemi, lai 
tikai nekapā manas rokas. Es pārvērtos par nožē-
lojamu suni, kas uz katru saimnieka kājas spērie-
nu atbild ar žēlu smilkstienu un astes luncināšanu. 
Un kā gan ne! Ja uz mani būtu šāvuši, es, protams, 
nekad tik gļēvi nebūtu uzvedies. Pēdējā brīdī es 
būtu izslējies un teicis: «Šaujiet, es jūs nicinu!» Bet 
tagad man liedza pat šo pēdējo varonību.

Pamazām manas rokas palika nejūtīgas. Es ma-
nīju, ka slīdu arvien zemāk gar torņa ārpusi. Bija 
tāda sajūta, ka es laistos ledainā ūdenī. Man likās, 
ka es jau krītu, un, šausmu pārņemts, es zaudē-
ju uz mirkli samaņu. Bet tikai uz mirkli, jo, rei-
bonim pārejot, es redzēju, ka vēl arvien karājos 
pie lūkas, kaut gan rokas man nespēcīgi gulēja 
gar sāniem. Ko tas nozīmēja? Kāpēc es nekrītu 
zemē, kad rokas vairs neturējās? Pirmā pārstei-
gumā — ja par pārsteigumu varēja tagad runāt — 
es nesapratu, kas tagad īsti noticis. Var būt, ka viss 
bija taisni sapnis? Jeb varbūt es biju miris? Bet nē, 

nākdams pie samaņas, es pārliecinājos, ka esmu 
aizķēries ar mēteļa stūri aiz atlūzušas skārda pla-
tes turpat lūkas apakšā. Mana dzīvība tātad atka-
rājās no mēteļa un torņa apšuves izturības.

Savā ziņā es biju glābts, bet briesmas tomēr vēl 
nebija pāri — o, nē, man vēl vajadzēja izbaudīt 
desmit šausmu pilnas stundas trīssimt pēdu aug-
stumā pār zemi! Kā lai to iztēlo, kā lai apraksta! 
Bet apziņa, ka esmu vēl dzīvs, ka nāve vismaz par 
dažiem mirkļiem pagarināta, iedeva man ārkārtī-
gu dzīves prieku.

«Bet slepkavas?» es pēc brīža iedomājos. «Vai 
viņi mani tā atstās?» Platām acīm es raudzījos 
lūkā, kas atradās tikai dažus sprīžus virs manas 
galvas, un gaidīju, kad tur parādīsies kāda no 
žandarmu galvām. Taču neviens nerādījās, un 
arī žandarmu balsis vairs nedzirdēja. Acīmredzot 
viņi bija nolēmuši, ka mana cilvēciskā veidojuma 
atliekas guļ jau zemē pie torņa pakājes, un kāpa 
varbūt tagad lejā, lai apbrīnotu savu zvērisko va-
roņdarbu? Tas varēja būt.

Bet ja nu viņi neatrod mani tur apakšā? Taču 
par šo jautājumu es negribēju domāt. Man vien-
kārši nebija spēka tik tālu domāt uz priekšu. Es 
tikai centos neskatīties lejup un pēc iespējas ne-
kustēties, lai mēteļa stūris nenorautos. Rokas 
man ārkārtīgi sāpēja, bet sakodu zobus un cietu. 
Galu galā — kas ir sāpes pret bailēm no nāves! Es 
pat izjutu baudu savās kuslajās sāpēs.

Palika arvien gaišāks. Šad tad ielās kā bezgalīgā 
tālumā nodārdēja aizbraucoši kara rati vai iekau-
cās autosirēnas — tur, jādomā, sākās jauna darba 
diena.

«Bet ja nu mani tagad rīta gaismā ierauga karā-
jamies pie lūkas malas?» es ne bez šausmām ie-
domājos. «Viņi var atkal kāpt augšā un atsvabināt 
mani no aizlūzušā skārda, lai tad nu es lidoju ve-
sels pret ielas akmeņiem.» 

Taču tādas domas likās neticamas. Vispirms — 
dienā viņi to nedarīs, baidīdamies no starptau-
tiskās komisijas, otrkārt — mani var apžēlot. Un 
pārliecība, ka mani var apžēlot, ka mani var at-
svabināt no dīvainajām karātavām, piedeva man 
jaunus spēkus. Es biju gatavs tā karāties līdz va-
karam, ja vien mani pēc tam apžēlotu.

Lai nebūtu jādomā par nāvi, es sāku skaitīt se-
kundes un minūtes. Bet es nebiju noskaitījis ne 
līdz stundai, kad sāku uztvert savādus dārdienus, 
kā kad tālumā šautu ar lielgabaliem. Bet, ja tie bija 
lielgabali, tad troksnis likās pārāk nevarīgs, pārāk 
gaisīgs, bez parastās rezonanses. Un tomēr tie bija 
šāvieni, pie kam troksnis palika arvien stiprāks. 

Ko tas nozīmēja? Vai notika kauja? Varbūt mū-
sējie sākuši ar teutoņiem kauju? Aiz prieka es tik-
ko neiekliedzos un, gribēdams paskatīties uz to 
pusi, no kurienes nāca šāvienu troksnis, mazliet 
sakustējos. Bet tad es neviļus ievēroju, ka aiz-
lauztā skārda apšuve, aiz kuras stūra bija aiz-
ķēries mans mētelis, pārāk tālu atliekusies nost. 
Mētelis tikko turējās aizlūzuma maliņā, un arī tas 
draudēja kuru katru acumirkli pārplīst. Taisnību 

sakot, es vēl tagad nesaprotu, kā mētelis varēja 
turēties tik slidenā «vadzī». Prāts man sastinga. 
Neprātīgām acīm es raudzījos uz aizliekto skār-
da malu un, elpu aizturējis, gaidīju, kad mētelis 
galīgi noslīdēs no tās zemē. Tas bija visdrausmī-
gākais brīdis šai pārbaudījumu dienā. Es saprotu 
— ja rokas man būtu bijušas veselas, es vēl būtu 
mēģinājis pieturēties pie skārda malas. Jā, var-
būt... Bet tagad man atlika mierīgi raudzīties, kā 
skārds liecas arvien zemāk, ka mētelis draud ja 
ne nākošā sekundē, tad nākošā pusstundā palais-
ties pavisam vaļā. Acis man spiedās ārā no pieres, 
vērojot šo drausmīgo procesu, kam ātrāk vai vē-
lāk vajadzēja nobeigties ar katastrofu. Ja es būtu 
spējis tagad daudzmaz sakarīgi domāt, es droši 
vien būtu vēlējies, lai nāk kaut žandarmi, bet lai 
tikai man nebūtu jādzīvo šais nāves gaidās. Es 
vairs nedzirdēju, kas notiek lejā pilsētā. Lielga-
balu dārdoņa man palika pilnīgi vienaldzīga. Es 
neievēroju arī, ka ap torni šad tad uzliesmo šrap-
neļu ugunis — tās man likās murgu dzirkstis. Visa 
mana uzmanība saistījās ap mēteļa stūri, un, ja es 
ko gribēju, tad tikai piespiest zaļgano, simtgadīgo 
skārdu palikt savā vietā. Un kā gan nē, kad mana 
dzīvība burtiski karājās šī skārda maliņā?

Cik ilgi es tā biju skatījies? Vai tiešām desmit 
stundas? Negaidot lūkā parādījās cilvēka galva 
ar mūsu nacionālo nozīmi pie cepures. Patiesībā 
man vairs nebija nekāda daļa, kas par galvu un ko 
tā te meklē, es likos pilnīgi vienaldzīgs un centos 
vienīgi nekustēties. Bet es redzēju arī, ka galva 
nozuda un ka viņas vietā parādījās virve ar cilpu 
galā. Vai tas bija jauns spīdzināšanas paņēmiens? 
Varbūt man gribēja apmest to ap kaklu? Lai! 
Mani jau tagad nekas vairs nevarēja uztraukt.

Bet pēkšņi es sapratu, ka mani grib glābt, ka 
patiesībā man grib aplikt cilpu ap krūtīm, lai tā-
dējādi dabūtu atpakaļ lūkā. Visu to es sapratu, 
bet nevarēju un nedrīkstēju līdzēt. Man bija pa-
cietīgi jāgaida un jāskatās, jo katra lieka kustība 
draudēja ar nāvi. Glābējiem beidzot izdevās aiz-
ņemt mani ar virvi zem padusēm un ievilkt lūkā. 
Es zaudēju otrreiz samaņu un atmodos tikai tor-
ņa iekšpusē.

Izrādījās, ka mani bija izglābuši mūsu armijas 
pionieri, kas pirmie ielauzās pilsētā. Teutoņu jau 
vairs nebija — tie atkāpās lielā steigā zem šrapne-
ļu uguns, pamezdami daudz kara laupījuma.

— Kā jūs tur nokļuvāt? — man jautāja, kad es 
varēju atkal runāt.

Es nesakarīgi izstāstīju. Nē, patiesībā es smē-
jos, es skūpstīju savus glābējus, es izturējos tik 
bērnišķīgi, it kā būtu zaudējis prātu. Vai tad kāds 
brīnums, ka mans stāsts iznācis pārāk dīvains un 
nesakarīgs?

Jeb vai viss bijis tikai sapnis, tikai vīzija? Man 
likās, ka nupat es redzēju Heidenkrancu uz ielas. 
Viņš pagāja steidzīgi garām, tikai drusku pašķielē-
dams uz manu pusi. Es nemēģināju viņu aizturēt, 
un nākošā acumirklī tas nozuda ļaužu pūlī… Ê
1927

Kārlis ZariņšKārlis Zariņš prozaproza Piemini nāvi, Heidenkranc!Piemini nāvi, Heidenkranc!
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Ilustrācija – Lizete Upīte

Ādams Zagajevskisprozaproza Nodevība

Ādams Zagajevskis (Adam Zagajewski, 1945) 
ir viens no niansētākajiem mūsdienu poļu 
domātājiem, dzejnieks un esejists. Latviešu 
lasītājiem viņa darbu fragmenti pieejami 
tiešsaistes arhīvos un periodikā, izdota arī 
dzejas izlase Svešā skaistumā (¼ Satori, 2009).  
Zagajevska darbi ir pazīstami visā pasaulē. 
Eseja Nodevība (Zdrada) sākotnēji publicēta 
eseju un skiču krājuma Divas pilsētas 
(Dwa miasta) pirmizdevumā 1991. gadā. 
Tā ir attiecību noskaidrošana ar pagātni, 
mēģinājums iemiesot pagājušo, bet ne līdz 
galam izvērtēto totalitārisma ēru; teksts 
veidots kā iedomāta intervija starp jaunu 
žurnālistu un vecu dzejnieku — bijušās 
sistēmas funkcionāru. 
Domuzīmē publicētā eseja tulkota no 2007. 
gada grāmatas izdevuma; krājumā tai seko 
arī jaunā cilvēka atbilde sarunbiedram pēc 
tam, kad plānotā saruna ir piepeši aprāvusies. 
Gribētos, protams, lai šo tekstu varētu kopumā 
aplūkot kā pagātnes artefaktu; diemžēl ne 
šeit, ne Polijā attiecības ar 20. gs. otrās puses 
vēsturi un tās veidotājiem nav nedz gana 
skaidras, nedz skaidrību vai vieglāku nākotni 
veidojošas. 
Krājums Divas pilsētas ietver literāras skices 
gan par cilvēka un politikas, gan literatūras 
un varas, kā arī literatūras un filozofijas 
attiecībām; vairākas esejas veltītas arī 
lielajiem sarunu un laika biedriem (dažādās 
nozīmēs) — Česlavam Milošam, Zbigņevam 
Herbertam, Vitoldam Gombrovičam, Emīlam 
Čoranam, Imrem Kertēsam un citiem. Divas 
pilsētas — piedzimšanas pilsēta Ļvova, 
uzaugšanas pilsētiņa Gļivici; Krakova, jaunības 
pilsēta, un Parīze, kurp dzejnieks devās 
personīgu iemeslu dēļ un kas kļuva par viņa 
mājvietu 80. un 90. gados; Krakova un Čikāga, 
kur pusi gada Zagajevskis pavada universitātē, 
mācot jauniešiem spēju saskarties ar dzeju. 
Pietuvinājumā. 

Ingmāra Balode

Kāpēc es to darīju? Kāpēc es ko darīju? Kāpēc 
es biju tas, kas biju? Bet kas es biju? Es jau sāku 
nožēlot, ka piekritu sniegt jums interviju. Gadiem 
tās atteicu; jūs laikam trāpījāt man kādā vājuma 
vai varbūt nemiera brīdī. Barot svešu ziņkāri ar 
paša ciešanām — atzīsit taču, ka šeit slēpjas zinā-
ma apetītes un ēdiena disproporcija?

Kā izskatījās tā pasaule, ko jūs vairs nepaspējāt 
iepazīt? Tāpat kā tagad. Pilnīgi citādi.

Nezinu, ar ko mēs varētu sākt. Noprotu, ka jūs 
esat daudz lasījis: atmiņas, vērtējumus, arhīvu 
materiālus, vēsturnieku pētījumus.

Tas bija tik nesen. Neviens nav spējis uzrak-
stīt par šo īso posmu, neviens. Redziet, atsevišķi 
uzvārdi, kas tagad izklausās auksti, pusaizmirsti, 
tolaik spīdēja kā nokaitēti elektrības vadi. Jo īpa-
ši tie, kas sākas ar burtu B. Nepietiek sacīt, ka tie 
uzvārdi — starp citu, tie tika izrunāti reti, piesar-
dzīgi, iepriekš paskatoties apkārt — izsauktu tikai 
šausmas. Galvenokārt šausmas, protams, taču arī 
zināmu pielūgsmi, jo no tiem strāvoja neparasta 
enerģija. Salīdzinājums ar augstspriegumu nebū-
tu precīzs. Bija sajūta, ka starp mums pārvietojas 
dievi. Ļauni dievi, tas tiesa, un tomēr — pārcilvē-
ciskas būtnes. Būtnes no kādas citas planētas. Šo-
dien tie cilvēki ir miruši, pat ja vēl atrodas starp 
dzīvajiem.

Vai zināšanas par komunismu es ieguvu savā 
ģimenē? Ak, jā, bet vai tās bija zināšanas? Paska-
tieties: mans tēvs, manas tēvamāsas. Mani skolas-
biedri. Katram aiz muguras vecāki, tēvoči kā mil-
zīgā ģimenes bildē. Skolasbiedru tantes. Biezais 
brālēnu mežs, mātesbrāļi un tēvamāsas, krusttēvi, 
svaiņi, tantes māsas un viņu saderinātie. Brālēnu 
gārša. Māsīcu dārzi. Svētdienā visi satikās pie tē-
jas un liesajiem cepumiem. Un manas tantes, ko 
lai saka, sačukstējās, te kāds piekauts vai nokauts, 
kādam atņemta māja, zeme, kāds aiz izmisuma 
nošāvies. Redzami bija tikai atsevišķi fakti, viņas 
neprata tos savienot sistēmā. Tur, otrā pusē, bija 
prāta pūliņi, jaunlaiku tomisms, kas tiecās aptvert 
esību tās veselumā. Un te manas māsīcas, nolīku-
šas zem lampas nomelnējušā, vecā abažūra, viņu 
galvas ar šķietama svētuma auru apkārt; allaž ie-
slīgušas sērās, reizēm pa pusei priecīgas, kad kaut 
kas nejauks atgadījies neieredzētajam kaimiņam. 
O, tad komunisms uz mirkli parādījās no labās 
puses. Tomēr uzreiz pēc šī uznāciena tas atgriezās 
savā parastajā vietā — uz apsūdzēto sola. Un varē-
ja jau iedomāties, ka runa ir par jaunu žīdu sazvē-
restību. Kāds smējās, kāds aizelsies klusēja, bērni 
klaigāja, rēja suns, pa ielu traucās ugunsdzēsēju 
mašīna. Pagātnē aizejošā paaudze dzēra tēju. Jēga, 
kārtība, temps — tas viss bija citur.

Nedzirdēti liela enerģija. To nav iespējams re-
konstruēt. Vai zināt, kāda loma ir vēsturniekiem? 
Iedomājieties, lūdzu, milzīgu svētku uguņošanu. 
Uguns kaskādes debesīs, dzirnaviņas, zibeņu mā-
koņi, tumsā plaukstošas krizantēmas, lielas un 
trauslas, nebūtībā iekrītošas celtnes, pēkšņi kritieni 
un tad vēl straujākas elpu aizraujošas uguns šaut-

ras, it kā izgaismoti milžu pirksti sniegtos laukā no 
neredzama mākoņa malas. Pat cilvēks, kam nepatīk 
uguņošanas un ko tās saērcina, pat cilvēks, kurš la-
bāk grib visvienkāršāko varavīksni, nevis rafinētu 
uguns parādi, nespēs vienaldzīgi turpināt ceļu zem 
šādām purpurkrāsas debesīm.

Labi. Tagad mēģiniet iztēloties, ka nākama-
jā dienā mainās laiks, līst nejauks, auksts lietelis 
un no uguņošanas zīmējumiem nekas nav pali-
cis pāri, ja neskaita izsvaidītas kartona čaulītes un 
pļavas zemē iedzītus nesmukus pālīšus, kas nak-
tī uzstājās kā noslēpumainā raķešu palaišanas ie-
kārta. Kāds iet pa pļavu ar melnu lietussargu rokā 
un ar augstprātīgu smaidu noskatās vakardienas 
orģiju atliekās. Tas, cienītais, ir vēsturnieks. Viņš 
redz instalāciju, redz notikumu teātri, tās pašas 
debesis, to pašu pļavu, varbūt pat tos pašus cilvē-
kus. Neredz tikai elektrisko strāvu, jo strāva ir ne-
redzama. Bet īstenība, ziniet, apvieno nekustīgas 
lietas, tātad pļavas un pālīšus, kartona čaulītes, un 
enerģiju — strāvu.

Ar to es galīgi negribu teikt, ka staļinisms bija 
brīnišķīga uguņošana. O, nē, to jūs no manis ne-
dzirdēsit. Nē. Ja nu vien mēs iztēlotos uguņošanu 
pašā ellē. Redzat? Tribīnes, kas uzceltas Luciferam 
un viņa padotajiem, notiesāto pūļi pelēkos kom-
binezonos. Un pēc tam raķetes pie zemajām elles 
debesīm, violetu šāviņu šņācieni. Un puišeļi, kas, 
izmantojot izdevību, tirgo saldējumu un kliņģerī-
šus. Nē, staļinismam nebija nekā kopēja ar ugu-

ņošanu. Šis salīdzinājums man bija vajadzīgs tikai 
tādēļ, lai parādītu jums, kas ir enerģija un cik grūti 
to ir mākslīgi radīt no jauna, kad tā ir zudusi.

Tā ēra bija pārpilna ar enerģiju. Ar baiļu trīsām, 
ar naidu, bet arī ar ambīcijām, skaudību, cerībām 
uz karjeru. Tajā bija daudz baiļu un mazliet ticī-
bas, ka būs labāk. Tajā bija savas hierarhijas. Likās, 
ka tās turēsies ilgi, varbūt pat ļoti ilgi, un ka tā 
gluži vienkārši būs vienmēr. Atskats uz pagājušo 
laikmetu rāda mums to gauži mākslīgā perspek-
tīvā; nav nedabiskākas domas kā doma par iznī-
cību, par to, ka tas, kas patiesībā valda (pat ja tas 
tiktu neieredzēts!), varētu salūzt.

Vēsturnieks iznāk no kapličas un iztēlojas bal-
les, pieņemšanas, karnevālus. Vaicā kapracim, kā 
tas viss bija, kā izskatījās princesīte un vai prezi-
dents raustīja valodu. Laikmeti mirst vēl izteiktāk 
nekā cilvēki, nekas no tiem nepaliek pāri. Laikme-
ti ir kā blāzma — kad tie zūd, viss zūd. Es jau sacī-
ju: atsevišķas personas dzīvoja ļoti lielā spriedzē. 
Galvenokārt bailēs, tas tiesa. Tikai, redziet, cienī-
tais, bailēm ir tāda īpašība, ka tām netīk atklāties 
kailām. Tās allaž cenšas tēlot ko citu — ambīcijas, 
fanātismu, uzticību. Enerģija ir visur, tā netaupa 
nevienu. Ak, kā mani smīdina tās izdomātās die-
nasgrāmatas, kas rakstītas itin kā tolaik, uzreiz, un 
ko rakstījuši inteliģenti un neatkarīgi novērotāji. 
Interesanti, kādēļ šie uz ceļgala tapušie dokumen-
ti parādās atklātībā tikai pēc divdesmit pieciem 
gadiem. Pēc ceturtdaļgadsimta. 
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Tikai jaunībā 
filozofiju 
uztver ļoti 
nopietni, 
tikai tad 
tiek meklēts 
galējais 
risinājums, 
skaidra 
atbilde
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To, kas ir 
brīnišķīgs, 
un to, kas ir 
nežēlīgs, nav 
iespējams 
aprakstīt. 
Tas ir mūsos, 
taču ne mūsu 
vārdos

Un jūs domājat, ka bija izvēle? Ka bija opozīci-
ja? Ka bija viens valsts teātris un bija arī otrs — ne-
atkarīgais? Ka bija literārais mēnešraksts socreā-
listiem un otrs — neatkarīgajām dvēselēm? Ka bija 
divas valstis, viena postā iedzīta un otra — pieklā-
jīga? Ka bija divas galvaspilsētas? Divi karaļi? Di-
vas valodas? Divas filozofijas? O, nē. Vai zināt, kā 
bija? Tie aktieri, kuriem izdevās iekļūt teātrī, bija 
talantīgi un atdeva sevi visu, visviens, vai spēlēja 
kaut kādā Maskavā sarakstītā propagandas lugā 
vai Slovacka drāmā. Viņus piepildīja tā pati ener-
ģija, kas tolaik grieza visus ratus un uzturēja kat-
ru norisi. Viņi gribēja būt brīnišķīgi kā aktieri; jūs 
taču nepieļaujat domu, ka varētu sabotēt teātri, 
slikti spēlējot Sapni vasaras naktī, lai iegrieztu re-
žisoram? Bija ārkārtīgas alkas pēc karjeras — vai, 
gluži vienkārši, pēc izdzīvošanas. Lūdzu, lai jūs 
atšķirtu šīs divas lietas.

Vai redzat tos jaunos aktierus, kuri nolēma: nē, 
es neatbalstīšu komunistus un viņu necilvēcīgo 
programmu, palikšu ēnā, būšu sanitārs, būšu šo-
fera palīgs. Jūs viņus redzat? Es neredzu. Tie, kam 
Dievs nav devis talantu un spēku, sēdēja teātrī 
skatītāju zāles pēdējā rindā un nolūkojās savos 
laikabiedros ar nicinājumu un skaudību. Skaudī-
bas, es varu to apgalvot, bija desmit reižu vairāk 
nekā nicinājuma. Uz skatuves bija vislabākie. Vis-
labākie bija tie, kas nodeva. Vislabākie deklamēja 
padomiskus dzejoļus. Pēdējā rindā vīdēja greiz-
sirdīgo viduvējībiņu pelēkās sejas. 

Ņemsim kādu, kurš tajā laikā nopublicēja dze-
joli par Staļinu, — vai jums šķiet, ka šis kāds to-
laik uzminētu jūsu šodienas nosodījumu un no-
vēlojušos liecinieka sašutumu? Varat būt drošs, 
ka vispirmām kārtām viņu interesēja profesio-
nāļu viedoklis, vai dzejolis ir labs, vai tajā ir māk-
slinieciska jauda. Noteikti arī tolaik bija daži, kas 
nosodīja tādus sacerējumus. Taču dzejoļa autors 
nevarēja ar tiem sastapties, viņš apgrozījās citā 
pasaulē. Jā, viņš bija paklausīgs, bet tajā pašā laikā 
viņš gribēja uzrakstīt cik vien iespējams lielisku 
dzejoli. Jauni, ambiciozi cilvēki saplūda galvaspil-
sētā, lai vislabākajos iespējamajos veidos liktu lie-
tā savus talantus. Tāpat kā tas allaž ir bijis.

Vēsturnieks redz noteikta laikmeta cilvēkus tā, 
it kā tie būtu laika gara ražoti manekeni. Mums 
tajā pašā laikā sāpēja galva vai varbūt sirds par 
pieviltu mīlestību, vai arī trūka naudas, vai arī 
šausmīgi apskaudām draugu, vai arī sapņojām par 
labāku dzīvokli. Tagad jūs dzirdat par sagūstīta-
jiem prātiem, par nodotiem humānisma ideāliem. 
Bet zobu sāpes? Bet iekāre? Bet izsalkums? Bet 
vēlme būt labākajam savā klasē, paaudzē, dzej-
nieku grupā? (..)

Dzejoļu par Staļinu — es vēl pie tā atgriezīšos — 
bija pārāk daudz. Pārāk daudz. Pierakstiet to. Bija 
jāveic selekcija. Kurš katrs nevarēja nonākt avī-
zes lapā. Jums liekas, ka tik vienkārši bija pārdot 
dvēseli? Tas bija tirgus, un gribētāju bija daudz, 
katram tas vis neizdevās. Kandidātu bija daudz 
vairāk nekā vietu. Tā ir vienmēr. Kādēļ lai tolaik 

būtu bijis citādi? Bija viena pasaule, viena dzīve. 
Jūs no rīta nemodāties staļinismā vai nicināmos 
laikos, nē, jūs modāties segās un palagos, savā līdz 
asarām pazīstamajā, kaprīžu un vajadzību pilnajā 
ķermenī. Jūs modāties blakus sievietei, ko mīlējāt, 
vai arī blakus meitenei, ar kuru bijāt kopā tikai tā-
dēļ, ka tā otra jūs atraidījusi. Jums trūka naudas. 
Jūs publicēja, un ģimene ar jums lepojās. Antiko-
munistiskās tantes nopriecājās, ka māsasdēls nav 
kaut kāds anonīms cilvēks. Lūk, viņu jau publicē, 
varbūt kaut kas no viņa sanāks. Grūti bija pare-
dzēt jūsu tagadējo sarūgtinājumu.

Jūs vaicājat, vai es zināju par spīdzināšanām, 
par cilvēkiem, kas apcietināti bez sprieduma. Jūs 
allaž to vaicājat. Tā vajag. Jāteic, es par to zināju 
un nezināju vienlaikus. Redziet, es nesen lasīju 
kāda jūsu vienaudža rakstu, varbūt tas bija kāds 
par jums mazlietiņ vecāks, un šis autors bija uz-
rakstījis, ka totalitārisms ir nāve. Rūgti smiekli. Tā 
arī pierakstiet: rūgtuma pilni smiekli. Ko lai saka, 
pēc gadiem tā var pateikt, pēc gadiem, kad tas, ko 
jūs saucat par totalitārismu, ir zudis vai arī novā-
jināts līdz nepazīšanai. Nāve bija kur citur. Es taču 
varēju iedomāties, ka ir kāds, ko spīdzina, moka; 
kāds piepeši pazuda, kāds attāls paziņa, runāja, ka 
varbūt vairs neatgriezīsies, taču tās bija tikai ru-
nas, nevis zināšana. Atsevišķi karavīri un virsnieki 
dienēja ļoti īpašās vietās, un par to viņi tika ēdi-
nāti ļoti īpašās ēdnīcās. Es varēju iedomāties. Un 
tur patiešām bija nāve, tur uzglūnēja iznīcība. Bet 
es uz to lūkojos no dzīves puses. Un pat tie kara-
vīri noteikti biežāk domāja par ēdnīcām nekā par 
spīdzināšanām. 

Totalitārisms, ja lietojam jūsu universālo ap-
zīmējumu, — tā ir dzīvība, enerģija, godkāre, tie 
ir apbalvojumi, hierarhija, apsēstība, brīnišķī-
gi avansi, napoleoniskas karjeras, daudz iespēju 
mazpilsētu jaunajiem cilvēkiem. Par nāves cenu. 
Par to nebija ļauts runāt. Tā ir dzīve, kas atdalīta 
no nāves. Jums, anēmiskajām, melanholiski apdā-
vinātajām radībām, šī sistēma ir nāve. Taču tā nav 
patiesība. Ņemiet, piemēram, neskaitāmos kon-
gresus, salidojumus, pasākumus, kas tolaik notika 
bez mitas, katru dienu. Vai tur valdīja nāve? Nē, 
tur mūs vadīja sasniegumu kāre, ļoti dzīva dziņa. 
Lūk, tā bija vitāla pasaule.

Mani noteikti aizrāva idejas. Tikai jaunībā filo-
zofiju uztver ļoti nopietni, tikai tad tiek meklēts 
galējais risinājums, skaidra atbilde. Tādēļ viņu fi-
lozofija bija kā radīta jauniem cilvēkiem. Cilvēce 
jau kopumā dzīvo bez programmas, un tagad man 
tas patīk, taču tolaik mani tas saniknoja un aiz-
vainoja.

Vēl vairāk par idejām mani interesēja īstenība. 
Kā lai to pasaka — pasaule toreiz pastāvēja. Vai jūs 
spējat to iedomāties? Vai zināt, ka koku lapotnes 
toreiz šalca tāpat kā tagad? Vai jums ienāk prā-
tā, ka večiņas, kas lēni iet pa ielu, vilkdamas no-
pakaļ iepirkumu ratiņus, tolaik bija skaistas mei-
tenes? Jūs noteikti esat pavadījis neskaitāmas 
stundas universitātes bibliotēkas lasītavā, pētot 

vecus avīžrakstus un izrakstot no tiem muļķības 
un melus. Tas trauslais veco avīžu papīrs. Jūs ko-
mentējāt: kaitnieki, kultūras iznīdētāji. Bet mēs 
bijām puikas. Godkārīgi, kā jau puikas. Un varbūt 
jūs domājat, ka vējš tolaik bija staļinisks, ka vasa-
rās upēs bija staļinisks ūdens, ka meldri smaržo-
ja staļiniski? Vai zināt, ka pasaule toreiz pastāvēja 
tikpat karaliski kā tagad, un tas, kas tajā bija sabo-
jāts, bija kā sīks tārpelis milzu ābolā. Vai domā-
jat, ka skūpsti bija staļiniski? Vai ka tām meitenēm 
bija staļiniska āda?

Ak, es, piemēram, atceros, kā mēs reiz braucām 
vaļējā kravas mašīnā uz laukiem. Kādēļ? Es ne-
atceros, esmu aizmirsis. Varbūt uz kolektivizāci-
jas sanāksmi. Varbūt tā. Bet tas bija jūnijs, un viss 
burtiski dunēja no prieka, papeles gar lielceļa ma-
lām bija pilnas, tik pilnas lapu, zariņu, spozmes, 
sulu, ēnu, un divus soļus no manis stāvēja mei-
tene, kuru es mīlēju, un vējš bija silts, gaiss smar-
žoja pēc siena, debesīs mazs mākonītis, tumsnē-
ji kadiķi, strautu pārgrieztas pļavas, tālīno māju 
jumti spīdēja saulē, un gaisā lidinājās straujās 
bezdelīgas. Kad mašīna iebrauca mežā, piepe-
ši kļuva tumšs, un tajā tumsā slēpās bailes, it kā 
kaut kas būtu pārlieku strauji beidzies. Taču pie-
tika izbraukt atpakaļ klajumā, lai atkal parādītos 
intensīvā laimes sajūta. Atceļā mēs devāmies va-
karā, braucām lēni, un tad es neizsakāmi skaidri 
atskārtu, kas ir krēsla. Pamazām atkāpās gaisma, 
un tajā gaismas nomiršanā bija kaut kas maigs, 
stundām ilgs maigums; likās, ka paies gadu gadi, 
līdz iestāsies tumsa, un bija tikai daudz smaržu 
gaisā, un smieklīgais sikspārņu lidojums, un bal-
sis skanēja citādi, it kā kaut kas raisītos vaļā, it kā 
pasaules cietie vāki padotos, atvērtos. Gaismas ir 
mazāk, bet vietas kļūst arvien vairāk, un tur, kur 
stāvēja mājas vai koki, vairs palikušas tikai mēmas 
atbalsis, tumši traipi, priekšmetu nospiedumi. Vi-
ņai mugurā bija zaļa blūzīte, un iekāre bija it visur.

Notika vairāk, nekā jūs jaudājat aptvert. Bija 
iedomāta pasaule, un mūsos bija iedomas un 
skumjas. Mūs tiesā tuvredzīgie biezās brillēs, ne-
veikli zinātnieki. Intelekts tiesā iedomas. Kas ir 
atmiņa? Tā jūsu taisnīgā pasaule ir necilvēcīga. Tur 
nedrīkst kļūdīties, jo atnāksit jūs, sen notikušo 
avāriju skumjie izmeklētāji. 

Taisnība, ka tā sanāksme, jūnija ekskursijas for-
mālais iemesls, nevarēja darīt man godu. Es to labi 
zinu. Tiem cilvēkiem tika nodarīts pāri, viņiem 
draudēja cietums; toreiz es kaut kā par to nedo-
māju, tagad bieži par to domāju. Mani nodarbi-
na kas cits. Pasaule ir kas vairāk nekā tikai laba 
vai slikta rīcība. Tikai daļa īstenības ir pakļaujama 
ētiskam vērtējumam. Paskatieties uz to dienu, kas 
palikusi manī, manā ķermenī, manā visdziļākajā 
atmiņā. Dzīvi nevar vērtēt, ko es runāju, pat vie-
nu vienīgu dienu nevar novērtēt, tā ir par blīvu 
vērtēšanai. Varbūt Dievs to var. Var vērtēt rīcību, 
nevis datumus. Vai to, ka es mīlēju savus draugus 
un apbrīnoju pasaules majestātiskumu, man var 
atņemt tāpēc, ka brauciena mērķis bija cits? Nav 

tīkla, kurā varētu noķert to manu dienu. Nav. Tas, 
ko jūs nesaprotat, ir īstenība. 

Mēs nespējam allaž to izsacīt, bet tikai tā ir vērā 
ņemama. Uzlieciet roku uz koka krēsla atzveltnes, 
pieskarieties vēsai glāzei. Maz par to var pasacīt. 
To, kas ir brīnišķīgs, un to, kas ir nežēlīgs, nav 
iespējams aprakstīt. Tas ir mūsos, taču ne mūsu 
vārdos. Ciešanas ir tādēļ, lai tās pieredzētu, tās 
nepakļaujas pētījumiem. Atmiņas ir vairāk nekā 
atmiņu. Mēs nevaldām pār pagātni. Tajā ir tikpat 
daudz noslēpumu kā nākotnē. Ceļmalā auga mil-
zu papeles, bet ne manis dēļ. Es tās tikai redzē-
ju, apbrīnoju pa gabalu. Bezdelīgām bija vienalga. 
Mēness nebija staļinisks.

Es esmu vainīgs, jā. Taču vissvarīgāko es nezi-
nu. Es nezinu, vai esmu labs cilvēks vai ne. Pa-
jautājiet to maniem draugiem, kolēģiem, katram 
no viņiem noteikti būs, ko teikt par šo tēmu. Man 
par viņiem arī ir viedoklis. Taču par sevi es zinu 
vismazāk. Vai var dzīvot ar apziņu, ka esi slikts cil-
vēks? Vai es esmu seklāks par citiem, vairāk izslā-
pis pēc panākumiem, naudas, uzslavām, balvām? 
Es toreiz gribēju dzīvot, nezināju, ka laiks nebi-
ja labvēlīgs tik pārmērīgām ambīcijām. Varbūt es 
gribēju būt par citiem pārāks. Smuki jau nav, taču 
citās sabiedrībās tādus ļaudis nenosoda, bet gan 
apbalvo ar Goda leģiona ordeni.

Nezinu, vai neesmu uzvedies kā pārāk rijīgs cil-
vēks. Vai esmu bijis alkatīgāks nekā pārējie? Ne-
zinu, vai esmu bijis pretīgs, savas vajadzības ap-
mierinādams. Vai esmu bijis par citiem gļēvāks. 
Vieni ēd skaisti, citi — neglīti, un tur neko nevar 
darīt. Vai ir kas vēl triviālāks par savu vajadzību 
apmierināšanu? Pat kārtīgās zemēs vajadzību ap-
mierināšana ir nenovēršami triviāla. Taču tirānijā 
tā pārvēršas par kaut ko atbaidošu. 

Mēs ar vecākiem dzīvojām Krakovā. Mūsu dzī-
vokļa logi bija uz Plantu pusi. Uz namu sienām 
vēl vīdēja pirmskara reklāmu un izkārtņu palie-
kas. Ielas jau bija nolīdzinājusi jaunā iekārta, taču 
ceriņu krūmi pagalmos saglabāja to pašu pirms-
kara lepnumu un katru pavasari — neko neiztai-
sot no sūrajiem taupības noteikumiem — ziedēja 
kupli un aroganti, un to apreibinošā smarža iz-
platījās pa visu pilsētu kā aristokrātiski aicināju-
mi uz kontrrevolūciju. Vienugad uznāca tik skar-
ba ziema, ka pat pilsētas centrā atgriezās klusās 
kamanas. Zirgu sāni kūpēja. Mūsu dzīvoklī kuri-
nāja tikai vienu istabu. Man bija divdesmit gadu, 
es lasīju Rilki, un brīdī, kad biju iegremdējies pir-
majā Elēģijā, mans tēvs, aiz plāna aizslietņa nostā-
jies, mazgādamies centās aizsniegt savu muguru, 
prometejiskā piepūlē pārvarēt cilvēka anatomijas 
nepilnības. Bet es lasīju «skaistums ir tikai šaus-
mu sākums». Sniga. Kamanu zvaniņi aizskanēja 
ātri un itin kā nemateriāli, jo tiem nepievienojās 
neviena cita skaņa. Varēja nodomāt, ka altārzēni 
baltos apmetņos izskrējuši pa visu pilsētu. Zirgi 
prāvajos elpas mākoņos kustējās kā okeāna dzī-
lēs. Mans brālis mācījās spēlēt mutes ermoņikas. 
Cietie, sala sagraizītie baznīcas zvanu šķindieni 
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Ielās atkal 
bija daudz 
ļaužu, bērni 
lēkāja pāri 
peļķēm. 
Pēkšņi viss 
bija vieglāks 
un tuvāks; 
smaržas 
sajaucās
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Ko? Jūs mani 
iepriecināt? 
Kaut kas 
nedzirdēts

aicināja izturēt. Laucinieki biezos kažokos, kas, 
atkusnim iestājoties, izgaroja asu, dzīvniecisku 
smaržu, tirgoja malku. Viņi sauca piesmakušās 
balsīs, vēršoties pie aizdarītiem logiem, pie aiz-
cirstiem vārtrūmju režģiem, pie trauksmainā ne-
kustībā ieslīgušas pilsētas. (..) Es aptvēru, ka skais-
tums ir kaut kas reāls, tas skar lietas un cilvēkus.

Pavasarī pilsēta pieņēmās spēkā, tā kļuva lielā-
ka, vairāk saradās skaņu un smaržu. Nažu trinēji 
gāja no pagalma uz pagalmu, un zem viņu pirk-
stiem šķīlās dzirksteļu astes, un griezīgā, augstā 
metāla dziesma izliecās asā lokā virs mājām. Logi 
stāvēja līdz galam vaļā, dzīvokļos līdz ar mitro gai-
su ieplūda putnu dziesmas. Vispirms lakstīgalas 
pīkstēja nikni, it kā pārvaicādamas, vai pavasaris 
jau tuvu, bet pēcāk, martā, dziedāja apdullinoši 
un bez atelpas, kā melnādainas blūza dziedātājas, 
kuru ieraksti ir zelta vērtē. Es gāju aizvien garākās 
pastaigās, cītīgi meklēdams katru jaunu pavasara 
pazīmi. Alkšņi stāvēja kūstošajā sniegā it kā ter-
mometri, kas sabāzti ledainā ūdenī. Baznīcu torņi 
tālumā ieslēpās mākoņos, kas aizvien karājās virs 
vecpilsētas laukuma. Kalni atklāja aizvien jaunas 
horizonta līnijas, smalkas un gaišzilas kā Ķīnas 
porcelāns. Lieli strazdu bari, spožos spārnus zibi-
nādami, tekalēja pa tukšajiem laukiem, kas pama-
zām atkal pārtapa viņiem zināmās vietās. 

Ielās atkal bija daudz ļaužu, bērni lēkāja pāri 
peļķēm. Pēkšņi viss bija vieglāks un tuvāks; smar-
žas sajaucās. Baznīcu vaļējās durvis alkaini vilka 
iekšā siltā gaisa vālus, savukārt biezā sveču smar-
ža izkļuva ārā, uz ielas, it kā vecie svētie, ieslo-
dzīti katedrāļu mūros un pakļauti greizsirdīgai 
vēlībai un rūpēm, arī būtu sagribējuši nobaudīt 
marta gaisu. Atvērās arī iecirkņu, komiteju un ga-
rīgo semināru logi, un uz brīdi pavasaris bija sva-
rīgāks par politisko iekārtu, bālās mūku un parti-
jas darbinieku sejas pavērsās uz visvarošās saules 
pusi. Forsītijas dega ar dzeltenu liesmu, izdzīvojot 
nedēļu ilgo slavu. Tirgū parādījās pirmās pavasa-
ra dārzeņu buntes, šis neiznīcināmais arguments 
par dzīvību uz Zemes. 

Sapratu, ka pasaule ir divēja, sadalīta, vienlaikus 
brīnišķa un triviāla, smaga un levitējoša, varonī-
ga un gļēva. (..) Es zināju arī to, ka manī ir tāda 
pati plaisa. Reiz es biju spējīgs notvert to, kas ir 
gandrīz neredzams, iezīmēts tikai ar vieglu, tikko 
jaušamu līniju, bet reizēm es kļuvu akls, neko ne-
zināju un neko nesapratu, biju nejūtīgs pret īste-
nības saucieniem, turējos no tās daudzu gaismas 
gadu attālumā.

Es nopratu, ka patikšana ir kādā mīklainā vei-
dā saistīta ar esamību un ka arī visprastākās ska-
ņas, ūdens tecēšana pa krānu, kāda soļi uz ielas 
krēslas stundā, klusa vecu vīru saruna, kurā tie 
atceras laiku pirms diviem pasaules kariem, — šīs 
skaņas, varētu likties, tobrīd pilda tikai un vienī-
gi pieticīgās kalendāra atbalsta funkcijas —, un ka 
tas viss ir skaisti tieši tādēļ, ka pastāv un kāds tās 
uzklausa tāpat, nevainīgi un bez slēptas vajadzī-
bas. Kāds, kurš patiesi ir dzejnieks, spēj pieņemt 

katru skaņu, ainu, katru situāciju, katru prieku 
un ne vienas vien bēdas; pieņemt tās nozīmē atzīt 
viņu klātbūtni, šo mūsu vienreizīgo, gaistošo esī-
bas brāļu klātbūtni, visviens, vai uz to atsauksies 
karotīte, nokrītot no galda, vai spožums uz zīlītes 
spārna.

Nojautu, ka uz to būs vērsta mana drosme, kas 
tik ļoti atšķiras no karavīra, tiesneša vai politiķa 
drosmes; uz to, lai sasauktos ar šīm dažādajām 
balsīm, atsauktos tām pilnīgā vienkāršībā, precīzi 
un godprātīgi. Nekad nebiju domājis, ka dzeja var 
būt patētiska, neskaidra, eksaltēta. Un te mana sa-
kāve ir visdziļākā. Es taču noliedzu to kluso, fun-
damentālo drosmi, kuras jēgu iepazinu garās pa-
staigās pa pilsētu. Tas, ka vienā gaišā dienā sāku 
rakstīt odas tirānam, nozīmē, ka es nodevu ne ti-
kai savu tautu, savu ģimeni un pats sevi, bet arī 
sava darba jēgu un to domāšanas veidu, ko pats 
biju izvēlējies. 

Mēs lieliski zinām, ka ne jau katram ir jābūt 
dzejniekam. Taču ir tāds senlaiku likums: ja kā-
dam sāpīgas atskārsmes brīdī ir atklājies neaizsar-
gātais eksistences pavediens, tad šis kāds, būdams 
vienlaikus likteņa vēlēts un likteņa sodīts, vairs 
nevarēs apšaubīt savu aicinājumu. Viņš ir pama-
nījis dievišķā daļiņu pasaulē, un šis atklājums 
viņu iezīmē uz visiem laikiem. O, jā, var veseliem 
mēnešiem vai pat gadiem blandīties pa dažneda-
žādām vietām vai zemēm, neko neredzot un ne-
dzirdot, lai tikai nepalaistu garām izveseļošanās 
iespēju. Viņa dzīvē vairs nevar būt ne runas par 
brīvību vai par meklējumiem. Meklējumi var at-
tiekties tikai uz vienu: uz atgriešanos savā īsta-
jā vietā, sava skatījuma pilnībā. Tā ir elementāra 
dzejnieka uzticība. Tās pretmetu var atrast katrā 
citā profesijā un aicinājumā.

Es stāstīju par pavasari. Dienas kļuva arvien ga-
rākas. Pirmais karstums pienāca pilnīgi negaidī-
ti, kā pārsteigums. Neviens nejaudā atcerēties, cik 
nepiekāpīgs siltums ir aprīļa dienā, iekams tas nav 
pienācis, iekams pierietējušie puķu stiebri nesāk 
zaudēt elpu no sulu pārpilnības. Limonādes pār-
devēji slaucīja sviedrus no pieres, mušas augšām-
cēlās pēc ziemas mokām, parkos smaržoja nātres 
un citas nezāles, un to smarža pielipa meiteņu lū-
pām, pielipa manām delnām. Pat ēnas kļuva sil-
tākas. Ziemas pēdas zuda ātrāk nekā kara postī-
jumi. Baroka baznīcas kā milzīgas stacijas labprāt 
pieņēma ikkatru nācēju; pašlaik mainījās enerģi-
jas bilance, baznīcas pārtapa aukstuma glabātājās, 
biktskrēslu koks krakšķēja, itin kā viņa kārtās ap-
slēptie sieviešu un vīriešu izsūdzētie grēki gribētu 
izlauzties brīvībā. 

Kas ir nodevība? Vai esat ievērojis, ka jau mai-
jā, jūnijā mēs esam pieraduši pie vasaras gaismas, 
pie plašajām debesīm, pie tā, ka gaiss ir mīksts un 
pilns ar vieglajām papeļu pūkām? 

Vai saprotat šo apzīmējumu, ko allaž attieci-
nām uz citiem, ka «šis cilvēks ir salauzts»? Parasti 
tā saka par citiem, bet es to domāju par sevi. Ne-
kad neesmu no tā ticis prom, ar to domājot — man 

nekad nav izdevies uzrakstīt neko, kas atbilstu tā 
aicinājuma un tās atskārsmes mērogam.

Gāju pa Krakovas ielām, mūru, namu, koka ie-
braucamo vārtu klātbūtnes apdullināts, un aiz 
tiem slēpās dārzi un iekšpagalmi; kūstošais sniegs 
atklāja lietu raupjo virspusi, bezgalīgi sarežģīto 
pasaules ādu, bet man šķita, ka man no acīm no-
lobās pārsegs, ka redzu to pirmoreiz. Atliek vien 
uzmanīgi skatīties, lai saskatītu skaistumu. Melnie 
kastaņu zari, kam pielīmēti lieli, mikli pumpuri. 
Septiņpadsmitgadīgs puika, galdnieka māceklis — 
viņa lokainajos matos sabirušas skaidas — sēž uz 
sliekšņa ar biezu maizes riku rokā. 

Ko tomēr esmu padarījis? Uzrakstījis dažus 
rakstus. Varbūt četrus ne pārāk sliktus dzejoļus, 
taču tie nāca vēlāk. Angļu dzejnieku atdzejo-
jumus. Grāmata par Kītsa dzeju un dzīvi. Viens 
romāns, viduvējs. Neizdevusies laulība. Daži pa-
raksti zem opozīcijas manifestiem vēlākos gados. 
Reiz intervija Le Monde. Tik vien no visas tās at-
skārsmes. Uz brīdi biju pasaules īpašnieks, man 
piederēja pat dārzi un pazemes gaiteņi. Baidījos, 
ka tikai ar savu iegribu vien es spētu sagraut ka-
tedrāles torni. Ja es pateiktu vienu pašu vārdu. 
Kad aizvēru acis, zemi pārklāja tumsa. Un pēcāk 
nekas. Nekas.

Atvainojiet, ko jūs teicāt? Nesapratu. Esiet tik 
labs un atkārtojiet, lūdzu! Ko? Jūs mani ieprieci-
nāt? Kaut kas nedzirdēts. Jūs uzdrošināties man 
piedāvāt iepriecinājumu, jūs uzskatāt, ka manas 
grāmatas, kas iznākušas pēc 1956. gada, bijušas 
ļoti svarīgas. Svarīgas. Svarīgi ir muitnieki uz ro-
bežas un policisti ielu krustojumā. (..) Atriebības 
alkstošā sabiedriskā doma jūs sūtījusi pie manis, 
jā, tie padzīvojušie inteliģenti, kas, pateicoties sa-
vai plikajai anonimitātei, var koncentrēt savu nik-
numu pret mani, jo viņu pašu universālā gļēvulība 
nav atstājusi nekādas pēdas. Tas, ka viņi gadiem ir 
gājuši balsot par neieredzēto vadoni, ka parakstī-
juši katru viņiem pastumto aicinājumu, visviens, 
vai tas bijis aicinājums uz karu, mieru vai nāves-
sodu, katru deklarāciju, katru paskvilu, ieradu-
šies katrā sanāksmē, nosodījuši, ko nu viņiem 
likts nosodīt, Londonas vai Austrālijas valdību, 
trockistus vai ebrejus, marsiešus vai parīziešus; 
tas, ka viņi savā norūpētības pilnajā klusēšanā un 
sava tikumīgā maziskuma dēļ ir pieņēmuši visu 
to, kas notiek viņu pilsētā un valstī — tas tagad 
neskaitās, to viņi ir aizmirsuši. Viņi gaida tikai to, 
kad es norēķināšos par saviem darbiem. Viņi paši 
bija piesardzīgi, parakstījās nesalasāmi un stei-
dzīgi atgriezās savos omulīgajos dzīvoklīšos, un 
es viņus nekādi nepieķeršu, bet savas domas un 
savus neskaitāmas reizes paraustītos plecus viņi 
ir laimīgi aizmirsuši. Un, lūk, šīs niknās un netais-
nīgās ļaužu masas sūtīts pārstāvis, sasniedzis to, 
ko sākotnēji vēlējies, tas ir, manu atzīšanos, tagad 
sāk mani mierināt. Jūs runājat par manu brīvību, 
par katra cilvēka brīvību. Jūs sakāt, ka es esot spē-
jis izkļūt no slazda. Ko jūs varat zināt par manu 
brīvību. Ko varat zināt par maniem slazdiem. Jūs 

pat to, manu nodevību, vēlaties man atņemt. Jūs 
gribat atņemt manu sakāvi, pievākt to un izlikt 
savā pilsonisko tikumu muzejā. Es taču jau pirmīt 
jums teicu, ka no tā brīža, kad ieraudzīta pasau-
les aina no iekšpuses, brīvības nav. Tieši tur ro-
das pārpratums. Jūs aizvien esat pārliecināts, ka 
mana nodevība norisinājās ārējā pasaulē, varbūt 
1. maija parādē, partijas sēdē vai rakstā, kas pa-
rādījās galvaspilsētas avīzē. Tā nav tiesa. Tas no-
tika citādi, klusi, pakāpeniski, nezinu, varbūt pa-
staigājoties gar Vislu, varbūt manā istabā šaubu 
brīdī, varbūt mirklī, kad noliedzu to, ko redzēju, 
un kad sīku, skaidru, asām kontūrām saskatāmu 
lietu vietā liku lielus skaitļus, gigantiskus objek-
tus, neskaidras un triumfālas formulas, nekad 
nesatiktu cilvēku uzvārdus, kas neilgu laiku vē-
lāk izrādījās noziedznieki. Es noliedzu to, kas bija 
visvienkāršākais, lai izteiktos no pūļa murdoņas, 
spēka, melu pozīcijām.

Kā lai vēl to pasaku? Domāju, ka mani jaunī-
bas pārdzīvojumi atnesa man šo vēsti: es biju pa-
lielināmais stikls šķietami mazām pamanāmībām, 
man bija jāpalielina tas, kas bija kluss, un jāpanāk, 
ka tas atgūst sev pienācīgo vietu. Tas, kas mūsos 
un lietās ir vissvarīgākais, nepavisam nekrīt acīs. 
Zināmas komerciālas ontoloģiskas netaisnības 
dēļ ikdienas uztverē pirmajā plānā izvirzās īpašī-
bas, kas saistītas ar, teiksim tā, preču apmaiņu, ar 
labumu, kādu gūstam no sevis un no lietām. Man 
bija jālabo šī netaisnība un apslēptām karaliskām 
kvalitātēm jāatdod viņu nozīme. Tāds bija mans 
aicinājums. Man bija dots uzdevums atgādināt 
gan sev, gan saviem vienaudžiem, ka mēs dzīvo-
jam patiesā īstenībā, kas pilna sulu, krāsu un sa-
jūtu, un, ja mums tā sāk šķist pelēka kā banknote, 
kas pārāk ilgi bijusi apgrozībā, tad vaina ir mūsu 
pusē, mūsu garlaikotības, mūsu neuzmanības, 
mūsu pašu pelēcīguma pusē. 

Tomēr notika citādi. Vai zināt, par ko es pārvēr-
tos? Es pārvērtos par nožēlojamu pamazināmo 
stiklu. Tā vietā, lai sāktu no triviālo patiesību ie-
vainotās patiesības celšanas, lai palīdzētu tai, at-
dotu tai cieņu, es pagriezu visu otrādi un pievēr-
sos lielvarām, skaļiem un no malu malām aplausu 
pavadītiem saukļiem, un pamazināju tos tiktāl, 
līdz tie varēja iespiesties dzejolī. Un piedevām tās 
lielvaras izrādījās neīstas. Pat ja tās būtu izrādī-
jušās krietnākas, nekā tās bija, pat ja tās būtu iz-
devies nosargāt, es tik un tā būtu nodevējs, vis-
maz pats sevis priekšā — nevis jūsu priekšā vai tā 
priekšā, ko jūs saucat par sabiedrību, bet pats sa-
vas vientulības priekšā. 

Vai zināt, par ko es būtu varējis kļūt? Vai zināt, 
ar kādu skaidrību es redzēju ļaudis un lietas, zie-
dus, kas izkļūst no lipīgajiem pumpuriem, nāves 
samta varenību, konfliktu mežonīgo spēku, kas 
caurstrāvo katru dzīvi? Es nebiju radīts par idiļ-
ļu autoru, atskārsmes man vēstīja arī par bojāeju, 
par nāvi; es tik mierīgi skatījos uz kokiem un uz 
cilvēkiem tāpēc, ka to pastāvēšana bija apvilkta ar 
izteiksmīgu neesamības kontūru, un katra manis 
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apbrīnotā lakstīgala par iznīcību dziedāja tik prie-
cīgi, bez nožēlas. (..) Jūs taču pat nezināt, ko va-
rat man piedot. Mēs ejam viens otram garām. Jūs 
man piedodat manus neapzinātos grēkus, manu 
kļūdu, manu pilsonisko nepareizību. Es to nožē-
loju, tā ir. Taču jūs nemanāt manu patieso node-
vību — to, kas pret pasauli, nevis pret cilvēkiem. 
Vai caur mani runā viduvējība? Lūk, esmu vecs un 
viduvējs literāts, bet es taču varēju būt kā Petrar-
ka. Es redzēju liesmas. Man ir žēl ne vien sevis, 
bet pasaules, kas palikusi bez dziesmas. Man ir žēl 
pasaules. 

Man ir žēl arī jūsu: jums nebija iespējas iepazīt 
manu vīziju. Jūs esat nabagāks par mana netapušā 
mākslas darba tiesu. Un arī tāpēc jūs neesat spē-
jīgs apjēgt manas nodevības apmērus. To varētu 
tikai tad — un tas taču nav iespējams —, ja mani 
darbi būtu un arī nebūtu tapuši, ja tie būtu pie-
ejami un vienlaikus — nepastāvētu nemaz, ja jūs 
varētu salīdzināt to, ko esmu uzrakstījis, ar to, ko 
neesmu paveicis, tikai tad jums rastos priekšstats 
par manu nodevību. Es redzēju, kā pilsētu, vidus-
laiku pilsētu ar šaurām ielām un neskaitāmām 
baznīcām, lēni ieņēma iebrucēji. Pilsēta bija ap-
lenkta, taču aplenkta tā, ka tās ieņēmēji jau izse-
nis mita tās mūros, kaujas risinājās dzīvokļos un 
kāpņu telpās. Pa Plantu alejām gāja mūķenes brū-
nos habitos un sastapās ar jaunu aģitatoru gru-
pām, kuru uzdevums bija veco pasauli iznīcināt. 
Tomēr tā vecā un senā pilsētā bija tik daudz! Teju 
vai viss bija vecs — sienas, koki, kapličas, cilvēki. 
Vecs bīskaps katedrālē. 

Tas bija viens aplenkums; otrs uzbrucējs bija 
gadalaiki, sniegs, vējš, tumsa, lietus, laiks. Nak-
tī debesīs ievizējās badainas zvaigznes. Es gāju 
uz kapsētām, redzēju vecas, melnā tērptas sie-
vas apraudam katru mirušo, pievienojamies kat-
ram bēru gājienam. Aiz zārka soļoja arī priesteris. 
Priesteri radīja apmierinātu, saticīgu lielas apdro-
šināšanas firmas ierēdņu iespaidu. Viens rajons 
bija tukšs un nopostīts — tas, kurā pirms tam dzī-
voja ebreji. Lietus skaloja nost uzrakstus no si-
nagogas sienām. Kazimežā klīda savvaļā auguši 
kaķi un suņi, ebreju nebija. Vītols katru pavasari 
raudāja ar savām smalkajām lapām. Jūlijā bārenī-
gās mājas bija tikpat sasilušas un slinkas kā mūra 
nami pilsētas centrā. Neviens neatminējās par tā-
diem ebrejiem, pat viņu nami visiem bija vienal-
dzīgi. Nāca jauni draudi, jauni plakāti parādījās 
pie ziņojumu stabiem, līme kalpoja katrai varai.

(..) 
Reizēm es apsēdos uz sola un skatījos, kā man 

garām plūst pūļi kā palu ūdeņi pavasarī. Sievie-
tes lauku lakatos nesa maizes klaipus. Jauni vīrieši 
gāja ātrā karavīru solī, un tikpat enerģiski maršē-
ja arī pusmūža vīrieši; tie bija civilā pārģērbušies 
dažādu armiju karavīri, kas uzvilkuši uzvalkus 
un mēteļus, taču nespēja mainīt savu soļu ritmu, 
nespēja atteikties no marša patīkamā tempa. Sle-
penās armijas bija ielās viegli sazīmējamas. Citi 
vīrieši gāja drīzāk kaķiskā gaitā, ar interesi lūko-

damies visapkārt; viņos arī jautās maskarāde — tie 
bija slepenpolicijas ierēdņi, kuru uzdevums bija 
atmaskot slepeno armiju. Starp zaldātiem un po-
licistiem izspraucās arī pa kādam garīdzniekam 
parastā pilsētnieka uzvalkā. Sievietes krāsainās 
kleitās izmisīgi mēģināja saglabāt vismaz dažus 
Parīzes modes elementus, lentīti, platmali, kaut 
vai triumfālu, uzvarošu smaidu. Tikai zemes spē-
ka saliektie vecie ļaudis neko vairs nemēģināja tē-
lot, vien piestājot kampa plaušās aprīļa gaisu. 

Vai jūs redzat to pavasarīgo pilsētu, šķieta-
mi mierīgo un parasto pilsētu, ko posta ne tikai 
skaudība un aizdomīgums vai ārda ne tikai laiks 
tāpat kā visas pasaules pilsētas, bet — itin kā ar to 
vēl būtu par maz — indē nikns, taču neredzams 
pilsoņu karš? Varat saskatīt vecos šļahtičus ar 
saules aprautām sejām? Un turpat blakus lauku 
puiši ar vēl nenobriedušiem vaibstiem, ar mīk- 
stiem deguniem un cietiem zodiem; tie ir jaunās 
filozofijas sludinātāji, tie ir utopijas kalpi, viltīgie 
boļševiku komisāri. Vai redzat aristokrātus, kas 
grozās savos pagaidu dzīvokļos, bet nesen krus-
tām šķērsām mēroja Ukrainas plašos laukus? Un 
virs viņiem riņķo laika vanags. Divas iznīcības. Tā 
bija mana tēma. Es labi pazinu katru ielu. Tantes 
ņēma mani līdzi pie savām paziņām, un, pateico-
ties viņām, es iepazinu arī kņazieņu mantinieču 
dzīvokļus un pieticīgu nomales augstmaņu mā-
jas, cilvēkus, kas bija atgriezušies no Sibīrijas un 
nevarēja nevienam stipri paspiest roku, jo viņiem 
bija atsaldēti pirksti, bēgļus no Varšavas sacelša-
nās un bēgļus no Ļvovas un Viļņas, kā arī tos ne-
daudzos Osvencimas izdzīvotājus. Skatījos viņos 
ar iejūtību — juzdams viņos savu seno grāmatu 
varoņus. Taču nav vairs to grāmatu, uguns savu ir 
padarījusi, un tikai dūmi vairs vilka debesīs manu 
dzejoļu un stāstu burtus.

Lūk, mana nodevība. Klusēšana. Es nepastās-
tīju to, ko tikai es būtu varējis pastāstīt. Un ne-
domājiet, ka jebkurš cits, kas dzīvojis tajos pašos 
gados un tajā pašā pilsētā, būtu varējis mani no 
tā atpestīt; neviens neredzēja to pašu pilsētu, to 
pašu nežēlīgo karu, nedzirdēja tos pašus putnus, 
neviens nemēģināja pielikt pie mēles tieši to pašu 
sniegu. Neviens negāja gar Montelupu cietuma 
vārtiem tieši tajā mirklī, kad es tur biju un redzē-
ju cietumnieku ģimenes pacietīgi dienvidus tvei-
cē gaidām tikšanos ar tēvu vai ar brāli. Neviens 
neredzēja pulciņu smejošu garīdznieku spēlējam 
futbolu Dembņiku stadionā zem milzīga krusas 
mākoņa. 

(..)
Sev piederošo var zaudēt tikai reizi. Tikai vienu 

reizi tevi var skart šī savādā pārmaiņa: kad gaiš-
zils, lepns palielināmais stikls, ar ko, liekot lietā, 
var aizdedzināt siena zārdu vai izlasīt uzrakstu uz 
pagājušā gadsimta pastmarkas, sāk kalpot par pa-
mazināmo stiklu.

Liekas, ka sāku jūs garlaikot, jaunais cilvēk. Ak, 
es redzu, ka jūs no mapītes izņemat kāda teksta 
kopiju. Mana raksta kopiju? Tiešām, tas ir mans 

raksts, un kurā gadā tapis? 1951. gadā. Vai atce-
ros, par ko bija šajā tekstā? Pag, mirklīti, man jā-
padomā. Jā, atceros. Riebīgs raksts. Es tajā nostā-
jos pret buržuāzisko kultūru un lieku saprast, nē, 
kliedzu, histēriski auroju, ka T. S. Eliots patiesībā 
bijis amerikāņu izlūks. 

Lūdzu, klausieties uzmanīgi. Un pierakstiet. 
Bija tā. 1951. gadā es strādāju tajā... žurnālā. Biju 
aizbraucis no Krakovas un apmeties Varšavā. 
Klausieties uzmanīgi. Bija pienākuši jauni rīkoju-
mi. Vajadzēja stiprināt šķiru cīņu literatūrā. Mūsu 
izdevumam tika pārmests kūtrums «literatūras 
kulaku» nosodīšanā. Galvenais redaktors iesau-
ca mani savā kabinetā. Mēs viens no otra baidī-
jāmies. Es no viņa baidījos, jo zināju, ka viņš ir 
cieši saistīts ar drošības dienestiem, bet viņš sa-
vukārt domāja, ka man tur ir draugi. (Viņš mal-
dījās.) Es ienācu kabinetā, apsēdos uz krēsla viņa 
rakstāmgalda priekšā. Viņš man saka tā: ir jaunas 
direktīvas, jāstiprina cīņa. Uzrakstiet man rakstu, 
kurā asi uzbrūkat K. Jūs taču zināt, par ko es ru-
nāju, izcilo dzejnieku K. Dzejnieks K. tolaik bija 
vecs, slims cilvēks. Es viņu vairākkārt biju redzē-
jis rakstnieku sapulcēs. Apbrīnoju atsevišķus viņa 
dzejoļus, un man patika viņa nervozie, skaistie 
vaibsti.

Pavaicāju priekšniekam, vai K. uzvārds ir mi-
nēts saņemtajās instrukcijās, vai arī tā ir viņa paša 
izvēle. (Runāju citiem vārdiem.) Viņš man neatbil-
dēja; tādas lietas tolaik neteica skaļi. Viņš atkārto-
ja: uzrakstiet par K. daiļrades norietu, uztveriet to 
kā partijas uzdevumu.

Uz to es reaģēju pokera tonī, tā, it kā zinātu 
kaut ko, kas viņu vēl nav sasniedzis.

Uzrakstīšu ļoti asu rakstu, es sacīju, ļoti asu, 
taču mums abiem būs labāk, ja tas nebūs uzbru-
kums K.

Viņš ilgi klusēja. Klusēja kā traģēdijas varonis. 
Apsvēra argumentus kā Korneja Sids. Viņa piere 
kļuva par domu un nemiera ekrānu. Viņa piere 
nebija nekāda augstā, taču jāatceras, ka saraukt 
var arī spalvainās suņu un kaķu pieres. Kam vien 
ir pieres daļa, tā atklāj domātāja rūpes. Un viņš 
domāja. Nākotne nebija droša. Priekšnieki mainī-
jās un izšķirīgos brīžos mēdza aizmirst par saviem 
padotajiem. Un tieši pretēji — reizēm izrādījās, ka 
šķietami neaizsargātiem cilvēkiem bija spēcīgi 
aizstāvji, kas tos veiksmīgi sargāja, savu interešu 
vai vienkārši kundzisku kaprīžu vadīti. Viņš klu-
sēja. Lietus sitās pret palodzi tik ritmiski kā grieķu 
kora rečitētas strofas.

Beigās viņš noteica: jūs varat iet, rīt man vaja-
dzēs to tekstu.

Sapratu, ka K. varēs pārlaist šo uzbrukumu. Uz-
rakstīju niknu rakstu par T. S. Eliotu.

Kā jau noteikti nojaušat, T. S. Eliots tā arī neuz-
zināja, ka poļu iesācējs dzejnieks viņam tik brutāli 
uzbrucis. Toties K. nodzīvoja vēl piecpadsmit ga-
dus un nomira kā visu cienīts rakstnieks.

Redziet, tādi raksti tolaik varēja nogalināt, ja 
skāra vecus, slimus vai vienkārši vājus un jūtī-

gus, morāli vientuļus cilvēkus. Taču es arī zinu, 
ka jums rūp tikai humanitāras vērtības: jūs nici-
nāt manu rakstu, jo tajā es iznīcinu Rietumu kul-
tūras ideālus. Es arī nicinu šo rakstu, taču aiz tā 
stāv viena no varonīgākajām manas dzīves izvē-
lēm (kas gan neko daudz nenozīmē). Salīdzinot ar 
mana priekšnieka klusēšanu, daži manis parak-
stītie opozīcijas manifesti zaudē kaut ko no savas 
nozīmības.

Jūs domājat absolūtās kategorijās. Taču tolaik 
dzīvoja citādi: nepārtrauktās izvēlēs, sabalsoju-
mos, sastatījumos. Dzīvoja starp iespējām. Izvē-
les gan nebija nekādas dižās, tā ir cita lieta. Kā re-
dzat, man bija iespēja izvēlēties starp slepkavību 
un gļēvulīgumu. Starp abstraktu, idejai pielāgotu 
gļēvumu — taču ar perspektīvu, ka atradīsies kāds 
piecpadsmitgadnieks, tikpat jūtīgs kā es tajā ve-
cumā, kurš šo rakstu izlasīs un tik tiešām pado-
mās, ka Rietumu dzejnieki ir spiegi, — un starp 
ļoti konkrētu slepkavību. Tiesa gan, tā ir pieticīga 
izvēle. Turklāt jūs jau man varat neticēt — manis 
atmestā alternatīva neeksistē, nav nekādu pēdu 
vai pierādījumu, ka es būtu gribējis izglābt K. dzī-
vību. Un viņam nekad nenācās uzzināt, ka es viņu 
kaut kādā ziņā izglābu. Reiz, dažus gadus vēlāk, es 
piegāju pie viņa klāt, nosaucu savu vārdu, gribēju 
iepazīties un pateikt, cik ļoti apbrīnoju viņa dar-
bus, taču viņš man roku nesniedza. Viņš nemēdza 
sarokoties ar staļinistiem.

Kādu citu reizi — to, lūdzu, neierakstiet, es iz-
stāstīšu kaut ko, kas nav noticis, kā nekad nav bi-
jis, — notika ļoti svarīga sapulce, kurā bija pare-
dzēts definēt literatūras uzdevumus nākamajiem 
gadiem. Saprotiet taču, tika plānota gan labības 
audzēšana, gan cementa ražošana, tātad pare-
dzamai bija jābūt arī literatūras žanru attīstībai. 
Bija sanākuši visi tie lielākie: dzejas ekonomisti, 
prozas inženieri, eseju arhitekti. Es biju ielūgts, 
taču, protams, nefigurēju rūpīgi izvēlētajā runā-
tāju sarakstā. To, zināms, saku tikai tādēļ, lai atgā-
dinātu jums vēsturiskās proporcijas. Tajā elitārajā 
sabiedrībā es varēju tikt pieskaitīts tikai pie jau-
najiem, iesācējiem, un nevarēju ne no šā, ne no tā 
parādīties tautas garīgo vadoņu pulkā.

Sākās. Partija, ražošana, cilvēks, nākotne, de-
kadence. Sēdēju vienā no pirmajām rindām starp 
nepazīstamiem provinces delegātiem, kuri bija 
tik pārbijušies, ka nejaudāja ne siekalu norīt. Es 
domāju par kaut ko citu, un tikai reizumis mani 
sasniedza runas skrandas, atsevišķi vārdi, epiteti, 
bet jo īpaši uzvārdi. Atceros, ka man mugurā bija 
jaunas drēbes un es centos sēdēt tā, lai nesabur-
zītu bikses. Zemu un slīpi spīdēja saule, tai vaja-
dzēja būt ziemai.

Te, šajā pasaulē, šajā vidē tikpat kā nebija maņu 
— smaržu, redzes ainu, iespaidu; nebija vēja, tem-
peratūras, krūmu zari nekustējās, jumti nespīdēja 
saulē, kvēpu plēksnes nevirpuļoja virs gājēju gal-
vām kā nedrošas, melnas hostijas; puķes stāvēja 
vāzēs kā gūsteknes, tulpes ar maigām ziedlapām, 
vijīgiem stiebriem. Pēc Krakovā pavadītā laika, 
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ga dvēsele un kurš ir pieņēmis dzīvi, ir nodevējs. 
Nav tādas dzīvības formas, kas atbilstu nemirstī-
guma postulātiem. Nav. Dzīvot nozīmē nodot to, 
kas mūsos ir visvērtīgākais. Mīlestība ir nodevība 
pret mīlestību, jo tai nākas būt sliktākai par sapni, 
par priekšstatu par mīlestību. Varoņi ir tukši, bet 
ģēniji — slinki. Valdnieki pārvēršas briesmoņos, 
pat vislabākie no viņiem. Priesteri ir uzpūtīgi. Pat 
slepkavas tiecas pēc atzinības. Hebels reiz teicis 
par pašnāvniekiem: kas var nošauties, tas nepa-
kārsies. Tirgoņi krāpjas ar svariem, bet gudrie — ar 
argumentiem. Dzejniekus grauž izmisums, lai arī 
tie sludina prieku. Un vai jūs zināt, kāda hierarhija 
ir ubagiem? Skaistas sievietes krāso sev sejas. Mā-
cītāji spīdzina savus bērnus. Baņķieri zog zeltu. 
Dzīvot ir nodot, tas nozīmē būt zemāk par savām 
vērtībām, zemāk par prasībām.

Cik pacietības vajadzīgs, lai izturētu dzīves 
lēno gaitu. Mazās mūžības, kurās mēs peramies 
kā zvirbuļi peļķēs, nepavisam nesummējas. Kāds 
rāmi dzer kakao no porcelāna tasītes, bet divsimt 
metru tālāk iet bojā nevainīgs cilvēks. Un tam vēl 
pievienojas tas joks ar datumiem. Katra diena grib 
savu pašas numuru. Tik daudz spēlējamu lomu. 
Kādam ir jābūt seržantam, kādam ir jābūt mies-
niekam. Kādēļ jūs neieredzat tieši mani? Pasaule 
ir divējāda, sašķelta un allaž tāda būs. Gļēva pat 
vismierīgākajos laikos. (..) Romas laika monētas 
neklīda pa pasauli pašas par sevi, alkatīgi pirksti 
tās kampa un apgrozīja. Neolīta sprādzītes nebija 
pašas par sevi.

Nav nekādu garantiju. Vai domājat, ka var iz-
slēgt pašu nodevības iespēju? Noregulēt, noteikt, 
paredzēt visu, kas var atgadīties? Nostāties pašam 
pret sevi var visur, pat viscivilizētākajā sabiedrībā. 
Nav garantijas. Visur var pazemot gan sevi, gan ci-
tus, visur. Ja jūs domājat, ka ir kāda politiskā sis-
tēma, kas izglābtu jūsu dvēseli un garantētu mū-
žīgu nekļūdību, ja jūs tam ticat, tad jūs atkārtojat 
manu seno kļūdu, tikai citā ietērpā — jūs pārlieku 
uzticaties sistēmām. 

Jūs arī kļūdīsities, lūdzu, esiet tam gatavs. Ci-
tādi nekā es, tas gan — varbūt labējāk, to mēs vēl 
nevaram zināt. Tā ka jūs mazliet pārsteidzīgi ti-
cat savai taisnībai. Es varu izsmiet pats savus sa-
sniegumus un drīkstu arī atgrūst jūsu piedodošo 
plaukstu, taču jums vajadzētu uzmanīgāk ieskatī-
ties manās grāmatās, ko es pats vairs augstu ne-
vērtēju. (..) Taču varu iedomāties, ka, no ārpuses 
raugoties, mana dzīve nepavisam neatgādina sa-
kāvi. Bija visnotaļ arī tas periods, taču pat tolaik 
es nebiju vis kaut kāds parasts blēdis; mana cerība 
taču bija arī Eiropas spožāko prātu ideja. Un pēc 
tam — lūdzu, lūdzu, pasakiet, kurš vēl vairāk par 
mani un maniem draugiem ir ieguldījis, lai atmas-
kotu agrākos maldus? Kurš ar vēl lielāku aizrau-
tību, vēl kaismīgāku atgrieztā grēcinieka retoriku 
uzbruka vecajai ticībai nekam un nevainojamības 
ilūzijai?  Mazliet vairāk cieņas, jauno cilvēk, lūk, 
kas jums vajadzīgs. Un drusku vēstures iztēles; ar 
faktu zināšanām vien, lai cik tās būtu pilnīgas, ne-

var pietikt. 
Vasarā kastaņu lapas vērtās milzīgas, un starp 

ēku sienām ieslēpušies dārzi sakuploja mežonīgi 
kā džungļi, un tiem sāka trūkt elpas. Visi logi bija 
vaļā; kāds dziedāja Karmenas āriju, kaut kur slin-
ki vaukšķēja suns, metāliski šķindēja naži un dak-
šiņas, atsitoties pret šķīvi. Pēc pusdienām pilsēta 
uz brīdi iesnaudās, dzīve bija miegaina un silta, 
lapsenes riņķoja virs galdiem, kaķi laiski staipījās. 
Tikai siltais lietus izvilka mani no nomidža. Es iz-
skrēju uz ielas un jutu svaigu kalmju smaržu, it kā 
jūlija lietū būtu sarietējušas visas upmalu pļavas, 
kuru ķīmiju pazinu no vasaras brīvdienām. Es iz-
skrēju uz ielas, jo baidījos, ka uz visiem laikiem 
varu zaudēt kaut ko ļoti svarīgu: tropisko pēcpus-
dienu, kas slīd pāri vecpilsētai no austrumiem uz 
rietumiem kā lēnīgs, apmaldījies cepelīns. Ūdens 
lāses šļācās uz izslāpušajām koku lapām, pakšķēja 
pret spēcīgajiem lapotņu jumtiem un sajaucās ar 
putekļu druskām, itin kā kaunēdamās savas nesa-
līdzināmās šķīstības. 

Oho, es jau redzu, ka no jūsu ietilpīgās ma-
pes iznirst nākamais cēliens. Cik gan jums rūpī-
ga režija. Kas tas vēl par raksteli? Kam tad es šeit 
uzbrūku, vai pašam Homēram? Ak, nē. Tas ir vēl 
kaut kas cits. No tā jau es baidījos. Es cerēju, ka to 
tekstu jūs neatradīsit. Es pats iznīcināju attiecīgu 
eksemplāru Nacionālajā bibliotēkā. Un Jagellonu 
bibliotēkā arīdzan. Biju jau domājis, ka to vairs 
nevarēs atrast, vismaz ne svarīgākajās bibliotēkās. 
Nē, es to nekā nevaru paskaidrot. Jā, tas cilvēks 
izdarīja pašnāvību. Pret viņu tika vērsta zvērīga 
kampaņa. Kādēļ? Kā lai es to zinu? Bija kādu aiz-
skāris, kādu no dieviem. Es viņu nepazinu: tā bija 
sanācis, ka nekad nebijām tikušies. Es jau teicu, ka 
izvēlēties nācās nemitīgi, reizēm šie kompromisi 
bija neaptverami sāpīgi. Kopumā pret viņu tika 
publicēti kādi desmit vai vienpadsmit raksti; visi 
kā viens riebīgi, ar nesatricināmu pārliecību. Reiz 
nodomāju, ka par vienu desmito vai vienu vien-
padsmito daļu esmu slepkava. Starp citu, viņu 
tolaik pameta arī sieva, viņam bija ļoti nopietnas 
problēmas personīgajā dzīvē. Vai mēs varam zi-
nāt, kādēļ kāds padara sev galu? Ja pasaulē ir kāds 
noslēpums, tad tas attiecas tieši uz šo jautājumu. 
Vai es esmu domājis par viņa pēdējiem mirkļiem? 
Ak, nepārspīlējiet, tas jau ir pārlieku sentimentāls 
jautājums. Turklāt nāk daudzus gadus par vēlu. 
Naktī ir tik kluss. Visas nakts radības ir tik diskrē-
tas. Pūces, naktstauriņi, sikspārņi — lūk, jūsu lie-
cinieki. Neviens cits to nav redzējis. Kādēļ es to 
izdarīju? Atkārtoju — es viņu nepazinu. Bija jāuz-
raksta par vienu, lai neuzrakstītu par kādu citu.

Ko? Tas bija jūsu tēvs? Kā tad tā? Bet jums taču 
ir cits uzvārds. Ak tā, mātes. Tas bija jūsu tēvs. Es 
nevarēju to zināt. Kā lai es būtu to zinājis? Tie bija 
grūti laiki. Izglābt vienu cilvēku — tas jau ir daudz. 
Neatceros. Tagad labāk ejiet. Nē, ārdurvis ir pa 
kreisi. Lifts nedarbojas. Ê
No poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode.
No grāmatas Divas pilsētas (Dwa miasta, 2007).

pēc pastaigām un mirkļiem, kad mana āda pilnībā 
ļāvās siltajai vēja elpai un notālo jasmīnu smaržai, 
Varšavā jutos kā citā ģeometrijā ienests: platas ie-
las, parki, kuros tikai tagad stādīja jaunus kociņus, 
un visbeidzot konferenču zāles, ūdens glāzes uz 
galdiem, baltās papīra lapas, čuksti, bailīgi smai-
di, brilles kā vairogi pret pasauli; skaitļi — aizvien 
jauni skaitļi, statistika aizklāja pašas tēmas — ide-
jas, saukļi.

Un piepeši kaut kas notika. Jā, tajā lielajā zālē; 
manī, nevis konferences programmā. Tur ne-
kas nevarēja notikt. Jums nav ne jausmas, ar 
kādu precizitāti tika gatavotas tādas sanāks-
mes. Un vai zināt, kas notika? Es vienkārši atce-
rējos Ļešmjana dzejoļa fragmentu. Zināt, vai ne:  
Puskrēslā tava izbalojusī ziedlapa metas sārta... 
Aiz loga dārd vezums. Varbūt mans sapnis nelāgais 
Tumsā tā gāžas — 

Kāda balss man pateica priekšā šīs trīs rindas. 
Un es acumirklī atguvu redzi. Un humora izjūtu. 
Man uznāca smiekli, un tūdaļ man tika pievēr-
sti visu apkārtējo aizdomīgie skatieni. Kontrasts 
starp pārnopietno referātu, ko tieši tajā laikā kāds 
smagnēji lasīja no lapas, un šiem vieglajiem, skrie-
nošajiem vārdiem (aiz loga dārd vezums, varbūt 
mans sapnis nelāgais tumsā tā gāžas) bija neiz-
turams. Toreiz man cauri galvai izšāvās doma, ka 
dzeja nevar būt tautas īpašums, jo tādējādi to va-
rētu piesavināties valsts. Dzeja taču nepieder ne-
vienam. «Puskrēslā tava izbalojusī ziedlapa metas 
sārta...» — bet tepat blakus policejiski pārspriedu-
mi par literatūras uzdevumiem pārejas posmā. Es 
smējos, labi apzinādamies, ka tobrīd aproku savu 
karjeru; kopš tā laika mani vairs dēvēs tikai par 
«to, kurš nespēja izrādīt pienācīgu cieņu partijas 
konferencei». Smējos jau izmisīgi, jo piepeši biju 
ar milzīgu, precīzu un galēju skaidrību aptvēris, 
ka pats nekad nepiederēšu šīm nozīmīgajām ap-
rindām, vēl vairāk — es gan nezinu, vai jūs mani 
sapratīsit, — ka savā ziņā nekādas nodevības no 
manas puses nav bijis, jo es nemaz nebiju iekau-
sēts šajā paklausīgajā, klusējošajā pūlī. Es biju ci-
tāds, pilnīgi citāds; pat ja ļoti censtos, nemūžam 
nespētu sasniegt visus manu darba devēju pie-
prasītos tikumu augstumus. Biju jau neglābjami 
zaudēts; atklāsmes brīži ir viltīgi, tie atšķeļ mūs no 
mūsu brāļiem, māsām. Jau tolaik, Krakovā, kad, 
pa ielu iedams, sekoju armijai, policijai, kad ska-
tījos uz karā izdzīvojušajiem, jutu, ka attālinos no 
viņiem, ka neesmu ar tiem tā, kā pieklātos, jo es 
tos vēroju. Un šī vērošana bija liktenīga; ja kāds 
ir sācis vērot tā vietā, lai justu līdzi vai raizētos 
kopā ar citiem, līdzpārdzīvotu vai līdzdarbotos, 
viņš nekad nekļūs par cienītu un pieņemtu lielā 
bara locekli.

Un, lūk, es smējos, neveikli cenzdamies slēpt 
savu jautrību, spiedu kabatas lakatiņu pie lūpām 
un vaigiem, itin kā man būtu uznākusi klepus lēk-
me vai šķavas; smējos pārgalvīgi, izmisīgi un ellīgi, 
jo sapratu, ka viss ir bijis velti, ka es pat nebūšu 
pieprasīts nodevējs un ka būšu zaudējis vienīgos 

draugus un citus nekad neiegūšu; tikai sevi es 
pratu nodot tik meistarīgi, tikai ar to es nekļūdī-
jos, un man vēl aizvien tas vareni padodas, saruna 
ar jums ir tikai vēl viens apstiprinājums.

(..) Vai iespējams, ka tā laika īstenība laika gaitā 
pārvērtusies murgā? Kā tas noticis? Dzīslās du-
nošo asiņu vietā, dzīvnieciskā siltuma vai mīlestī-
bas vietā — murgs. Sejas pārtapušas vilku purnos, 
manu vienaudžu sejas un manis paša seja arīdzan. 
Vilka vilna sākusi augt tiem uz rokām. Tomēr tas 
nav godīgi. Manas rokas ož pēc vilka. Tas nav fair, 
aizmirst par visām atšķirībām un niansēm, un par 
to, ka tik daudzus cilvēkus tolaik vadīja cēli no-
domi. 

Jūs uzdrošināties teikt, ka es biju staļinists? Kā 
gan no neaizsargāta puišeļa var gaidīt, lai viņš no-
stājas pret veselu laikmetu? Vai varbūt jūs domā-
jat, ka mana dvēsele nav nemirstīga? Ka es biju 
idiots, kurš nebija turējis rokās Ļešmjanu? Kurš 
nelasīja un nepārdomāja Rilki? Saprotiet, cienī-
tais, arī par mani daudz vecāki ļaudis, vīrieši, ko 
savulaik uzskatīju par intelektuāļiem un kas bija 
manas autoritātes, bija pieņēmuši jauno ticību. 
Viņi taču nedalījās ar mani savās šaubās. Ja viņi ar 
kaut ko dalījās, tas bija entuziasms. Vai jūs aptve-
rat, cik trausla ir dzeja? Vai dzejai ir aizsargmūri, 
sargtorņi? Kas tajā ir no marmora, no tērauda, no 
svina?

Un otrā pusē viņi — viņu spēks, viņu pilis, viņu 
tanki un amuleti. Pūlis, kas viņu priekšā viegli pa-
šķiras. Likās, ka viņi pavēl saulei, lai tā no rīta iz-
kāpj no miglas mākoņiem, un vakarā palūdz, lai 
tā atkal atgrieztos tumsas okeānā. Tie, milži. Ne-
pieejamie. Vai zināt, cik grūti bija par kaut ko vie-
noties ar kādu no viņiem? Tie parādījās reti un 
tad ātrā, enerģiskā solī šķērsoja laukumus, zibi-
not varoņkaujās gūtos ordeņus, visapkārt skanot 
armādu zalvēm. Parādījās pērkoņvaldis Zevs, vē-
līgi pasveicināja visus sanākušos padotos un at-
kal pazuda mākoņos. Izkāpa no lidmašīnas un at-
griezās lidmašīnā, ienira pils kambaros. Vai dzeja 
drīzāk nebija viņu pusē? Kādēļ divdesmitajā gad-
simtā tika reformēts teātris, ja ne viņu dēļ, kam 
kalpoja jaunā mūzika? Kādēļ tika atklāts kino, 
kino hronikas? Viss viņu, nikno un kaprīzo dievu 
dēļ. Un kas ar tiem notika? Tie ņēma un pārvērtās 
bezspēcīgos večukos, kas pieklibo, iedami ar spie-
ķīti, pārtapa vecos pļāpās, pensionāros un idiotos. 
Bet daži slepus pierakstīti neatkarīga filozofa tei-
kumi — jo bija arī neatkarīgi filozofi — tagad no-
zīmē vairāk nekā tā laika tanki un ieroči, un kā-
dam ļoti jaunam cilvēkam var pat ienākt prātā, ka 
pār pasauli tolaik valdīja tas gudrais, tas vajātais 
filozofs, kurš tikai laimīgas sakritības dēļ palika 
dzīvs. Labie un sliktie sapņi ir mūs visus aprijuši.

Tagad man šķiet, ka tas nav iespējams: ticēt 
absurdam, ticēt neiespējamiem pareģojumiem. 
Mans prāts tam pretojas. Nē, es nevarēju ticēt 
absurdām lietām, melnai saulei, karstam ledum, 
dziedošām vārnām, dievticīgām čūskām. 

(..) Dzīve ir nodevība. Katrs, kam ir nemirstī-
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Tātad tu 
grasies katru 
vakaru sēdēt 
mājās un 
gaidīt, ka 
tā ar kādu 
iepazīsies?

Mihals Vīvegsprozaproza Mājokļa sirds

Jūs noteikti mūs pazīstat.
Neskaitāmas reizes jūs esat redzējuši mūs no 

automašīnas, no pilsētas autobusa vai tramvaja: 
mēs stāvam ar muguru pret kādu biroju ēku, pret 
apģērbu tīrītavu vai pret jebkādu preču tirgotavas 
skatlogu — un domīgi smēķējam. Reizumis ar krei-
so roku turam labo elkoni. Jaunākās no mums šad 
tad ar muguru balstās pret rūti vai sienu. Tikai iz-
ņēmuma reizēs mēs izskatāmies nošņurkušas, pa-
rasti mēdzam būt eleganti ģērbušās un parasti arī 
safrizētas un uzkrāsojušās. 

Mūsu skatiens ir dīvaini tukšs. Vairumā gadīju-
mu mēs jūs neievērojam. Itin nemaz jūs neievē-
rojam. Mūsu galva atgāzta augšup pret debesīm, 
pret nama jumtu ielas otrā pusē, vai — gluži otrā-
di — mēs gandrīz piespiežam zodu pie krūtīm un 
šķietami vērojam bruģi.

Mēs uzvelkam dūmu, bet domas klīst kaut kur 
projām.

Beidzot mūsu acīs parādās dzīvība: mēs pame-
tam skatienu apkārt, pēkšņā steigā nospiežam ci-
gareti, apgriežamies un atgriežamies pie sava gar-
laicīgā, nenozīmīgā darba.

Ja jūsos atlicis kaut mazliet jūtu, jums kādreiz 
būtu vajadzējis mūs ievērot.

Es apgalvoju vienu: mīlestība nepastāv.
Katrā ziņā ne jau nu mūsu mazpilsētā, par to 

man vajadzētu ko zināt. Man ir trīsdesmit trīs gadi, 
un mīlestību meklēju kopš piecpadsmit gadu ve-
cuma. Ja mīlestība kaut kur būtu paslēpusies, tad 
pa šiem astoņpadsmit gadiem man būtu vajadzējis 
to atrast, vai jūs tā nedomājat?

Jūs varbūt teiksit, ka man vienkārši nav pavei-
cies vai ka vēl neesmu satikusi īsto… Kļūda.

Esmu izmēģinājusi viņus visus.
Man bijuši praktiski visi vietējie kaut cik vese-

lie un skata ziņā normālie puisieši, sākot no piec-
padsmit un beidzot ar septiņdesmit trim gadiem, 
— un nekā. Esmu sagājusies ar futbolistiem, riteņ-
braucējiem un galda tenisistiem, esmu sagājusies 
ar studentiem un skolotājiem, esmu mīlējusi elek-

triķi, flīzētāju, juristu, direktoru un viņa vietnie-
ku, esmu mīlējusi ginekologu, aptiekāru, vienu 
galīgo lūzeri, divus pilsētas policistus, amatieru 
teātra aktieri, ekoloģisko zemnieku, brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju, mežsargu, stacijas dežurantu un 
pārmijnieku. Esmu pārgulējusi ar neprecētiem, ar 
šķirteņiem, ar precētiem un ar atraitņiem. Esmu 
pārgulējusi ar visu politisko spektru: ar neatkarī-
gajiem, ar sociāldemokrātiem, ar komunistiem un 
ar diviem tautpartijniekiem.

Un nekā.
Vairumā gadījumu viņi man teikuši, ka esmu 

jauka, prātīga un seksīga (bet nekad, ka glīta, ne-
maz nerunājot, ka skaista), taču neviens no viņiem 
ar mani nesagājās ilgāk par septiņiem mēnešiem. 
Zināmā nozīmē esmu liberālā laikmeta upuris: ja 
sabiedrība atgrieztos pie noteikuma, ka sekss — ti-
kai pēc kāzām, es jau sen būtu precējusies. Taču 
mūsdienās sekss ir tikai ieejas biļete, bez kuras jūs 
nenokļūsit itin nekur. Tā ir teātra biļete, kura jums 
obligāti jānopērk, kaut gan par izrādi neko nezināt.

Kaut gan bieži filmu pat nesāk rādīt.
Mīlestība nepastāv.
Nesen lasīju avīzē, ka, Leipcigas zinātniekuprāt, 

šimpanzes mainot gaļu pret seksu: tiem tēviņiem, 
kuri guvumā dalās ar mātītēm, it kā esot divreiz 
lielākas cerības, ka mātīte pārosies tieši ar viņiem, 
šajā rakstā saka kāda antropoloģe. Es varētu tam 
ticēt. Apmaiņā pret seksu esmu dabūjusi vien-
istabas dzīvokli blokmājā, Opel Corsa, apmēram 
divdesmit rokassprādzes, kaklarotas un auskarus 
(gredzentiņu nekad), sārtu Samsung mobilo telefo-
nu, Ādolfa Borna grafiku, trīs atvilktnes ar erotis-
ko veļu, laikam duci mākslīgo peņu, vairākus zīda 
lakatiņus, piecdesmit tūkstošus solījumu, divus 
miljonus īsziņu, hlamīdijas un triperi. Man nav jā-
būt antropoloģei, lai ļoti labi saprastu, kāpēc mani 
šimpanzes apmaksājuši manus parādus veselības 
apdrošināšanas sabiedrībā, visus šos vasaras atva-
ļinājumus, zobu balināšanu un divus abortus.

Labprāt ticētu, ka esmu jau izārstēta no visiem 
sapņiem — taču neesmu un, visticamāk, nekad ne-
būšu izārstēta.

Es pārdodu virtuves iekārtas.
Man ir trīsdesmit trīs gadi, esmu neprecējusies, 

un man nav bērnu — un es pārdodu virtuves ie-
kārtas…

Un, it kā nepietiktu ar to, mūsu veikalu piede-
vām vēl sauc Mājokļa sirds.

Šis nosaukums — pats par sevi saprotams, sais-
tībā ar manu niecību — daudziem vietējiem ir pa-
teicīgs apsmiešanas mērķis. Vispirms mūs ilgi sau-
kāja par Plašo sirdi, ko šā tā vēl varēja izturēt, taču 
aizpērn kāds jokupēteris, ar kuru es, saprotams, 
arī brīdi sagājos, izdomāja nosaukumu Karstā ce-
peškrāsns. Maniem līdzpilsoņiem tas šķita asprātī-
gi, un nosaukums acumirklī pielipa. Es izlikos, ka 
neko nezinu. Šajā nolādētajā mazpilsētā esmu jau 
daudz piedzīvojusi, un tālab mani tik viegli vis ne-
var izsist no rāmjiem, bet, kad nesen uzzināju, ka 

mūsu veikalu sākuši dēvēt par Izlaizīto pannu, tad 
nu gan apraudājos. 

Nu, nekas. Mēs esam vienīgais virtuves iekārtu 
veikals pilsētā, tomēr, par laimi, pārāk daudz pasū-
tītāju pie mums tik un tā nenāk. Par to šefs nepār-
traukti krīt izmisumā, bet mani šāds stāvoklis ap-
mierina. Man patīk mans miers, un galvenais — es 
nelabprāt atdzīvinu dažas atmiņas.

Proti, ja jau reizi divās dienās kāds pie mums at-
nāk (ja vien tas nav kāds jaunienācējs vai kārtējais 
no tiem neprātīgajiem, kuri šeit grasās piepildīt ro-
mantisko sapni par dzīvošanu mazpilsētā), tad ne-
izbēgami tas ir kāds no tiem, ar kuriem esmu pār-
gulējusi. Ja šiem kungiem būtu kripatiņa empātijas 
un takta, tad nāktu vieni, taču lielākais vairums no 
maniem eksmīļākajiem ir neaptēsti lauķi, kuri ne 
tikai ik reizi ierodas kopā ar laulāto draudzeni (rei-
zēm arī ar bērniem), bet arī pavisam mierīgi saka 
tādas frāzes kā: «Klau, Katiņ, ja aizmugures sienas 
apšuvums būs no nerūsošā tērauda, tad virtuves 
sekcijas galdam jābūt no dabiskā dižskābarža, kas 
to siltinās. Mēs ar sievu to pieprasām, jo jebkas cits 
būtu saldējošs, vai saproti?»

Vai saprotat? Man rakstījuši tādas īsziņas kā: 
«Es tevi Katin noteikti neierindoju starp viendie-
nitem vienkarsi tagad nejutos tik stiprs savas jutas 
lai man butu attiecības piedod Honza» — un ta-
gad viņi uzstāj, lai no katra viņu virtuves plauktiņa 
burtiski šļāktos ārā mājokļa omulība. Vai saprotat? 
Kādreiz viņi izģērba mani un skūpstīja, un čukstē-
ja visvisādus mīļvārdiņus — un tagad grib no ma-
nis «nu, tādu kā provansisku virtuves iekārtu».

«Modernu, bet tādu, kam piemistu senlaicīgs 
vecmāmiņas šarms. Tu taču saproti, ko es domā-
ju, Katiņ?»

Un es, stulbā Kate, piekrītoši māju ar galvu. Arī 
sieva māj ar galvu, un, kad viņa iet apskatīt tvaika 
nosūcēju, viņas vīrs, acīm ieurbies viņas mugur-
pusē, zibenīgi uzšauj man pa dibenu un iečukst 
man ausī: «Tie tik bij’ laiki, ko?» Vai: «Tu joprojām 
labi izskaties, nopietni.» Un tamlīdzīgi.

Man zināmas visas laulības pilsētā (pazīstu vis-
maz visus džekus, tā ka spēju iztēloties): puse no 
tām — gatavā traģēdija, atlikušās ir uzsmaržināta 
nabadzība un posts, bet tik un tā ilgojos apprecē-
ties. Vai saprotat?

Kad mans eksmīļākais, kurš mani kādreiz «iz-
drāzis» un «aizdrāzies» (šādi vietējie puisieši mēdz 
runāt), un tagad bez vismazākā mulsuma pārvēr-
ties prasīgā pircējā, beidzot aiziet un veikalā uz il-
gām stundām atkal iestājas klusums (reizēm patī-
kams, reizēm nogalinošs), es paņemu grāmatu un 
lasu, risinu krustvārdu mīklas vai sērfoju interne-
tā. Ik pilnā stundā eju laukā uzsmēķēt. Vairumā 
gadījumu man pievienojas arī šefs.

Mēs stāvam laukā zem markīzes, smēķējam un 
klusējam.

Šefs, saprotams, zina, kā saukā mūsu veikalu.
Man viņš gluži labi patīk, un man viņa žēl, jo 

viņa laulība acīmredzami pieskaitāma traģēdijas 

kategorijai. Pats par sevi saprotams, esmu pārgu-
lējusi arī ar viņu (tad viņš vēl strādāja par stacijas 
dežurantu), bet pašlaik viņš ar mani negrib ielais-
ties, respektīvi, pēc manis sailgojas tikai tad, kad 
ir galīgi apdzēries — taču tādā stāvoklī ir pavisam 
impotents, tā ka iznāk apburtais loks. 

Taču mūsu klusēšana mani neuztrauc.
Šons Konerijs apgalvo (es to atradu internetā), 

ka tik ilgi izturējis kopā ar sievu tikai tāpēc, ka ga-
diem ilgi abi vairs praktiski nesarunājoties viens ar 
otru. Izklausās pēc anekdotes, bet es visnotaļ sa-
protu slaveno aktieri, jo par to liecina mana pie-
redze.

Vārdi visu sarežģī vēl vairāk. 
Klusēšana var būt laimīgas laulības recepte. 

Pa ceļam no darba es divreiz nedēļā iegriežos 
pie vecākiem, un no manas puses tā ir netieši at-
zīta izgāšanās: mēs ar māti krītam viena otrai uz 
nerviem un mūžīgi ķildojamies, taču — ko padarīt, 
ja nav neviena, kurš mani mīlētu vismaz tik daudz, 
cik mīl viņa?

Vispirms uzklausu viņas paredzamās sūdzības 
par manu tēvu — un tad visas paredzamās frāzes 
par mani.

«Kāpēc tu vakaros vairs nekur neej?»
«Tāpēc, ka es šeit esmu norakstīta,» saku viņai 

simtpiecdesmito reizi. «Man ir apšaubāma slava, 
vai saproti, mammu?»

Simtpiecdesmitreiz izdrāzta un simtpiecdesmit-
reiz pamesta.

«Par to tev, meitenīt, vajadzēja domāt, pirms 
savu slavu sabojāji, vai saproti?»

Es varētu simtpiecdesmito reizi atkārtot, ka 
mans mērķis, kā par brīnumu, vis nav bijis samai-
tāt slavu, bet gan atrast mūža mīlestību, taču es 
klusēju.

Klusēšana var būt recepte laimīgām attiecībām 
ar māti, es domāju.

«Pārvācies.»
«Uz kurieni, mammu?»
«Es nezinu. Uz kaut kurieni. Sāc jaunu dzīvi.»
Tagad jau klusējam abas.
«Tātad tu grasies katru vakaru sēdēt mājās un 

gaidīt, ka tā ar kādu iepazīsies?»
Jā, un, kad es vakarā eju laukā, ar kādu patiešām 

«iepazīstos» (lieku to pēdiņās, jo manā gadījumā 
katra iepazīšanās allaž ir mazliet kā retro) un aiz-
vedu viņu uz savu vienistabas dzīvokli, tad māte 
(ja to uzzina, un to šeit, mazpilsētā, uzzina vien-
mēr) paziņo man, ka es esmu staigule.

«Bet ko gan tu iedomājies?» es viņai jautāju. «Ka 
no diskotēkas man vajadzēja aizvest viņu pie al-
tāra?»

Atnāk tētis. Es zinu, ka viņš mūs visu laiku no-
klausījies. Viņš smaida, taču smaids ir bēdīgs.

«Mammai taisnība,» ierunājas šis gļēvais opor-
tūnists (gļēvumu esmu mantojusi no viņa). «Tā 
mēs mazbērnus vis nesagaidīsim.»

Tātad arī šodien es ar cietējas izteiksmi sejā iz-

Mihals Vīvegs

Mājokļa sirds
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daru viņiem pa prātam (tā mana liekulīgā aizbil-
dināšanās tajās dienās, kad vakaros nespēju palikt 
mājās), piezvanu Lindai un Petrai, nodušojos, no-
smiņķējos, izgludinu kādu krekliņu ar izgriezumu, 
pagaidu meitenes, kuras pa to laiku arī nodušoju-
šās un uzsmiņķējušās, un mēs kopā ejam uz Aka-
pulko (nosaukums ir nākamā izgāšanās, taču nez 
kāpēc šoreiz to atzīst visa mūsu slavenā pilsēta) 
vai uz Esko.

Linda un Petra ir manas pamatskolas klases- 
biedrenes. Mēs esam vairāk vai mazāk svešas, taču, 
kad mums «uznāk splīns» vai «esam galīgi dibenā» 
(tā mēs mēdzam sacīt), savstarpēji apliecinām, ka 
esam vislabākās draudzenes.

Akapulko un Esko ir divi neciešami trokšņaini, 
bezgaumīgi iekārtoti, diezgan netīri, bet tik un tā 
iecienīti mūzikas bāri: to pievilcība slēpjas vien 
apstāklī, ka visi pārējie iestādījumi pilsētā ir vēl 
sliktāki. 

Par spīti absurdajam nosaukumam, kas bāra ap-
meklētājus burtiski izsmej (vai tad šie ļaudis to ne-
saprot? — es prātoju), mēs ejam uz Akapulko, kur 
mums uzreiz pielīmējas Tomāšs, saukts par Hein- 
rihu. Tomāšam ir sešpadsmit, un viņš visā visu-
mā būtu feins puisis, taču diemžēl uzskata sevi 
par skinhedu un tā arī cenšas ģērbties un uzves-
ties. Petra apgalvo, ka viņš ir kretīns, taču taisnī-
ba, kā allaž, ir mazliet sarežģītāka: Tomāšs, tāpat 
kā lērums citu, nepieder pie neonacistiem tāpēc, 
ka patiešām ticētu šai pusdebilajai ideoloģijai, bet 
tikai tāpēc, ka viņam bijusi nepieciešamība kādam 
vai kaut kam pieslieties — un nekas cits nav trāpī-
jies pie rokas. Viņš tik stipri ilgojās kādam vai kaut 
kam būt piederīgs, ka viņam pat izdevās apmānīt 
pašam savu inteliģenci — un kā gan tieši es varē-
tu viņu nesaprast! Vai jūs varbūt domājat, ka man 
imponēja pārmijnieki?

Tomāšs vēl joprojām ir nevainīgs, un Linda 
domā, ka viņš manī samīlējies, taču viņš ir samīlē-
jies tikai savos erotiskajos priekšstatos (internetā 
šādus videoklipus sauc Young boys and older women). 

«Pārguli ar mani, tev patiks,» viņš saka man, kad 
ir skaidrā.

«Iemāci man to, Katuk,» viņš lūdz mani šodien, 
jo jau paspējis piedzerties (un piedzēries ir pa-
tiess).

«Lai tev to iemāca jūsu Hitlerjugendā.»
«Katuk, lūdzu! Tev gabals nenokritīs, bet man 

palīdzēs.»
«Lai notiek.»
Viņš pārsteigti samirkšķina acis. Tās viņam 

skaistas.
«Bet tikai tad, kad tu aizvāksi tetovējumu.»
Viņš atrota krekliņa piedurkni un pētīgi noska-

ta iešifrētos nacistiskos simbolus, it kā šovakar re-
dzētu tos pirmo reizi — un tad tikpat uzmanīgi no-
pēta mani.

Viņš apsver piedāvājumu.
Nabadziņš noticējis, ka tas bijis nopietns, un ta-

gad mētājas starp pārliecību un iekāri.
«To es nevaru,» viņš beidzot nelaimīgi saka.

«Nu, tad tinies!» 

Tomāšs spītēdams pārvērties Heinrihā, tā ka 
man ar meitenēm jāpārceļas uz Esko: elektriķis, kā 
parasti, sēž pie bāra un bez intereses pamāj man 
ar cigareti, vietnieks mani neredz vispār, jo, kā al-
laž, nez kam skaidro, kāpēc joprojām ir tikai viet-
nieks, bet tenisists un riteņbraucējs, kā ikreiz, sēž 
zem televizora ekrāna un skatās Eurosport. Viņi 
man pamāj. Bet tad jau nāk Romans, kurš pēcpus-
dienā pie mums kopā ar sievu izvēlējās virtuves 
iekārtu. Tātad par atlīdzību dabūjis brīvsoli. Viņš 
apņem manus plecus un vaicā, ko es dzeršot. Es 
paraustu plecus. Riteņbraucējs pieliecies pie te-
nisista un kaut ko viņam čukst. Čukstēt nav vaja-
dzības, es nodomāju, es spēju iedomāties, kas tiek 
teikts. Izlaizītā panna. Es smaidu. Pašsavaldīšanās 
man vairumā gadījumu nav nekāda lielā problē-
ma, taču šodien man jāpieķeras Lindai, lai tiktu ar 
to galā. Atdzīvojušies miroņi, man ienāk prātā. Šis 
uzņēmums ir kapsēta. Es eju izklaidēties uz kapsē-
tu. Mīlestība ir līķis. Romans jau nes man B-52. At-
kal šie nosaukumi, es domāju. Pirms pāris gadiem 
viņš iemeta manā dzīvē bumbu — un tagad stilīgi 
pasūta man kokteiļus, kuri nosaukti bumbvedēja 
vārdā. Kāpēc gan ne taisnā ceļā Napalms? Vai Za-
rīns? Semtekss mums jau ir. Kurš, apžēliņ, izdomā 
šos nosaukumus? 

Puisieši.
«Tā tik bija situācija, ko?» saka Romans un groza 

galvu, it kā neticēdams.
«Toreiz Vjetnamā, vai?»
Viņš nespēj to saprast, domā, ka esmu piedzēru-

sies, taču pie neizpratnes jau sen esmu pieradusi.
«Šodien pie jums, veikalā, taču.»
«Ak tā.»
Viņš mani vērīgi nopēta. Prāto, kādu labumu 

šonakt varētu iegūt no manas iespējamās piedzer-
šanās. Jaunā virtuves iekārta viņam iederas kārtīs. 
Virtuves iekārta par divsimt septiņdesmit tūksto-
šiem ir trumpis, kas nokaus arī pārnākšanu sešos 
no rīta. Viņš aizdedzina kokteili un padod man 
salmiņu.

«Tātad par mīlestību?»
«Par mīlestību,» es saku un zinu, ko tas nozīmē.
Es iedzeru par līķi. 

Un no rīta man būs paģiras. Ceļgali un elkoņi 
man drebēs. Šefs noskurinās galvu.

«Vakar atkal ierāvi pār mēru, ko?»
Es pamāšu. Viņš personīgi uzvārīs man kafiju. 

Desmitos ejam pirmoreiz smēķēt.
Zem markīzes ar uzrakstu Mājokļa sirds. 
Pūš auksts vējš, tālab man no plaukstām jāizvei-

do namiņš, lai šefs varētu aizdedzināt manu ciga-
reti. Mēs klusējam. Es smēķēju un ar kreiso roku 
turos pie labā elkoņa. Zods gandrīz atbalstīts pret 
krūtīm. Es ievelku dūmu, bet domas aizklīdušas 
prom.

Ja jūsos atlicis kaut mazliet jūtu, jums būtu vaja-
dzējis mani ievērot. Ê

No čehu valodas tulkojis 
Jānis Krastiņš

Mihals Vīvegsproza Mājokļa sirds

www.facebook.com/domuzime.ir

Latviešu valodā uzrakstītās esejas apjoms:  
22 000—40 000 zīmju (ar tukšumzīmēm). 

Darbu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 1. novembris. 

Teksts PDF formātā jānosūta uz e-pasta adresi:  
redakcija.domuzime@gmail.com, pavadvēstulē norādot autora vārdu, 
uzvārdu, e-pastu, telefona numuru.

Konkurss ir atklāts. Darbus vērtēs žūrija: Ingmāra Balode, Pauls 
Daija, Jānis Sīlis, Jānis Vādons, Mārtiņš Mintaurs, Viesturs Vecgrāvis, 
Ingūna Cepīte, Rūta Muktupāvela.   

Paredzēts piešķirt vienu galveno balvu un noteikt vēl trīs labākos darbus, 
kas tiks publicēti žurnālā Domuzīme 2018. gadā.

Valsts simtgades zīmē žurnāls Domuzīme izsludina literāri kulturoloģisku 
eseju konkursu Simtgadu straumes.

Tā mērķis ir rosināt rakstniekus, publicistus, literatūrzinātniekus, 
vēsturniekus, valodniekus, arhitektus, juristus u. c. radīt esejas formas 
jaundarbus, kuros Latvijas kultūra un latviešu nācija tiktu aplūkota plašākā 
ģeogrāfiskā kontekstā, lai Baltijas reģiona domu, ideju, valodu un tekstu 
telpu savienotu kopējā lokā, izgaismojot kultūru vienojošos akcentus, 
kopējos pārbaudījumu un izaugsmes spēka avotus. 
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Fernando Sanbasilioprozaproza Spānija un lietu īstie vārdi 

Spānijā ir vīrs, kurš apgalvo, ka spēli chinos iz-
gudrojis viņa vecvecvectēvs un ka to viņam iz-
stāstījusi vecāmāte Astērija. Mūsdienu Spānijā 
reti kuru meiteni sauc par Astēriju. 

Šis vīrs — mazmazmazdēls Hosē Antonio  
Idalgo — ilgus gadus strādāja Sintel, kompānijas 
Telefónica apakšuzņēmumā; savukārt chinos spē-
les izgudrotāju sauca par Felipi Valdeonu, un 
18. gadsimtā viņš bija gans Leonā. Lai arī šodien 
Leonas jeb Kastīlijas un Leonas laukos dzīvo 
ļoti maz cilvēku, gandrīz visi kaut reizi mūžā ir 
spēlējuši chinos. 

Kādu dienu Hosē Antonio Idalgo izprā-
toja, ka, līdzīgi evaņģēlistiem, kuri izplatī-
ja Labo vēsti, viņa dzīves jēga ir saglabāt sava 
vecvecvectēva Felipes piemiņu — izplatot un 
iedzīvinot praksē chinos spēli. Hosē Anto-
nio uzrakstīja spēles noteikumus un nu jau 
trīsdesmit gadus apbraukā Spāniju, organi-
zēdams valsts mēroga chinos čempionātus.  
Ciematā, kurā Hosē Antonio vecvecvectēvs chi-
nos spēli izgudroja, ik pa laikam kāds čempio-
nāts notiek, bet tas arī viss. Savukārt citā Se-
viljas provinces ciemā Salterasā chinos spēle ir 
kļuvusi par fenomenu. Kā chinos spēle nonāca 
Seviljā? Drīz to uzzināsim. 

Lai spēlētu chinos, vajag vismaz divus spēlē-
tājus un sešus mazus akmentiņus jeb chinas. 
Ar to spēles nosaukuma etimoloģiskais skaid-
rojums arī tiek atzīts par labu esam. Tā ir dina-
miska spēle. Katram spēlētājam ir pieejami ne 

vairāk kā trīs akmentiņi, un spēles būtība ir tā, 
ka saujā paslēpj nezināmu skaitu akmentiņu (0, 
1, 2 vai 3) un mēģina uzminēt, cik akmentiņu 
saujā ir paslēpuši pārējie spēlētāji; tad pieskai-
tīt tiem savējos un, izsverot iespējamās kombi-
nācijas (visus skaitļus no nulles līdz spēlētāju 
skaitam, kas pareizināts ar trīs), riskēt un gaidīt. 
Interesantākais, protams, ir tas, ka viena spēlē-
tāja teiktais ļauj nākamajiem spēlētājiem izdarīt 
attiecīgus secinājumus — pretinieki skaitļo, cik 
akmentiņu spēlētājs ir paslēpis, pamatojoties uz 
izteikto minējumu. 

— Deviņi, — saka vīrs zilā kreklā, un iestājas 
īss, elektrizēts klusuma brīdis; tad pārējie spē-
les dalībnieki sāk veikt aprēķinus, kuri šķiet teju 
vai fiziski sataustāmi un sadzirdami — tie skan 
kā kases aparāta taustiņu sprakšķi, kā popkorna 
mašīnas paukšķi. 

Hosē Antonio Idalgo sniedz intervijas masu 
medijiem. Hosē Antonio Idalgo izsaka publis-
kus paziņojumus, un viņa teiktais virknējas ie-
spiestos burtos. 

Arvien mazāk ir cilvēku, kurus sauc par Hosē 
Antonio. Tāds pats vārds (un arī uzvārds) ir 
arī ekvadoriešu konsultantam Hosē Antonio  
Idalgo, kurš Pekinas Universitātē ieguvis maģis-
tra grādu starptautiskajās attiecībās un pēc tam 
strādājis Ķīnas-Ekvadoras Tirdzniecības kame-
rā, bet tagad pelna iztiku, veicot darījumus vai, 
pareizāk sakot, palīdzot citiem veikt darījumus 
ar Vidusvalsti [Ķīnu]. Tātad ir viens Hosē An-
tonio Idalgo, kura vecvecvectēvs ir izgudrojis 
chinos spēli, un otrs Hosē Antonio Idalgo, kurš 
ir specializējies darījumos ar ķīniešiem. (Vārdu 
spēle: chinos ir gan spēles nosaukums, gan ķīnie-
ši spāņu valodā; tulk. piezīme). 

Nejaušība vai liktenis? Vajadzība rada instru-
mentu, un vārds, šķiet, rada cilvēku. Spāņi spēlē 
chinos, bet ķīnieši spēlē weiqi un madžongu. Weiqi 
spēle pieminēta jau Konfūcija Analektos, un sa-
skaņā ar mazticamām, bet visnotaļ drosmīgām 
teorijām madžongu esot izgudrojis pats Konfū-
cijs. Starp weiqi un madžongu ir būtiska atšķi-
rība: pirmajā spēlē viss balstās uz stratēģiju un 
spēlētāju prasmēm, bet otrajā liela nozīme ir ne-
jaušībai. Konfūcijs nespēlē kauliņus! 

— Septiņi, — piemiedzis acis, saka vīrs sarka-
nā vestē. 

Vīrs, kurš saka, ka viņa vecvecvectēvs izgud-
rojis chinos spēli, stāsta žurnālistiem, ka bāros 
daudzi spēlē chinos, lai noteiktu, kurš maksās 
par dzērieniem. Savukārt žurnālisti to atkārto 
vienreiz un otrreiz, un beigās rodas iespaids, ka 
Spānijas bāros cilvēki to vien dara, kā spēlē chi-
nos, lai noteiktu, kurš maksās par dzērieniem. 

Saskaņā ar Hosē Antonio Idalgo versiju chinos 
spēle Spānijā izplatījusies ar klejojošajiem lop-
kopjiem un pa Santjago ceļu. No tiem vēl tālāk, 
līdz spēle bija uzziedējusi ikvienā Spānijas no-
stūrī. «Šos ziedus ir izplaucējušas vakardienas 
idejas.» (Anhels Ganivets)

Nav gluži tā, ka spāņi augām dienām spēlētu 
uz dzērieniem bārā, tomēr tas ir spēcīgs, iedar-
bīgs tēls, kas rada priekšstatu par Spāniju kā par 
vietu, kur svarīgas lietas — ir taču svarīgi, kurš 
par ko maksā — tiek atstātas nejaušības ziņā. To-
mēr ne. Tauta, kura tā rīkotos, būtu pārgalvīga, 
pat ķerta. Vai šodienas Spānija tāda ir? 

— Seši, — saka vīrs polo kreklā ar oranžu ap-
kaklīti un, saraucis degunu, uzmet skatienu pā-
rējo spēlētāju sažņaugtajām dūrēm, tad pakus-
tina savējo. Vīrs zilajā kreklā pasvārsta dūri tik 
viegli, kā vēlēdamies radīt iespaidu, ka tā ir tuk-
ša. Otrs — vīrietis ar purpura krāsas kaklasai-
ti — dūri saspiež ļoti stingri. Spēlētāji grib, lai 
pretinieki domā to, kā patiesībā nav, tāpēc raida 
visādus maldinošus signālus. Pretinieki tos at-
kodē un pie sevis spriež: «Viņš grib, lai es do-
mātu ko vienu, tātad man jādomā pretējais.» Bet 
— «tā kā viņš grib, lai es domātu pretēji tam, ko 
domāju, es domāšu pretēji pretējam». Vai pat: 
«Viņš mani māna. Patiesībā viņš mani nemāna. 
Apmāns slēpjas tajā, ka viņš man liek domāt, ka 
es esmu atklājis, ka viņš mani māna.»

— Vienpadsmit, — pēc ilgām šaubām beidzot 
izlēmis, saka vīrs ar purpura krāsas kaklasaiti.

Pievērsīsimies lietas būtībai: kāpēc gan tā vie-
tā, lai lemtu, VISU neatstāt nejaušības ziņā? An-
gļu rakstnieks G. K. Čestertons savā romānā Na-
poleons no Notinghilas rakstīja par kādu izdomātu 
valsti, kurā karaļa kronis tiek piešķirts izlozes 
kārtā. Tāda karaļa tronis, kurš tiešām valda un 
pieņem lēmumus. Bezkaislīgas izlozes rezul-
tāts. Kas notiktu, ja mēs rīkotos līdzīgi mūsu 
mazajās, jaunajās un koķetajās demokrātijās? 
Vai notiktu kas slikts? Mēs sliecamies domāt, 
ka jā. Mēs metam krustus un sakām «NĒ». Bet 
apsvērsim un padomāsim, iziesim ārpus mūsu 
domu rāmjiem un atrausimies no iesakņota-
jām idejām. Pie velna! — padomāsim par nese-
najiem politiskajiem notikumiem, kuru iemesls 
vairāk vai mazāk meklējams tiešajā demokrātijā.  
Hoplā! Lūk, Donalds Tramps — Amerikas Sa-
vienoto Valstu prezidenta vēlēšanu uzvarē-
tājs. Iedomāsimies, ka pāris mēnešus vai tikai 
dažas nedēļas pirms vēlēšanām kāds būtu ie-
minējies par iespēju izlozēt prezidenta ama-
tu starp Trampu un Klintoni. Neviens tam 
nebūtu piekritis. Pareizāk sakot, neviens Klin-
tones atbalstītājs vai neviens Trampa preti-
nieks nebūtu uzņēmies tādu risku. Bet pa-
šam Trampam, ļoti iespējams, tā būtu likusies 
laba doma. Galu galā, viņš ir cilvēks, ku-
ram patīk riskēt un kuram smaida veiksme.  
Visvairāk izplatītais arguments pret šādu pre-
zidenta amata izlozi būtu bijis tāds, ka dažus 
lēmumus nevar atstāt nejaušības ziņā. Pasaulē 
ietekmīgākās valsts prezidents ievēlēts izlozes 
kārtā? Nekādā gadījumā. Tā mums teiktu, un 
mēs paši tā domātu — nedz aizdomājoties par 
to, ko domājam, nedz par to, ka tas ir pašnāv-
niecisks priekšlikums. Tagad, ņemot vērā noti-

kušo, šī doma vairs nešķiet tik absurda un paš-
nāvnieciska. Padomāsim, cik daudz problēmu, 
iespējams, Eiropā būtu aiztaupīts, ja 1933. gadā 
vietas Veimāras parlamentā būtu izlozētas, ne-
vis iegūtas vēlēšanu ceļā. Patiesībā mēs nekad 
neuzzināsim, vai šādi problēma būtu novēr- 
sta pilnībā, vai tikai attālināta nacisma iznīcības 
mašīnas iedarbināšana. 

— Pieci! — uzvaroši saka vīrs raibā kreklā, ku-
ram uz krūtīm ir saspraustas dažādas nozīmītes, 
un, ņemot vērā, ka viņš spēlētāju rindā ir pēdē-
jais un ka no tā, ko viņš pateiks, neviens neizda-
rīs nekādus secinājumus, viņš atver plaukstu un 
palūkojas debesīs. Domā, ka ir uzvarējis, bet tā 
nav. Neviens nav uzvarējis. Uzvarošais skaitlis 
bijis nulle. Nevienam nekā nebija. Jāspēlē vēl-
reiz.

Rīgā 1898. gadā dzīvo spāņu konsuls, kurš 
veic nebeidzamos ikdienas administratīvos dar-
bus, pārdzīvo par Spāniju un uzliek savus pār-
dzīvojumus uz papīra, bet, galvenais, pārdzīvo 
pats par sevi, kas galu galā viņu noved depresijā. 
Šis vīrs domā, ka Spānija ir kaut kas viens un 
tajā pašā laikā kas cits: Spānija ir pussala, kura 
domā, ka ir vientuļa sala un tai ir gribas kaite, 
jā, tā ir slima ar gribas trūkumu, un tās lielākā 
problēma ir abūlija — negribēšana. Vīram sāp ne 
tikai Spānija — viņam sāp viss. Viņa vārds ir An-
hels Ganivets1, un viņš ir rakstnieks. Mūsdienās 
gandrīz nevienu jaundzimušo vairs nesauc par 
Anhelu. Konsuls dzīvo iesprostots savā domu 
labirintā. Līdz kādā novembra rītā ar pārcēlāju 
laivā dodas pāri Daugavai un viņam prātā ie-
šaujas doma mesties Daugavas tumšajos viļņos 
un izšķīst cilvēku un lietu jūrā. Lec! Anhels lec, 
viņu izglābj, bet viņš atbrīvojas no saviem glā-
bējiem — tie viņu gan ir glābuši no viņa pašnāv-
nieciskās domas, tomēr viņš lec vēlreiz, ļaujot 
savam liktenim saplūst ar aukstumu. Auksti, ļoti 
auksti. Aukstums, aukstums, aukstums, nekā 
cita, vien aukstums. 

— Pieci? — jautājoši ierunājas vīrs sarkanajā 
vestē. Un, sparīgi izpūtis caur degunu gaisu, jau 
pārliecinoši nosaka: — Pieci. 

Anhels Ganivets uzskatīja, ka ideja ir kā ku-
ģis, kurš redzams tālumā pie horizonta — die-
višķa parādība, par kuru, tai tuvojoties un 
mums skaidrāk apzinoties, ko varam ar to ie-
sākt, zaudējam interesi: cik gan neglīts kuģis 
izskatās tuvumā — ar raupjajām tauvām, sa-
lāpītajām burām un krakšķošo klāju —, ja sa-
līdzinām ar tālumā redzamo nevainojami 
skaisto buru, kura slīd pa ūdens virsmu! Mate-
rializēta ideja ir krietni neglītāka par pirmsāku-
mu, vēl neskarto ideju, tā jau ir raupjā matērija.  
Ganivets arī teica, ka «nojautas un minējumi 
lielā mērā ir atkarīgi no nejaušības un vairāk vai 
mazāk veiksmīgi interpretētas intuīcijas». 

Hosē Antonio Idalgo, aitu gana Felipes Val-
deona mazmazmazdēls, apgalvo, ka chinos spē-
lē nejaušība nosaka tikai 25 procentus rezultāta. 

Spānija un 
lietu īstie 
vārdi* 

Fernando Sanbasilio
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Protams, viņš tā saka, lai piešķirtu spēlei lielāku 
nozīmību, jo zina, ka veiksmi un nejaušību dau-
dzi neuztver nopietni. Prasmes un iemaņas arī ir 
no svara — neviens tomēr nespētu turēt veiksmi 
aiz astes veselus trīsdesmit gadus. 

Salterasā, Seviljas pilsētiņā, kur aizraušanās ar 
chinos spēli sajaucas ar citām sekulārām tradīci-
jām — brālībām un kongregācijām —, bija kāds 
vīrs, kurš uzvarēja vienā čempionātā pēc otra. 
Kad vīrs nomira, viņa draugi, pieminot aizgājēju, 
sagatavoja video, kurā čempions bija redzams ar 
savām trofejām, spēlējot un svinot uzvaras. Viņš 
vienmēr kļuva par čempionu tāpēc, ka bija pras-
mīgs un zināja, kā kas darāms. Un tie, kuri zina 
— ja var ticēt Hosē Antonio Idalgo teiktajam —, 
nekad nemaksā par dzērieniem Spānijas bāros. 
Vai pasaulē ir taisnība? Vai ir godīgi, ka vienmēr 
uzvar viens tikai tāpēc, ka ir labākais? 

Ir vispāratzīts, ka demokrātija ir taisnīgākā vai 
vismazāk netaisnīgā sabiedriskā iekārta, tomēr 
nav iespējams pārbaudīt, kas tautai būtu vis-
atbilstošākā pārvaldes forma. Nav izslēgts, ka 
tautas vairākums nolemj to, kas nemaz nav tās 
interesēs: aiziet no pārvalstiskas apvienības, ie-
vēlē prezidentu ar dīvainu matu sasuku vai kaut 
ko tikpat nesaprātīgu. Un kas notiek Spānijā? 
Kas notiek ar Spāniju? Spānijā balso par dau-
dzām lietām, bet ir daudzas lietas, par kurām 
nebalso. Par lietām, par kurām nebalso, nebalso 
tāpēc, ka ir cilvēki, kuri uzskata, ka par tām nav 
jābalso, un tieši tur slēpjas lietas būtība. 

— Čeeeeeeeetri, — saka vīrs polo kreklā ar 
oranžo apkaklīti un tūlīt sāk grozīt galvu pa labi 
un pa kreisi. Vai viņš nožēlo to, ko tikko patei-
cis, vai vienkārši vēlas atstāt uz citiem iespaidu? 

Piemēram, valsts pārvaldes formas to vispla-
šākajā nozīmē. Spānijas valsts politiskā forma ir 
parlamentārā monarhija (Hosē Antonio Idalgo 
vecvecvectēvu sauc tāpat kā tagadējo Spānijas 
karali — par Felipi), administratīvā forma — au-
tonomie apgabali, provinces padomes un paš-
valdības, bet tās fiziskā forma atspoguļo valsts 
šābrīža robežas. Jā, dažviet Spānijā dzīvo cilvē-
ki, kuri uzskata, ka šīm robežām būtu jāmainās, 
tiem paliekot iekšā vai ārā, un ka tad šie cilvēki 
vairs nesauktos par spāņiem — tas padarītu vi-
ņus par citiem vīriešiem un citām sievietēm, un 
viņi beidzot būtu brīvi no tagadējā murga: do-
mas par Spānijas vārdu saindē viņu sapņus. «Es 
zinu, kas esmu,» savu slimīgo iedomu pārņemts, 
sacīja Alonso Kihano, būdams pārliecināts, ka 
viņa īstais vārds ir dons Kihots no Lamančas.  
Vai lietas būtība slēpjas vārdos? Lietu, cilvē-
ku un valstu īstajos vārdos? Ja autors un sižets 
būtu to ļāvuši, Alonso Kihano, izsmēlis iespējas 
kļūt par bruņinieku, būtu kļuvis par ganu, pie-
ņemtu vārdu Kihotiss un vadītu savas dienas, 
strinkšķinot lautu un piešķirot dzīvei pipariņu 
ar mīlas dēkām, un varbūt pat būtu izgudrojis 
chinos spēli pusotru gadsimtu agrāk par Hosē 
Antonio Idalgo vecvecvectēvu. 

— Deviņi, — saka vīrs ar purpura krāsas kakla-
saiti, kuram ir pietūkuši plakstiņi un sasprēgā-
jušas lūpas. 

Ko cilvēks domā, dodot savam bērnam vārdu? 
1947. gadā, kad piedzima Felipes Valdeona maz-
mazmazdēls, Hosē Antonio bija piemērots vārds 
puikam. Tā sauca arī cilvēku, kurš bija nodibi-
nājis Falangu — fašistisku partiju, kuras atbal-
stu savas valdīšanas laikā izmantoja Franko, un 
daudzās Spānijas pilsētās galvenā iela tika no-
saukta Hosē Antonio vārdā. 19. gadsimtā ne As-
tērija, ne Anhels, iespējams, nebija vārdi, kādos 
šķistu piemēroti nosaukt bērnu. Un Napoleons? 
1883. gadā rosīgajā, zaļajā Vaizes apgabalā Vir-
džīnijā, ASV, piedzima bērns, kuru nosauca par 
Napoleonu. Viņa uzvārds bija Hills. Napoleons 
Hills nebija ne konsuls, ne aitu gans, ne Telefóni-
ca apakšuzņēmuma darbinieks, bet gan žurnā-
lists un rakstnieks. Viņš rakstīja grāmatas, kuras 
mūsdienās dēvētu par pašpalīdzības vai līderī-
bas grāmatām; tajās viņš mēģināja skaidrot, kas 
cilvēkam jādara, lai gūtu panākumu. Uz jautā-
jumu, kuru mēs katrs sev reiz esam uzdevuši — 
kas, pie velna, ir jādara, lai uzvarētu? —, Napo-
leons Hills atbildēja ļoti vienkārši: tas ir patiesi 
jāgrib. Tātad izšķirošā ir griba. 

Tomēr — kāpēc vienas tautas gūst panākumus, 
bet citas ne? Vai — kāpēc ir tautas, kurām klājas 
slikti? Vai tām trūkst gribas? Spānijai ilgu laiku 
klājās slikti, pat ļoti slikti. Haime Hils de Biedma 
izteicies, ka Spānijas vēsture ir skumja, jo tā slik-
ti beidzas. Taču Spānijas vēsture vēl nebija bei-
gusies. Pēc tam nāca demokrātija un iestāšanās 
Eiropas Savienībā — šos lēmumus gan nepieņē-
ma tauta, tā vienkārši notika, un gandrīz visiem 
tas likās pareizi —, tad nāca ekonomiskā izaug-
sme un, ko tur slēpt, tai līdzi arī negatīvs ekono-
miskais pieaugums. Zelta vidusceļš. 

Daudz kas mainījās, bet vārds palika. Valsti 
joprojām sauca par Spāniju jeb Spānijas Kara-
listi. Arī Franko laikā Spāniju sauca par Spāniju 
— pārsvarā par Spāniju — vai par Spānijas valsti, 
un pat par Spānijas Karalisti, lai gan daudzus ga-
dus nācās iztikt bez karaļa, un pēc tam bija tikai 
princis, kurš par karali kļuva pēc Franko nāves. 
Spānijas tauta ik pa laikam par kaut ko balso; 
pēdējā laikā gan ļoti reti, un balsošanas rezultāti 
nevienu neapmierina. 

— Es zinu: desmit, — saka vīrs raibajā kreklā ar 
daudzajām nozīmītēm uz krūtīm un tad ar dūri 
(to pašu dūri, kurā viņš šķietami slēpj savus ak-
mentiņus) aizspiež muti, apslāpēdams klepu.

Cilvēki visā Eiropā par kaut ko palaikam bal-
so, arī Skotijas iedzīvotāji. Bet Šetlendas salu 
nostūrī kāds vīrs bez balsošanas kādudien sevi 
pašpasludināja par Forvikas saliņas jeb mikro-
valstiņas premjerministru — kā tās vienīgais ie-
dzīvotājs. Viņa uzvārds arī ir Hills. 

Napoleons Hills pelnīja diezgan daudz nau-
das, stāstot cilvēkiem, kas tiem jādara, lai gūtu 
panākumus, turpretim Stjuarta Hilla dzīve ir 

bijusi viena vienīga neveiksmju un izgāšanos 
virkne. Pirms Hills kļuva par savas grandiozās 
mikrovalstiņas premjerministru, viņš bija pār-
galvīgs jūrnieks, kurš pusizjukušā laivā krustu 
šķērsu izbraukāja Britu salas. Viņu vairākkārt 
nācās glābt, un beigu beigās varas iestādēm ra-
dās jautājums — kurš maksās par palīdzības ak-
cijām? Britu iestādes un mikrovalsts premjers 
joprojām par to strīdas. Ar vienu kārtīgu chinos 
partiju varbūt varētu reizi par visām reizēm šo 
strīdu visai oriģināli atrisināt. Bet virs tā ir vēl 
cits strīds, kas radies Šetlendas salu un Skoti-
jas starpā. 

Dažas dienas pirms referenduma par Skotijas 
neatkarību2, pašos Ziemeļu ziemeļos, cauri mig-
lai un jūras šalkām, Šetlendas salās, kur iegūst 
naftu, atskanēja draudīgas balsis: «Ja Skotija aiz-
ies no Lielbritānijas, mēs aiziesim no Skotijas.» 
Līdz ar to, ja skoti būtu nobalsojuši par neatka-
rību, tas būtu radījis jaunu strīdu un, iespējams, 
jaunu referendumu, vai vismaz būtu iemesls 
jaunai chinos partijai, kurā izšķirt Šetlendas salu 
nākotni.

Spānijai arī nenāktu par ļaunu sarīkot pā-
ris chinos spēles, lai atrisinātu dažu labu strīdu. 
Ik pa laikam tiek rīkotas vēlēšanas, lai ievēlētu 
parlamentu, kurš savukārt ievēlē valdības vadī-
tāju. Kopš 1982. gada vēlēšanu rezultāts ir tāds, 
ka valdību veido vai nu partija A, vai partija B. 
Nebūtu lielas atšķirības, ja balsošanas vietā tik-
tu veikta izloze. Demokrātijā, kurā lēmumi tiktu 
pieņemti, spēlējot chinos, saskaņā ar Hosē Anto-
nio Idalgo teikto, tikai 25 procentos gadījumu 
tie būtu atkarīgi no nejaušības. Pārējais tomēr 
būtu saistīts ar spēlētāju prasmēm un spējām.  
Demokrātijā ir atvērti jautājumi (vēlēšanas) un 
slēgti jautājumi (referendumi). Spānijā ar re-
ferendumiem ir jocīgi: atbilde vienmēr bijusi 
«jā». Jā, jā, jā! «Jā» Franko laikā un «jā», teiksim, 
mūsu laikos: referendumā par pamatlikumiem, 
par Varas pārmantojamības likumu, Politiskās 
reformas likumu, Spānijas konstitūciju un au-
tonomijas statūtiem, par palikšanu NATO (par 
jau notikušiem faktiem), iestāšanos Eiropas 
Savienībā un pat par Eiropas Konstitūciju, kas 
gan nebija saistošs. Līdz ar to referendumi nav 
ne atvērti, ne slēgti, valdības tajos uzdod reto-
riskus jautājumus, jau iepriekš zinot, ka atbilde 
būs «jā»! Tikpat labi varētu sacīt, ka lietas notiek 
nevis tāpēc, ka cilvēki par tām balso, bet gan tā-
pēc, ka tās vienkārši notiek. Lietas pašas notiek.

— Viens, — kā pēdējais saka vīrs zilajā kreklā.
Partija ir beigusies, pieci spēlētāji atver 

plaukstas, un — ak, Dievs! — atkal tas pats: ne-
vienam nekā nav. Atkal nulle. Ir grūti spēlēt uz 
nulli. Neviens neuzdrīkstas sacīt «NULLE», jo 
pretiniekam tas sniegtu pārāk daudz informā-
cijas. Ja vien runa nav par pašnāvniecisku stra-
tēģiju.

— Vēlreiz!
Zinātnieki, kuri nodarbojas ar mākslīgā in-

telekta attīstību, nesen radījuši programmatū-
ru, kura spēj spēlēt weiqi un aniquilar ar jebkuru 
pretinieku. Un neviens nespēj uzveikt mašīnu, 
pat ne dienvidkorejietis Lī Sedols (pieci zaudē-
jumi pēc kārtas). Bet kāpēc neviens nav radījis 
programmatūru, kura spēlētu madžongu? Ķī-
nieši domā, ka madžongs nav datoru padarīša-
na, jo tajā liela loma ir nejaušībai un veiksmei. 
Bet veiksme nav paredzama. Un, lai gan daži 
apgalvo, ka veiksme ir statistikas jautājums, ik-
reiz, kad kāds pamet gaisā kauliņus, pasaule pie-
dzimst no jauna. Ķīnieši apgalvo, ka cīņā pret 
mašīnu cilvēkam palīdzētu veiksme un nejaušī-
ba, emocijas un iracionalitāte, arī spēja pieņemt 
lēmumu: ko mašīna pret to visu var iesākt? To-
mēr galvenais ir uztrāpīt pareizo lēmumu. Cik 
gan bieži gan politikā, gan dzīvē esam kļūdīju-
šies, pārāk ilgi lauzot galvu par to, kā būtu labāk 
un pareizāk. Šķiet, ka šādi pietuvojamies lietas 
būtībai, bet patiesībā maldāmies apkārt ārējai 
čaulai. 

— Būs jāspēlē vēlreiz, — kāds ierunājas, un pie-
ci spēlētāji atkal sāk veikt aprēķinus, un no viņu 
galvām atskan popkorna mašīnas paukšķi un 
kases aparāta taustiņu sprakšķi. 

Kaut kur starp kaiju spārnu švīkām un to ska-
ļo, neizturamo ķērkšanu paceļas Anhela Gani-
veta melodiskā balss, kura atkārto: «Nojautas 
un minējumi lielā mērā ir atkarīgi no nejaušī-
bas, no laimīgas intuīcijas.» Ak, šis zilais laimes 
putns! Ê

No spāņu valodas tulkojusi Liene Mustapa

1 Anhels Ganivets Garsija (Ángel Ganivet García, 
1865—1898) bija spāņu rakstnieks un diplomāts 
— konsuls Antverpenē, Helsinkos un Rīgā, 
kur izdarīja pašnāvību, noslīcinoties Daugavā. 
Savos literārajos darbos viņš uzsvēra Spānijas 
nepieciešamību mainīties, rakstīja par tās 
identitāti.

2 Te domāts referendums par neatkarīgas Skotijas 
valsts atjaunošanas iespēju, kas notika 2014. gada 
18. septembrī.

* Virsrakstā ir atsauce uz Huana Ramona Himenesa 
(1881—1958) dzejoļa (krājums Eternidades 
(Mūžība)) pirmajām rindām: «Inteliģence, atklāj 
man lietu īstos vārdus.» 1956. gada Nobela prēmijas 
literatūrā saņēmējs Himeness uzskatīja, ka dzeja un 
intelekts ir ceļš uz cilvēka esības apjēgsmi.
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Arvis Vigulsdzejadzeja Komentāri: kapsēta uz salas

«Kur meitenes, kas kliedza kutinātas, 
Kur acis, zobi, skropstas, velgas klātas, 
Kur krūtis, kurās kaisle nespēj dzist?»
Pols Valerī. Kapsēta pie jūras. Atdz. M. Ķempe

Es aizsmēķēju, izkāpis no laivas,
Un brīdi stāvēju, kad smadzeņdaivās
Kā neviļus man atausa šī rinda:
«Zem zemes rotaļāties aiziet viss.»1

Par to, ka nebiju to aizmirsis,
Pat nobrīnījos, ieelpodams indi.

Tāpat man elēģijas nāca prātā,
Ko dzejnieks rakstījis te apglabātais, —
«Viņš mira janvārī, kad gads ir tikko iesākts»2,
Un viņa dēļ es devos uz šo vietu,
Kur bijis klosteris un brīdi cietums,
Kas kapiem laba izvēle patiešām.

To iekārtot uz salas lika franči,
Kad lielo impēriju riņķa dancis
Tiem iedalīja Venēcijas kārti.
Jo trūka vietas, mirušos kur glabāt,
Uz salas nāvi higiēnas labad
Tie izraidīja, tā kā Bonapartu.

Gulst kaudzēs galvaskausu tukšā tara,
Jā, mirušajiem sadrūzmēties baros,
It īpaši jau kapsētās, ir dabā,
Tos zeme sedz — šī nāves aqua alta,
Vai plāksne, kurā viņu vārdi kalti,
Slēdz nišu sienā, kas to pīšļus glabā.

Un pīšļi dejo baletčībās — veltēs
Pie Djagiļeva kapa, tomēr velti —
Tās, būdams dzīvs, viņš nedabūtu kājā,
Kaut tagad, pirkstos zemes pikā mīcīts,
Bez pūlēm satilptu pat pūdernīcā
Reiz kuplais augums — gara pagaidmājas.

Tāpat šais kapos ziņkārīgie stājas
Pie kāda pazīstama gleznotāja,
Te arī Doplers, kura vārds ir dots
Tam efektam, kad, vērotājam stāvot,
Uz viņa pusi nākdams, skaņas avots
Ir labāk dzirdams, nekā aizejot. 

Te atrast kņazieni3 var kādu arī,
Kas daudziem kairināja miesaskāri, —
Tās milzu dimants gan ir aizklīdis —
Ak, manu brīnišķīgo, kailo eņģel,
Jums žoklis sen jau izvēlies no eņģēm —
Zem zemes rotaļāties aiziet viss.

Tās skaistumu pat apbrīnojis Gēte,
Kad gadījās to viņa acīm vētīt,
Un spozmes dienās, kas nu nodzisušas,
Šī daiļā organiskā mašīna
Bij ieeļļota karstām asinīm,
Pa daļai nākušām no mūsu puses.

Dus cieši klāt Stravinsku pāris kopā
Un Ezra Paunds, un tie, par kuriem skopāk
Mēdz runāt ceļvežos, un tie, par kuriem
Spēs pateikt tikai viņu tuvinieki,
Un tie, par kuriem zināms nav ne nieka, —
To noslēpums nu ieslēgts urnas būrī.

Bet mēs lai šķiram Aurēlija lapu4:
Ir olīvas visgardākās, pirms sapūst,
Viss nīcīgais lai rādās brīdi īsu
Kā grumba lauvas purnā vai kā putas
Uz suņu dzītas mežacūkas mutes,
Kā plaisa garozā, kā vīģes plīsums.

Šis akmens parks tik tīkams šķita acij,
Kaut pāri visam nāves ēna mācās
Kā šņākoņa, kas jaucas radio;
Vējš šķīra viļņu savēlušos vilnu,
Un ornamentu vijām kaltā cilnī
Kails galvaskauss starp ziediem rādījās.

Es nenovērsos, skatījos tam pretī,
Kaut pirksti taustījās pēc cigaretes.
Ir skaistumam un nāvei viena summa —
Gan statujā ar tumšu marmordzīslu,
Gan grodā pantmērā, gan saujā pīšļu,
Ir iekārtoti miera valdījumi.

Bet jaundzimušā gaitas aizsāk kliedziens
Greizs, jo viņš pats nav izvēlējies piedzimt
Un vadīt dienas tādu pašu vidū,
Bet alkas dzīvot ieplūst viņa vēnās —
Mēs stāvam nāves plato spārnu ēnā
Un sapņojam, kaut spētu lidot.

«Es» — nazis, ietriekts miesā līdz pat spalam,
Un pie šī «es» mēs turamies līdz galam,
Līdz, šķīrusies no asmens, miesa sakņūp.
Kad nemirstības solījumi viļ,
Mums pieder tikai bezdibenis — dziļš
Kā ieelpa pirms kliedziena, kā sakne.

Un tādēļ nomirt, nebūt, zust mūs biedē,
Kaut nāve — tikai dzīvajiem tā pieder:
Kad nebūs manis, arī tā būs galā,
Kad nebūs manis, nebija kā tolaik,
Pirms piedzimu. Nu atkal kļuva solis
Man mierīgāks tur, kapsētā uz salas.

Par mūsu pulsu pulkstenis tikšķ lēnāk,
Bet paradokss, ko izprātojis Zēnons,
Tā gausos atlētus mums panākt neļauj.
Vien zina pulksteņrādītāja virziens —
Mums satikties tai sekundē, kad mirsim.
Sirds klibo krūtīs — es vēl esmu ceļā,

Kas ved caur telpu un caur laiku, tomēr —
Te turpināsim Hērakleita domu —
Kaut nemitīgi mainās viss, ir ļauts
Tai pašā telpas punktā atgriezties,
Bet mirklis ceļu atpakaļ mums liedz —
Tāds telpā ir, bet laikā tāda nav —

Nav ceļa atpakaļ, nav ceļa ārā, 
Ir karte dāsnāka par kalendāru,
Jo nevis telpa, laiks slej cietumsienas.
Vien doma lūkojas pār dzeloņstieplēm,
Kur smejas pretī galvaskausa vieplis —
Tev divreiz nepiedzīvot vienu dienu.

Bet iespējams, ka Borhess nekļūdījās5

Un atomi caur variantu miju
Reiz izkārtos to pašu mizanscēnu? —
Ja daļiņas ir galīgas to skaitā
Un laiks ir bezgalīgs, tad savā gaitā
Tam kritīs metamkauliņi kā senāk.

Bet paļauties šai abstrakcijai būtu,
Ja ticam termodinamikai, grūti,
Kā paļauties uz providences plāniem,
Kas arī miesas atdzimšanu paredz
(Es — Neticīgais Toms, kurš ticēt varēs,

Vien mērcis pirkstu brūcē Viņa sānos).

Ik mirkli mūsos mirklis aiziet bojā,
Bet ūdens plūst, un viela pārveidojas,
Pat gaiss aiz mums — tas aizveras kā vārti,
Mēs klauvējam pie pagātnes, kas pagaist,
Kā durvis aizslēgtās — ir tikai «tagad»
Un miesa savas siltās asins sārtā.

Jau sāka tumst, un miesai bija jāiet,
Jau telpas porās tumsas driskas krājās.
Es devos atpakaļ — gan mierīgs, tomēr,
Ja stāvētu pie spoguļa es tobrīd,
Sev acīs vērtos es, kā veras stobrā.
Bet nonācu es galā, rāms un domīgs,

Uz piestātnes, kur nesargāja aizvējš,
Es biju kāds, aiz kura durvis aizver,
Pirms slieksni pārkāpj ēna. Arvien retāk
Šī diena kapsētā man prātā ataust,
Vēl dažas rindas, un būs arī gatavs.
Šis ziņojums, šī pastkartīte lētā.

Tas bija sen, tā bija cita dzīve.
Ja raugāmies no šādas perspektīvas,
Par nāves apjautu daudz briesmīgāka
Ir apjauta, ka bijušais mums zudis.
To sapratis, es vēroju — tumst ūdens,
Un vaporetto izdzirdēju nākam.

Komentāri: 
kapsēta uz salas

Arvis Viguls

Poēma tapusi ar AKKA/LAA stipendijas atbalstu.

1 P. Valerī. Kapsēta uz salas.
2 J. Brodska T. S. Eliota nāves sakarā sākumrinda 
Amandas Aizpurietes atdzejojumā. Tāpat kā Eliots, 
Brodskis miris janvārī.
3 Katrīna Bagratione (dzim. Skavronska, 1783—
1857) — Katrīnas I brāļa mazmazmeita.
4 Skat. Marks Aurēlijs. Pašam sev, III, 2.
5 Skat. J. L. Borges. La doctrina de los ciclos.



Dainis Deigelis (1983) 
ir latviešu dzejnieks, 
malēnietis ar saknēm 
Alūksnes novadā. 
Joprojām tētis, kas 
raksta dzeju un tic, 
ka ir tam gana jauns. 
Pašlaik cenšas sakopot 
savu pirmo dzejoļu 
krājumu.
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///
vienkārši
vairs nebija kur bēgt
nācās atspiest muguru pret
saulrietvizmā peldošu jūru
izturēt
čukst vēss krasta akmens siltai rokai 
kas tikai mācās pret vēju celties
zem mēteļa atloka
ievainotu putnu slēpt
krītošu ābolu skūpstītu zemi
saukt par 
savu
es šodien 
mācījos ne par debesīm kļūt
par krasta akmeni 
tavu
 

TuBerKu(r)Lozes
pēdējā revolūcijā
piecelties no baltās gultas
paraudzīties kāds skats 
aiz slimnīcas loga
aiz zilganpelēkām sienām
māsiņas atnestā traukā
asinīm izspļauta dzīve bija
varēja būt 
nebūs 
nekad noslēpies māsiņas skatienā
mūžīga nakts
aiz loga 
siena
aiz loga 
nepieslienas 
dzīvo ilūzijās
vergo pasakās
TV lūpas kliedz bez skaņas bezjēdzīgi
pilnas lozes kur ber tu 
neKas

GETO
tajā pilsētas daļā
kur namu akmeņi neguļ gadu desmitiem
īsinot bezmiega naktis
kāršu spēlē starp mirušiem apsargiem
viņu nožņaugtiem upuriem
sasalušiem piesmietu sieviešu pirkstiem
noglaudot salti tev plecus
bez vainas vainīgs bēdz

līdz baznīcu zvani
no Gogoļa līdz Mazā kalna ielai
ik rītu aizkliedz ciet rētas
aizspiež acis bailēs
nepiebiedroties viņiem

tajā pilsētas daļā
lai vienreiz beigtos 
tavas zemes melnākā nakts
lūdz rēgiem akmeņos mums piedot  
piedot
kaut kad

 

///
tas ir neizbēgams karš
brālīt
tas ir neizbēgams karš
gluži kā bēguma atklāts krasts
jau nojauš jūra nāks atpakaļ
ieņems un atņems
gluži kā nāve piekļaus
maigi saltajām krūtīm 
pirms dievam pēc iespējas dārgāk notirgot 
pēdējo elpu
brālīt
tas ir neizbēgams karš
krēslā tu viens
uz savām plaukstām redzi
kā tumsa visu sarunā ar gaismu
tu esi robežkareivis
šajā karā 
nodots
no
paša
sākuma

///
laikam plaušas līdz pavasarim neizdzīvos
uz krūtīm februāris aizkavējies dus
kā spoži zelta medāļi
spiež nabaga bļaura krūtis
nu rej kā vecs dīzelis
uz spožajiem ekskavatoriem aiz loga
kas nojauc vecas linu fabrikas dzisušās miesas
naktīs kož zaglīgi sāpošās plaušās
ziņu lentes caur sapņiem neapklust
izslēgtu cilvēku simti ik sekundi

brēc kā trauksmes sirēnas reklāmās
tuvojas ne visai spožas perspektīvas
prostatīts demence un nabagmāja
dāvanas no bērniem reizi gadā 
apmeklējums reizi trijos 
cenšoties neizrādīt cik ļoti prom steigties gribas
no plānprātīgā īdzīgā veča pamperos
kas klepo un klepo aizvien
skumjas kopas literatūras kritiķiem
diez vai skolu programmās iekļaus
meitenītes nenesīs puķītes
skolotāju istabās ar tēju necienās
ko nu tagad sūksties
sieva pamodusies čukst silti aiz muguras
vajadzētu pēc neapmeklētiem autorvakariem
aukstu alu nedzert pirkt klepus zāles
bet nevar taču mākslinieks pakļauties tādai ko-

mercijai
sakod zobus un pieciet sūrstošo elpošanu
ik sekundi turpini zagt laiku
iespējams labākajam dzejolim
klusumam kas sekos pēc tam kad
laikam plaušas līdz pavasarim neizdzīvos

///
mani biedē jūsu dienas gaisma
laikam tāpēc stāvu malā
runāju vien tad kad prasa 
elpoju vien tad kad ļauj
neesmu skolas pabeidzis
neesmu ceļojis
esmu dzīvojis uz parāda 
nesaprātīgi tērējot laiku 
reputāciju nekam nederīgus vārdus 
mani biedē jūsu dienas gaisma
caur kuru neredz vairs zvaigznes
nejūt kā tumsa skūpsta kailos plecus
aizmirst cik mirdzošs ir Piena ceļš
kas klājis siltus mīlētāju sānus

///
kauliņi ir mesti
ne mūsu rokām
pārpeldēt pāri upei
cik sudrabsaltu denāriju maksāsi krauklim
cik Jūdas grašu pārcēlājam
no mūžības pilsētas
kauliņi ir mesti
aiz simtu pirmās līnijas
tāpat aiz tūkstošās
nekas nav mainījies
aiz bezgalības
dievu pārsteidzošā mirstība
elpo lunkanu svētrakstu mēli
nāvei kauliņi ir mesti dzīvei
radīts
tu

///
šodien 
cits laiks
citas izvēles
tāpēc neizvēlos neko
velku krēslu pelēku
eju caur jūsu krāsainām fasādēm 
nocietinātās pilsētās
klusi un nemanāmi
apglabāts uz mūžu jūsu sirdīs
kā krusts pie altāra
kas met vien ēnu
pār nezināmu grēku
cits laiks
citas izvēles
ticības debesskrāpjos
tik maz dieva
tāpēc tik fanātisks darbs tos ceļot
pa ceļam uz galapunktu
es putekli sveicinu
es nāku saplūst
kļūt brālis 
cits laiks 
citas izvēles

///
Kā pārtraukt plūdumu 
lai melniem burtiem 
pavisam melniem kā rindas viņa iet debesīs
vakara gaisu rij vēl karsti
pa kreisi veči kā vērši
mērcēdami cigarešu galus pelnu traukā
neko neteikšu
sēdies
lūdzies
stāv klauns tribīnē saules prožektoros
tieši tad viņa stāv
viņa stāv aiz pleca
čukst
pārtrauc plūdumu
izkāp pie manis krastā
kaut kur starp kafiju un sauli būs pilsēta
melniem burtiem 
pavisam melniem
kā rindas pie puspievērtiem vārtiem
pavasarī pēc pulksten desmitiem
skan dzīve vados elektrība
troksnis aiz gultas un atvilktņu dziļumā elpo 
pali

Atvilktņu dziļumā elpo pali

Dainis 
Deigelis



(:)kivisildniks

Contra

44 45

dzejadzeja

Pagājušā gadsimta 80. gadu beigas un 90. gadu 
sākumu uzskata par igauņu dzejas lūzuma perio-
du, kad «dziesmotās revolūcijas» laikā literatūrā 
ienāk jaunie autori. 

Vērojama arī underground literatūrai raksturī-
gā uzvedība, izrādīšanās, dažādas performances. 
Piemēram, dzejnieks Prīts Beiers (Priit Beier) kopā 
ar mākslas kolekcionāru un Tartu skandālistu 
Mati Miliusu (Matti Milius) jau pagājušā gadsim-
ta 80. gadu sākumā radīja mistificētu dzejnieka 
tēlu, ko nodēvēja par Matti Moguči. Prīts Beiers 
ar Moguči vārdu rakstīja dzejoļus, ko Miliuss 
rokrakstā izplatīja sabiedrībā un lasīja publiski 
kā šīs dzejas prototips. 

Jaunie rakstnieki un dzejnieki aktīvi darbojās 
literārajās grupās gan Tartu, gan arī Tallinā. 1994. 
gadā tapa dzejnieku manifests Etnofutūrisms: do-
māšanas veids un nākotnes iespējas. Manifests bei-
dzas ar vārdiem: «Etnofutūrisms veicina rado-
šos spēkus, tā nav ideoloģija, bet gan dzīves un 
izdzīvošanas veids.» Bet dzejnieks Contra (1974) 
šim virzienam veltīja asprātīgu dzejoli: «ETNO-
FUTŪRISKS HAMBURGERS / kaza starp divām 
siena gubām.»

Tā laika dzejnieki un rakstnieki intensīvi iz-
mantoja ironiju, grotesku, humoru, bieži arī slen-
gu, rupjus vārdus, pārveidoja un parodēja rindas 
no klasiķu un populāru rakstnieku un dzejnieku 
darbiem, parādījās arī huligāniski izlēcieni. Viens 
no spilgtākajiem performances meistariem Igau-
nijā ir (:)kivisildniks (1964). Dzejojums Igaunijas 
Padomju Rakstnieku savienība uz 1981. gadu, būtis-
kais izraisīja bumbas sprādzienam līdzīgu reak-
ciju literātu vidū. Izmantojot tā brīža Rakstnieku 
savienības biedru sarakstu, viņš katru raksturoja 

ar lielu ironijas un sarkasma devu. Daudziem tas 
nepatika. Citāda bija vēl viena (:)kivisildnika pro-
vokācija. 1999. gadā, protestējot pret daudzvār-
dību literatūrā, viņš izdeva biezu grāmatu ar no-
saukumu Aicinājums, kuras titullapā bija norādīts, 
ka grāmatu finansiāli atbalstījis Igaunijas Kultūr-
kapitāls, taču grāmatas lappuses bija tukšas, tikai 
pašās beigās lasāms īss teksts: «Nāciet pie prāta!»

Tomēr (:)kivisildniks nav tikai provokators un 
sabiedrības kacinātājs, viņš ir viens no ražīgāka-
jiem dzejniekiem, žurnālistiem, jau ilgu laiku arī 
izdevējs, darbojies politikā. 1996. gadā iznāca to-
laik biezākā igauņu dzejas grāmata Kā vērsim sar-
kana mušmire, kurā apkopoti īsi, asprātīgi un lako-
niski dzejoļi.

Ironisks un populārs ir mums labi pazīstamais 
dzejnieks, tagad arī latviešu literatūras tulkotājs 
Contra. 2008. gadā Jāņa Rozes apgādā iznāca ma-
nis atdzejotā grāmata Abi labi, kurā var lasīt gan 
(:)kivisildnika, gan Contras dzejoļus. (:)kivisildni-
ka tekstu intonācija ir paskarba un tieša, savu-
kārt Contras ironiskie teksti ir labsirdīgi, ar nelie-
lu naivisma piedevu un spilgtām vārdu spēlēm. 
Kurš vēl precīzāk un ironiskāk ir pateicis par lī-
biešu valodas prasmi kā Contra: «tāda elitāra va-
loda / lībiešu / parasts lībietis / nesaprot ne vār-
da.»

Contras dzejas arsenālā ietilpst dažādas at-
sauces, asprātīgi vārdu kalambūri, bieži viņš lie-
to arī atskaņas un striktas panta formas. Contra 
ir igauņu dziesminieks šī vārda labākajā nozīmē. 
Pirms dažiem gadiem Contra piedalījās ironis-
ku un sociāli asu televīzijas raidījumu veidošanā. 
Vienā no tiem izskanēja rokgrupas Traffic dzies-
ma. Contra pazīstamajai melodijai bija uzrakstījis 
jaunus vārdus un dziesmu nosauca Latvju disko. 
Tajā tiek runāts par krīzi Latvijā, par Parex bankas 
likvidāciju un lata devalvāciju. 

Par Latviju viņam ir daudz dzejoļu. Iespējams, 
tāpēc, ka viņš dzīvo Urvastē, kas atrodas tuvu 
Latvijas robežai. Viņa lielā interese par mūsu va-
lodu un literatūru ir īstenojusies realitātē. Tagad 
var teikt, ka viņš ir iemācījies latviešu valodu tik 
labi, ka spējis lieliski atdzejot Eduarda Veiden-
bauma dzeju, turpina tulkot Arvja Vigula, Kārļa 
Vērdiņa, Alises Zariņas un citu autoru dzejoļus. 
Nereti pats uzraksta kādu dzejoli latviešu valo-
dā un arī tajā prasmīgi lieto savu īpašo talantu 
— vārdu spēles.

Tāpat kā (:)kivisildniks, arī Contra ir ļoti pro-
duktīvs dzejnieks, viņam ir iznākuši 26 dzejo-
ļu krājumi, raksta arī prozu, teātra uzvedumus, 
dzeju un prozu bērniem.

Trešais dzejnieks publikācijā ir Veiko Merka 
(Veiko Märka, 1964). Viņš ir asprātīgs un ironisks. 
Netrūkst arī rupjību. 2009. gadā uz kādu igauņu 
skolu bija uzaicināti Contra un Veiko Merka. Abi 
lasīja dzejoļus. Smējās skolēni, smējās skolotājas, 
diskutēja par rupjo vārdu lietošanu dzejā, bet kā-
dai skolotājai tas nepatika, un dzejniekus izrai-
dīja no skolas. Bērni gāja viņiem līdzi, un dze-

jas lasījums turpinājās skolas pagalmā. Kāda cita 
skolotāja dzejniekus uzslavēja, jo viņu asprātības 
un stils veicinot skolēnu interesi par dzeju.

20. gadsimta 90. gadu sākumā Igaunijā iedi-
binātā neglītā poētika, dzeja, kas balansē uz as-
prātīga aforisma, sentences robežas, dzeja, kas ir 
sabiedriski asa un zibenīgi reaģē uz dažādām ne-
gācijām un parādībām sabiedrībā, ievelk savdabī-
gu vaibstu visā igauņu literatūrā un pierāda, ka 
blakus latviešu introvertajiem rakstniekiem, kā 
paši to sludinām visai pasaulei, igauņi patiešām 
izskatās ekstraverti.

(:)kivisildniks
***
sākumā bija vā
rds nāca pēc tam

***
bumba ir laba
kad tā kalpo
kapitālisma
globalizācijas
liberālisma
un valdības
interesēm

ak cik laba
ir bumba
iedvesmojoša

pat 
futbolists
ieķērcas
un 
logs
sabirst
lauskās

***
steidzies uz riska grupu
pie izmirstošām
sugām

bet neaizmirsti
uzkrāsoties
iesmaržoties nomazgāties
un apdrošināties 

***
mazo tautu
iekarošana
nav 
pedofilija

***
tur ir Latvija
tad strēķis tukšas zemes
un tad Somija

***
ja pasaules gals
šoreiz atnāks komerciāls
tad es būšu pret

***
absolūti viss
mēness zvaigznes un mākoņi
tiek ražoti Ķīnā

Contra
Meteoroloģiskā stacija 
tas nav sniegs
kas pieputina pilnas acis mums
tas nav slapjdraņķis
kas pieslapina pilnas acis mums
tas nav arī lietus
kas pieasaro pilnas acis mums
tā nav saule
kas ar gaismu pielej pilnas acis mums
tas nav vējš
kas ar gružiem piedzen pilnas acis mums
tā ir meteoroloģiskā stacija
kas skatīdamās acīs melo mums
 

Labākais draugs
dibens ir mans labākais draugs
tas kā uzticīgs šunelis seko man pa pēdām
kad apsēžos tas arī apsēžas
kad skrienu arī tas laiž ļekas vaļā
kad man vēderā nonāk svešķermeņi
tas rej
 
ehēē
dibens kā uzticīgs šunelis seko man pa pēdām
ar to mēs vienmēr esam kopā un ar vienu muti 

ēdam 

***
šodien neviens kaut cik
nopietni ņemams rakstnieks
savai grāmatai neliks nosaukumu
karš un miers

droši vien nosauks
konflikts un dialogs

Guntars Godiņš

Trīs ekstraverti 
igauņu 
dzejnieki

Veiko Merka
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Ance Kristāla (1994) 
ir latviešu jaunās 
paaudzes dzejniece. 
Latvijas Kultūras 
akadēmijā studē 
kultūras socioloģiju. 
Turpat arī strādā. 
Nākotnē cer taisīt 
pētījumus un veikt 
dižus atklājumus.

dzejadzeja

***
vieglprātība
ir grūtsirdības
vieglākā svara kategorija

***
jau gadu
dzīvoju
bez alkohola

izskatās ka organisms
zina no kā sastāv
alkohols 
un pats prot to saražot
ja redz
ka no augšas tam vairs nedod

***
reiz suecas kanālā
mums uzbruka jūras laupītāji
par laimi kuģī 
bija
atzveltnes krēsls
un pults

Veiko Merka
Cūka kauc
cūka
kauc kā aizkauta
it kā tai būtu saprāts

šausmīgi kauc
it kā Einšteins atklātu relativitātes teoriju
vai
pašlaik aprēķinātu
apļa kvadratūru

kauc zvērīgi
it kā saņemtu Nobela prēmiju medicīnā
bez mitas kauc
it kā aizstāvētu bakalaura darbu
par postmodernismu

mežonīgi traki kauc
it kā Reals iesistu vārtus Baijeram
vai pašlaik uzstātos
ziemeļvalstu dzejas festivālā

Staļingradas kauja
vācieši
 nelietoja
  atstarotājus!

Miljons
Dzīvojam uz briesmu robežas.
Kad igauņu
būs mazāk par miljonu,
izkritīsim no kultūrtautu saimes.

Vienkārši
kādā vakarā
mēs vēl esam miljons un viens,
tad divi idioti iedzer tīrīšanas līdzekli,
un tas arī viss.

Liesmojošais dīvāns
esmu liesmojošais dīvāns
apskādēju dzīvokļa saimnieku
vakar pulksten 21.27
tika ziņots ugunsdzēsējiem par ugunsgrēku
Tartu apriņķa Vasulas ciema
dzīvojamā mājā vienā no dzīvokļiem degu es
un mani draugi 
divi kvadrātmetri sienas
bija lielās liesmās
pirms ugunsdzēsēju ierašanās
dzēsa blakus istabā esošie cilvēki
bet glābēji apdzēsa mani
un savā kontrolē pārņēma sienas un griestu 

konstrukcijas
dzīvokļa saimnieks guva apdegumus
un viņu ar ātrajiem aizrāva uz slimnīcu
ugunsgrēka cēlonis tiek noskaidrots
kāpēc es aizdegos
patiesi neatceros 

SECINĀJUMS 1
ja
zeķes nesmird
tad ir tā it kā nemaz nebūtu dzīvojis

SECINĀJUMS 5
grūti
ir kalnup skriet
vēl grūtāk
peldēt

No igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

///
mūsu noslogotie prāti dūc kā ventilatori vecu 

datoru sistēmu blokos
mūsu sociālā dzīve ir smalki pārdomātu rīcības 

aktu kopa vairākās interneta mediju platfor-
mās — dzīvs kontakts ir maz vēlams

tas atklāj daudzās nedrošības un pašapziņas trū-
kumu,

nespēju aptvert plašu tēmu loku, kā tas maldīgi 
varētu šķist daudzajos ierakstos un norādī-
tajās interesēs

mūsu zināšanas — nejaušu faktu kopums — ir 
apstrīdamas, taču neatkārtojamas

dažkārt tās papildina labi pārdomātus komen-
tārus, taču bieži vien iegāž visnepiemēro-
tākajos mirkļos, kad tiecamies pēc slēptas 
atzinības

ik vakaru pirms miega pirksti pēdējoreiz pārslīd 
klaviatūrai,

noregulējot seriāla varoņu balsu skaļumu
sapņos viņi ir mūsu draugi, kas izceļas ar īpašu 

sirsnību
no rīta pamostoties, mēs jūtamies mīlēti
it kā tā patiešām būtu

///
eksotisku zemju kuģi piestāj ostās kur
straujās mistrāla pūsmas atnes
spēcīgu smaržu no lavandu laukiem

strādnieki izkrauj milzīgas koka kastes
vienu pēc otras vienu pēc otras
mēness ir pāršķelta ananasa puse virs viņu gal-

vām
piecdesmit jaunas sievietes tumšu bronzas ādu
izkāpj krastā 
divi vīrieši uz šauras koka laipas sagaida viņas 
aizved

tālāk tumšas istabas saplēsta auduma apsēji un 
izmirkusi pusdienu maize 

logu metāla rūtis 

mēness ir pāršķelts ananass virs viņu galvām
un nazis nomests turpat 
pie kājām

///
apvilcis lillā batikotu linu kreklu un mākslīgās 

ādas sandales 
svētījis liepas un pīles
skandējis timpānus un trejdekšņus
noskaitījis baložzilu miera mantru bengāļu va-

lodā
izkūpinājis vīrakus pieneņu pļavā 
dzimis madonietis
valgām granātābolu lūpām un sārti caurspīdī-

giem plakstiņiem
atkrita dzeltenā miegā 
un sapnī redzēja svešu dievu

///
arī mēs reiz iederētos filmā — ar fellīni vasaru, 

sudraba pilsētu un bronzas meitenēm tajā. ar 
rītiem, kas ilgst vien dažus mirkļus līdz pār-
vēršas nebeidzamās vēlās pēcpusdienās ar 
ledus gabaliņu klinšķēšanu pret zeltītām glā-
žu maliņām, persiku un piparmētru dzērie-
niem un meitenēm ar mākslīgiem dārgakme-
ņiem izšūtos krūšturos.

pārtiekot no kafijas un puķēm, peldoties strūkl-
akās un stāstot neparastas lietas, kad esam 
jau aizvēruši acis un ieslīguši vieglā gurdu-
mā. 

bet drīz, sudraba pilsētas spožuma un vasaras 
nogurdināti, mūsu diendusas sapņi kļūst 
blāvi un saraustīti, gandrīz melni. mēs cen-
šamies to labot ar vakara tēju un kanēļa mai-
zītēm, solījumiem, cik ļoti mēs gribam ticēt 
viens otram un visām labajām iecerēm šajā 
pasaulē.

taču ar laiku arvien vairāk cilvēku, izmetušies 
kaili, sāk peldēt strūklakās, un mums tur 
vairs nepietiek vietas. bronzas meitenes iz-
skatās arvien nogurušākas un elkoņos viņu 
āda kļūst pelēka un raupja. 

mēs drīz nolemjam pamest sudraba pilsētu un 
visas skaistās lietas tajā. mūsu sapņi ir kļu-
vuši tumši un neizšķirami. arī ticēt ir kļuvis 
grūtāk.

taču smalki izšūto tērpu pērlīšu žvadzoņa un 
kristāla trauku šķindoņa mūs vēl aizvien 
patīkami satrauc. it īpaši naktīs, kad purpura 
atblāzma no tālas pilsētas iespīd mūsu ista-
bas logos. 

///
rēgi ar sudraba rokām vakarā krēslā pieskaras 
rievām zirgu pierēs un brūnajiem astriem
dzirda ar karstu rasu mitros purnus 
norauš sviedrus noskrietajām mugurām 
parauga prāvos vēderus bet arvienu
pārguruši atkrīt lai noraudātos 
par brangajiem bērniem 
kas vērī pēc mētrām ieskrējuši 
rītu neredzēja

Svarīga ir katra detaļa

Ance Kristāla



Ilustrācijas —  
Agate Lielpētere
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ilustrētā dzejailustrētā dzeja

Jānis 
Rokpelnis

No krājuma Post Factum, 2015

BUKOLIKA
pūst siena kaudžu krūtis pļavās
kur kādreiz jaunkundzes man ļāvās
kur Jāņos tika diets un vemts
brien gumijniekos sentiments

///
ielenes kailas kā patiesība
visi aizkari šūti
no kailuma drēbes
tāpēc ielenes ir tikpat noslēpumainas
kā visums
kā zvaigznes
kā jēga
kā bezgalība
ielenes ir mūžīgas nemūžīgajā dzīvē
tu gribi mūžību? guli ar ielenēm

///
reiz uzkāpu Elles ķēķī
debesskrāpī pie Frīdriha Milta
Raiņa kalnā kāpējs
palika Piebalgas kalnos

nokavēji Milts teica
Elles ķēķa vairs nav
mālēju to ko redzu
pa kāda tur stāva logu

staigules bija aizpūtis
Ziemeļmeitas dzimtenes vējš
kāds vīrs ar glāžu acīm
prasīja dālderi
dzērvju kāsim

No Lirika, 1999

///
klausies klausies ko tuksneši šļupst
klepodami pēc jaunavu klēpjiem
kāsēdami pēc puisēnu rožainiem dupšiem
žļurkstēdami pēc vīniem stīgriem kā jaunekļa 

sēkla
paveras dzīles iemirdzas zelts
dzeltens kā veču nopīpētie zobi
rij austeres tuksnesis eremītus
iepūš siseņu spārnotās smadzenes ķēniņu galvās



Anita Rožkalne Latvijas 
Universitātē ieguvusi 
doktora grādu par 
disertāciju Analītiski 
psiholoģiskā romāna 
attīstība latviešu litera-
tūrā (1984). 
Stažējusies Britu aka-
dēmijā un Londonas 
Universitātē. 
Ap 250 zinātnisku  
publikāciju un recen-
ziju periodiskajos 
izdevumos. 
Sarakstījusi komen-
tārus Imanta Ziedo-
ņa Rakstiem (1—11, 
1995—2001).
Piedalījusies izdevuma 
Latviešu romānu rādī-
tājs (1997) sastādīšanā. 
Intervijas ar latviešu 
rakstniekiem apkopo-
tas krājumā Zvaigznes 
šūpolēs (1999).
Rakstnieku savienības 
Kritiķa kauss (1999) par 
monogrāfiju Palma vējā 
(1998). 
LZA Viļa Plūdoņa balva 
latviešu literatūrzināt-
nē (2017) par mono-
grāfiju Lauva. Dzejniece 
Astrīde Ivaska. 
Latvijas Literatūras 
gada balvas žūrijas 
speciālbalva par izcilu 
veikumu literatūrpēt-
niecībā (2017).
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Anda Buševica (1972) 
ir Latvijas Radio 1 
redaktore un program-
mu vadītāja. Raksta 
par literatūru, teātri, 
filozofiju, folkloru.

intervijaintervija Skorpions otrpus upei

Izsaukuma zīmes, kuras intervijas lasītāji pa-
manīs literatūrzinātnieces Anitas Rožkalnes 
(1956) runātajā, tā īsti neatbilst patiesībai. Valo-
das plūdums ir rimts, taču viņa prot būt patiesi 
asprātīga un arī ar erudīciju, ar atrastiem, izdzī-
votiem un ar pašas pieredzi papildinātiem fak-
tiem liek izsaukuma zīmēm ik pa brīdim pavīdēt 
klausītāja, lasītāja sajūtās. 

Viņas darbu Latvijas Literatūras gada balvas 
žūrija šopavasar novērtēja ar speciālbalvu par iz-
cilu ieguldījumu literatūrpētniecībā. Tā piešķir-
ta par apjomīgo monogrāfiju Kārļa Zariņa burvju 
aplis (2016), taču Anita Rožkalne to būtu varējusi 
saņemt arī par darbu Poētiskā anatomija. Fantāzija 
par neizzināmo Gundegas Repšes prozā (1999) vai par 
fundamentālo apcerējumu Lauva. Dzejniece Astrī-
de Ivaska (2012). 

Sarunā Anita Rožkalne atzīstas vilkmē pašai 
reiz uzrakstīt ģeniālu literāru darbu, viņas litera-
tūrpētījumos tā izpaužas kā emocionālu attiecī-
bu veidošana — ar pētāmo tekstu, ar sarunbied-
riem. Un tas izpētes darba robežas paplašina un 
padara patiešām interesantas. 

Kā kļūst par literatūrzinātnieku? Ja pie-
ņem, ka rakstnieks top no izlasītajiem tek-
stiem, es gribu zināt par tiem impulsiem, 
kuru rezultātā jūs kļuvāt par literatūrzināt-
nieci. 

Pirmkārt, man ļoti patika lasīt. Otrkārt, diez-
gan agri radās vēlme arī pašai kaut ko rakstīt. 
Protams, dzeju, lai gan tas bija ļoti īss laiks. Pēc 
tam lielais sapnis pusaudzes gados — uzrakstīt 
romānu, kas satricinās pasauli. Acīmredzot para-
lēli ir bijusi pietiekami spēcīga analītiskā stīga, lai 
rastos vēlme vispirms izpētīt, kā tad tos romānus 
raksta un kā vispār literatūra top. Un tad jau ir 
tikai viens solis līdz Filoloģijas fakultātei, lai gan 
arī tas nebija viegli, jo es ļoti ilgi svārstījos, vai iet 
uz Ķīmijas vai Filoloģijas fakultāti.

Noprotu, ka jums ir bijusi spēcīga vēlme iz-

zināt pasauli. Izzināt caur ķīmijas formulām 
vai caur literatūru? 

Laikam, jā. Jau diezgan agrā bērnībā man tapa 
kaut kas, ko varētu saukt par enciklopēdiju: bija 
vairākas biezas klades, kur ierakstīju visādus 
faktus, kas šķita interesanti. Tur gan bija kārtīgs 
kokteilis! Astronomija, fizika, vēsture, respektīvi, 
viss, ko es uzzinu pirmo reizi un kas man šķita 
tā vērts, lai to vēlreiz atrastu, izlasītu, novērtētu. 
Bija tādi enciklopēdiski uzkrājumi. 

Kā ar to grāmatu, kas satricinās pasauli? 
Tagad jūs esat vairāku grāmatu autore. 

Neviena līdz šim pasauli nav satricinājusi. Man 
vēl ir lielas cerības uz nākotni. 

Varbūt ir literatūra, kas uz jums ir atstājusi 
satricinošu iespaidu? 

Katrā dzīves posmā kas cits. Bija Fransuāzas 
Sagānas laiks, bija Imanta Ziedoņa laiks, kas bija 
ļoti ilgs. Upīša noveļu laiks un Dikensa prozas 
laiks. Nevar teikt, ka kāds viens rakstnieks nemi-
tīgi būtu bijis manā uzmanības lokā. 

Kuras rakstniekiem veltītās grāmatas, kuri 
pētījumi ir kļuvuši par īpaša mēroga parau-
giem jums?

Iraklija Androņikova N. F. I. Mīkla kā intriģējošas 
literatūrpētniecības paraugs. Andreja Johansona 
grāmatas — kā kultūrkontekstu plašuma piemērs. 
Līvijas Volkovas Blaumaņa zelts un Veras Vāveres 
Viktors Eglītis kā analītiskuma un detaļu bagātības 
apvienojums. Savulaik Viktora Hausmaņa Rai-
ņa daiļrades process kā dziļa ielūkošanās jaunra-
des procesa un teksta saspēlē. Benedikta Kalnača 
darbos rodamā intuīcijas, smalkjūtīgas psiholo-
ģiskās interpretācijas un analītikas harmonija.  
Uzskaitījumu varētu turpināt. Ļoti nozīmīga ir 
ikdienas sakarsme ar kolēģiem, apspriežot teo-
rētiskās problēmas un vērtējot zinātnisko darbu 
manuskriptus — kolektīvā intelekta priekšrocī-
bas. Daudzi teorētiski darbi palīdzējuši formulēt 
attieksmi pret literatūru kā īpašu pasauli, ko var 
pētīt dažādos veidos. Galvenokārt tie ir krievu 
formālistu, strukturālistu darbi un grāmatas par 
salīdzinošo literatūrzinātni. Bet ne tikai. 

Pēdējā laikā Latvijas Universitātes Lite-
ratūras, folkloras un mākslas institūts rīko 
konferences par laikabiedriem — nesen bija 
par Andru Neiburgu, pirms tam par Knutu 
Skujenieku u. c. Konferencēs man bija savā-
da sajūta, zīlēju — pats autors atnāks vai ne-
atnāks? Rakstīšana tomēr ir intīms process, 
bet literatūrzinātnieks mēģina to preparēt, 
tikt līdz kaulam. Kāda, jūsuprāt, literatūras 
«ekosistēmā» ir literatūras zinātnieka vieta, 
misija? 

Man vienmēr ir bijušas lielas pārdomas tie-
ši par literatūrpētnieka pozīciju. No vienas pu-
ses — uzdrīkstēties, no otras — nenodarīt pāri. 
Jo ir bijuši dažādi saskares mirkļi ar rakstnie-
kiem, un viņu reakcijas arī bijušas polāri at-
šķirīgas. Skaidri apzinoties, ka rakstu par tādu 
rakstnieku darbiem, kas, manuprāt, ir daudz 

talantīgāki, daudz spējīgāki, daudz emocionā-
lāk pasauli uzrunājoši nekā es, uzreiz atceros 
izlasīto kādā no fabulām — par vardi, kura ved 
pāri upei skorpionu. Beigas ir nojaušamas: otrā 
krastā nonākušais skorpions vardi nogalina.  
Protams, tā ir ārkārtīgi spēcīga hiperbola, un 
es to negribētu piemērot literatūrzinātnieka kā 
skorpiona lomas nesēja izpratnei, bet man vien-
mēr ir bijis bail nodarīt pāri rakstniekiem. Jo bie-
ži vien literatūrzinātniekam izdodas ieraudzīt ko 
tādu, ko pats rakstnieks varbūt negrib darīt zi-
nāmu visai pasaulei. Vai arī tieši otrādi — litera-
tūrzinātnieks aizfilozofējas un aizprātojas tiktāl, 
ka pilnīgi aiziet prom no tā, ko rakstnieks pats 
iecerējis un ko tikai viņš zina, kas tai darbā ir ie-
likts. Abas šīs galējības kā iespējamība mani ir ļoti 
mulsinājušas. 

Cik zinu, viens no jūsu paņēmieniem no-
turēties starp tām ir strādāt kopā ar autoru. 

Tas droši vien ietilpst tajā pašā manā saspīlē-
tajā vai pārspīlētajā atbildības izjūtā — ja rakst-
nieks man ir uzticējies un stāstījis, kaut vai kā 
piektajam, sestajam vai astotajam klausītājam, 
pirms publicēšanas man ir organiska nepiecieša-
mība rakstniekam šo tekstu parādīt. Vienalga, vai 
tas būtu plašāks raksts, vai tāds, kurā tiek skartas 
jau diezgan dziļas daiļrades procesa vai biogrāfi-
jas lietas. Man ir svarīgi saņemt apstiprinājumu 
no rakstnieka. 

Gundega Repše, veidojot Rakstnieku pavār-
grāmatu, presē daudz runāja par to, ka viņas 
mērķis, atklājot rakstniekus kā dzīvus cilvē-
kus, kuri gatavo arī ēst, ir atjaunot rakstnie-
kam viņa vietu sabiedrībā. Lai labāk rakst-
nieka personība aizpilda mediju telpu nekā 
dažādu «zvaigznīšu» privātā dzīve. Vai, pub-
licējot intervijas ar rakstniekiem krājumā 
Zvaigznes šūpolēs. Rakstnieki — par dzīvi un lite-
ratūru, jūs spraudāt līdzīgus mērķus? 

Manuprāt, no rakstnieka dzīves, no uzskatiem, 
ko man izdodas uzzināt vai izprast, ir jāatklāj tik 
daudz, lai labāk būtu saprotami viņa darbi. Jo 
rakstnieks, protams, galvenokārt atklājas un ma-
nifestējas, un pauž pozīciju savos darbos. Vai tā 
būtu publicistika — vairāku mūsu rakstnieku sle-
jas un citi teksti —, vai daiļrade, kurā tiek risinātas 
filozofiskas vai asas sociālas tēmas, vai pagātnes, 
vēstures notikumu interpretācijas. Tas ir rakst-
nieka lauks, kurā viņš pats atklājas. Ja es ko zinu 
papildus šiem tekstiem, tam jākalpo, lai vairāk at-
klātu pašos tekstos ietverto, varbūt pat paša au-
tora ne pārāk apzināto, noformulēto. 

Kāpēc jūs izvēlējāties rakstīt grāmatas bio-
grāfijas žanrā? 

Tā ir iespēja parādīt, no kurienes izaug konkrē-
tie literārie darbi. Vairāk teorētiski noskaņotie li-
teratūrzinātnieki varētu teikt, ka manos darbos ir 
milzīgs faktu materiāls, bet mazāk literārās inter-

Skorpions 
otrpus upei
Ar Anitu Rožkalni sarunājas 
Anda Buševica

Literatūrzinātniece 
Anita Rožkalne.
Foto — Matīss Markovskis



Ja vien ir 
iespēja runāt 
ar autoru, 
par kuru 
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pašai nav 
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strādāt tikai 
pie rakstām-
galda,  
nepabāzt  
degunu ārā
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Es četros 
gados to 
nemaz 
nevaru 
izdarīt, lai 
cik intensīvi 
strādātu. 
Arhīva 
darbs un 
viss pārējais 
prasa ļoti ilgu 
laiku

pretācijas. Jā, tā ir taisnība. Kaut gan savulaik es 
aizrāvos ar dažādām literatūras teorijām, un arī 
šobrīd tās man nav svešas: sekoju līdzi un varbūt 
kādā brīdī atkal pievērsīšos teorijām. Rakstnie-
ka darbi paliek, tos lasīs un varēs analizēt arī pēc 
pieciem vai divdesmit gadiem, ja vien par kon-
krēto rakstnieku būs interese. To, ko es, līdzās 
esot, varu uzzināt no rakstnieka dzīves un daiļ-
rades procesa, pēc kāda laika neviens cits vairs 
uzzināt nevarēs. Būtībā mani darbi ir iestrāde kā-
dai nezināmai nākotnei. 

Kā literatūrzinātnieks strādā kopā ar rakst-
nieku? Darbs, kam nevaru nosaukt līdzvēr-
tīgu piemēru, ir Poētiskā anatomija. Fantāzija 
par neizzināmo Gundegas Repšes prozā.

Vienkārši nav līdzvērtīga piemēra! Tas bija jau 
uzreiz skaidrs, un to arī apzinos. Taču interesan-
ti, ka līdz pat mūsdienām, kad jau pagājuši — ak, 
Dievs! — 20 gadi kopš Poētiskās anatomijas iznāk-
šanas, līdzīga darba joprojām nav. Tur arī ir va-
jadzīga spēja kontaktēties ar autoru savstarpējas 
uzticēšanās līmenī. Esmu kādreiz ar Gundegu 
veidojusi intervijas, vienu viņa veidoja ar mani. 
Bet mēs esam arī daudz sarunājušās, pavadīju-
šas, jo īpaši agrāk, laiku kopā. Ne jau daudz, bet 
pietiekami, lai raisītos atbrīvotas, vieglas saru-
nas. Un, ja šo uzticēšanās līmeni ir izdevies sa-
sniegt abām pusēm, tad… Man, protams, maz-
liet trīcēja sirds, es domāju — nez, kā nu būs? 
Uzskatīju, ka manis sarakstītais ir jāparāda pa-
šai Gundegai. Kad viņa vienā otrā vietā nik-
ni protestēja vai redzēja savus stāstus atšķi-
rīgi no manas interpretācijas, es teicu: raksti 
tekstā savas piezīmes, un, ja sarunāsim ar izde-
vēju, liksim tavas piezīmes tekstā kā komentā-
ru. Un tā arī notika! Gods un slava Pētergailim!  
Tas man kārtējo reizi apstiprināja, ka ir vērts uz-
ticēties rakstniekam. Un otrādi. 

Arī vizuāli grāmata bija ļoti skaista. Tajā 
satikās trīs mūzas — vizuālā māksla, kritika, 
literatūra. 

To es noteikti būtu gribējusi piebilst, pat ja jūs 
nepajautātu. Mākslinieka Mārtiņa Krūkļa dator-
grafikas; atkal — otru tādu piemēru latviešu grā-
matu ilustrēšanā nezinu. Jo šīs datorgrafikas vei-
dojās no autentiska materiāla, ko Gundega Repše 
atnesa un nokrāva izdevniecībā uz galda — mil-
zīgu kaudzi ar albumiem, ar fotogrāfijām, ar visu 
ko —, un teica, ka no šī materiāla viņai ir radušies 
vizuālie priekšstati, kas ienākuši stāstos Septiņi 
stāsti par mīlu. Katrā šādā avotā bija ieliktas zīmī-
tes, pie kura stāsta attiecīgais grāmatas atvērums 
vai fotoattēls ņemams vērā, un Mārtiņš to visu 
miksēja kopā. Kad rakstniece to ieraudzīja, teica, 
ka tas ir pilnīgi neticami, kā viens mākslinieks var 
izveidot to, kas viņai ir bijis iztēlē, līdz ar visām 
deformācijām, kas tajos attēlos ienākušas. Tas ir 
unikāls gadījums! Un atkal — tā bija rakstnieces 
uzticēšanās, ka viņa šo materiālu atnesa un tei-
ca: te tas ir. 

Tas ļoti atšķiras no priekšstatiem par to, 

kā strādā literatūrzinātnieks. Ka tas galve-
nokārt ir rakstāmgalda, arhīvu darbs… 

Varbūt. Bet, ja vien ir iespēja runāt ar autoru, 
par kuru rakstu, man pašai nav interesanti strā-
dāt tikai pie rakstāmgalda, nepabāzt degunu ārā. 
Tas pats bija ar grāmatu par Astrīdi Ivasku. Manā 
diktofonā ir kādas simt stundas ierakstu, kas ta-
puši laika gaitā — pazīstoties, varbūt pat savā vei-
dā draudzējoties no 1994. gada. Ik pa brīdim šis 
materiāls tika papildināts, ik pa brīdim radās kā-
das piezīmes par to, kas izstāstīts, pat ja diktofo-
na nebija klāt. Un es jutos ļoti gandarīta, ka visu 
grāmatas manuskriptu pirms publicēšanas Astrī-
dei nolasīju. Viņai jau bija grūti pašai lasīt, ar re-
dzi vairs nebija tik labi. Sākumu vēl viņa izlasīja, 
bet pēc tam es stundām ilgi deklamēju priekšā 
savu tekstu. Un dzejniece uztvēra dzirdēto apbrī-
nojami precīzi! Viņa teica: paga, paga, tur vajag 
mazliet citādi, tā nebija, kā tu raksti. Kārtējo reizi 
pārliecinājos, ka nav jābaidās runāt ar rakstnieku 
tad, kad tu par viņu raksti. 

Kad savulaik izteicu vēlēšanos intervēt 
Astrīdi Ivasku Latvijas Radio, jūs piekritāt 
viņu pavadīt, bijāt balsts arī fiziski. Ne vien-
mēr iznāk laiks šādām dziļām savstarpējām 
attiecībām? 

Vienmēr jau neiznāk. Taču, veidojot intervijas 
ar rakstniekiem, runāju tik ilgi, līdz manī rodas 
pārliecība, ka materiālu ir vērts publicēt. Jo ne 
kurā katrā brīdī rakstniekam ir pareizais noska-
ņojums. Vai arī man pašai tajā brīdī pietrūkst prā-
ta un emocionālo spēju, lai pajautātu, lai trāpītu. 
Rakstot par rakstnieku grāmatu, ir jābūt laikam.  
Vistrakāk ir tad, ja kaut kādu iemeslu dēļ grāmata 
ir jāpabeidz ātrāk, bet patiesībā zināms laiks tās 
radīšanai vēl būtu vajadzīgs, un tā noteikti bija, 
rakstot par Astrīdi Ivasku. Dzejniece bija nogu-
rusi no ilgā procesa, un viņai gribējās, lai grāmata 
beidzot iznāk. Kaut mūsu sarunas viņai sagādāja 
patiesu prieku vismaz divējādā ziņā: ka ir kāds, 
kas par to interesējas un ar cieņu to materiālu ie-
strādās. Otrkārt, varbūt pat pirmkārt, tā viņa pati 
varēja ielūkoties pagātnē, pārskatīt to, vēlreiz pa-
kavēties kopā ar cilvēkiem, kas viņai bijuši dārgi. 
Sākot no vecākiem, turpinot ar brāli, ar vīru Ivaru 
Ivasku, ar neskaitāmiem citiem cilvēkiem, ko viņa 
dzīvē bija sastapusi. It kā atkārtota šo taku izstai-
gāšana viņai noteikti sagādāja prieku. Un bija jā-
lasa arī Ivara Ivaska dienasgrāmatas, kas rakstītas 
igauņu valodā. Astrīde sākumā, kamēr vēl varēja 
saskatīt, Ivara dienasgrāmatas pati patulkoja, bet, 
kad vairs īsti nevarēja smalkos burtus saredzēt, 
es lasīju ar skaidri latvisku akcentu igauņu va-
lodā viņai priekšā (gandrīz neko no lasītā nesa-
protot), un Astrīde būtiskāko no dzirdētā tulkoja. 
Process bija par ilgu, rezultātā es no visiem jutu 
milzīgu spiedienu, ka grāmatai jābūt gatavai, un 
beigu posms, apmēram no Astrīdes atgriešanās 
laika Latvijā, no 2001. gada, tika strupināts. Es to 
jūtu kā diezgan lielu trūkumu grāmatai. Bet, kas 
lai zina, varbūt izdosies vēl kaut ko uzrakstīt par 

Astrīdi. 
Mēs pirms tam salīdzinājām savas intervē-

tāju pieredzes. Es izteicu nožēlu, ka runāto 
vārdu nākas pārveidot rakstītajā. Uz ko jūs 
iebildāt, ka pati dažreiz pie intervijām rak-
stāt komentārus — par situāciju, par noska-
ņu, par intervējamā reakciju. 

Vienmēr to neizdodas uzrakstīt. Esmu turēju-
sies pie tā, ka pēc iespējas jācenšas saglabāt ru-
nātāja lietoto teikumu sintakse, intonācijas, kas 
varbūt kādreiz izpaužas ar pauzi, kādreiz — ar 
liekvārdību, ko pats intervējamais vēlāk ravē ārā. 
Tad es teicu: nē, nē, atstāsim, intonācijai tas ir 
svarīgi. Bet tad ir vēl cits žanrs, ko jūs pieminē-
jāt, kurā ir iespēja ar komentāriem kaut ko līdzēt.  
Tā tas bija, kad kopā ar Imantu Ziedoni strādāju 
pie grāmatas Ne tas kādam jāzina. Tie ir tādi stās-
tiņi par Ziedoņa piedzīvojumiem ārpus Latvijas, 
ceļojumos. Es katru no šiem stāstiņiem ievadīju 
un noslēdzu ar tādu kā situācijas pieteikumu, pa 
vidu bija komentāri, skaidrojumi — kad, kas, kon-
krētajā situācijā minētās reālijas. Šis žanrs, godīgi 
sakot, man ļoti patika arī ar to, ka tur ir tīrs Zie-
doņa teksts, ar perfektām intonācijām, taču sā-
kumā un beigās — mans. Tā kā aploce. Kopumā, 
manuprāt, sanāca kaut kas samērā interesants. 

Un jūsu pašas rakstnieces ambīcijas? 
Joprojām ir. Protams, es vienreiz uzrakstīšu to 

romānu! 
Grāmatas Rono, rono… anotācijā Gunde-

ga Repše raksta par jūsu valodu: «Var sacīt 
— vietām Rožkalne radījusi vielisku medita-
tīvo teritoriju («Brīdis, kad prāts ir gandrīz 
juteklisks»).» Man tik tiešām liekas, ka tā uz-
manība, ar kādu jūs ieklausāties, nianses, ar 
kurām radāt lasītājam noskaņu, tā jau ir li-
teratūra. 

Es pieļauju, ka jā. Man ir jācer, ka mana vēlme 
uzrakstīt labu grāmatu ir materializējusies tek-
stos, kas palīdzējuši citiem rakstniekiem kļūt vai-
rāk pazīstamiem, vairāk cienītiem. 

Vai monogrāfija Kārļa Zariņa burvju aplis 
atkal ir stāsts par attiecībām vai drīzāk darbs 
arhīvos? 

Tas ir arhīva darbs, bet vienlaikus arī izjusta 
ļoti liela uzticēšanās no Kārļa Zariņa abu meitu 
puses. Jo mēs par Kārli Zariņu sākām runāties jau 
80. gadu beigās, kad sabiedrībā, sevišķi vecākajā 
paaudzē, vēl pastāvēja ļoti spēcīgas bailes no kā-
dām iespējamām sekām, ja runās par to, par ko 
nevajadzētu runāt — par pagātnes notikumiem, 
par padomju laika vērtējumiem. Man veicās ar 
to, ka mani šajā darbā ievadīja mana kolēģe In-
grīda Kiršentāle, kura jau pirms tam bija pētījusi 
Zariņa daiļradi. Viņa arī Zariņa tuviniecēm mani 
ieteica kā nopietnu literatūras pētnieci. Kaut kā 
izveidojās labs kontakts, un laika gaitā, redzot, 
ka nekādas lielas briesmas no manis nedraud, arī 
liela uzticēšanās. Tā kā šeit arhīva darbs sapluso-
jās ar tuvinieču emocionālo attieksmi, kas savu-
kārt radīja man emocionālu piesaisti šim rakst-

niekam. 
Kas Kārļa Zariņa mantojumā jūs piesais-

tīja? 
Lielais noslēpums — Kārļa Zariņa biogrāfija. 

Otrkārt, tas, ka viņam ir ārkārtīgi spēcīga īsā pro-
za un tā nav plašāk zināma, joprojām ne. Dro-
ši vien ar to arī pietiek, jo pētnieciski noskaņo-
tam cilvēkam ir interesanti atšifrēt noslēpumus, 
un Zariņa biogrāfijā tādu bija pietiekami daudz. 
Tie varbūt pat nebija noslēpumi, bet viņš pats par 
tiem nekad nebija stāstījis, pat ģimenei ne, jo se-
višķi par vēsturiskiem notikumiem. Par pilsētām 
— jā, par Pēterburgu, par Odesu. Bet par to, kā 
viņš ir bijis iekšā vēstures mutuļos, — nevienas 
zilbes. Un tad atlika tas ceļš, ko es arī grāmatā 
izmantoju, kad vienīgā iespēja ir literārajā tekstā 
rodamos, iespējamos vēsturiskos faktus mēģināt 
ieraudzīt arī dzīvē — vai tie tur ir un vai apstipri-
nās. Tad noder arhīvi, publikācijas periodikā, lai-
kabiedru atmiņas un tā tālāk. Tieši tāpēc grāmatā 
ir tik liels vēstures fons, varbūt par daudz liels li-
teratūrpētnieciskam darbam, bet Zariņa gadīju-
mā, man liekas, tas attaisnojas, jo viņš personī-
gi izgāja cauri visiem 20. gadsimta būtiskākajiem 
notikumiem Latvijā. Izņemot 1990. gadu, to viņš 
nesagaidīja. 

Ja būtu jāsarēķina skaitļos — cik ilgi notika 
izpētes darbs? 

Ja rēķinātu tīro laiku, cik pavadīts, tieši rak-stot 
manuskriptu, varētu būt gadi trīs. Pa vidu bija 
milzīgs laiks, kad man tapa daudzas intervijas ar 
rakstniekiem, Ivaskas grāmata, vēl citi darbi. Tad 
materiāli par Zariņu tika krāti un vienkārši atlikti 
kaudzītē malā. 

Mūsu projektu un termiņu laikmetā šādu 
krāšanu grūti aptvert. 

Jā, es saprotu. Latvijas zinātnē varētu vēlēties 
ilgākus projektu īstenošanas laikus ar iepriekš 
garantētu finansējumu. Līdzīgi mūsu tautsaim-
nieki vaimanā par nodokļu politikas straujo mai-
nību. Latvijā zinātnes projektu finansēšanas laiks 
ir četri gadi. Augstākais. Tas nozīmē — ja es gribē-
tu vienu šādu monogrāfiju, kā par Kārli Zariņu, 
uzrakstīt no vākuma pašiem pirmsākumiem līdz 
gatavai grāmatai, es četros gados to nemaz ne-
varu izdarīt, lai cik intensīvi strādātu. Jo arhīva 
darbs un viss pārējais prasa ļoti ilgu laiku. Jautā-
jums ir precīzs un ļoti sāpīgs.

Ko iesākt, ja zinātnieks tomēr izvēlas strā-
dāt pēc sirdsapziņas un savā iekšējā tempā? 
Jūsu pašas biogrāfijā ir arī izdevniecības va-
dīšana. Pētergailis pirms diviem gadiem svi-
nēja 25 pastāvēšanas gadu jubileju. 

Ne tikai Pētergailis, arī Latvijas Universitā-
tes Literatūras, folkloras un mākslas institū-
ta izdevniecība. Pētergailī bija desmit gadi, insti-
tūta izdevniecībā — no 2008. līdz 2016. gadam 
— astoņi gadi. Abās izdevniecībās bija ļoti at-
šķirīgs, bet ārkārtīgi svētīgs laiks. Tas palīdzēja 
man kā literatūrzinātniecei saprast daudzas lie-
tas, kas saistās tieši ar grāmatas tapšanu — nav 
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Anna Auziņa. Annas 
pūra govs. Neputns, 
2017.

recenzija

Viegli kļūdīties, minot, kur kāds dzejnieks ietek-
mējies no cita, kur tiem visiem ko līdzīgu diktējusi 
laikmeta apziņa un bezapziņa. Annas Auziņas ce-
turtais dzejas krājums Annas pūra govs man negai-
dīti šķita kā Latvijas dzejas «rudens izstāde». Tas 
neko neatdarina, taču tik dzīvi atsauc atmiņā savu 
laikabiedru domāšanas veidu, ka gandrīz gribē-
tos atkal celt no bufetes apputējušos paaudzes un 
Zeitgeist jēdzienus.

Bieži te ir runa par sīkumiem, kur «bāc» un «bļin» 
(17. lpp.)1 atgādina Agneses Krivades bosīgo slen-
gu, bet labo nodomu saraksts dzejolī Es apņemos 
(30. lpp.) atsauc atmiņā Artūra Puntes bezbēdīgo 
dzejojumu Histērija Nr. 2: Jaunais gads!2 Bet stāsts 
par sievieti un viņas dzērājvīrieti liek atcerēties In-
gas Gailes vai Andras Manfeldes sociālo dzeju. Jau 
kopš iepriekšējā krājuma Es izskatījos laimīga (2010) 
Auziņas dzejai ir radies vairāk kopēja ar Kārļa Vēr-
diņa poētiku — spilgti vienlaikus sadzīvisku un ek-
sistenciālu epizožu tvērumi, humora izjūta vārdu 
izvēlē. Tādi dzejnieki kā Auziņa, Vērdiņš un Gaile 
laika gaitā pamazām attālinājušies no savas jau-
nības dzejas tēlainības — no asociatīviem māko-
ņiem, dekoratīvisma un abstraktas vai sapņainas 
realitātes pārejot pie tiešākas izteiksmes, drosmī-
gi runājot par savu nedrošību, kauna pieredzi un 
«triviālām» raizēm, kuru saknes, izrādās, iesnie-
dzas neomulīgi dziļi. Tāpat Auziņa (lai nu kurš, bet 
Auziņa!) jaunajā krājumā pievērsusies konceptuā-
lajai dzejai, kas pēdējā laikā, šķiet, kļuvusi par ak-
tuālu tendenci Latvijas autoru jaunradē.

Annas pūra govs ir gan tiešā (Armanda Zelča di-
zains), gan pārnestā nozīmē spilgts krājums, kurš 
vienlaikus ir pārdomāti strukturēts un noslēpu-
maini nepārskatāms; krājums, kurā izmantoti da-
žādi «paņēmieni», taču lasītāju uz lāpstiņām no-
liek galvenokārt emocijas, nevis tehnika. Grāmatā 
ar pūkas vieglumu sakausēts ikdienišķais un pār-
laicīgais, no jauna apliecinot, ka par ikdienas dzī-
ves ienākšanu dzejā obligāti nav jāmaksā ar «ver-
tikāles» un «vispārinājuma» zaudēšanu (ja nu tas 
kādam šķiet izšķiroši būtiski, jo daži lasītāji pie-
bildīs, ka arī «horizontāle» ir pietiekami poētiska).

Tie, kas pazīst Auziņu kopš krājuma Atšķirtie dār-

zi (1995), zina, ka dzejnieces īpašā prasme ir spēja 
pasauli attēlot caur maņām, radīt taktilu, kinestē-
tisku un saožamu tēlu. Auziņa ir no tiem nedau-
dzajiem talantiem, kuriem ir atļauts kā Džūlijai 
Endrūsai mūziklā Mūzikas skaņas uzskaitīt jaukas 
un burvīgas, sirdi plosošas lietas («mēs pielakā-
mies tik maigi kā kaķēni vakara pienu» (20. lpp.), 
«mūsu meitas ir princeses tillā un volānos, netī-
riem nagiem» (21. lpp.)). Auziņa prot noķert laimī-
gus vai vienkārši ar intensīvu esību piepildītus brī-
žus, kas gluži kā sunītis ar purniņu iebaksta stilbos 
no krājuma pēdējā dzejoļa. Nezinu otru dzejnie-
ci, kuras pantos būtu tik daudz maiguma; Auziņa 
ir vienīgā dzejniece, kas pēdējā laikā spējusi mani 
pierunāt, ka Dievs kaut kādā ziņā ir. 

Šāds emocionālais fons noteikti nav pašsaprota-
mākais konteksts, ja domājam konceptuālo dzeju. 
Kā vēsta uzziņu avoti3, konceptuālā dzeja radnie-
cīga konceptuālajai mākslai un avangarda litera-
tūrai, bet ar šādu nosaukumu pazīstama tikai 21. 
gadsimtā. Spilgts tās piemērs ir Keneta Goldsmita 
(Kenneth Goldsmith) dzejolis Diena, kurā pārrakstīts 
The New York Times numurs. Pēc Goldsmita do-
mām, laikmetīgās dzejas uzdevums ir nevis radīt 
jaunus tekstus, bet atsegt valodas apkārtni.

Auziņa konceptuālajā ciklā Apziņa un poēmā 
Identitāte gan nav pārrakstījusi nevienu avīzi, tikai 
izmantojusi vienā gadījumā gada plānotāja, otrā 
— saraksta formu, lai stāstītu personiskus stāstus. 
Plānotājs Apziņā ir lielisks ietvars, kas ļauj organi-
zēt haotisko apziņas saturu, kas reizēm turas rām-
jos, bet biežāk tomēr ne. Apziņa novietota krājuma 
pašā centrā un ir tā košākā daļa, taču vissmagā-
kais grāmatas teksts, šķiet, ir tieši Identitāte, kas 157 
fragmentos stāsta autores un viņas dzimtas dzī-
vesstāstu. Stāsts nav secīgs, neveido hroniku; katrs 
saraksta punkts izgaismo jaunu epizodi, piešķirot 
dzejolim intensīvu, trauksmainu ritmu, strobo-
skopa efektu. Cita starpā, šāds epizožu montāžas 
princips — ne vairs slinka un asociatīva, bet asa un 
precīza, konstruktīva fragmentācija — tiek izman-
tots arī citos tekstos, piemēram, dzejolī Es rakstu to 
tev (12. lpp.), aktualizējot jautājumu par dzejas at-
tīstības saistību ar uztveres formām, kuras mums 
iemācījušas kino un video māksla. 

Manuprāt, tādi darbi kā Apziņa un Identitāte pa-
rāda, ka pienācis laiks beigt šādas (nosacīti avan-
garda vai konceptuālas) dzejas formas konsekven-
ti dēvēt par «eksperimentiem», vēl jo vairāk ar to 
domājot trikus, kurus daži dzejnieki savulaik jau 
izmēģinājuši un kurus tādēļ vairs nav vērts atkār-
tot vēlreiz. Jo. Vārdi ir jāatrod vienmēr no jauna. Ê

1 Šeit un turpmāk: Auziņa, A. Annas pūra govs. Rīga: 
Neputns, 2017.
2 Punte, A. Стихотворные посвящения Артура 
Пунте. Artūra Puntes poētiskie veltījumi. Rīga: 
Orbīta, 2013.
3 Conceptualism. The Oxford Companion of Modern 
Poetry. Ed. by Ian Hamilton and Jeremy Noel-Tod. 
Oxford University Press, 2013.
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slikti, ja autors to zina. Pieredze, kas ļāva palū-
koties uz citiem autoriem no jauna redzes leņ-
ķa, rast kādus citus kopējus saskares punktus.  
Tomēr tās ir divas paralēlas dzīves, divas pa-
ralēlas straumes, un pienāca laiks, kad es no-
teikti vairs nevarēju savienot savu rakstām-
darbu ar izdevniecības darbu. Tā tas bija 
Pētergailī, un paldies, ka Inguna Cepīte, Pētergaiļa 
vadītāja, saprata, jo — vairs nevarēju. Ja es gribē-
ju kaut ko uzrakstīt, man bija jāatstāj šis darbs. 
Un analoģiski arī institūtā, jo pienāca brīdis, kad 
sapratu — vai nu es atteikšos no izdevniecības 
darba, vai arī nekad mūžā nepabeigšu grāmatu 
par Kārli Zariņu. Ir labi, ka tāda saprašana rodas, 
būtu labi, ja nākotnē nerastos paralēlās dzīves. 

Es drīzāk gribētu uzzināt, kāpēc jūs iesais-
tījāties izdevējdarbībā? Vai tā bija iztikšanas 
lieta vai vēlme īstenot savus mērķus? 

Ai, katrā gadījumā bija citādi! Tā kā katrā iz-
devniecībā bija citāds sākums, mans starta ka-
pitāls, tad arī šīs pieredzes bija atšķirīgas. Abos 
gadījumos bija interesanti! Tātad intereses mo-
ments, azartiska daba — vai es to varu vai neva-
ru? Tam līdzi nāca arī emocionālie mirkļi: izdev-
niecībā Pētergailis mani bija ļoti aizkustinājis tas, 
ka Inguna Cepīte pieņēma izdošanai grāmatu, 
ar kuru es biju nēsājusies riņķī jau labu laiku. Tā 
bija Palma vējā — par latviešu rakstnieku attiecī-
bām ar varu, un arī par Poētisko anatomiju Ingu-
na uzreiz teica «jā!». Ar Poētisko anatomiju pirms 
tam biju apstaigājusi piecus izdevējus. Zinot, ka 
Pētergailim tai brīdī noderētu kāds papildspēks ar 
literatūrzinātnieka pieredzi, es piekritu kādu brī-
di pastrādāt ar norunu, ka tad, kad izdomāšu, ka 
man pietiek, bez kādām saistībām dodos tālāk. Tā 
arī notika. Institūta izdevniecības gadījumā droši 
vien arī bija vēlme pārbaudīt, vai es to spēju, jo tā 
nebija mana iniciatīva — dibināt izdevniecību, to 
ierosināja institūta vadība. 

Institūta izdevniecības darbu atstājāt, jo 
jums bija vairāki projekti pabeigšanas fāzē. 
Kas pašlaik nodarbina jūsu prātu, kas ir 
rakstāmgaldā? 

Rakstāmgaldā ir paliela nodaļa četru universi-
tātes institūtu kolektīvajai monogrāfijai Kultūra 
un migrācija Latvijā. Manā ziņā ir apjomīgs raksts 
par latviešu literatūru visos laikos, visos ģeo-
grāfiskajos platumos un garumos — kā latviešu 
literatūra sevī ir uzņēmusi cittautu literatūras 
un kultūras iespaidus, un ko latviešu literatū-
ra ir spējusi dot pasaules kultūrai. Diezgan ap-
jomīgs, sarežģīts un izaicinājumiem pilns darbs. 
Tam būtu jābūt gatavam jau šogad, un cerams, 
ka šī kolektīvā monogrāfija iznāks grāmatā. Un 
otrs — diemžēl laikam nekādi nevaru izvairīties 
no paralēlām dzīvēm — citā projektā man šogad 
ir jāpabeidz manuskripts par rakstnieci Gunde-
gu Repši. 

Kā jūs kopumā raksturotu latviešu li-
teratūrzinātnes līkločus 20. gadsimtā?  
20. gadsimta 20.—30. gados spēcīgāka bija lite-

ratūras vēsture, bet teorijā risinātas galvenokārt 
atsevišķas diezgan šauras tēmas. Padomju lite-
ratūrzinātnes ietvaros latviešu literatūrzinātnē 
pieauga analītiskums — Jurija Lotmana, Mihaila 
Bahtina un citu ietekme! — un literatūras sakaru 
pētniecība. Atjaunotajā Latvijā literatūrzinātne ir 
kļuvusi ļoti sazarota izpētes objektu un metodo-
loģijas ziņā, un finansējuma trūkums zinātniskās 
pēctecības nodrošināšanai (cilvēkresursu attīstī-
ba un projektu termiņu pagarināšana) neļauj ce-
rēt uz plašām teorētiskām izstrādēm.

Vai latviešu literatūra ir mainījusies? Kas 
piesaistījis jūsu uzmanību pēdējā laikā? 

Protams, literatūra ir mainījusies, tā atkal ir ak-
sioma. Ja jautājums ir personisks, tad šobrīd lite-
ratūru ir grūtāk aptvert lielā apjoma un dažādības 
dēļ. Atbilstoši profesijai man ir ilgu laiku jākon-
centrējas uz ko vienu, es nevaru vienu dienu lasīt 
Kārli Zariņu, otru — Gundegu Repši, trešo dienu 
— Ingu Ābeli, ceturto dienu — kaut ko no ārzemju 
tulkotās literatūras. Tas traucē domu koncentrāci-
ju tajā virzienā, kas man jārisina konkrētajā laik-
posmā — tās ir tīri profesionālas problēmas, rak-
stot tekstu par kādu vienu rakstnieku. 

Protams, Gundegas Repšes darbi šobrīd man ir 
absolūtā fokusā, bet no tā, kas top latviešu literatū-
rā, es ar lielu interesi — šobrīd gan lielākoties krājot 
kaudzītē — uztveru romānu sēriju par Latvijas vēs-
turi. Dažus no tiem esmu izlasījusi, bet gribu tos sa-
krāt visus un tad lasīt pēc kārtas. Labi, ka nāk vasara!  
Šobrīd latviešu literatūrā man ļoti interesē Ingas 
Ābeles darbi, un — tas man arī ir skaidrs — vaja-
dzētu aptvert mazliet vairāk, nekā es šobrīd zinu, 
par to, kā Inga Ābele raksta. Savukārt ārzemju au-
toru darbi man pienāk diezgan juceklīgi, visbiežāk 
raugos, ko izraudzījušies mani iecienītākie tulko-
tāji.

Sarunas laikā es sapratu, cik jūs esat brī-
nišķīgs partneris, darbabiedrs. Jums ir tik 
dažādās — intervētāja, redaktora, izdevēja — 
pieredzes, ir arī patiesa ieinteresētība, kā es 
ar mūsu sarunu tālāk tikšu galā. Ja reiz man 
ir šī pleca sajūta, atļaušos būt mazliet izaici-
noša. Kādu virsrakstu lai lieku šim kopdar-
bam, intervijai? 

Ārprāts! Virsraksti — tā man vienmēr ir pilnī-
ga krīzes situācija. Ja es tā labi padomāju, tad no 
līdzšinējā mani apmierina tikai divi manu grā-
matu virsraksti, un viens no tiem ir Raimonda 
Brieža ieteiktais — Kārļa Zariņa burvju aplis. Otrs, 
kas man pašai patīk, ir Rono, rono..., tas bija pēdē-
jā brīža izmisuma brēciens, kad grāmatai jau bija 
jāplūst pa vadiem uz tipogrāfiju, bet nosaukumu 
bija kādi pieci. Līdz ar to man noteikti nevar jau-
tāt neko par nosaukumiem. 

Varbūt Varde ved skorpionu pāri upei? 
Ka neveidojas pārāk tiešas asociācijas. Manas 

bažas ir tieši par to, lai literatūrzinātnieks nav 
kā skorpions, kurš nepateicīgi nobeidz (kaut vai 
emocionāli) to, kas labu (cerams) ar savu darbu 
darījis. Ê

Annas jaunais 
ganāmpulks

Anda Baklāne

Anda Baklāne (1980) 
ir literatūrkritiķe. Ie-
guvusi maģistra grādu 
filozofijā, šobrīd studē 
Latvijas Universitātes 
doktorantūrā un raksta 
disertāciju par meta-
foru saimēm 20. gs. 
latviešu dzejā. Strādā 
Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā, kur vada 
Mākslas lasītavu.

intervija Skorpions otrpus upei
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Uldis Neiburgs. Draudu 
un cerību lokā. Latvijas 
pretošanās kustība un 
Rietumu sabiedrotie 
(1941—1945). Mansards, 
2017.

Gints Apalsrecenzijarecenzija Pareizais ceļš

Laba vēstures grāmata papildina zināmus fak-
tus ar jauniem aspektiem, paplašinot kopējo zi-
nāšanu lauku un rosinot kritisku domāšanu. 
Ulda Neiburga monogrāfija šajā ziņā ir lielisks 
darbs. Priekšstatus par Latvijas valstiskuma 
saikni ar Rietumu demokrātiju tas ieliek 
konkrētā vēsturiskā kontekstā, sniedzot niansētu 
situācijas raksturojumu. Vienlaikus pētījums 
rosina domāt par jautājumiem, kas plašāki par 
tā robežām. Pirmkārt, par pagātnes samērošanu 
ar šodienas vērtībām. Otrkārt, par valsts 
idejas saikni ar konkrētu pārvaldes sistēmu un 
starptautiskajām tiesībām. Treškārt, par latviešu 
politiķu attiecībām ar tautu Otrā pasaules kara 
gados. 

Pētījuma saturs ir nedaudz šaurāks nekā pie-
teiktā tēma. Faktu materiāls galvenokārt atspo-
guļo Latvijas Centrālās padomes, ģenerāļa Kureļa 
grupas un Latvijas diplomātu centienus nodroši-
nāt ASV un Lielbritānijas atbalstu valsts neatka-
rības atjaunošanai. Šī pieeja neizbēgami saistīta 
ar vēstures realitāti. 1943. gads iezīmēja lūzumu 
kara gaitā, sabiedroto uzvara kļuva neizbēgama. 
Rietumvalstu nostāja kļuva par izšķiroši svarī-
gu faktoru Baltijas valstu neatkarības jautājumā. 
Tieši tobrīd liela Latvijas politiskās elites daļa ap-
tvēra nepieciešamību saistīt valsts atjaunošanu ar 
parlamentāras demokrātijas principiem un aktī-
vu darbību rietumvalstu virzienā.

Bez politkorektuma
Šādā nozīmē uzsvars uz 1943.—1944. gada no-

risēm ir retrospekcija, kas meklē sākuma punktu 

virzībai uz šodienas realitāti. Lai gan grāmata sa-
tur norādes uz latviešu politiķu centieniem pa-
nākt valstiskuma atjaunošanu nacionālsociālis-
tu «Jaunās Eiropas» ietvaros jau kopš 1941. gada 
vasaras, šī politiskā alternatīva no mūsdienu 
viedokļa nav nozīmīga. Pat sekmīga risinājuma 
gadījumā kara iznākums būtu atņēmis leģitimi-
tāti jebkurai Vācijas atbalstītai valstiskuma for-
mai, pārvēršot šādu iespēju par ceļu uz nekurie-
ni (piemēri — Slovākijas un Horvātijas kara laika 
valstu likteņi). Taču kara beigu posmu Latvijā 
raksturo ne tikai neatkarības atjaunošanas cen-
tieni un pretošanās kustība, bet arī masveidīga 
iesaukšana Vācijas un PSRS bruņoto spēku vie-
nībās. Tīri skaitliskā izteiksmē Latvijas kara lai-
ka sabiedrībā pakļaušanās vai kolaborācija bija 
daudz vairāk izplatīta parādība nekā pretošanās, 
un konsekventi rietumnieciska orientācija nebūt 
nebija dominējošā tendence.

Vēstures nianses Uldis Neiburgs atspoguļo bez 
maldinoša politiska korektuma. Pētījumu caurvij 
doma, ka konkrētajos apstākļos cilvēku attieksmi 
pret svešajām varām noteica nevis principiāls 
totalitārisma noraidījums, bet tīri eksistenciālas 
intereses. Nedarbojās mūsdienu pasaulē domi-
nējošais priekšstats par vācu nacionālsociālismu 
kā absolūtu ļaunumu un padomju komunismu 
kā relatīvu ļaunumu. Grāmatas nobeigumā uz-
svērts, ka «Baltijas tautu interesēs nebija nacis-
tiskās Vācijas militārā spēka vājināšana cīņā pret 
PSRS, (..) tā bija vienīgā militārā vara, kas varēja 
aizkavēt padomju okupācijas atgriešanos, (..) ne-
reti kolaborācija ar nacistiem tika uzskatīta par 
sadarbību ar mazāko ļaunumu, bet pretošanās 
kustībai pret nacistiem lielākoties bija nevardar-
bīgs raksturs».

Nepieciešams plašāks spektrs
Grāmatā labi raksturots pretošanās plašais 

spektrs, vienlaikus konstatējot, ka kustība «kopu-
mā bija sadrumstalota un tai trūka centralizētas 
vadības». Lai gan nosauktas 19 organizācijas un 
grupas, uzskaitījums nav izsmeļošs. Blakus LCP 
darbības atspoguļojumam būtu lietderīgi sniegt 
sīkākas ziņas vismaz par lielākajām organizāci-
jām — Latviešu nacionālistu savienību un Pērkoņ-
krustu. Arī personāliju līmenī trūkst informācijas 
par daudzu ievērojamu politiķu darbību un no-
stāju. Pretošanās kustības kontekstā noteikti ir 
svarīgi atspoguļot vismaz Alfrēda Valdmaņa un 
Gustava Celmiņa lomu. Tālākos pētījumos būtu 
nepieciešams raksturot visas pretestības grupas, 
analizējot to mērķus, savstarpējās attiecības un 
attieksmi pret lielvalstu politiku. Vērts pievērst 
uzmanību arī skaitļiem, kas raksturo to darbības 
mērogu, ietekmi tautā un cīņā nestos upurus.

Galvenā demokrātiskā pretošanās organizā-
cija bija Latvijas Centrālā padome (LCP), kuras 
aktivitātes lielākoties bija vērstas uz kontaktiem 
ar Latvijas diplomātiem un Rietumu valstīm, kā 
arī bēgļu nogādāšanu Zviedrijā. Neiburgs raksta, 

ka savu politisko darbību LCP «balstīja uz 1922. 
gada Satversmi kā vienīgo pamatu neatkarīgas 
un demokrātiskas Latvijas Republikas atjaunoša-
nai». «LCP bija slepena pretošanās kustības orga-
nizācija, kuras sastāvs, mērķi un darbība Latvijas 
sabiedrībā nebija plaši pazīstama. Tās dalībnieki 
arī atklāti nevērsās pret nacistu okupācijas varas 
prettautisko politiku (ebreju holokaustu 1941. 
gadā, latviešu leģiona izveidošanu 1943. gadā 
u.  c.), bet lielākoties nodarbojās ar politiskām 
diskusijām savas organizācijas iekšienē.» 

LCP izvēle par labu neatkarības atjaunošanai 
uz demokrātisku principu pamata neapšaubāmi 
bija vienīgais politiski pareizais ceļš, kas Latvijai 
teorētiski deva iespēju iekļauties pēckara starp-
tautiskajā sistēmā, apelējot pie Rietumu valstu 
atbalstītajiem principiem un vērtībām. Taču jau-
tājums par valsts iekšējo un ārējo leģitimitāti arī 
toreiz bija pietiekami sarežģīts.

Valstiskās pēctecības jautājumi
Viens no monogrāfijas spēcīgākajiem aspek-

tiem ir Latvijas vēstnieku un LCP domstarpību 
analīze valstiskās pēctecības jautājumā. LCP sā-
kotnēji veidoja demokrātisko partiju (sociālde-
mokrātu, demokrātiskā centra, Latgales kristīgo 
zemnieku, kā arī Zemnieku savienības) pārstāvji 
Konstantīns Čakste, Pauls Kalniņš, Jāzeps Ran-
cāns, Jānis Breikšs, Bruno Kalniņš, Voldemārs 
Bastjānis, Ādolfs Klīve un Ludvigs Sēja. Organi-
zācija sevi uzskatīja par leģitīmu valsts varas ne-
sēju, kas pilda valdības funkcijas. Centieni īstenot 
varu balstījās uz Satversmē atrunātajām Saeimas 
priekšsēdētāja tiesībām noteiktos apstākļos iz-
pildīt Valsts prezidenta vietu. 

Balstoties uz šo nostādni, 1944. gada iesnie-
gumā ASV un Lielbritānijas iestādēm Pauls Kal-
niņš pilnvaroja sūtņus Kārli Zariņu un Alfrē-
du Bīlmani pārstāvēt Latviju ārzemēs saskaņā 
ar viņa un LCP norādījumiem. Šāda pieeja bija 
pretrunā ar valsts nepārtrauktības principu, kas 
balstījās Latvijas valdības un tās diplomātisko 
pārstāvju (ieskaitot ārkārtējo pilnvaru nesēja K. 
Zariņa) starptautiskā atzīšanā. Pretruna nekad 
netika līdz galam atrisināta, jo LCP neizdevās 
proklamēt neatkarības atjaunošanu un izvei-
dot jaunu valdību. Paradoksāli, bet tieši tas ļāva 
diplomātiem turpināt neatkarīgās Latvijas pār-
stāvēšanu ārzemēs nākamajās desmitgadēs uz 
Kārļa Ulmaņa valdības izsniegto pilnvaru pa-
mata. 

Neskaidrība par cilvēku vairākuma simpāti-
jām konkrētam pārvaldes modelim kara beigu 
posmā bija pietiekami liela, un Satversmes dar-
bības atjaunošana pilnā apjomā nebija vienīgā 
alternatīva demokrātiska valstiskuma atjauno-
šanai. Raksturīga ir grāmatā minētā sūtņa Zariņa 
nostāja — «mūsu tauta ir noteikti un negrozāmi 
par Latvijas brīvību un neatkarību, un, kad tas 
būs sasniegts, tauta pati varēs lemt par pārvaldes 
kārtību». Kara beigu posmā tautas noskaņojumu 

pārstāvēja ne tikai parlamentārā posma politis-
ko partiju darbinieki. Kopš 1934. gada apvērsu-
ma bija radušās jaunas autoritātes ar pietiekamu 
atbalstu un ietekmi  — Ulmaņa režīmam lojālās 
aprindas, komunistu līderi, vācu okupācijas paš-
pārvaldes darbinieki un militārie komandieri. 
Partiju struktūra un 1931. gada Saeimas vēlēšanu 
rezultāti vairs neatspoguļoja spēku samēru, bet 
parlamentārās darbības metodes neatbilda kara 
laika situācijai. 

Šādā nozīmē būtisks pienesums pētniecībai ir 
Neiburga analīze par LCP un Jāņa Kureļa grupas 
mijiedarbību. Daudzu Eiropas pretošanās kustī-
bu vēsturē viens no izšķirošiem aspektiem bija 
spēja savienot politiskus mērķus ar bruņotu cīņu 
par to īstenošanu. Svarīgs ir Neiburga pārskats 
par bruņotās sacelšanās plāna neveiksmi 1944. 
gada nogalē Kurzemē un secinājums, ka politis-
kā vadība tā arī nespēja «izmantot latviešu mili-
tāro vienību potenciālu šo neatkarības centienu 
īstenošanā». Diemžēl tieši šādā aspektā Latvijas 
situācija atšķīrās no daudzām citām valstīm, ku-
reliešu upuri 1944. gada nogalē nekļuva par tādu 
politisku faktu kā Varšavas sacelšanās vai Igauni-
jas neatkarības atjaunošana.

Impulss tālākām diskusijām
Vispusīgs Latvijas pretošanās kustības atspo-

guļojums joprojām paliek nākotnes jautājums, 
kam nepieciešami plaši pētījumi un atbilstošs lai-
ka ietvars. Nav šaubu, ka sākuma punkts jebkurai 
pretestībai bija 1940. gada okupācija, padomju 
represijas pārdzīvojušie cīnītāji turpināja darbī-
bu arī vācu okupācijas posmā. Nav šaubu arī par 
to, ka ceļš uz LCP politisko platformu daudziem 
politiķiem nebija tik taisns un principiāls, kā va-
rētu vēlēties. Tas ietvēra ilūzijas un mēģinājumus 
sadarboties ar padomju režīmu, kā arī centienus 
panākt Latvijas valstiskuma atzīšanu no nacio-
nālsociālistu režīma un darbošanos tā ieceltajā 
pašpārvaldē. 

Tieši latviešu demokrātisko politiķu ilgā klu-
sēšana un politisko biogrāfiju līkloči rada neat-
bildētus jautājumus. Daži no tiem: kāpēc nebija 
iespējama visu pretošanās kustības spēku kopēja 
platforma cīņai par neatkarību? Kāpēc no oku-
pācijas brīža līdz demokrātiskas valsts gribas iz-
pausmei LCP dokumentos pagāja vairāki gadi? 
Kāpēc daudziem tūkstošiem Latvijas pilsoņu bija 
jāiet bojā, cīnoties par valsti bez valdības?

Sarežģītiem jautājumiem nav vieglu un ātru 
atbilžu. Ulda Neiburga grāmata dod spēcīgu im-
pulsu plašākai diskusijai par neatkarības atgūša-
nas ceļiem un mērķiem. Izejas punkts varētu būt 
autora secinājums, ka «iestāšanās par 1922. g. de-
mokrātisko Satversmi, 1934. g. 15. maija autori-
tāro valsts iekārtu vai citu reformētu vai vēl ne-
skaidri definētu Latvijas valsts nākotnes vīziju (..) 
bija ar pakārtotu nozīmi attiecībā uz pretošanās 
kustības virsmērķi — cīņu par Latvijas faktiskās 
suverenitātes atjaunošanu». Ê

Gints Apals
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 recenzijarecenzija  

Rihards Bargais vismaz ar vienu kāju jau paspē-
jis iekāpt vēsturē. Runa ir par jezgu ap Bargā Ten-
kām — tiesāšanos astoņu gadu ilgumā, kuras reālais 
absurds pārspļāva visus Bargā literāros absurdus, 
kopā ņemtus (Tenkas te piesauktas galvenokārt tā-
pēc, ka arī Plikajos rukšos autors bezmaz ar vientie-
sīgu izbrīnu, ar kuru noteikti nomaskēta neganta 
ironija, smalki apraksta šo šļuru). 

Protams, es drusku pārspīlēju, kaut gan analfa-
bēti starp tiesnešiem nudien patrāpās un Bargais 
arī bez tiesāšanās un tikai ar plikiem tekstiem no 
vēstures bargajiem kampieniem nekur nespruks. 
Taču paradoksālākais ir tas, ka Bargais ir konsek-
vents autsaiders. Par to vēstīja gan viņa panti-
ņu grāmatas Mīļvārdiņi (2003) un Labi (2005), gan 
arī Tenkas (2012). Tik konsekvents, ka parasti nav 
skaidrs, ko ar Bargā tekstiem pasākt. 

Dot pa galvu, lai vairs nekunkst? Vai varbūt kro-
nēt autoru — un pat ne ar ērkšķu, bet lauru vainagu, 
lai visiem skaidrs, ka, ļurbājies, kā gribi, nekādas 
autsaideru vai kontrkultūras būšanas mūslaikos 
vairs nevar pastāvēt? Turklāt man lielas aizdomas, 
ka lauru vainagu Bargais pakārtu virtuvē pie sienas 
un pa lapiņai vien izvārītu zupās.

Tieši par to vēsta Plikie rukši — par lapiņām no lau-
ru vainaga zupā. Zupa — tas ir lasāmgabala teksts; 
lapiņas — tas, kas nav ar aci samanāms, bet sajū-
tams sazin ar kādu nedefinējamu padsmito maņu. 
Prasti izsakoties — lai rakstītu tā, kā raksta Bargais, 
šī māksla jāpieprot krietni augstākā līmenī (par to 
iedomājos jau savulaik, kad neganti izsmērēju pa 
sienām krājuma Labi pantiņus, vien nelaime tā, ka 
toreiz pantiņi varbūt gan liecināja par autora eru-
dīciju un izvēlēto literāro/sociālo lomu, un varbūt 
vēl arī par ritma izjūtu, bet kā plakani bija, tā pla-
kani arī palika). Taisnību sakot, grāmatiņas sākumā 
lasāmā pārmetaforizēšanās lāgiem bezmaz Einfel-
da manierē var drusku mulsināt — te visādi nēģeri, 
te paģirains lācītis ar zaķīti piedevām, te virsrakstā 
piesauktie rukši, no kuriem daži ir pliki, te baltais 
patversmes sunītis… Kaut kādā mērā tas rada ie-
spaidu, ka autors ir cītīgi savācis visādas jokainas 
tekstu driskas, kas nu gadu gaitā sarakstījušās, sa-
stūķējis tās vienos vākos un vēl ar kāju pieminis, lai 

vairāk salien iekšā. Man nudien nav nekādu iebil-
dumu pret šādiem drusku absurdiem, drusku pa-
naiviem tekstiņiem, savs šarms tiem piemīt, bet cik 
tad ilgi un daudz var, sevišķi, ja pašam sirma bārda, 
turklāt šie tekstiņi itin uzskatāmi apliecina auto-
ra spēju izkulties sausā, pārpeldot valodas okeānu.

Taču tad spēles noteikumi strauji mainās, nēģeri 
un lācīši tiek pasūtīti uz poda, vienīgi rukši turpina 
lēkāt, un top skaidrs, kas tas ir un kāda suņa pēc 
bija vajadzīgs tas baltais sunītis. Vecumvecais žanrs 
— liriskā autobiogrāfija, vien saķibināta atsprāk-
leniski — darbība sākas mūsdienās un pamazām 
virzās uz 1968. gadu, kad piedzima kāda persona, 
kurai vēlāk izveidojās dažas rakstura īpatnības, kā-
das, iespējams, piemīt arī Bargajam; arī biogrāfijas 
varētu būt dažbrīd puslīdz sakritīgas. Bargais klāj 
vaļā visu — kā strādājis par sanitāru trako namā un 
ātrajā palīdzībā, stāsta par draugiem, paziņām un 
gluži nejauši sastaptiem ļaužiem utt. Īstenībā tas 
pat nav svarīgi, ko viņš stāsta, jebkurš par sevi va-
rētu sarakstīt līdzīgu, vien faktu ziņā atšķirīgu au-
tobiogrāfiju, taču šeit ir kāda īpatnība. Proti, jau 
piesauktā grāmatas sākumdaļas pārmetaforizēša-
nās, kas visādu sīku pekstiņu skatā laiku pa laikam 
atkal iznirst tekstā. Kāpēc tā? Kāpēc autors nevarē-
tu stāstīt «visu, kā bijis»? 

Atbildes ir vismaz divējādas. Bezgala nopietnā, 
dramatiskā un traģiskā esamība īstenībā veidojas 
no bezgaldaudziem sadzīviskiem sīkumiem, ne-
jaušībām, neparedzamiem psiholoģiskiem impul-
siem un tamlīdzīgi. Nelaime vien tā, ka aptuveni 
beidzamo trīs četru gadsimtu literatūra atsacījās 
šīs pašsaprotamās būšanas ieraudzīt, runājot vien 
par traki cēlām un augstām sfērām. 20. gadsimts 
gluži loģiski nonāca ar to visu konfliktā, kuru pūlē-
jās atrisināt ar pretējo galējību, urķējoties pa paga-
lam profānām sfērām, ķeksējot no tām laukā visā-
das riebīgas un biedīgas padarīšanas. Taču īstenībā 
nav nedz augstā, nedz zemā, pareizāk sakot, šie 
jēdzieni allaž jāraksta un jādomā pēdiņās. Ir tikai 
esamības jezga, kurā sakrālais un profānais ir līdzās 
un savā starpā nesaraujami sapīņāts. Tieši par to 
raksta Bargais, tāpēc viņa alūziju kompasa bultiņa 
svārstās starp Bībeli un kārtējo drāzienu.

Otra atbilde saistīta ar kādu citu jautājumu — cik 
lielā mērā Pliko rukšu protagonists saistīts ar reālo 
Bargo? Autors fleitē vai stāsta patiesību? Lai cik 
augstpierains intelektuālis būtu lasītājs, šis pastul-
bais jautājums allaž visiem prātā. Te tad arī nospē-
lē savu lomu gan metaforiskās tekstu skrandas ar 
paģirainajiem lācīšiem, gan, piemēram, grāmatai 
pa vidam iestarpinātā absurdā epizode, kurā glu-
ži labi sadzīvo Rainis, Aspazija, Kārlis Vērdiņš un 
Māris Melgalvs. Komiskākais ir tas, ka šīs epizodes 
absurdu pārspļauj pastāstiņš par Bargā tiesāšanos 
un daža cita reāla norise. Ne velti autors sākumā 
ierakstījis dumjo frāzi, ka «visi cilvēki un notikumi 
ir izdomāti». Izdomāts ir viss, tajā skaitā arī norises, 
kuras autors patiesi pieredzējis. Bet samelots nav 
nekas. Vienkārši — «manas halucinācijas ir mierīga, 
vienkārša pasaule». Ê

Hernhūtiešu kustība ir viens no intriģējošā-
kajiem tematiem Latvijas 18.  gs. kultūras vēs-
turē. Tās nozīme latviešu inteliģences un vi-
dusslāņa tapšanā, kā arī 19. gs. nacionālajās un 
sociālajās reformās vēl aizvien turpina saistīt 
pētnieku uzmanību. Čehu literatūrzinātnieka, 
baltista Pāvela Štolla monogrāfija, kas balstīta 
viņa Prāgā aizstāvētajā doktora disertācijā, ir 
nozīmīgs ieguldījums Latvijas brāļu draudzes 
pētniecībā. Tas sniedz gan visaptverošu ieskatu 
hernhūtiešu vēsturē, gan arī izgaismo līdz šim 
mazāk zināmus faktus un interpretācijas, īpaši 
saistībā ar hernhūtiešu kustības saknēm Čehijā.

Grāmata, kas veltīta latviešu kultūras tradīciju 
čehiskajiem un hernhūtiskajiem zemtekstiem, ir 
strukturēta trijās daļās, to nosaukumos alegoris-
ki izmantoti Jana Amosa Komenska atslēgvārdi — 
prāta gudrība, sirds dievbijība un dvēseles miers.  
Pirmajā daļā autors pievēršas Komenska vēs-
turiskajām un tipoloģiskajām saitēm ar Bal-
tiju, īpašu uzmanību veltot Ernsta Glika un 
Gotharda Frīdriha Stendera aktivitātēm. Tajā 
aplūkotas čehu kultūras ietekmes jaunlatvie-
šu kustībā, izvērsti analizējot Jura Alunāna lat-
viskoto čehu dziesmu Nevis slinkojot un pūstot.  
Otrajā un apjomīgākajā daļā līdzās izsmeļošam 
pārskatam par brāļu draudzes vēsturi Štolls pie-
vēršas literāru tekstu intertekstuālai analīzei, 
atsevišķi nodalot trīs tekstu grupas. Pie pirmās 
pieder brāļu draudzē tapušie teksti — biogrā-
fijas, autobiogrāfijas, svētrunas, garīgās dzies-
mas u. c.  —, kas izplatījušies rokrakstos. Otra-
jā tekstu grupā ietilpst 19.  gs. tapušie literārie 
darbi, kas veltīti hernhūtiešu kustībai — te au-
tors piedāvā jaunu skatījumu uz brāļu Kau-
dzīšu Mērnieku laikiem un Jāņa Poruka daiļradi. 

Trešo grupu veido literārie darbi, kas nav tieši 
saistīti ar brāļu draudzi, bet pārmantojuši tās 
tēlainību, noteiktas tēmas un motīvus. Viens 
no pazīstamākajiem saistīts ar tā dēvētajiem 
sirdsšķīstajiem ļaudīm Apsīšu Jēkaba un Poru-
ka daiļradē, taču Štolla redzeslokā ir arī citu 
autoru darbi, kuru hernhūtiskās interpretāci-
jas ir interesantas un, cerams, raisīs diskusijas. 
Štolls neaprobežojas tikai ar tiešām un pierādā-
mām ietekmēm, bet aplūko arī tipoloģiskas lī-
dzības un paralēles. Brāļu draudzes vēsturē tas 
ir būtiski kontekstā ar hernhūtiešu mantojuma 
klātbūtni tajās vērtībās, kas tradicionāli tiek at-
pazītas kā latviskas, saistītas ar nacionālo iden-
titāti. 19. gs. otrajā pusē, kad hernhūtiešu kus-
tības aktīvā darbība mazinājās, turpinājās tās 
iespaids uz latviešu kultūras normām, vērtībām 
un tradīcijām (te Štolls min, piemēram, Dzies-
musvētku un kapusvētku hernhūtiskās saknes). 
Šī tēma, kas cieši saistīta ar latviešu 19. gs. na-
cionālās kultūras pašrefleksiju un sabiedrības 
modernizāciju, noteikti ir turpmāku nākotnes 
pētījumu vērta.  

Grāmatas noslēdzošajā daļā Štolls aplūko 
hernhūtiešu vēsturisko apziņu un čehu reli-
ģiskās reformācijas recepciju Latvijā, īpaši pie-
vēršoties Jana Husa tēlam latviešu literatūrā un 
publicistikā. Līdzās tam ieskats arī 20.  gs. lat-
viešu romānistikā, kuras centrā ir hernhūtiešu 
vēsture — Jūlija Vecozola, Kārļa Zariņa un Ar-
tura Baumaņa romāniem. Daiļliteratūrai veltī-
tās nodaļas izgaismo to, kā hernhūtiešu tradī-
cija no reliģiski ētiskās sfēras paplašinājās līdz 
laicīgajai sociālajai, nacionālajai un politiskajai 
sfērai, tāpat arī atklāj šīs tradīcijas emancipējo-
šo nozīmi.

Štolla monogrāfija ir ne tikai literatūrzināt-
nisks apcerējums — tā lasāma kā starpdiscipli-
nārs pētījums, kurā izsekots dažādām kultūras 
jomām. Īpaši rosinošs ir ieskats čehu un latvie-
šu muzikālo sakaru pirmsākumos. Akadēmis-
kā stilā sarakstītā grāmata pārsteidz ar daudz-
veidību, kas apliecina sazarotās čehu kultūras 
un brāļu draudzes gaitas Latvijā, un arī paša 
autora aizrautību un ziņkāri. Taču jaušams, ka 
pētījums sākotnēji bijis adresēts čehu lasītā-
jam — latviešu izdevumā plašāk būtu vajadzējis 
skaidrot atsevišķas Čehijas vēstures detaļas un 
personības; šis trūkums gan nemazina grāma-
tas vērtību. 

Atskatoties uz 17. un īpaši 18.  gs. vēsturi, ir 
ierasts to saistīt vienīgi ar vācu ietekmēm,  taču 
tas rada vienpusīgu priekšstatu, piemirstot par 
citu kultūru klātbūtni Baltijā. Štolla grāmata 
paplašina skatījumu uz kultūru apmaiņu, ie-
kļaujot redzeslokā arī no Čehijas nākušas ie-
tekmes. Šī grāmata raisīs interesi un iedvesmos 
turpmākus pētījumus par brāļu draudzi, aicinot 
vairāk pievērst uzmanību tam, kā hernhūtie-
šu mantojums, bieži neatpazīts, turpina dzīvot 
mūsdienu Latvijas kultūrā. Ê

Pauls Daija

Latviešu un 
čehu kultūru 
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recenzijarecenzija

«Sirms vecis kailā kažokā iznāca no piesarmo-
jušā dārza un skatījās atpakaļ caur ābelēm, pie 
kurām pār vakara sārtumu drebēja viegli ledus 
spīdulīši kā tās bālās pelnu plēnes pār kvēlošām 
oglēm,»1 — tā sākas LTV raidījuma Lielā lasīšana 
par nācijas visvairāk iemīļoto grāmatu izvēlētā 
Kārļa Skalbes Kaķīša dzirnavas2. 

Droši vien būs maz cilvēku, kas nezina šo pa-
saku, bet domāju, ka vismaz puse neatcerēsies, 
kā pakāpeniski un uzstājīgi Skalbe deformē it 
kā kaķa acīm skatīto ikdienas pasauli līdz pasa-
kas īstenajam sižetam — gluži lietišķā lauku sē-
tas vide tverta neskaitāmos epitetos, metaforās 
un salīdzinājumos, kas veido tādu kā stāsta ver-
bālajam līmenim paralēlu, vizuālu attīstību, līdz 
vizuālais izlaužas priekšplānā, izlīstot pāri loģis-
ki sakārtotajai, analītiskajai valodas ainavai kā 
emociju spektrs un ļaujot sadzīviskajā ieraudzīt 
pārdabisko, lietā — dvēseli, bet dzīvniekā — per-
sonu, kas darbojas ar līdzīgu apziņu un mērķi kā 
cilvēks. Šo spēli ar realitātes plāniem Skalbe pie-
prot tikpat labi kā Andersens, tikai mazliet vai-
rāk nekā dāņu meistaram Skalbem varbūt nevis 
vienkārši sāp dzīves pabērnu liktenis, bet arī visu 
apkārtējo morāle. 

Šai tradīcijai seko Jānis Einfelds, kura jaunākais 
īsprozas krājums Dēmoni un dunduri tēlainībā un 
sintaksē pārsteidzoši atgādina Skalbes pasakas. 
Ne velti Einfelda proza šajā grāmatā ierāmēta 
pasakas žanrā — krājuma liriskais «es» redz sevi 
kā pasaku autoru, kurš tiek ievilināts pasaku pa-
saulē un, izturot ceļojuma grūtības, nonāk itin kā 
sociāli kritiskas satīras stāstā Firma; tas gan ne-
kavējoties iegriežas ierastajā sirreālismā, ļaujot 
lasītājam ar attīstītu iztēli tikai kusli tverties pie 
rakstnieka nejauši pasviestajām, elegantajām at-
ziņām, kā arī izspēlētajiem lietiskās pasaules at-
ribūtiem un lietišķās leksikas vārdiem. Mēģinot 
tulkot simbolus, lasītājs atduras grāmatas jēdzie-
niskajā struktūrā (es pat teiktu — kristālā, ja vien 
kritiķim nebūtu bezgaumīgi aizņemties analizētā 
darba jau tā ironiski traktēto zīmju sistēmu).

Kārlis Skalbe savas Ziemas pasakas (1913), ku-

rās ietilpst arī Kaķīša dzirnavas, sarakstījis cietumā. 
Jānis Einfelds nenogurdināts varoņus ved atpa-
kaļ strupceļā. Varētu teikt — rakstnieks ved atpa-
kaļ pie sevis arī lasītāju, kurš varbūt noskatījies 
briesmīgu filmu, varbūt skatījies spogulī, bet var-
būt spoguļojies atvara ūdenī. Velniņš Skalbes Pa-
sakā par vērdiņu nosmejas un pazūd burbuļojošā 
avotā, kamēr lasītājs var tikai nodrebēt, iedomājo-
ties to citādo vietu, uz kurieni viņš dodas. Tas, ko 
nākas atskārst pasakas varonim, nav ne pirms, ne 
pēc, ne ārpus, ne lejā, bet tieši šeit, šajā laikā, dzī-
vē kopā ar mums un mūsos. Tur, kur Skalbe beidz, 
Einfelds sāk — viņa pasakās nojaušama arī sakār-
tojamā pasaule, sakārtotā pasaka un sakārtojošais 
stāsts, bet priekšplānā iznāk elle — visi simboli, 
karikatūras, dziņas, vērtības, dēmoni un vampīri 
arī šajā stāstu krājumā pat nemēģina spēlēt gal-
veno lomu, jo ir lietišķi aizņemti sarežģītā danse 
macabre solī kopā ar gluži ikdienišķiem cilvēkiem. 

Šo krājumu par īpašu un smalku padara ne ti-
kai pasakas žanra kā instrumenta — iztēles, mo-
rāles, stāstījuma — izmantojums, bet jo īpaši krā-
juma kompozīcija. Tā liek domāt par stāstīšanas 
mākslas daudzveidīgajām tehnikām un elementu 
saslēguma lomu stāsta maģiskajā iedarbībā. Pa-
saku stāstnieks, mistiskas vēstules aicināts, vis-
pirms veic ceļojumu uz Pārdaugavu. Tur viņam 
plānotais šķietami neizdodas (valodas izteiksmes 
iespējas tiek apstrīdētas darbības un vizuālās tē-
lainības priekšā), tomēr grāmata un tā īpatnā sis-
tēma, kurā lasītājam jāatrod savs nozīmes kods, 
tieši ar to ir vaļā. Šī citpasaule ir varbūt ironiska 
nodeva fantāzijas žanram, vai arī savdabīga pie-
saiste latviešu tautas pasaku vecīšiem, vecākiem 
laikiem un senām zināšanām — tās nedodas ro-
kās, tomēr stāstnieks iezīmē arī perspektīvu — 
vecā vīra mazmeita Agnese būs viņa zināšanu, 
prasmju un visas stāstvedības turpinātāja. 

Grāmata sastāv no divām, žanriski un stilis-
tiski atšķirīgām, daļām. Pirmajai daļai dots tāds 
pats nosaukums kā visai grāmatai — Dunduri un 
dēmoni, bet otra, apveltot visu grāmatu ar sērīgu, 
vieglu un skalbisku noskaņu, — Ziema. Einfelda 
fantastiskais haoss te sastindzis morāli neskaid-
rā, bet izpētāmā baltumā. Grāmatas anotācijā dē-
vēta par etīžu kopu, šī daļa ir tēlojums, kas vei-
dojusies kā norāde izejai, bet ir grūti noteikt, vai 
tā ir atbrīvošana, vai jauna, daudz rafinētāka, el-
les forma. Tā ir īpaši smalka, bet trausla vide un... 
lasītājam piepeši liekas tik pazīstama: «Viņa ne-
priecājas, viņa ir tikai apmierināta, ka pielikusi 
punktu, taču vajag vēl, vēl, vēl, lai ledus pieņemtu 
īsti sārtenu nokrāsu, jo tikai ar to viņa atšķirtos 
no ziemas melnbaltā.»3   Ê 

1 Kārlis Skalbe. Kaķīša dzirnavas. Liesma, 1974. 5. 
lpp.
2 http://www.lsm.lv/raksts/literatura/kultura/nacijas-
miiljaka-gramata-.a106589/ 
3 Jānis Einfelds. Dunduri un dēmoni. Dienas 
Grāmata, 2017. 208. lpp.

13 romānu sērija Mēs. Latvija, XX gadsimts pa-
mazām iziet finiša taisnē, un, necik ilgi, pētījuma 
bāze jau būs gana apjomīga, lai būtu iespējams 
rast atbildi uz vairākiem jautājumiem.

Vispirms, ciktāl attaisnojas pasūtījuma meto-
de? Tāda, protams, pastāvējusi, kopš pasaulē pa-
rādījušies sponsori, kuri paši neprot vai negrib 
ne rakstīt, ne gleznot, ne sacerēt mūziku. Inte-
resanti, ka šis paņēmiens tiešām reizēm mēdz 
vainagoties ar šedevriem — visplašāk laikam zi-
nāms gadījums ar Mocarta Rekviēmu. Tāpat uz-
devums darbu radīt tieši «par kaut ko konkrētu» 
ir labi pazīstams izglītības jomā, tikai daudziem 
šo domrakstu lasītājiem ir arī pazīstams nīg-
rums, kāds pārņem, kad uzrakstītais acu priek-
šā saplūst pelēkā masā, kurā atsevišķu balsi sa-
klausīt grūti. Latvijas romānu sērijas gadījumā 
spriedze tikai aug — ik nākamajam rakstniekam 
arvien smagāka nasta plecos, jo no viņa tiek 
prasīts arvien vairāk. 

Otrs jautājums — vai to, kas pie mums šodien 
ir romāns, XX gs. sērija būs palīdzējusi noskaid-
rot vai, gluži otrādi, nodarījusi izpratnei par ro-
mānu ko tādu, kas to citādi nebūtu piemeklējis? 
Taču par to gudrosim vēlāk.

Andra Manfelde Virsnieku sievu pēcvārdā at-
klāj jau ievadā noprotamo, ka iecere prozas tek-
stā iemūžināt Liepājas Karostas virsnieku sievu 
fenomenu briedusi sen. No vienas puses, diez 
vai tas ir temats, kas lasītājam, kurš Karostā nav 
ne kāju spēris un grib atsaukt atmiņā 70. gadus, 
palīdz ar tēliem identificēties. No otras puses, 
nav prātīgi pieprasīt, lai tieši tāds būtu sērijas 
autoru uzdevums. Un vēl — tas, ar ko Virsnieku 
sievas uz līdzšinējā sērijas fona neizceļas, ir no-
skaņas atslēga: joprojām ir nopietni, pat smagi, 
drūmi, pelēki, ir ķermeņa šķidrumi, kreveles, 
tārpi, visapkārt pelējums un nomākti vai nelabi 
ļaudis ar cerībām, kas seklas un pliekanas, vai 
vispār nekādas. Kontrastu sagādā tikai daba, kas 
parādās jūras, pļavas vai puķu veidolā. Tomēr 
Virsnieku sievas ir zināms pārsteigums — tikai ne-
vis satura, bet uzbūves ziņā.

Veidojums, kas tiek saukts par romānu, te tiek 
konsekventi dekonstruēts. Klasisko romāna 
struktūru varam vizualizēt kā lineāru vēstījumu 
šķeteri, kur ik pavediens liek doties līdzi tēlam, 
ko iepazīstam, kur pavedieni savijas, sastopas, 
krustojas, un nāk atrisinājums, mezgli atraisās, 
un viss izlasītais paliek prātā kā vienots vese-
lums ar savu noskaņu un garšu — kā noapaļots 
piedzīvojums. Manfelde iet citu ceļu — Virsnieku 
sievas ir drīzāk vizualizējamas kā vērotāja attie-
cības ar visai miglainu fotogrāfiju, kurā nojauša-
ma vienkopus (pie Karostas katedrāles?) sastā-
jušos vismaz desmit, varbūt vairāk ļaužu grupa. 
Sejas nav skaidri izšķiramas, vecums ne visiem 
nosakāms. Tā viņi tur stāv, un ļoti ilgi nekas ne-
notiek. Ir sajūta, ka par tevi kā lasītāju neviens 
īpaši neliekas zinis. 

Atliek ļauties tekstam, un tas ir ļoti blīvs, sīks, 
izstiepjas blāķos, ilgi, paātrināti un sekli elpo-
jot vienkāršos nepaplašinātos teikumos, kur ir 
milzums detaļu plašā spektrā, ieskaitot vēro-
jumus, atmiņas, izjūtas un vēl. Metode ir tāda, 
ka skats uz brīdi iezīžas kādā no sejām, iekļūsti 
miglainā personāža apziņā, kaut ko jau sāc sa-
prast, bet tikpat drīz tiec izgrūsts laukā, lai lik-
tu iepazīt atkal nākamo. Prātā nāk cilvēki, kas 
mēdz svešiniekam piesēsties blakus parkā uz 
soliņa un stāstīt laukā visu savu dzīvi, īpaši ne-
raizēdamies, vai maz saproti, kas tā par Dzidru 
vai Petrovičihu, kas tiek piesaukta. Šādi rīkojas 
arī Virsnieku sievu tēli, turklāt tie uz soliņa sēžas 
visi, cits pēc cita atkal un atkal, ik pa laikam iz-
manīgi jaucot rindas kārtību un vēl ceļojot laikā 
— paši savas dzīves liftā vizinoties šurpu turpu. 
Kad sāk reibt galva un vairs nesaproti, kura ku-
rubrīd māte, kura meita un vai noliktavas pār-
zinis, kurš dzīvo labāk par virsniekiem un it kā 
nav pat virsnieka sieva, jau parādījies kādā citā 
epizodē, romāna otrajā pusē vēstījums piepe-
ši un necerēti ieplūst plašākā gultnē, uz soliņa 
blakus atstājot vien dažus pārskatāmus mīlas 
trijstūra pieredzes izstāstītājus, jautājumu, kāda 
loma bijusi tiem pirmītējiem, kas aizgājuši bez 
miņas, un sajūtu, ka romāns varētu turpināties 
bezgalīgi, jo mezgli paliek neatraisīti.

Vēl — arī atsevišķās dzīvesstāstu epizodes lie-
lākoties līdzinās Džoisa Ulisa Mollijas monolo-
gam, stāstītas it kā drudžainā steigā, ar pārlēcie-
niem, kas parasti sarunā darbojas, tikai ja fonā 
ir zināšanas par to, kas paliek nepateikts. Ar visu 
to soliņa blakussēdētāji prot izteikties tik glezni 
(«Kad aizkarus noglāstīs laiks, tie iegūs pelēcīgu 
lietus mākoņu krāsu», 41), ka stāstījums ik pēc 
brīža vēršas dzejprozā.

Īstenībā dekonstruētajā struktūrā iespējams 
saskatīt vismaz piecus atsevišķus stāstus — teo-
rētiski tos varētu salasīt no izkaisītajām epizo-
dēm, sašķirot un sašūt, lai atkal turas kopā. Ķe-
cerīga doma: varbūt šādā ceļā to, ko sauksim 
par romānu, varētu uzbūvēt no kura katra stās-
tu krājuma? Ê
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Bārbala Simsoneapskatsapskats Neparasto stāstu stāstītāji

Fantāzijas un zinātniskās fantastikas lauciņu 
latviešu literatūrā vēl nesen varēja salīdzināt ar 
nekoptu mazdārziņu. Lai arī tajā bija gan sava 
antiutopija (Viļa Lāča Ceļojums uz Kalnu / Norieta 
pilsētu, 1939), gan savu nākotnes pareģojumu pre-
cizitātē visai baiss piedzīvojumu fantastikas ga-
bals (Gotfrīda Mīlberga Sudrabota saule lec, 1924), 
gan Jāņa Veseļa radītās pasaules 20. gs. pirmajā 
pusē, kur līdzās sadzīvoja rēgi un cilvēki, šie dar-
bi tomēr uzskatāmi par zibsnīgiem un neomulīgi 
raibiem uzplaiksnījumiem latviešu literatūras ai-
navā. Turklāt lielumlielā daļā gadījumu, kad lat-
viešu autors spēra «sānsoli» faktiski neiespējama-
jā, izvēlētā taciņa to nesa nevis romāna, bet gan 
īsā stāsta virzienā. Aiz reālisma robežām 20. gs. 
sākumā satikās Augusts Saulietis un latvju sētas 
veļi, vēlāk Aleksandrs Grīns un viduslaiku raga-
nu kaislības, Vladimirs Kaijaks un «dullie» atga-
dījumi padomju laika ikdienā, par kuriem vēstī-
ja arī Mirdza Bendrupe un pat Vizma Belševica.  
Padomju gados fantastikas īsproza kā Ēzopa 
valodas paveids dāsni plauka arī pavisam īpat-
nējā «siltumnīcā» — humora izdevumos Da-
dzis un Dadža Kalendārs, kā arī Andreja Skaiļa, 
Žaņa Ezīša un citu šo izdevumu ražīgāko ko-
respondentu stāstu un humoresku krājumos. 
Tomēr reti rakstīta tīra, ar citiem nodomiem ne-
atšķaidīta žanra literatūra. 

Pēdējo sešu gadu laikā izdoti četri oriģinālstās-
tu krājumi, kuros (ar dažiem izņēmumiem) roda-
mi tikai fantāzijas un zinātniskās fantastikas žan-
riem piederīgi stāsti: Didža Sedlenieka Bohēmijas 
zaglis, Toma Kreicberga Dubultnieki un citi stāsti un 
antoloģijas Purpura karaļa galmā un Zilie jūras vērši.  
Tātad no fantāzijā balstīta īsā stāsta latviešu au-
tors nekur prom nav ticis. Kāds ir tā iztēles lido-
juma virziens?

Terminoloģiska skaidrība 
Vispirms tomēr neliela terminoloģiska atkā-

pe. Fantastika no fantāzijas atšķiras — latvie-
šu valodas skanējumā šo vārdu fonētiskā tu-
vība gan jau gadiem ilgi izraisa pārpratumus. 
Neizmantojot sarežģītas konstrukcijas, atšķirī-
bu ir iespējams formulēt visnotaļ primitīvi: fan-
tastika, zinātniskā fantastika apcer cilvēka, laik-
meta un tehnoloģiju attiecības kādā teorētiski 
iespējamā visumā, arī mūsu pašu pasaules nā-
kamībā vai alternatīvā versijā, savukārt fantāzi-
ja visu to pašu skata «citpasaules», tātad neeso-
šas un neiespējamas realitātes kontekstā, ar kuru 
vismaz daļā teksta mijiedarbojas literārie tēli.  
Ceļojumi laikā, starpplanētu ceļojumi, kontakti 
ar ārpuszemes civilizācijām un nekontrolēta teh-
noloģiju attīstība ir zinātniskās fantastikas lau-
ciņš, bet fantāzija ceļo mītiskos visumos, sastopas 
ar pūķiem un elfiem, glābj pasaules no iznīcības 
un pārkāpj fizikas likumus ar maģijas palīdzību. 
Tā kā fantastikas un fantāzijas īsproza gan vēs-
turiski, gan jaunākajā latviešu literatūrā atrodas 
cieši līdzās, nošķirt abu žanru tekstus šī raksta 
ietvaros nav nepieciešams. 

Ar sardonisku smaidu
Hronoloģiski pirmais kāda latviešu autora ti-

kai un vienīgi fantastikai veltītais stāstu krā-
jums ir Didža Sedlenieka Bohēmijas zaglis. Savā 
veidā tajā turpināta jau minētā humoristiskās 
fantastikas tradīcija — vairāk vai mazāk asprātī-
gu versiju apkopojumā fantastikas mērcē kari-
ķētas ikvienam pazīstamas cilvēciskās vājības. 
Krājuma titulstāstā un tā turpinājumā Bohēmi-
jas zaglis II autors izzobo māņticību un aizsprie-
dumus, liekot viduslaiku mūkam sastapties ar 
pašu Luciferu, kurš izrādās uz mūsu planētas 
strandējis citplanētietis — tam, protams, neno-
tic ne pats mūks, ne tā laikabiedri, kuri ar nelūg-
to viesi izrīkojas atbilstoši sava laika saprašanai.  
Stāstā Pasaka par Edžiņu stilizēta tautas pasaka, 
kurā maģisko faktoru aizstājis fantastiskais ele-
ments — ganību akmenī slēpjas kosmosa sūtnis, 
bet ganuzēnam uzticētā burvju vācelīte patiesībā 
ir supertehnoloģiju brīnums, kas pārmāca alka-
tīgos krustnešus. Stāstā Jērikas bazūne lasāms par 
to, kā iespējams novērst 2012. gadā izsludināto 
pasaules galu. Tomēr, ja sardonisko smaidītāju 
Sedlenieku nosauc par Dadža satīriskās fantasti-
kas tradīcijas turpinātāju, tad jāatzīmē arī, ka šie 
stāsti ir lieliska injekcija pret iespēju, ka autors 

vai lasītājs varētu literāru tekstu uztvert viendi-
mensionāli. 

Fantāzija par saslēgumu
Toma Kreicberga Dubultniekos apkopoti an-

gliski rakstošā latviešu autora stāsti. Atskaitot 
vienu izņēmumu (stāstā Metro meiteņu dimensi-
ja, kas drīzāk lasāms kā skaista vairāklappušu 
metafora), autors analizē jautājumus, ko zināt-
niskā fantastika apskata jau kopš žanra pirmsā-
kumiem. Nākotnes cilvēks arvien straujākā zi-
nātnes progresa varā, mākslīgā intelekta centieni 
līdzināties cilvēkam (aizkustinošs un baiss vēstī-
jums par robotu, kurš vēlas kļūt par komponis-
tu stāstā Sandra spēlē čuguna vīram), laika ceļoju-
mu paradoksi un radītāja atbildība par radīto.  
Autors raksta lakoniski un labi orientējas gan 
psiholoģijā, gan eksaktajā tematikā (par laimi, 
nepārspīlējot ar tehnoloģiju aprakstiem), tāpēc 
stāsti lasāmi kā savdabīgas prāta spēles. Viena 
no oriģinālākajām idejām, kas apvieno vairākus 
krājuma stāstus, ir tā dēvētais «saslēgums» — po-
tenciāla nākotnes tehnoloģija, ar kuras palīdzību 
iespējams vairāku cilvēku prātus, tiem guļot īstā 
vai mākslīgi izraisītā miegā, saslēgt vienotā ķēdē 
un no šādas drošas perspektīvas dzirdēt un iz-
baudīt otra piedzīvoto; šī tehnoloģija un sekas, 
ko varētu radīt tās izmantošana, paver autoram 
plašu lauku domu eksperimentiem. Salīdzinot ar 
Sedlenieka krājumu, Kreicberga stāsti vairāk iz-
aicina lasītāja intelektu, taču tajos ir mazāk vieg-
luma.

Pirmais lidojums
Krājumos Purpura karaļa galmā un Zilie jūras vērši 

publicēti dažādu autoru, to skaitā daudzu debi-
tantu darbi. Pirmais iespaids par abiem ir samērā 
juceklīgs, taču tekstu eklektika sniedz priekšsta-
tu par latviešu fantastu interešu loku, kas izrādās 
daudzpusīgs: stāstu centrā ir gan mākslīgais inte-
lekts, planētas distopiskā nākotne un pagāniskā 
pagātne, gan metaforiski un tieši interpretējamas 
pārdabiskās būtnes, eksperimenti ar cilvēkiem 
un virtuālā realitāte.

Tomēr šie krājumi pieskaitāmi pie latviešu fan-
tāzijas un fantastikas īsprozas «pirmajām bez-
delīgām». Balstoties žanra konvencijās, autoram 
vienlaikus jāspēj ievērot laba stāsta uzbūves pa-
matlikumus, bet minētajos divos krājumos auto-
riem šinī ziņā bijušas dažādas sekmes.

Līgas Sproģes apjomīgais Raiannonas turnīrs 
lasītāju tik pamatīgi iepiņķerē sarežģītā neopa-
gāniskā pasaulē ar komplicētu maģisko rituālu 
sistēmu un samudžinātām jauno raganu attiecī-
bām, ka pēc piecdesmit lappusēm jau jūtams ap-
reibums no daudzajām un krāšņajām detaļām. 
Citviet situācijas un tēli liek domāt par līdzīgu 
ārvalstu prozas darbu ietekmēm: Santas Brau-
čas vampīrstāsts Kaimiņiene šķiet «aizņēmies» gan 
no Stīvena Kinga šausmu stāstiem, gan no citiem 
«vampirizētājiem». Lāsmas Ģībietes stāstā Torņa-

kalna dvēsele dominē Pārdaugavas atmosfēra, taču 
trūkst spēcīga sižeta.

Fantāzijas un fantastikas samērā izplūdušās 
robežas ļāvušas krājumā nonākt arī alegorijai: 
Arņa Bukas maģiskā reālisma garā rakstītais Pur-
pura karaļa galmā ir stindzinoši krāšņs vēstījums 
par kādā ārpuslaikā, ārpustelpā — bet varbūt tieši 
šeit un tagad — rēgainā dejā mutuļojošu brutā-
la karaļa galmu, kurā virmo cilvēciskie netikumi 
un kaislības. Tāpat vieta nav liegta arī parodijai, 
piemēram, Didža Sedlenieka stāstā Kvarku pavēl-
nieks. 

Pie kolektīvās apziņas katla
Ja stāstam piestāv Latvijas vide, autors to 

darbā iekļauj, ja ne — speciāli neuztiepj. Krā-
jumos draudzīgi sadzīvo mājas gariņš zeķu- 
zaglis (Daces Znotiņas stāstā Ēšanas traucējumi) 
ar latviešu ganuzēnu Edžiņu (Didža Sedlenie-
ka stāstā Pasaka par Edžiņu), Saeimas deputā-
ti citplanētieši (Armanda Skuteļa stāstā Zagļi) ar 
dēmoniem (Lilijas Berzinskas stāstā Filemons).  
Vairums autoru izmantojuši to, ko pasaules li-
teratūrā slavenākās citpasaules Viduszemes ra-
dītājs Dž. R. R. Tolkīns nosaucis par teiksmaino 
zupas katlu — milzu kolektīvās apziņas krājumu, 
kurā kopā «vārās» mīti un pasakas, leģendas un 
literāri darbi, savstarpēji apmainoties «garšām». 
Latviešu autori pie šī «katla» nokļuvuši brīdī, kad 
tas jau ir pārpilns visādu labumu, ko tam atvē-
lējuši dažādu gadsimtu «pavāri», tāpēc nav brī-
nums, ka vienotas «garšas» latviešu piedāvājumā 
neatrast.

Tomēr visu tautību fantastiem piemīt īpaša 
redze. Tur, kur parasts cilvēks saskatīs akmeni, 
fantasts ieraudzīs ārpuszemes civilizācijas pār-
stāvi (Didzis Sedlenieks stāstā Mēs — akmens), du-
šas strūklā konstatēs visai uzbāzīgu vīrieškārtas 
būtni, kas samīlējusies ūdensprocedūras pieņe-
mošajā jaunkundzē (Mārītes Štālas stāstā Buļ), 
aiz lauku mājas rabarberu pudura saskatīs ieeju 
metro, ar kuru var aizbraukt uz divdesmit gadus 
senu pagātni (Toma Kreicberga stāstā Andra Pa-
kalniņa beidzamā glāzīte) un dzēruma delīrijā — cit-
pasaules negantnieku uzbrukumu (Kristīnes Zu-
tes stāstā Stāsts par kādām beigām). 

Visu četru krājumu autori ar entuziasmu un 
degsmi apstrādā idejas, kādas līdz šim latviešu 
literatūrā bijušas sastopamas reti vai nemaz. Un 
tieši šie meklējumi liek ticēt, ka rakstnieku iztēlē 
vēl apslēpts iespaidīgs fantāzijas potenciāls. Gan 
fantastikas, gan fantāzijas žanru literatūra latvie-
šu prozā ir ienākusi uz palikšanu. Iespējams, ab-
solūtais vairākums to lasa tā prieka dēļ, ko sa-
gādā «domu eksperimenti» un klaiņojumi citās 
realitātēs. Galu galā, kā teica Tolkīns, tā ir sirds 
ilgu literatūra. Ê

Rakstā minētās grāmatas izdotas izdevniecībā 
Zvaigzne ABC, kurā autore vada Latviešu valodas un 
literatūras redakciju.

Bārbala Simsone
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diskusijadiskusija Taisnīgums ir sakārtojošs 

Eduards Liniņš. Kā jūs raksturotu taisnīgu-
ma nojēgumu no jūsu pārstāvēto jomu specifiskā 
skatpunkta?

Egils Levits. Taisnīguma jēdziens sastopams 
visos laikos, visās kultūrās, to skaitā ļoti senās. 
Var izvirzīt hipotēzi, ka taisnīguma izjūta pieder 
pie cilvēka antropoloģiskā komplekta. Teiksim, ja 
mazam bērnam atņem kādu mantiņu, bet citam to 
ļauj paturēt, viņam rodas izjūta, ka pret viņu iztu-
ras netaisnīgi. Tātad, ja ir netaisnīguma izjūta, tad 
jābūt arī pretējai — taisnīguma — izjūtai. Bet te at-
klājas interesants fakts, ka visasāk mēs izjūtam tie-
ši taisnīguma noliegumu, tā trūkumu. 

Sengrieķu filozofijā ir ieliktas divas taisnīguma 
pamatformas, kas tiek lietotas joprojām: izlīdzi-
nošais taisnīgums un izdalošais taisnīgums — ius 
comutativa un ius distributiva. Pirmajā gadījumā ir 
runa par taisnīgu interešu saskaņošanu, piemē-
ram, starp pircēju un pārdevēju; otrajā gadījumā 
— par kādas lietas, vērtības taisnīgu sadali. 

Taisnīgums ir viens no morāles pamatjēdzie-
niem, tās antropoloģiskajiem stūrakmeņiem. Ne-
viena kultūra nenoliedz, ka taisnīgums ir, bet 
domstarpības gan teorētisko nostādņu, gan cilvē-
ku starpā ir par to, ko taisnīgums nozīmē konkrētā 
gadījumā. 

Cilvēka taisnīguma izjūta konkrētā situācijā, kas 
tieši attiecas uz pašu, bieži ir atšķirīga no abstrak-
tā, teorētiski definētā taisnīguma. Tas, piemēram, 
redzams, Lorensa Kolberga morālā brieduma pa-
kāpju definējumā, kam atbilst arī indivīda taisnī-

guma izjūtas pakāpes. Saskaņā ar Kolberga teo-
riju1, kas balstās uz socioloģiskiem pētījumiem, 
sabiedrībā pastāv sešas morālā brieduma pakāpes: 
sākot no pirmās — bērna — pakāpes (maza bērna 
izpratnē taisnīgs ir tas, kas nāk viņam par labu — 
tātad egoistiska taisnīguma izpratne) līdz trešajai 
pakāpei, ko pēc 20 gadu vecuma parasti sasniedz 
vairums vidusmēra cilvēku (taisnīga ir tāda rīcī-
ba, ko sabiedrība no manis sagaida un ko es no 
sabiedrības sagaidu), līdz augstākajai, sestajai pa-
kāpei, kas nozīmē morālu autonomiju un ko sa-
sniedz apmēram 5% cilvēku (taisnīga ir tāda rīcība, 
kas orientējas uz universāliem ētiskiem princi-
piem; atšķirībā no trešās — vidusmēra — pakāpes 
šī augstākā taisnīguma izpratne darbojas arī tad, 
ja sabiedrība to no cilvēka negaida vai šāda cilvē-
ka rīcība būtu pretrunā ar sabiedrības prasībām). 

Tiesā tas ir ļoti uzskatāmi, jo viena puse neizbē-
gami zaudē. Labi pamatoti tiesas lēmumi (diemžēl 
šādi lēmumi nav pārāk bieži) orientējas uz minē-
tajiem universālajiem ētiskajiem principiem, tā-
tad nosacīti uz «Kolberga sestās pakāpes taisnī-
gumu», un pamatā tiek rakstīti zaudējušajai pusei, 
izskaidrojot, kāpēc tās zaudēšana ir taisnīga. Taču 
tikai neliela daļa zaudējušo prāvnieku, izlasot šo 
skaidrojumu, piekrīt un saka: «Jā, tagad es sapro-
tu, kādēļ man nebija taisnība, es piekrītu, ka esmu 
zaudējis taisnīgi.»

Vienlaikus jāatzīst, ka minētie «universālie ētis-
kie principi», uz kuriem balstās taisnīgums, ir vēs-
turiski, reģionāli un socioloģiski nosacīti. Tie tādi 
ir pamatā mūsdienu Rietumu demokrātiskās pa-
saules izpratnē, pie kuras atkal, cerams, pieder arī 
Latvija. Piemēram, vienlīdzības princips — viens no 
svarīgākajiem šādiem principiem — lēnām kļuva 
par vienu no Rietumu tiesību sistēmas pamatprin-
cipiem tikai pēdējos gadsimtos, bet paātrināti tikai 
kopš 20. gadsimta vidus. Citos laikos Eiropā tam 
šādas centrālas nozīmes nav bijis, un arī šodien ār-
pus Rietumu pasaules tam tādas nav joprojām. 

Tomēr šis socioloģiskais konstatējums neapgāž 
normatīvo premisu par taisnīguma un tā kritēriju 
— universālu ētisku kritēriju — eksistenci. Tas, ka 
kāds indivīds vai vesela kultūra vai reģions neat-
zīst šos taisnīguma kritērijus, neatņem tiem jēgu 
un nozīmi. 

Taisnīgums, tāpat kā patiesība, nav pakļauts de-
mokrātisku vēlēšanu loģikai — tam nav nepiecie-
šama vairākuma vai pat visu (pasaules) iedzīvotāju 
piekrišana. Šis fakts tikai norāda, ka Rietumu kul-
tūrā ir attīstīti un pastāv noteikti taisnīguma kritē-
riji, kurus mēs normatīvi — ne socioloģiski! — ap-
zīmējam par universāliem. Tas ir pietiekami, lai ne 
tikai atzītu un apstiprinātu to esamību, normatīvo 
darbību, saistošo spēku, bet vēl vairāk — atzītu to 
absolūto nepieciešamību: neviena sabiedrība ne-
var ilgstoši pastāvēt bez (sava) taisnīguma, bez (sa-
viem) taisnīguma kritērijiem.

Blakus ekonomisko interešu īstenošanai cīņa 
par taisnīgumu vienmēr ir bijis un ir joprojām 
viens no galvenajiem vēstures dzinējspēkiem. Par 

piemēru ņemsim kaut vai latviešu nāciju — jaun-
latviešu kustība, nacionālas Latvijas valsts dibinā-
šana un vēlāk atjaunošana pēc ilgstošas okupācijas 
—, savā dziļākajā būtībā tā vienmēr bija cīņa par 
taisnīgumu. 

Baiba Bela. Laikmetiem līdzi ir mainījies 
priekšstats par to, vai taisnīguma kritēriji ir uni-
versāli, vai arī tie ir sociāli pieņemti. Visai ilgi ir pa-
stāvējis priekšstats par universāliem, abstraktiem 
kritērijiem, un tikai samērā nesen iedibinājies so-
ciālajām zinātnēm raksturīgais viedoklis par kat-
ram laikmetam un sabiedrībai īpatnēju skatījumu 
uz taisnīguma principu.

Ieva Kalniņa. Latviešu valodā vārds «taisns» 
etimoloģiski atvasināts no vārda «taisīt». Vēl 17. gs. 
pirmajā pusē tā nozīme bija «līdzenais», bet 17. gs. 
otrajā pusē, 18. gs. sākumā nostiprinājās ar morāli 
un tiesiskumu saistītā «taisns» izpratne. Valodnieki 
uzskata, ka šajā jēdzienā saplūdušas izpratnes par 
patiesību un taisnību2. 20. gs. Ernests Blese ir for-
mulējis, ko latviski nozīmē taisnīgums, tā ir «latvie-
ša aktīva kārtotāja darbība pārvērst kaut ko pareizā 
stāvoklī». Tātad taisnīgums ir sakārtojošs princips.

Runājot par taisnīgumu kā daiļliteratūras tema-
tu, hronoloģiski pēdējais darbs, kurā es atradu šīs 
problēmas risinājumu, ir tapis 1959. gadā — Ojāra 
Vācieša romāns Tās dienas acīm. Autors lieto abus 
apzīmējumus «taisnība» un «netaisnība». Romāns 
stāsta par lauku pusaudža identitātes meklēju-
miem pēckara Latvijā, skolā ir gan komjaunieši, 
gan tiek atklāti mežabrāļi, gan padomju deportā-
cijā aizved klasesbiedrus. Romāna finālā galvenais 
varonis ir satriekts, jo viņa mīļotā meitene ir izsū-
tīta, viņam vairs nav skaidra sava pozīcija komjau-
niešu vidū, un tad izskan partijas biedra morāle: 
«Reiz tu sapratīsi, ka netaisnība tev un ne tikai tev 
nodarīta lielas taisnības vārdā.»3 Manuprāt, brīdī, 
kad ir kāda abstrakta liela taisnība, kuras vārdā 
var darīt konkrētas netaisnības, taisnības sistēma 
nojūk, taisnība un netaisnība abas kļūst relatīvas. 
Citus spilgtus citātus pēc O. Vācieša jaunības ro-
māna mūsu literatūrā es vairs neatceros. Šķiet, li-
teratūra, nonākusi līdz punktam, kur «lielās» tais-
nības vārdā var darīt «mazās» netaisnības un kur 
katrs cilvēks mēģina izdzīvot individuāli, pārstāj 
izvirzīt taisnīguma jautājumu.

Zemas uzticības sabiedrība
Kārlis Danēvičs. Es varu komentēt no biznesa 

viedokļa. Man ir nācies dzīvot un strādāt arī Skan-
dināvijā, kur sociālā taisnīguma izjūta ir vispāriz-
platīta. Latvija šajā ziņā negatīvi atšķiras. Es do-
māju, ka pēdējos simt gadus attīstītās sabiedrībās 
arvien ir pieaugusi izpratne, ka labklājīgas sabied-
rības būvēšanai būtiska ir savstarpējas uzticēšanās 
atmosfēra, anglosakšiem raksturīgā spēja veidot 
savstarpējas uzticēšanās vidi, kas ir ļoti labvēlīga 
darījumiem, tātad turīguma pieaugumam. Latvi-
ja diemžēl ļoti precīzi atbilst tam, ko angliski sauc 
par low trust society — zemas uzticamības sabiedrī-
ba. Skandināvijā uzticas darījuma partnerim, tā-

pēc darījumi tiek slēgti viegli; uzticas valstij, tā-
pēc tiek maksāti nodokļi; ir pārliecība, ka, ja tiks 
izdarīts ekonomisks noziegums, valsts nostāsies 
taisnīguma, tiesiskuma pusē. Mūsdienu ļoti mo-
bilais kapitāls arī virzās tur, kur pastāv šāda tais-
nīgumā balstīta vide. Savukārt Latvijā Ministru 
kabineta noteikumi par Eiropas fondu apgūšanu 
tiek rakstīti ar pieņēmumu, ka visi ir žuļiki — viss 
pēc iespējas birokratizēts, viena pārbaude pēc ot-
ras. Sekas tam, ka trūkst pārliecības par garantētu 
taisnīgumu, ir redzamas katrā uzņēmumā, katrā 
valsts iestādē un sabiedrībā kopumā. Biznesa psi-
holoģijā pastāv divi pamatmodeļi: vai nu indivīds 
uzticas, ka valsts un sabiedrība nodrošinās taisnī-
gumu, un paļaujas uz valsts uzturēto kārtību, vai 
arī viņš sabiedrībai neuzticas, būvē savu kārtību, 
cenšas pēc iespējas vairāk paturēt sev, lai tad dalī-
tu pēc savas taisnīguma izpratnes — jo sabiedrības 
taisnīgumam viņš netic. Veidojas amorfa sabied-
rība, kurā katrs indivīds ir pats par sevi. Latvijā 
trūkst fundamentālās izpratnes, ka, nodarot pāri 
otram, tu nodari pāri sev. Biznesā mēs vienmēr kā 
ļoti pozitīvu piemēru minam ebreju biznesa kul-
tūru, kur pastāv savstarpēja uzticēšanās neatkarī-
gi no valstu robežām. Ja ko tādu izdodas nokopēt, 
tas ir milzīgs spēks.

B. B. Tieksme kontrolēt un uzticēšanās trū-
kums, ko redz biznesā, tikpat uzskatāmi parādās 
arī sociālajā laukā. Es daudz esmu domājusi par 
to, kas te ir «ola», kas — «vista». Droši vien vēl viens 
iemesls ir 90. gadu ideālās sabiedrības gaidas, kas 
nebija īstenojamas dzīvē — lielā mērā tāpēc, ka 
tādu ideālu sabiedrību jau nav nekur, ir tikai reā-
lās. Ar to laikam ir grūti samierināties.

Ed. L. Negribas piekrist, ka «paši vainīgi, jo pā-
rāk sasapņojās». Pagājušajos 25 gados tomēr ir bijis 
gana daudz varas nesēju darbību, kas varēja būt 
citādas, bet bija tādas, ka grauj sabiedrības ticību 
un uzticēšanos.

K. D. Jā, banku bizness ir kreditēšanas — tātad 
uzticēšanās — bizness. Tam ir grūti funkcionēt, ja 
nav pārliecības, ka krāpšanas gadījumā valsts kon-
sekventi nostāsies apkrāptā pusē, pret krāpnieku. 
Ka sabiedrību interesēs taisnīguma atjaunošana. 
Latvijā, kur mēs par valsti šajā ziņā varam būt dro-
ši tad, ja Rimi ir nozagta šņabja pudele, bet ne gadī-
jumos, kad ir aizdomas par miljonus vērtām krāp-
šanas shēmām, jebkura uzticēšanās ir apgrūtināta. 
Tas bremzē arī kapitāla plūsmas Latvijas virzienā.

Ģirts Dimdiņš. No psiholoģijas viedokļa uzti-
cēšanos nosaka trīs galvenie aspekti. Pirmkārt, vai 
mēs uztveram otro procesā iesaistīto kā sev labvē-
līgu; cik droši jūtamies, ka mūsu uzticēšanos ne-
izmantos nelietīgi. Otrkārt, cik kompetenta mums 
šķiet otrā puse, vai tā spēj sniegt mums gaidīto. 
Treškārt, cik godīga, taisnīguma principiem, mūsu 
pašu akceptētām morāles normām uzticīga mums 
šķiet šī puse. Vērtējot Latvijas sabiedrību, mums 
jāraugās uz šīm trim dimensijām — kurā visvairāk 
pietrūkst un no kuras varētu sākt būvēt uzticēša-
nos. Domāju, ka pietrūkst visās trijās, bet ne vi-
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sas trīs ir vienādi viegli iespaidojamas. Labvēlības 
princips, par kuru mēs runājam saistībā ar biznesa 
kultūru, nav viegli iedēstāms. Tās ir tradīcijas, kuras 
veidojas paaudžu paaudzēs. Visvieglāk laikam ir ar 
kompetenci — to var demonstrēt, to var uzlabot, ja 
tās pietrūkst. Priekšstatu par kompetenci ir daudz 
vieglāk atjaunot nekā priekšstatu par godīgumu, 
kas kaut reizi kompromitēts ar negodīgu rīcību. Tas 
attiecas vienlīdz gan uz biznesu, gan uz politiku.

E. L. Uzticēšanās problēma lielā mērā ir atvasi-
nāma no politiskās sistēmas. Uzticamība ir saistīta 
ar atbildību. Pagātnes politiskās sistēmas neprasī-
ja no cilvēka atbildību. Dzimtcilvēks nebija atbil-
dīgs par savu apkārtni. Autoritārā sistēmā cilvēks 
neatbild par sabiedrību. Arī padomju sistēmā cil-
vēkiem nebija jāatbild par savu valsti, sabiedrības 
funkcionēšanu. 

Demokrātija ir vienīgā politiskā formācija, kura 
prasa pilsoņa iekšēju atbildību par sabiedrību. Tas 
norādīts arī Satversmes ievada 5. rindkopā: «Ik-
viens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sa-
biedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret 
citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu.» Pret 
šīs norādes uzņemšanu Satversmē bija diezgan 
liela pretestība. Tas ir saprotami — cilvēkiem, kam 
atbildība nav īpaši nozīmīga rīcības mēraukla, tā 
var šķist kā žņaugs, brīvības ierobežojums. 

Tomēr demokrātiska sabiedrība var funkcio-
nēt tikai tad, ja vairākums cilvēku rīkojas atbildī-
gi. Tad tā var «izturēt un uzturēt» arī ne pārāk lie-
lu, neatbildīgu mazākumu, kas vienmēr ir jebkurā 
sabiedrībā un par kuru demokrātiskai sabiedrībai 
zināmā mērā ir jārūpējas ētisku apsvērumu dēļ. Šie 
ētiskie apsvērumi ir ietverti sociāli atbildīgas valsts 
virsprincipā, kas ir viens no Latvijas valsts iekārtas 
raksturelementiem. Taču, ja pret sabiedrību bezat-
bildīgi rīkojas jau cilvēku vairākums, tad demokrā-
tija šādā sabiedrībā nevar pastāvēt. Tad tā var funk-
cionēt tikai kā autoritāra vai totalitāra iekārta.

Man šķiet, ka kopš Latvijas neatkarības atjau-
nošanas viens no interesantiem transformācijas 
procesiem ir no uzspiestā sociālisma nākošas, sā-
kotnēji bezatbildīgas vai mazatbildīgas sabiedrī-
bas lēna transformācija atbildīgas demokrātiskas 
sabiedrības virzienā. Šis process nepavisam nav 
noslēdzies, un tam raksturīga arī periodiska stag-
nēšana vai pat regress, kas izpaužas, piemēram, 
nepiedaloties vēlēšanās vai bezatbildīgi balsojot 
par korumpētiem vai valstij neuzticīgiem politis-
kiem spēkiem. Praktiskās politikas jautājums ir — 
kā paātrināt atbildīgas sabiedrības veidošanos? 

K. D. Biznesā ir tādi piemēri, kad negodīgums ir 
daļa no korporatīvās kultūras, pie kuras visi ir pie-
raduši. Tad pārmaiņas var īstenot no malas — kad 
kāds no ārpuses ienāk šajā vidē un uzstāda jaunus 
noteikumus. Mēs pāršķiram lapu — tagad viss būs 
citādi. Ja cilvēks kļūdīsies — nekas, kompetenci var 
pieaudzēt. Ja cilvēks būs negodīgs — viss, jau nāka-
majā dienā viņš te vairs nestrādās. Bet arī biznesā 
tas ir gana grūti izdarāms, tā ka es tiešām nezinu, 
kā tas var būt paveicams valsts mērogā.

E. L. Bet vai tas tā funkcionē, sak’ — «ar pirm-
dienu mēs dzīvosim godīgi»?

K. D. Parasti tām jābūt vairāk vai mazāk simbo-
liskām pārmaiņām — jānomainās vadītājam, biz-
nesa īpašniekam u. tml. Tas ir iespējams pēc lielas 
krīzes.

B. B. Bizness, protams, ir labākā situācijā nekā 
valsts vai sabiedrība kopumā. Tur šādus pagrie-
zienus īstenot ir daudz grūtāk. Pēc iedzīvotāju 
viedokļu aptaujām var redzēt, ka joprojām ir ļoti 
lielas gaidas pret valsti; gaidas, ka valsts visu sa-
kārtos. Paši kaut ko darīt — iesaistīties partijās vai 
nevalstiskajās organizācijās — ir gatavi ļoti nedau-
dzi procenti iedzīvotāju. Kamēr šī plaisa starp pra-
sībām pret sistēmu un gatavību pašiem iesaistīties 
tās veidošanā ir tik liela, mēs esam tur, kur esam.

Ed. L. Citiem vārdiem — sabiedrības locekļu ga-
tavība apzināties savu atbildības daļu par sabied-
rību kopumā ir zemā līmenī.

E. L. Kā to var uzlabot?
Ed. L. Es teiktu — skola. Un laiks, laiks, laiks. Ti-

kai jājautā — cik mums tā vairs ir?

Pretrunīga attieksme
Ģ. D. Un arī publiskais diskurss. Es gribu pie-

minēt politikas kā sfēras negatīvo stereotipizāci-
ju. Arī žurnālisti bieži vien grēko, vispārinot nega-
tīvos stereotipus attiecībā uz politiķiem. Tad nav 
jābrīnās, ka cilvēki neraujas būt politiski aktīvi, 
negribot tuvināties sfērai, kur tikai zagļi un ko-
rumpanti. Kur tad radīsies šie zemākā līmeņa ak-
tīvisti, kuri būvētu spēcīgas partijas, veidotu tajās 
iekšēju konkurenci, kurā izvirzītos kvalitatīvi aug-
stākā līmeņa politiķi un lēmumu pieņēmēji?

Ed. L. Jūs esat pētījis Latvijas sabiedrību arī no 
kreisās un labējās orientācijas viedokļa. Ko var 
teikt par taisnīguma kategoriju šajā ziņā?

Ģ. D. Kreisā vai labējā orientācija kaut kādā 
mērā saistīta ar cilvēku eksistenciālām pamatvaja-
dzībām. Piesaukto vēlmi par valsti kā sakārtotāju 
nosaka vajadzība pēc paredzamības, drošības, vai-
rīšanās no neskaidrības. Pētījumi rāda, ka cilvē-
ki, kuriem šī vajadzība ir izteiktāka, parasti savos 
politiskajos uzskatos kļūst konservatīvi. Savukārt 
attieksmi pret taisnīgumu nosaka cita dimensija: 
vienkāršoti sakot, cilvēka vērstība vairāk uz sevi 
vai vairāk uz citiem; egoisms vai altruisms. Ar to 
saistās uzskati, ka labumi ir vai nu vairāk jāpārdala 
sabiedrības ietvaros, vai arī katram pienākas tik, 
cik viņam izdevies nopelnīt. Latvijā, kā rāda pētī-
jumi, ir diezgan izteikta tieksme pēc «kārtības», un, 
no otras puses, cilvēki vismaz simboliskā līmenī ir 
pieraduši uzskatīt, ka labējas idejas ir labākas nekā 
kreisas. Bet, paraugoties detalizētākā līmenī, parā-
dās visai daudz pretrunu. Cilvēki daudz gaida no 
valsts, bet nav gatavi paši maksāt lielākus nodok-
ļus; mēs vēlamies tādus un šitādus pabalstus un 
garantijas, tikai lai par to maksā kāds cits. Tās, do-
mājams, ir padomju mentalitātes paliekas.

B. B. Latvijas problēma varētu būt tā, ka netiek 
izprasta atšķirība starp Skandināvijas labklājības 

valsts modeli, kur valsts atbildīgums pret pilsoni 
ir ļoti būtisks, tāpat kā savstarpēja solidaritāte, un 
padomju stila sociālistu idejām.

E. L. Sociālā taisnīguma problēma, par kuru 
mēs tagad runājam, izriet no spriedzes starp sa-
biedrības slāņiem ar dažādiem ienākumu un turī-
bas līmeņiem. Tā neizbēgami saistīta ar to, cik lie-
lu sociālo spriedzi sabiedrība spēj izturēt. Situācija 
mainās gan laika gaitā, gan atkarībā no kultūras. 
Eiropiešiem šķiet visai neparasta pašreizējā dis-
kusija Savienotajās Valstīs par nesen ieviestās ob-
ligātās veselības apdrošināšanas likvidēšanu. No 
Eiropas viedokļa tas ir normāls sociālās pārdales 
princips, kas nodrošina veselības aizsardzību trū-
cīgākajiem uz bagātāko nodokļu maksātāju rēķi-
na. Pašreizējā ASV prezidenta kampaņas viena no 
centrālajām tēmām bija šīs sistēmas likvidēšana. 
Tātad liela daļa Savienoto Valstu iedzīvotāju šo uz-
skata par pārspīlētu sociālā taisnīguma izpausmi, 
respektīvi, balso par lielāku sociālo nevienlīdzību. 
To apstiprina arī tas, ka tieši nabagi par savu pre-
zidentu ievēlē miljardieri. Es domāju, ka Eiropā, 
sevišķi Skandināvijā, šāda diskusija diez vai būtu 
iespējama. 

Latvijā lielas sabiedrības daļas izpratne šajā 
jautājumā vēl nav konsolidējusies, un tā ir samē-
rā pretrunīga, jo tā visumā pozitīvi uztver tiesības 
saņemt labumus valsts sociālās pārdales rezultā-
tā, taču ir visai atturīga pret nodokļu maksāšanu 
kā sociālās solidaritātes nepieciešamu elementu. 
Tomēr šķiet, ka latviešu vairākums drīzāk atbalsta 
mazākas sociālās atšķirības. Turklāt jāatceras, ka 
sociālā pārdale, protams, ir iespējama tikai esošo 
resursu ietvaros. 

Papildus gribu uzsvērt, ka, kā norādīts Satver-
smes ievadā, Latvija konstitucionāli ir sociāli at-
bildīga valsts. Mūsu Satversmes tiesas spriedumi 
jautājumos par sociālā taisnīguma īstenošanu ir 
Eiropas valstu judikatūras priekšgalā. 

B. B. Tieši tā! To pierāda arī aptaujas, kurās vai-
rākums joprojām uzskata, ka labumu sadale sa-
biedrībā ir netaisna, ka ienākumu nevienlīdzība ir 
pārāk liela. Salīdzinoši mazāk ir to, kuri uzskata, 
ka «nabagie paši vainīgi pie sava stāvokļa», kaut arī 
šāda viedokļa paudēju īpatsvars lēnām pieaug. Arī 
Latvijā turīgākie ir par regresīvu nodokļu politiku 
un to, ka katram pienākas tikai tas, ko pats nopel-
nījis. Kaut arī visās valstīs pastāv ienākumu atšķi-
rības, jautājums ir par to, vai tās tiek uzlūkotas kā 
taisnīgas — lielākoties visur cilvēki piekrīt, ka ār-
stam jāpelna vairāk nekā apkopējai — vai netais-
nīgas (piemēram, minimālā alga aug par 10 eiro, 
kamēr vidējā par 100 eiro, bet deputātu un minis-
tru algas — vēl straujāk, un tas viss situācijā, kad 
trešdaļa iedzīvotāju vismaz oficiāli strādā par mi-
nimālo algu un zemāku).

I. K. Kā zināms, emigrācija jau arī notiek ne tikai 
ekonomisku motīvu dēļ, bet arī tāpēc, ka aizbrau-
cējs uzskata, ka viņš te dzīvo netaisnā vidē, un do-
das uz taisnīgāku. Šo izjūtu apzīmē teikums: «Tur 
mani uzskata par cilvēku.» Un tā nav tikai darba 

alga, bet arī darba attiecības, sabiedrības izturēša-
nās — daudz sarežģītāks komplekss.

B. B. Uzticēšanās, sadarbība, cieņa… Bet tas ir 
arī uztvertais taisnīgums, ne tikai faktiskais. Sociā-
lā taisnīguma definīcija runā par sabiedrību, kuras 
dalībnieki jūtas droši un kurā labumi tiek sadalīti 
vienlīdzīgā, taisnīgā veidā. Paradoksālā kārtā ne-
drošības sajūta kopš krīzes ir pieaugusi — tas lie-
cina, ka subjektīvā sajūta par sociālekonomisko 
drošību ir dziļi traumēta un neuzlabojas līdz ar 
ekonomisko rādītāju normalizēšanos. 

Diferencētas pieejas nepieciešamība
E. L. Šo tēmu es gribētu turpināt. Visaptvero-

šais pamatsauklis «te viss ir slikti!» ir diezgan pri-
mitīvs. Tas vēsta arī: «Visi ir muļķi, nejēgas, es zinu 
labāk par jebkuru Latvijas ierēdni, kur un kā jābū-
vē tilti, kur jālabo ielas, kā jāorganizē skolu darbs!» 
Raksturīgs ir kāda vidēja lieluma pilsētas galvas 
nesenais apgalvojums, kas ziņu portāla virsrakstos 
palika ilgu laiku: «Latvijā daudzus gadus valdījusi 
ārprātīgi stulba politika!» Pieņemu, ka šim apgal-
vojumam piekristu diezgan liela cilvēku daļa. Īpaši 
jocīgs tas ir tādēļ, ka to saka kāds, kurš pats šo po-
litiku ir īstenojis…

Protams, valsts pārvalde Latvijā nav pietiekami 
efektīva, tomēr lielākajai daļai tās lēmumu ir ra-
cionāls pamats. Kāda daļa ir koruptīvi, kāda daļa 
— ne sevišķi racionāli. Pret to arī jācīnās. Taču 
uztvere ir tāda, ka gandrīz viss, ko valsts dara, 
ir neracionāli, muļķīgi, nepareizi un netaisnīgi.  
Ja es domāju, piemēram, par Spāniju — tur arī ir 
bedres uz ielām, turklāt pamatīgas, taču spānis tā-
pēc nekliedz: «Kādā valstī mēs te dzīvojam?!» Bed-
re uz ielas spānim ir nepatīkama, bet lokāla prob-
lēma, kas jārisina lokāli un nav jāsaista ar attieksmi 
pret valsti. Bet latvietim, kas iegrimis «viss-ir-slik-
ti» mentalitātē, bedre uz ielas bieži vien nozīmē 
«kādā valstī mēs te dzīvojam?!». 

Tā ir destruktīva attieksme pret valsti, kam ir sa-
kars gan ar šo subjektīvi uztverto taisnīgumu, gan 
ar pilsoņu valstiskā atbildīguma deficītu. Katra 
atsevišķā neveiksme tiek strauji absolutizēta līdz 
valsts neveiksmīguma mērogiem. Konkrētā nelai-
me tad kļūst tik bezgalīgi liela, ka pret to ir bez-
jēdzīgi cīnīties. Līdz ar to «viss-ir-slikti-latvietis» 
subjektīvi jūtas atbrīvots no (viņam netīkamās) 
pilsoniskās atbildības kaut ko jēdzīgu darīt situā-
cijas uzlabošanai. 

Arī plašsaziņas līdzekļi, runājot par taisnīgu-
ma jautājumiem, bieži mēdz būt ļoti neprecīzi 
un nespēj atšķirt divas elementāras lietas: demo-
krātijā nepieciešamo politikas kritiku (kas vis-
maz elementārā līmenī ir jāprot) un valsts pama-
tu destruktīvu apšaubīšanu (kas ir jāatpazīst un 
jānoraida). Šo diferencēto pieeju žurnālistiem va-
jadzētu iemācīties, ja viņi to, iespējams, nepietie-
kami apzinās.

K. D. Tieši tā! Bieži apbrīnoju, cik viegli mēs 
ļaujamies kaimiņvalsts propagandas iedvestajam, 
ka te viss ir slikti un jābrauc tik prom. Taču objek-
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tīvi no bijušajām Padomju Savienības valstīm trīs 
veiksmīgākās pārliecinoši ir Baltijas valstis. Un es 
te nerunāju par ienākumiem vai kopproduktu uz 
cilvēku, bet gan par bērnu mirstību, par prognozē-
jamo dzīves ilgumu utt. Statistika ir nepārprotama. 
Labi, Igaunija ir pozitīvāks piemērs, bet ir vairāk 
nekā 20 valstu postpadomju telpā, kas ir krietni 
negatīvāki piemēri nekā Latvija. Bet mēs mēroja-
mies ar Eiropas Savienības līmeni, un tā sevi psi-
holoģiski degradējam un piezemējam.

Ģ. D. Te droši vien jārunā par padomju manto-
jumu tajā fundamentālajā aspektā, ka mēs neesam 
vēl iemācījušies, neesam pieraduši identificēties ar 
savu valsti. Mēs bieži runājam par valsti kā kaut ko 
atšķirīgu ne tikai no mums, bet arī no sabiedrības 
vispār. Lai atceramies to absurdo saukli: «Es mīlu 
šo zemi, bet nemīlu šo valsti.» Padomju periodā 
attieksme, ka valsts ir kaut kas svešs un uzspiests, 
bija daļa no nācijas pašsaglabāšanās mehānisma, 
kuru neizdodas tik viegli atslēgt, arī mainoties vēs-
turiskajiem apstākļiem.

K. D. Kā ļoti precīzi savulaik ir teicis Lennarts 
Meri, mēs bijām varoņi ar to, ka ienīdām un grā-
vām pastāvošo iekārtu, tagad mums vienas dienas 
laikā sava attieksme jāmaina uz diametrāli pretēju.

Ed. L. Ja atceramies saukli par valsts nemīlēša-
nu, tad tas, protams, sevišķi bieži izskanēja dziļā-
kajā ekonomiskās krīzes periodā ap 2010. gadu. 
Šajā laikā visbiežāk arī dzirdēja stāstus par ban-
ku plēsonību, pat klientu apzinātu ievilināšanu 
kredītu lamatās nolūkā sagrābt viņu īpašumu. 
«Zviedru bankas» šajā ziņā joprojām ir tēls, kas 
asociējas ar netaisnu rīcību pret ļoti lielu dažādu 
līmeņu īpašnieku slāni.

K. D. Skaidrs, ka šis stāsts nav «melns un balts». 
Es pats naktīs guļu ļoti mierīgi, jo zinu, ka manis 
pārstāvētā banka nav apzināti rīkojusies ar viltu 
pret klientiem, maksimalizējusi īstermiņa peļņu, 
ignorējot sabiedrības ilgtermiņa intereses. Pro-
tams, krīzes laikā bija gana daudz kļūdu no ban-
ku puses, taču tā nebija apzināta politika. Par SEB 
banku es to varu apgalvot simtprocentīgi. Par biz-
nesu sagrābšanas stāstiem — ticiet man, neko tādu 
mēs neesam darījuši. Es drīzāk saņemu pārme-
tumus, ka mēs esam pārlieku saudzīgi pret atse-
višķiem debitoriem, un tas jau kļūst negodīgi pret 
viņu biznesa konkurentiem.

Emocionāli jau var saprast izjūtu «mūsējais — 
labi, svešais — slikti». Tātad — ja skandināvi nopērk 
meža zemi, telekomunikāciju kompāniju vai nodi-
bina te savu banku, tas nav labi. Bet tā ir primitīva 
domāšana. Latvija ir jauna valsts, kuras pašas ka-
pitāls pirmsākumos bija gandrīz nulle; nācās būt 
viesmīlīgiem pret investoriem. Jo mūsdienās cilvē-
ki seko kapitālam — ja kapitāls ir Latvijā, tad cilvēki 
paliek un strādā šeit. Citādi viņi dodas strādāt tur, 
kur šis kapitāls ir. Tā ka vairāk skandināvu naudas 
šeit nozīmē vairāk latviešu, kuri paliek Latvijā.

Vājas sankcijas
I. K. Taisnīguma izjūtu sabiedrībā kopumā to-

mēr ļoti lielā mērā veido simboliski, zīmīgi tēli un 
notikumi. Piesauktās «zviedru bankas» ir zīme, 
tēls — ienācēji no sakārtotas valsts, par mums 
daudz pārtikušākas, bet pret mums krīzes situāci-
jā vienaldzīgi un netaisni. Objektīvā realitāte nav 
tik svarīga — svarīga ir simboliskā, metaforiskā. Un 
šajā ziņā jau mums pašiem ir daudz tādu zīmju, 
kas veido skepsi pret taisnīgumu sabiedrībā. Ne-
sen tviterī lasīju apmēram tādu ierakstu: «Kas no-
tiktu ar celtniecības firmu Amerikā, kura vispirms 
nosvilinātu Balto namu, pēc tam to nolietu ar 
ūdeni un beigās vēl uzmestu prezidentam lustru 
uz galvas?» Vai mums ir pārliecība, ka tā firma, kas 
būvēja sagruvušo veikalu Maxima, vairs nekad ne-
cels neko lielāku par mazmājiņu Latvijas laukos? 
Ja nav, tad par kādu taisnīguma izjūtu sabiedrībā 
mēs varam runāt?!

E. L. Piekrītu, mūsu sabiedrība ir vāja sankci-
ju ziņā. Es te nerunāju par likuma sankcijām, bet 
tieši par sabiedrības sankcijām. Lieli blēži, kuri ir 
notiesāti vai nopietni apsūdzēti, bagātnieki, kuru 
rīcība ir apšaubāma, bez kādas aiztures parādās 
dažādos operas pasākumos, visādos «jaunajos 
viļņos», dažādos «smalko aprindu» (šis vārds bie-
ži pat vairs netiek lietots ironiskā nozīmē!) burzi-
ņos, kur ar viņiem sveicinās mūsu valsts vadītāji, 
politiķi, mākslinieki, pat sēž ar viņiem vienā ložā 
hokeja stadionā; viņi pozē fotogrāfijās un sniedz 
intervijas presei, bez kaunēšanās pat tiek izvirzīti 
par kandidātiem vēlēšanās… Sabiedrībā, kur tais-
nīgums būtu iesakņojies dziļāk, ar viņiem neviens 
vairs nerunātu. Tas pats arī ar firmām — būtu jā-
izveido «melnie saraksti», kuros iekļuvušie (pie-
mēram, par kukuļdošanu) tiek izslēgti no publiskā 
pasūtījuma. Par to ir runāts gadiem, bet darīts šajā 
ziņā īsti nekas nav. 

Sabiedrības sankcijas ir ļoti svarīgs taisnīguma 
uzturēšanas instruments, kas Latvijā strādā vāji. 
Kā to uzlabot? Vispirms te priekšzīme būtu jārāda 
valsts vadītājiem, politiķiem... 

Ed. L. Ja sabiedrībā vismaz kāda ievērojama daļa 
būtu gatava ziedot savu jauko vakaru un biļetei iz-
tērēto naudu, piecelties uz iziet no zāles, ieraugot 
ložā cilvēku ar valsts izzadzēja reputāciju vai bijušo 
VDK profesionāli, tad, domājams, citāda būtu arī 
taisnīguma izjūta sabiedrībā. Nebūtu jāgaida un jā-
cer, ka taisnīgumu «iedos no augšas» — ir situācijas, 
kurās mēs varētu paši piešķirt pēc nopelniem, ja 
vēlētos. Tas trāpītu, kas zina, sāpīgāk nekā formāls 
notiesājošs spriedums, kuru var daudzkārt pārsū-
dzēt. Domājams, šādai rīcībai sabiedrību vajadzētu 
audzināt arī daiļliteratūrai, vai ne?

Noteiktas pozīcijas trūkums
I. K. Kā jau teicu, mūsdienu latviešu rakstnie-

cību šādi jautājumi faktiski neinteresē. Protams, 
taisnīgums jau nav tikai sociāls vai tiesisks — ir 
vēsturiskais taisnīgums, ir taisnīgums indivīda at-
tiecībās ar likteni. Par vēsturisko taisnīgumu runā 
vēsturisko romānu autori Osvalds Zebris, Gunde-
ga Repše, Māris Bērziņš un citi. Ir plašs psiholoģis-

kā romāna žanrs ar individuālā likteņa motīviem, 
bet, manuprāt, mūsdienu cilvēks kā sociāla būt-
ne vispār neinteresē. Šī interese pazudusi pat no 
žanra, kur tā vienmēr bijusi, — no kriminālromāna!  
Ir tikai viens plašāk zināms darbs — Alda Bukša 
Parādu piedzinēji —, kurā parādās 2008. gada krīze. 
Emigrācija, kāda tā attēlota Viļa Lācīša darbos, ir 
tikai jaunas pieredzes iegūšana, tajos nav nekā par 
to, ka emigrācija arī sačakarē daudzu cilvēku lik-
teņus Latvijā un ekonomiskajā trimdā, kā labi va-
rēja redzēt filmā Es esmu šeit. Laikam jau paaudzi, 
kas literatūrā ienāca 90. gados, krīze un sociālās 
dzīves smagums nav skāris tik sāpīgi, lai viņus tas 
būtiski interesētu. 

Ed. L. Vai te nav zināma korelācija ar mūsu poli-
tiskajām ievirzēm? Mūsu politikā taču arī jebkāda 
orientācija vektorā «kreiss—labējs» ir ļoti nosacī-
ta, savukārt spilgta ir orientācija atbilstoši vēstures 
interpretācijas kategorijām, kur vēsturiskā taisnī-
guma motīvs ir centrā un uz pjedestāla. Ir parti-
ja, kuras pastāvēšanas vadmotīvs ir atdarīt lat-
viešiem pagātnē pāri nodarīto un panākt, lai mēs 
atkal būtu «kungi savā dzimtajā zemē» kā ulmaņ-
laikos. Un ir otra partija, kurai tāds pats vadmotīvs 
ir vērst par labu netaisnību, kas tika nodarīta ne-
pilsoņiem, pirms 25 gadiem liedzot automātisku 
pilsonības piešķiršanu. Un kad šos divus motīvus 
no Latvijas politiskā diskursa izņem ārā, tad izrā-
dās, ka faktiski nekas daudz tur pāri vairs nepaliek.

I. K. Rakstīšana par sociāliem jautājumiem pra-
sa savu noteiktu pozīciju. Un te nav runa par šķi-
ras pozīciju. Rūdolfs Blaumanis ir saimnieks, bet, 
piemēram, stāstā Nezāle viņš aizstāv dzīves pabēr-
nu Jāni, savukārt novelē Salna pavasarī — Andru. 
19.  gs. literatūrā pastāv «sociālā aizsardzība» vā-
jākajam, to redzam Poruka, Deglava, Aspazijas un 
vēlāk Raiņa, Ezeriņa u. c. darbos.

Pirmajā neatkarības periodā ir literatūra ar krei-
su ievirzi, saistītu ar arodbiedrību kustību: Pāvi-
la Rozīša romāns Ceplis, Andreja Upīša Robežnie-
ku cikls, Kurcija dzeja u. c. Ir pretējā spektra puse, 
piemēram, Annas Brigaderes romāns Kvēlošā lokā 
beidzas ar absolūti pozitīvistisku ainu, kad jaunās 
valsts politiskā, ekonomiskā un militārā elite svin 
kāzas atjaunotajā latviešu sētā. Bet neatkarīgi no 
ievirzes rakstniekiem ir nepārprotama attieksme 
pret savu valsti, un, salīdzinot ar mūsdienām, to 
gribas saukt par izcilu. Es domāju, ka tie ir cilvē-
ki, kuri ir bijuši Neatkarības karā, pieredzējuši Rī-
gas okupācijas, kas daudzējādi bija smagākas nekā 
padomjlaika beigas, — viņu pieredzei ir cits svars. 
Pat ja viņi kritizē valsti, tad ar ironiju, bet nekad 
nenonāk līdz vaimanām: «Ak, šausmas, kas te par 
valsti?!» 

E. L. Lai uzrakstītu sociāli nozīmīgu tekstu, 
rakstniekam ir nepieciešamas zināmas analītiskas 
spējas. Mēs jau te konstatējām, ka sabiedrībā pa-
stāv grūtības ar attieksmes formulēšanu pret savu 
valsti. Rakstnieki nav izņēmums, tāpēc tiem trūkst 
pamata sociāli nozīmīgu tekstu radīšanai. 

Iespējams, mums jārunā par zināmu intelektuā-

lu vājumu ne tikai rakstniecībā, bet visā inteliģen-
cē. Atšķirībā no situācijas 20. gadsimta sākumā 
inteliģence tagad nav sabiedriskās domas formu-
lētāju avangardā. Konstruktīvas kritikas un jēdzī-
gu priekšlikumu vietā bieži redzama smieklīga de-
konstrukcija (neapzinoties, ka dekonstrukcija kā 
intelektuāla mode Rietumos jau ir noiets etaps), 
kuras dziļākās saknes ir intelektuāla mazspēja un 
jau minētās bailes no atbildības. Jāpiebalso polito-
loga Ivara Ījaba nopūtai tviterī: «Es gribētu sagai-
dīt mirkli, kad latviešu inteliģence pārstās bezjēgā 
ķēzīties par savu valsti un demokrātisko iekārtu. 
Pēc tam neraudiet.»

Ģ. D. Man arī ienāca prātā šī analoģija starp 
literatūru un politiku. Tāpat kā politikā nav pie-
prasījuma pēc partijām, kas sevi skaidri pozicionē 
uz sociālā vektora, jo šis nacionālais, vēsturiskais 
jautājums visu uzreiz pārtrumpo, tāpat sabiedrībā 
pietrūkst pieprasījuma pēc sociāli orientētas lite-
ratūras. Mēs taču nevaram gaidīt no politiķiem, ka 
viņi veidos nepieprasītu politisko platformu, kas 
nozīmēs neizbēgamu izkrišanu no politiskās apri-
tes, vai no rakstniekiem, ka viņi rakstīs to, ko pub-
lika nepirks un nelasīs.

Ed. L. Tātad mēs iegūstam ainu, kurā sabiedrī-
ba neizvirza sociālos jautājumus ne literātiem, ne 
politiķiem, taču dzīvo ar netaisnīguma izjūtu. Tāds 
slimnieks, kuram sāp, bet pie daktera vai uz aptie-
ku neiet. Droši vien tomēr ir jābūt kādam grūdie-
nam, kādam intelektuālam sasprindzinājumam, 
kuru var radīt tikai elite, ja tā to spēj.

K. D. Krīzes laikā bija pazīmes, ka zināms ap-
vērsums briest — vairāk ideālistu iesaistījās politi-
kā. Tagad tas viss atkal ir noklusis.

Ģ. D. Tā ir tāda kārdinoša ideja, ka var radīt in-
telektuālu apvērsumu, tādu lūzuma punktu, pēc 
kura mēs kāpsim kalnā bez piepūles.

Ed. L. Kāpēc bez — ar pastāvīgu piepūli!
Ģ. D. Jā, krīzes laikā bija mobilizācija, pacē-

lums, bet, tiklīdz apdraudējums mazinās, moti-
vācija noplok, un mēs atgriežamies pie ieradu-
miem, kuri mums «labā laikā» ir visnotaļ labi 
derējuši. Krīzes mobilizācija nav instruments, uz 
kuru vajadzētu paļauties. Ilglaicīgs risinājums var 
būt tikai — atkārtojot jau teikto — sabiedrības iz-
glītošana visos līmeņos. Sākot ar skolu, kur tiek 
radīta sociāla norma: būt sabiedriski un politiski 
aktīviem ir labi un slavējami. Šādi audzināti cil-
vēki radīs pieprasījumu gan pēc mūsdienīgas po-
litikas, gan pēc sociāli aktīvas literatūras. Bet šo 
audzināšanu neveiks nedz politiķi, nedz rakst-
nieki. Ar to jānodarbojas tiem sabiedrības locek-
ļiem, kuri atbild par izglītību visdažādākajos lī-
meņos. Otra sfēra, kura var ja ne būtiski uzlabot 
situāciju, tad nepieļaut pasliktināšanos, ir masu 
informācijas līdzekļi.

K. D. Un skolā varētu sākt no tā, ka mainītu at-
tieksmi pret špikošanu. Pie mums to uzskata par 
piedodamu grēciņu. Zviedrijas skolā tas ir gandrīz 
vai smagākais pārkāpums, jo tas ir netaisnīgi pret 
visiem klasesbiedriem, kuri strādā godīgi. Ê

diskusijadiskusija Taisnīgums ir sakārtojošs Taisnīgums ir sakārtojošs 
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Vairāku gadsimtu garumā Latvijas muižās, 
kurās valdīja diezgan piezemēta lauku dzīves 
un muižu saimniecības vadīšanas rūpju gaisot-
ne, tika gādāts arī par apkārtējās dzīves estētiku 
un izglītošanos. Tāpēc Latvijas muižu bibliotē-
ku vēsture atver durvis uz kādu maz zināmu un 
aizmirstu pasauli, kurā kopā savijas muižnieku 
dzimtu vēsture un laikabiedru interese par lite-
ratūru, mākslu un zinātni. Daži privātbibliotēku 
katalogi, kas saglabājušies līdz mūsdienām, un 
arī muižu grāmatu īpašumzīmes ir kļuvušas par 
nozīmīgiem un daiļrunīgiem vēstures avotiem.

Latvijas muižu bibliotēku izcelsme atšķirībā 
no pilsētu un klosteru grāmatu krātuvēm nav 
saistāma ar viduslaikiem. Lai gan to vēsture ir 
daudz jaunāka, muižu bibliotēku rašanās un at-
tīstība, lietojot literatūrvēsturnieka Jurija Lot-
mana (1922—1993) apzīmējumu, ir salīdzināma 
ar kultūras sprādzienu. 18. gs. Baltijas1  vācu aris-
tokrāti arvien biežāk muižās cēla greznus kun-
gu namus, kuru iekārtojumā centās atspoguļot 
laikmeta un savu personīgo gaumi. Jaunajās rezi-
dencēs vienmēr atvēlēja vietu bibliotēkai, un tajā 
līdzās grāmatām parasti atradās arī muižas īpaš-
nieka privātais arhīvs, kur glabāja ar zemes īpa-
šuma un dzimtas vēsturi saistītus dokumentus. 
Muižu bibliotēku kolekcijas liecina par to īpaš-
nieku ikdienu, lasīšanas kultūru un gaumi. 

Apgaismības idejas, kas nāca no Berlīnes, Pa-
rīzes, Kēnigsbergas un Pēterburgas, Baltijā izrai-
sīja agrāk nepazītu interesi par rakstīto vārdu un 

lasīšanas tradīciju maiņu, izdoto grāmatu skaita 
strauju palielināšanos. Lauku muižnieku vidē ra-
dās tieksme pēc dzīves stila, kas izpaustos ne tikai 
laikmetīgā arhitektūrā, bet arī kārtas statusam at-
bilstošā izglītības — vismaz erudīcijas — līmenī. 
Muižnieku interese par klasisko literatūru, vēs-
turi, jurisprudenci un ekonomiku atspoguļojas 
apgaismības laikmetā veidoto muižu bibliotēku 
saturā. Tādējādi tika veicinātas pārdomas par fi-
lozofijas un ētikas jautājumiem, 19. gadsimta sā-
kumā sagatavojot ceļu dzimtbūšanas atcelšanai 
Baltijā. Līdzās senajām enciklopēdiska rakstura 
grāmatām un unikāliem zinātniskajiem izdevu-
miem, par kuru esamību šodien liecina vairs ti-
kai bibliotēku katalogi, muižu bibliotēkās arvien 
nozīmīgāku vietu ieņēma arī laikraksti, kalendā-
ri, dzeja, romāni un ceļojumu literatūra. 

Izcilas un retas grāmatas muižas kungu mājas 
ozolkoka grāmatskapjos sākotnēji nokļuva ne-
lielā skaitā un bija saimnieka īpašs lepnums. Lai 
apgalvotu, ka tā bija modes lieta vai izglītota un 
turīga pilsoņa nepieciešamība, kas piederējās pie 
augstākās sabiedrības labā toņa, katrs tāds gadī-
jums būtu aplūkojams atsevišķi. To iespējams iz-
darīt tikai dažkārt, ja ir saglabājušies katalogi un 
grāmatu saraksti, kā arī grāmatu oriģinālie iesē-
jumi un tajos atstātie piederības ieraksti, etiķetes, 
zīmogi un ekslibri — pagātnes zīmes, kas, gluži kā 
senas un vērtīgas rotaslietas, liecina par laiku, kad 
Vidzemes un Kurzemes muižās vēl valdīja miers 
un pārliecība par viduslaiku Livonijā iedibinātās 
dzīves kārtības mūžīgo un dabisko turpināšanos.

Bibliotēku veidotāji
Bibliotēku un citu kolekciju veidošana Balti-

jas muižās lielā mērā balstījās ārzemju ceļojumos 
noskatītu paraugu kopēšanā un ilga vairāku pa-
audžu garumā, dzimtas pārstāvjiem secīgi vācot 
un kārtojot tematiskās grāmatu kolekcijas, vai 
arī piepildot viena cilvēka vēlēšanos, kam nebija 
saiknes ar senāku dzimtas tradīciju.

Katvaru muižas īpašnieks brīvkungs, izglīto-
tais mākslas pazinējs un mākslas darbu kolekcio-
nārs Frīdrihs Reinholds fon Bergs (1736—1809) 
bija plašas mākslas literatūras bibliotēkas īpaš-
nieks, kuras krājums bija veidots Romas ceļoju-
ma laikā atbilstoši novērotajam Itālijas publis-
kajās un privātbibliotēkās. 18. gs. vidū Liepupes 
muižā tieslietu aprindās pazīstamais muižnieks 
Johans Gothards fon Meks (1731—1779) izvei-
doja vērtīgu jurisprudences bibliotēku, ko pēc 
viņa nāves mantoja vecākais dēls apgaismotājs, 
Rīgas sabiedrībai pazīstamais Frīdrihs fon Meks 
(1769—1794), kurš papildināja krājumu ar jaunā-
ko literatūru dažādās zinātņu nozarēs, ko atve-
da no studijām Jēnā un Kēnigsbergā. Zīmīgi, ka 
Liepupes muižas bibliotēkā, izmantojot draudzī-
bu ar muižas mantinieku Frīdrihu, dažkārt uztu-
rējās vietējās draudzes mācītāja Johana Kristiana 
Klēmana (1745—1805) bērnu mājskolotājs Gar-
lībs Helvigs Merķelis (1769—1850), kurš savās at-

miņās atzinis, ka laiks kopā ar Frīdrihu fon Meku 
Liepupē atstājis lielu ietekmi uz viņa turpmāko 
filozofiskās domas attīstību un iekļaušanos aka-
dēmiskās sabiedrības apritē. 

Savukārt Bauņu muižā 18. gs. otrajā pusē saim-
niekoja grāfs Jakobs Johans fon Zīverss (1731—
1808), kurš, būdams aizrautīgs dārzkopis un sa-
biedriski aktīvs cilvēks, izveidoja īpaši izmeklētu 
un plašā apkārtnē apbrīnotu bibliotēku. Tās krā-
jumā atradās Eiropā pazīstamākie vācu, angļu un 
franču darbi par dārza mākslu un ainavām, kas 
uzskatāmi apliecināja muižas īpašnieka ārzemēs 
iegūtās zināšanas. 

Gadījās, ka, trūkstot dziļākai izpratnei un iz-
glītībai, muižnieka vēlme būt modernam un pro-
gresīvam robežojās ar komiskumu un teatralitāti. 
Kā spilgtākais piemērs te minams Frīdrihs Her-
mans fon Ferzens (1740—1798) Vecsalacas mui-
žā, kurš dzīves laikā izveidoja apjomīgas visda-
žādāko priekšmetu kolekcijas, to skaitā bagātu 
bibliotēku, par kuru Bīriņu muižas grāfa Ludviga 
Augusta Mellīna (1754—1835) mājskolotāja Joha-
na Vilhelma Krauzes (1757—1828) atmiņās atro-
damas norādes, ka iespaidīgo grāmatu krājumu 
klājusi bieza jo bieza putekļu kārta.

18. gs. daudzi Vidzemes muižu bibliotēku īpaš-
nieki pasūtīja un pirka grāmatas pie grāmattirgo-
tājiem vai izdevējiem lielākajā Vidzemes pilsētā 
Rīgā, tomēr piegāde noritēja lēni, un saņemtie 

eksemplāri bija dārgi. Iespējams, tāpēc paralēli 
Vidzemes laukos darbojās vairāki grāmatu izpla-
tīšanas tīkli un nelielas privātas mājas spiestuves, 
kas galvenokārt sagatavoja un izplatīja reliģiska 
un saimnieciska satura darbus.

Nepieciešamība racionāli vadīt muižas ekono-
miskos procesus pieprasīja nepārtrauktu izglī-
tošanos. 18. gs. pirmajā pusē dominēja reliģiska 
satura darbu izplatība, savukārt otrajā pusē Vid-
zemē kļuva populāras dažādas ekonomikas ro-
kasgrāmatas, kas tika izdotas Rīgā vai Tērbatā, 
vai arī ievestas no ārzemēm un izplatītas lauku 
muižās, lai sekmētu muižnieka izpratni par lauk-
saimniecību, amatniecību un tirdzniecību. Vis-
beidzot, bibliotēkas grāmatu krājumu īpaši pras-
mīgi pielietoja jaunās paaudzes audzināšanā. 

Garīgo vērtību summa
Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas aristokrāti-

ju 18. un 19. gadsimtā saistīja ikdienā nemanāms, 
taču sazarots un noturīgs attiecību tīklojums. Tā 
pamatā bija gan muižnieku dzimtu savstarpējās 
radniecības saites, gan piederība kopējai vācu 
valodas kultūrtelpai un laikmetam raksturīgā 
piesaiste dažādām «vispārnoderīgām» izglītības 
un kultūras progresu veicinošām biedrībām, ie-
skaitot noslēpumaino brīvmūrniecību. Tā bija 
labvēlīga vide apgaismības laikmeta humānisma 
ideju izplatībai, turklāt gandrīz divsimt gadus šī 
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attiecību sistēma pasargāja Baltijas provinces no 
Krievijas impērijas politikas dažkārt vētrainajiem 
pagriezieniem.2 Personiskajiem kontaktu un do-
mubiedru tīkliem bija liela nozīme arī mākslas 
darbu un zinātnes priekšmetu kolekciju tapšanā, 
savukārt grāmatu kolekcija bija muižnieka iden-
titātes apliecinājums, jo to veidoja, subjektīvi un 
radoši atlasot bibliotēkai nepieciešamos krājuma 
eksemplārus, pārdomājot arī interjera priekšme-
tu izvēli un aplēšot izvēlēto grāmatu izvietošanai 
nepieciešamo kvadrātmetru skaitu. Sava nozīme 
bija arī tīksmei par grāmatu zeltītajām muguri-
ņām un to radīto estētisko baudījumu. Bibliotēka 
it kā iemiesoja īpašnieka dzimtas pārstāvju garī-
go vērtību summu, bija lasīšanas kultūras tradī-
ciju uzturētāja un grāmatu dāvināšanas rituālu 
atspoguļotāja. Grāmata bija arī politisko uzskatu 
paušanas tribīne, bibliotēkas īpašniekam atļaujo-
ties brīvi glabāt, lasīt un izmantot iespieddarbus, 
kas publiskajā telpā bija aizliegti. 

Bibliotēku veidotāji savas kolekcijas papildi-
nāja galvenokārt pilsētu grāmatu veikalos un 
antikvariātos, kā arī, izrakstot grāmatas ar pas-
ta sūtījumu starpniecību vai apmeklējot izsoles 
un dažādos veidos izmantojot personīgos saka-
rus, lai iegūtu kāroto iespieddarba savā kolekcijā. 
Ja kāds no minētajiem grāmatu iegūšanas ceļiem 
bija nesis augļus, atlikušo laiku bibliofils varēja 
pavadīt pārdomās par iegūtajiem vai izlasītajiem 
eksemplāriem, piezīmes rakstot speciālos lasīša-
nas piezīmju albumos, dienasgrāmatās vai turpat 
iespieddarbu lappusēs. 

Starp īsteniem bibliofiliem Latvijas muižās 
bieži sastopamas neparastas un interesantas per-
sonības — vēstures pētnieki, filozofi, zemkopji, 
tirgotāji, mākslinieki, romantiķi, brīvmūrnieki, 

valsts amatpersonas, rakstnieki, mūziķi, piētisti 
u. c. Patiesam grāmatu krājējam muižas biblio-
tēka ar īpaši iekārtotu vai pielāgotu telpu bija 
patvērums dzīvei ārpus laika un telpas, zināmā 
mērā aizmiršanās paradīze, neatkarīgi no viņa 
darbiem un plāniem. 

Ietekmes loki
19. un 20. gs. mijā Baltijas muižu bibliotēku 

vēsture spilgti atklāj muižas ļaužu iespējas un va-
jadzību lasīt, kā arī uzkrāt lasāmvielu. Daudzās 
muižās kalpotāji (algots darbaspēks, kas reti pa-
meta muižu) bija potenciāla grāmatu krājumu 
īpašnieku sabiedrības daļa. Parasti muižas īpaš-
niekiem, tātad aristokrātijai, piedēvētā bibliofila 
daba pārņēma arī šo ļaužu prātus, jo lielākā daļa 
no viņiem bija skoloti, saņēma labas algas, lasīja 
laikrakstus un grāmatas, kā arī bija aktīvi sabied-
risko biedrību biedri un apmeklētāji. 

Reizēm kalpotājiem bija atļauts iekļūt muiž-
nieka privātbibliotēkas krātuvē un saņemt lasīša-
nai kādu pērno laikrakstu, beletristikas vai pus-
beletristikas gabalu. Tomēr tie bija reti gadījumi, 
jo vairums bibliofilu, tāpat kā pastmarku krājēju 
un kaktusu audzētāju, nebija atsaucīgi dalīties ar 
saviem grāmatu eksemplāriem. 

Retāki bija gadījumi, kad muižnieku privāt-
bibliotēkas bija brīvi pieejamas un kādam no 
kalpotājiem pat bija uzticēta atbildība par grā-
matu krājumu, visbiežāk par grāmatu un laik-
rakstu daļu latviešu valodā. Šādos brīžos kal-
potāja prātu dziļi ietekmēja redzētais, bet 
zemapziņā nostiprinājās dziņa censties sakrāt 
ko līdzīgu — atvēlēt brīvo naudu un laiku grā-
matām, veidojot savu personīgo bibliotēku. Pre-
tēji ierastajiem stereotipiem par muižas darba-
spēka apspiešanu arī muižas kalpotājiem bija 
brīvi ļauts sapņot par iespēju izglītoties un dzī-
vē sasniegt ko vairāk.

Raksturojot Latvijas muižu bibliotēku vēstu-
ri, nevar aizmirst, ka tikai ar 20. gadsimta sāku-
mu pakāpeniski mainījās gadsimtiem iedibinātā 
sociālā kārtība, kuras ietvaros muižas un pagas-
ta cilvēku ikdienas dzīve noritēja šķirti. Muižu 
bibliotēkas veidoja atbilstoši īpašnieku gaumei 
un interesēm, un to ietekmes loks nepārsnie-
dza lauku iedzīvotāju izglītotās, proti, muižnie-
ku un mācītāju aprindas. Zemnieku vidi biblio-
tēkas esamība muižā varēja ietekmēt tikai netieši, 
izmainot tās īpašnieka un citu lasītāju uzskatus.

20. gadsimta pirmajā pusē, sabiedrībai strauji 
modernizējoties un pievēršoties citām, «praktis-
kām» lietām, muižu bibliotēku krājumi, it īpaši to 
senākā daļa, bieži iegūla bēniņos vai tika pārdota. 

Latvijas muižu bibliotēku vēsture Latvijas his-
toriogrāfijā līdz šim nav speciāli pētīta. Vidze-
mes muižu bibliotēku kultūras mantojuma izpē-
te sniegs iespēju iekļaut zinātniskajā apritē jaunu 
informāciju par muižu bibliotēku kolekcijām kā 
kultūras mantojuma sastāvdaļu un unikālu vēs-
tures avotu grupu. Apzinot Vidzemes muižu 

bibliotēku kultūras mantojumu, šobrīd identifi-
cētas grāmatas no Bauņu (īpašnieki fon Zīversi, 
fon Ginceli), Bīriņu (fon Mengdeni, grāfs Ludvigs 
Augusts Mellīns, fon Pistolkorsi), Braslavas (fon 
Ceimerni-Lindenstjerni), Cēsu Jaunās pils (fon 
Zīversi), Dikļu (fon Volfi), Liepupes (fon Zengeri), 
Lizdēnu (fon Loudoni), Mazstraupes (fon Meien-
dorfi) un Vidrižu (fon Budbergi) muižas biblio-
tēkas. 

Lasītājs un lasīšana
18. gadsimta pirmajā pusē, veicinot grāmatu 

lasīšanu zemnieku vidū, muižnieki nelielas bib-
liotēkas veidoja arī muižu skolās, kurām grāma-
tas piegādāja bez maksas, piemēram, Valmier-
muižā. Gadsimta beigās, galvenokārt lielajās 
pilsētās, Baltijā līdzās patriciešu un mācītāju 
apjomīgajām privātbibliotēkām dibināja lasām-
bibliotēkas, lasīšanas biedrības un literātu klu-
bus, kuru aktīvi dalībnieki vai biedri bija arī lau-
ku muižu bibliotēku mantinieki vai to veidotāji. 
Atsevišķās lasīšanas biedrībās un literātu klu-
bos liela ietekme bija brīvmūrniekiem, kuri iz-
platīja apgaismības laikmeta vēsmas no Anglijas, 
Krievijas un vācu zemēm, radot iespēju  biedrī-
bu un klubu bibliotēkās nonākt jaunākajai Eiro-
pā izplatītajai lasāmvielai.

Atšķirībā no uzskata, ka Eiropā muižu biblio-
tēkas praktiski neietekmēja t. s. lasīšanas revo-
lūciju, Vidzemes muižās tomēr vērojama mērķ-
tiecīga sabiedrības iepazīstināšana ar vērtībām 
un ietekmi, ko sniedz iespēja lasīt un pārvaldīt 
informāciju. Te jāmin Liepupes muižas biblio-
tēkas grāmatās skolotais pavāra dēls Gothards 
Johansons (1776—?), kurš prata vairākas svešva-
lodas un vēlāk, dzīvodams Mujānu muižā, bija 
saglabājis iespēju regulāri iepazīties ar laikrak-
stos publicētajām ziņām, kā rezultātā 1802. gada 
oktobrī kļuva par vienu no Latvijas vēsturē zi-
nāmajiem Kauguru nemieru vadoņiem. 

Muižas bibliotēkas lasītāju sabiedrības por-
tretu 18. un 19.  gs. mijā parasti veidoja muiž-
nieka ģimene, birģeļi (lielākoties pilsētnieki 
— amatnieki un sīktirgotāji) , mācītāji, arī inteli-
ģenti — mājskolotāji, t. s. literāti, kam nebija ne-
kustamā īpašuma un kas iztiku pelnīja ar garī-
gu darbu, ārsti, aptiekāri, skolotāji, ierēdņi un 
dažādu izcelsmju (galvenokārt latviešu, igauņu, 
krievu, vācu, vācbaltiešu u. c.) muižas ļaudis. 

19. gs. lasīšanas kultūrā sākās jauna ēra. Lasī-
šanas prakse vairs neaprobežojās tikai ar izre-
dzēto, izglītoto laikabiedru pasauli, bet aptvēra 
arī citus sabiedrības slāņus, un lasīšanas motīvi 
saistījās ne tikai ar reliģiozitātes apliecinājumu 
vai praktisku interesi. Pateicoties beletristikai, 
kas tika izdota lielās tirāžās, lasīšana no elitā-
ras nodarbes kļuva par saviesīgu un izklaidējo-
šu laika pavadīšanas veidu. Intensīvās lasīšanas 
dominanti, kad lasītāju rīcībā bija ierobežots 
grāmatu skaits, ko viņi vairākkārt lasīja un pār-
lasīja, atcerējās un pārstāstīja, iemācījās no gal-

vas, pakāpeniski nomainīja ekstensīvā — laiks, 
kad lasītājiem grāmatas kļuva plaši pieejamas 
un tās lasīja ātri un alkatīgi, arī naktīs. 

Apliecinājums šīm pārmaiņām atspoguļojās 
arī pašu muižnieku iespaidīgajā atbalstā muižas 
ļaudīm brīvi pieejamu bibliotēku veidošanai un 
dažādu biedrību grāmatu krājumu iekārtošanai 
pagastos. Šāda mecenātisma mērķis bija vēlme 
izglītot muižas kalpotājus un zemniekus, pieze-
mējot krogu apmeklēšanas vajadzību un izklai-
des prieku vietā piedāvājot prātam un garam 
lietderīgākas nodarbes. Tomēr visbiežāk muiž-
nieki saviem ļaudīm lasīšanai muižā abonēja 
vienu vai divus laikrakstus. Valdīja uzskats, ka 
tie, kas lasa laikrakstus, ir tiešā saziņā ar visu pa-
sauli un ātri iegūst ziņas par jaunākajiem noti-
kumiem un jaunievedumiem. 19. un 20. gs. mijā 
plaši izplatīta lasāmviela muižas kalpotāju vidū 
bija tieši laikraksti un dažādas laika kavēkļa grā-
matas. 

Pakāpeniski lasītāju publika kļuva arvien pra-
sīgāka, priekšroku dodot tādai literatūrai, kas 
atbilda privātajām, sabiedriskajām, intelektuā-
lajām un emocionālajām vajadzībām, par spī-
ti uzskatam, ka laukos darba cilvēkam nebija 
brīva laika lasīšanai. Prasīgākās lasītājas muižās 
bija sievietes, kuras lasīšanu izmantoja kā pa-
tīkamu un aizraujošu laika kavēkli, nereti tam 
iekārtojot romantiskus stūrīšus kādā no dzīvo-
jamās ēkas klusākajām istabām vai īpaši izbūvē-
tiem tornīšiem.

Muižu bibliotēku kolekcijās arvien biežāk 
rindojās grāmatas, kuru izdošanai bija izman-
toti kvalitatīvi materiāli un teicama tipogrāfijas 
tehnika, uzrunāja pārdomātas ilustrācijas, grā-
matu rotājumi un iesējums. Blakus tam muižu 
bibliotēkās joprojām izplatīta bija iespieddarbu 
iesiešana pie grāmatu sējējiem, kuri sējumiem 
piešķīra īpašas, tikai konkrētai bibliotēkai rak-
sturīgas pazīmes un norādes. Muižu bibliotēku 
vēsturiskie iesējumi raksturo to īpašnieka pa-
saules uzskatus, lasīšanas paradumus, sociālo 
stāvokli un noteiktu katra laikmeta kultūrtelpu.

Iznīcināšana un saglabāšana 
Īsajos destruktīvās «sajūsmas» brīžos 1905. 

gadā, Pirmā pasaules kara laikā (1914—1918), Lat-
vijas Neatkarības karā (1918—1920) un agrārās 
reformas (1920—1937) rezultātā cieta liels skaits 
Latvijas muižu, nolemjot aizmirstībai, pārvieto-
šanai vai pazušanai tajās uzkrātās kultūras vērtī-
bas, arī bibliotēkas. 

Muižu bibliotēku vēsturē pienāca laiks, kad to 
īpašnieki, lai glābtu dzīvību, pameta savas dzī-
ves lolojumu likteņa varā. Muižu bibliotēkas, 
daudzas senākas par cilvēka mūžu, pēc revo-
lūcijām, kariem, zemes reformām un varu mai-
ņām katra savā laikā gaidīja «piespriestā» soda 
izpildi... Tas nozīmēja — tikt aizvestai, izvazātai, 
apzagtai, saglābtai, nokļūstot citās krātuvēs, sa-
pūdētai, saskaldītai, saplēstai un nodedzinātai,  
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Cilvēks ar sešu gadu pagastskolas izglītību un 
astoņiem tūkstošiem grāmatu dzīvokļa grāmat-
plauktos. Abi šie fakti atklāj padomju okupāci-
jas periodā atzītā un slavinātā, bet mūsdienās 
publiski reti pieminētā rakstnieka, kritiķa un 
literatūrzinātnieka Andreja Upīša (1877—1970) 
paradoksālo būtību. 

Būdams autodidakts, rakstnieks mūža garu-
mā kolekcionē latviešu un ārzemju autoru dar-
bus, sistemātiski kultivē ievērojamu mājas bib-
liotēku, kuras apjoms būtu vēl lielāks, ja Upīts 
to divreiz nezaudētu abu pasaules karu laikā. 
Garajā mūžā grāmatu kolekcija aptvērusi hro-
noloģiski plašus apvāršņus, sākot ar Jāņa Poru-
ka stāstiem, beidzot ar Imanta Ziedoņa Motocik-
lu un Kurzemīti, un Regīnas Ezeras īsprozu, taču 
mūža ilgums iezīmē arī pārgalvīgus līkločus un 
pretrunīgu rīcību. Andreja Upīša neērtā un sa-
režģītā personība liek vaicāt — kas īsti veidojis 
viņa uzskatus un īpatnējo literatūrkritisko gau-
mi?

Marksistiskā literatūras kritika
Visai grūti precizēt laiku, kad tieši Andrejs 

Upīts iepazīstas ar konkrētiem marksistiskās 
kritikas pētījumiem, taču klasiski par lūzuma 
punktu tiek uzskatīts 1906.—1907. gads. Atšķi-
rībā no saviem laikabiedriem (Linarda Laicena, 
Kārļa Skalbes, Jāņa Akuratera, Raiņa u. c.) Upīts 

kā dalībnieks nav iesaistīts 1905. gada revolūci-
jas notikumos. Lai arī vairāki pēc tam vajātie un 
represētie autori ir viņa vienaudži vai pat jau-
nāki par Upīti, rakstnieka dzīves uztveri funda-
mentāli maina lūkošanās uz revolūcijas sekām 
«no malas».

Viņa marksistiskās literatūras kritikas izvērtē-
šanu tomēr sarežģī vairāki apstākļi. Galvenokārt 
— pusgadsimtu ilgušais padomju ideoloģijas uz-
slāņojums un tā raisītās negatīvās konotācijas, 
kas traucē marksistisko kritiku uztvert apoli-
tiskā nozīmē. Nereti arī paša autora retorika ir 
tendencioza un ārkārtīgi subjektīva. 

Upīša uzskati gan literatūras kritikā, gan li-
teratūras vēsturē veidojušies gandrīz vai iden-
ti ietekmīgā ungāru izcelsmes literatūrvēstur-
nieka Ģērga Lukāča (György Lukács, 1885—1971) 
uzskatiem. Abas personības vieno dzīves laiks, 
laikmeta ģeopolitiskā situācija, politiskā pārlie-
cība (no tās izrietošie apcietinājumi Pirmā pa-
saules kara izskaņā), arīdzan darbi: abi sarak-
sta apceres par romāna vēsturi un teoriju, tiecas 
teorētiski pamatot marksistiski tendētas litera-
tūras attīstību utt. Terijs Īgltons apraksta Lukā-
ča konfliktu ar Bertoldu Brehtu, kurā izkristali-
zējas vairākas Upītim identiskas atziņas. Lukāčs 
«fetišizē vienu vēsturiski nosacītu literāru for-
mu (19. gs. reālisma prozu) un pēc tam dogma-
tiski pieprasa, ka visai pārējai mākslai ir jāseko 
šai paradigmai». Lukāčs arīdzan «jūt aizdomas 
pret modernistiskiem paņēmieniem, saukdams 
tos par dekadentiskiem.»1

Rakstnieks ir recenzējis Lukāča populārā-
ko monogrāfiju Romāna teorija (The Theory of the 
Novel, 1920), kuru vērtējis visai kritiski, uzsve-
rot raksturīga parauga analīžu trūkumu un pār-
lieko operēšanu ar «ekstraktām prātnieciskām 
definīcijām». Vienlaikus Upīts simpatizē autora 
virzītajai idejai par individuāla varoņa arvien 
mazāku nozīmību jaunākajā romānā. Saistoša 
ir Lukāča ideja par moderno romānu kā die-
vu pamestas pasaules epopeju, romāna varoni 
kā dēmonisku būtni, kura kristīgās ticības pa-
grimšanas laikā meklē atziņas un dzīves nozīmi 
starp līdzīgi izolētiem indivīdiem. Šādai kon-
strukcijai atbilst virkne Upīša darbu, jo sevišķi 
agrīnais romāns Jauni avoti (1909), kurā parādī-
tais «juku laikmets» — 19. gs. nogale kā revolūci-
jas priekšvakars, iepriekšējo autoritāšu nozīmes 
zaudēšana, to skaitā arī ateisma ideja — brīniš-
ķīgi sabalsojas ar vēlākajām marksistiskās kriti-
kas nostādnēm.

Vienlaikus ar Lukāča pētījumu tiek publicēts 
apjomīgais darbs Proletāriskā māksla (1920), kurā 
Upīts cenšas pamatot revolucionārās literatūras 
nepieciešamību un pat provizoriskus tās attīs-
tības līmeņus, sīki analizējot katru literatūras 
žanru. Rakstnieks sevi pozicionē kā «sabiedris-
ko reālistu» un tiecas sintezēt jaunās sociālisma 
idejas ar klasiskām mākslinieciskām vērtībām. 
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samaltai makulatūrā un... pilnībā pazudinātai 
vai vismaz daļēji saglābtai. Stāsti par to likte-
ņiem ir dažādi un pārsteidzoši. Sējumi — grem-
dēti upēs, to lapas ar skaistiem zīmējumiem iz-
mētātas pa lielceļiem, to bezvāku kailās miesas 
pārdotas vai izlietotas kā kurināmais, atstātas 
uzburbt mitros pagrabos, noliktas šķūnīšos lā-
dēs, izmantotas salmu vietā zirgu staļļos, sa-
slēptas bēniņos ar putnu mēsliem, nonākuši 
īpašās krātuvēs, gaidot lēmumu par nākamo lik-
teņa pagriezienu, un tomēr daudzi izdzīvojuši. 

Bīriņu muižā 1917.  gada rudenī pēc Rīgas 
krišanas, Krievijas 12.  armijas daļām atkāpjo-
ties, kareivji sadedzināja visu pils bibliotēku, 
kur nebūtībā pazuda 1485. gadā Strasburgā ie-
spiestā Bībele (inkunābula), Igaunijā strādājošā 
vācu luterāņu mācītāja Kristiāna Kelha (1657—
1710) Rēvelē (Tallinā) 1695. gadā iespiestā dar-
ba Liefländische Historia, oder kurtze Beschreibung 
der Denkwürdigsten Kriegs- und Friedens-Geschichte 
Esth-, Lief- und Lettlandes bis 1689 (Livonijas vēstu-
re jeb īss Igaunijas, Vidzemes un Latvijas nozīmīgāko 
kara un miera notikumu apraksts līdz 1689. gadam) 
pieci sējumi un daudzi citi vērtīgi grāmatu kul-
tūras un muižas dzimtu vēstures pieminekļi. 

Pirmā pasaules kara laikā cieta arī Ungurmui-
žas bibliotēka. Tās biezākos un smagākos sēju-
mus kareivji izmantoja uzlikšanai uz kāpņu pa-
kāpieniem, lai kareivji varētu uzjāt ar zirgiem 
otrajā stāvā, bet pāri palikušos eksemplārus iz-
svieda ārā pa logiem, kur tie veidoja iespaidī-
gu kalnu. Vēlāk grāmatu īpašnieki daļēji ar zāli 
cauraugušos sējumus centās glābt, bet tas bija 
praktiski neiespējami. 

1919. un 1920. gadā muižu bijušo ēku ejās un 
koridoros ierasts skats bija guloši bibliotēkas 
folianti, sadauzītas skulptūras, saplosītas glez-
nas un salauztas mēbeles, kas bija izmētātas pla-
šā apkārtnē, bet atstātie zirgu mēsli izplatīja ne-
ciešamu kūts smaku. Bieži vien tas bija dažādu 
varu kareivju un vietējo ļaužu kopīgi pastrādāts 
posta darbs. 

Pēc 1920. gada agrārās reformas bijušajās 
muižas kungu mājās, piemēram, Aderkašu 
muižā, kurās vairs nedzīvoja atsavinātā objek-
ta īpašnieki, visgaišākajās telpās bieži iekārto-
ja publiski pieejamas bibliotēkas un lasītavas. 
To krājumu sākotnēji veidoja kādreizējo mui-
žas bibliotēku grāmatas. Pašvaldību ierēdņi 
gan bieži atzina, ka tajā ir maz derīgu eksem-
plāru, līdz ar to neviļus pasludinot pavisam 
neizmantojamās bibliotēkas daļas neizbēgamo 
likteni. 

Pirmā pasaules kara laikā lielinieku rekvizē-
tie, konfiscētie un vēlāk, 1919. un 1920. gadā, 
arī paglābtie muižu bibliotēku krājumi gulēja 
kaudzēs speciāli iekārtotās telpās, kur galve-
nais uzdevums bija tās klasificēt un savest kār-
tībā. Lielos grāmatu kalnus mēdza pārvietot ci-
tur, diemžēl nesaudzējot dārgos sējumus. Tomēr 
kopumā Latvijas Republikas valdības pārstāvji 

centās ar pietāti izturēties pret grāmatu īpašnie-
kiem.

Atgūšanās 
Aizmirstībā ietītās muižu bibliotēku kultūras 

veidošanās tradīcijas, kas īpaši uzplauka apgais-
mības laikmeta norietā un pilnībā nostiprinājās 
19. gs., Latvijā maz pētītas un pacietīgi gaida iz-
zināšanu. Pieklusušās liecības par aristokrātiem, 
kuru vidū bija Baltijas un pat Eiropas mērogā 
unikālas personības, un par Latviju atstājušo 
dzimtu vēsturi un kultūru nereti sniedz neatka-
rīgu un objektīvu apliecinājumu notikumiem, 
kam piemīt plašāka nozīme Latvijas un Eiropas 
vēstures kontekstā.

Muižu kultūras vērtībām, kas kādreiz bija gla-
bājušās nīstajos muižnieku namos, tautas vēstu-
riskā atmiņa pati piešķīrusi juridiski neformu-
lētu aizsardzību, arvien biežāk muižu vēstures 
liecības uzskatot par nepārprotamu Latvijas 
valsts kultūras mantojuma bagātību. 

Daudzi sējumi, kas glabā liecības par cilvēku 
likteņiem vairākās paaudzēs, pavadījuši ilgus 
garīgās pamestības gadus, tomēr saglābuši pa-
gātnes pieredzi, pacietīgi uzkrājuši savus zelta 
putekļus, lai no jauna atklātu vēstures notiku-
mus. Sējumu pilni plaukti ar grāmatām ādas vā-
kos un apsūbējušiem rotājumiem pieder estētis-
ki piepildītai pagājībai un vienlaikus nezūdošai 
vēsturei. Savukārt daudzi no jauna iesieti un ci-
tādi «uzlaboti» muižu bibliotēku sējumi ir zau-
dējuši svarīgus datus, un tiem uz visiem laikiem 
atņemta to identitāte. 

Muižu bibliotēku izpēte vienlaikus dod ie-
spējas pētīt grāmatniecības attīstību, lasīšanas 
kultūru, ikdienas paradumus, izglītības vietu 
un lomu daudzu cilvēku dzīvē Latvijas laukos 
vairāku gadsimtu garumā. Šis kultūras manto-
jums atspoguļo dažādu sabiedrības slāņu saik-
ni ar sava laika tradīcijām Baltijas kultūras telpā 
— bibliotēku veidošanas tradīcijas un lasīšanas 
prakse muižās ir sabiedrības garīgās dzīves daļa, 
ko dažādos laikmetos ietekmēja būtiskas pār-
maiņas sabiedrībā un cilvēku savstarpējās attie-
cībās.

Laikmets, kad sabiedrības elite radīja neat-
kārtojamas kultūras vērtības, arī grāmatu krā-
jumus, ir pagājis. Mūsdienas vairāk pieprasa 
kultūras vērtību sajaukšanos un izlīdzināšanos. 
Muižu bibliotēkās iekonservētā laika plūsma 
grāmatu veidolā vēl ļauj ielūkoties pasaulē, ku-
ras vērtības salīdzinoši nesen veidoja Eiropas ci-
vilizācijas pamatus. Ê

1 Ar Baltiju šeit domātas kādreizējās Baltijas 
provinces mūsdienu Igaunijas un Latvijas teritorijā, 
izņemot Latgales novadus uz austrumiem no 
Aiviekstes.
2 Skat.: Šveicers, R. Kustība un migrācija: vācu tīkli. 
No: Baltija — jauns skatījums. Rīga: Atēna, 2002. 
139.—152. lpp.
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ideologa Jaņa Jansona raksts Domas par jaunlai-
ku literatūru (1892), no kura Upīts smeļas ideju 
par reālisma kā virziena pārākumu un nepiecie-
šamību. Tomēr reālismu viņš neskata virspusē-
jā un šaurā kontekstā, bet gan rūpīgi seko līdzi 
laikmeta pārmaiņām un to ietekmei uz litera-
tūras attīstību. Aktīvā dalība literatūras kritikā 
rada nepieciešamību veidot literāru almanahu 
Vārds un žurnālu Domas.

20. gs. sākumā Andreju Upīti var uzskatīt par 
latviešu kreiso intelektuāli. Marksisma kritis-
ko skolu viņš apgūst, lasot pārsvarā krievu un 
dažus Rietumu sociāli tendētos autorus, kurus 
min savā 1923. gadā publicētajā autobiogrāfijā 
Rīta cēliens. Konteksta labad noderīgi izcelt trīs 
no paša Upīša minētajiem autoriem — Nikola-
ju Černiševski un Nikolaju Dobroļubovu, arī 
Visarionu Beļinski. Pēdējais bija viens no radi-
kālākajiem 19.  gs. vidus cariskās Krievijas sa-
biedrības kritiķiem, kurš pieprasīja valsts mo-
dernizāciju visās nozarēs, to skaitā literatūras 
modernizāciju.2 Savukārt Černiševskis izvirzīja 
tēzi par to, ka «mākslas galvenais uzdevums ir 
realitātes atspoguļošana»3, 19. gs. 50. gadu otra-

jā pusē arī Dobroļubovs literatūras kritikā bieži 
centies pamatot «demokrātiski reālistiskas» li-
teratūras nepieciešamību. Analoģisku tradīciju 
latviešu literatūrkritikā iedibina Teodors Zei-
ferts, kurš atsevišķi izdala t. s. demokrātiski reā-
listisko literatūru, kurā iekļaujas Blaumanis, da-
ļēji Plūdons un pat Poruks.

Kā šīs teorētiskās nostādnes izpaudās praksē? 
Andrejs Upīts nepieņem romantismu un vairu-
mu modernisma virzienu tādēļ, ka tajos dominē 
individualizēts, iekšēji vērsts pasaules skatījums 
un iracionalitāte, trūkst ārpus vērstā «sabiedris-
kuma», kuru rakstnieks kultivē t. s. sabiedriskajā 
reālismā. Turpmākajos gados ar «dekadentiem» 
autors apzīmē visus romantisma, jaunromantis-
ma pārstāvjus, tādējādi padarīdams sevi par im-
pozantu un odiozu literatūras kritiķi.

Sociālistu varai simpatizējošo literatūru Lat-
vijas valsts dibināšanas laikā pārstāv vairāki 
rakstnieki, starp tiem ir arī absolūti margināli 
piemēri — kā Linarda Laicena miniatūra Politis-
kie karogi (1920), kurā autors deklaratīvi sludina: 
«Latvijas karogam — tam krāsu salikums otrādi 
komponēts: sarkano pušu šķeļ baltais pa vidu. 
(..) bet sarkanais šķēluma necieš un vienoties 
tiecas, laikmeta negaisos plandot.» Tomēr atšķi-
rībā no pārējiem kreisi orientētajiem autoriem 
Upīts daiļliteratūrā nekad neakcentē pretval- 
stiskas idejas. Noveļu krājumā Atkusnī (1919), 
kas vēlāk interpretēts kā «slavas dziesma 1917. 
gada revolūcijām», autors atsevišķās epizodēs 
izteikti kariķē juku laiku. Novelē Pastara die-
na visai būtiska spēlēšanās ar krāsu semanti-
ku — gāztās varas kārtībnieks Griška Kulačkins 
tiek burtiski absorbēts sarkanā pasaulē ne tikai 
haotiskajās ielu ainās, bet arī ģimenes sadzīves 
epizodē: «Mazā Soņa iepinusi matos platu sar-
kanu lenti, Ļena pie viņa vecās zobena maksts 
piesējusi sarkanu kabatas lakatiņu, vēcina to ap 
galvu. (..) Bet astoņus gadus vecais Peķa sarkani 
piepūstiem vaigiem (..)»; noveles finālā gorodo-
voja pakāršanās vieta ir «garš sarkans skurste-
nis ar trim iemūrētiem dzelzs kāpšļiem». Tādē-
jādi novele kļūst par hiperbolizētu revolūcijas 
jūsmotāju karikatūru. Vairākās 1917.—1923. g. 
tapušajās novelēs (Aina Smilga, Nākotne, Skaida 
atvarā, Salauztiem spārniem u. c.) Upīts bieži ar 
skepsi uzlūko Pirmā pasaules kara sekas un uz-
rāda drīzāk negatīvās un drūmās sociālās parā-
dības. Ne velti šie darbi padomju periodā netiek 
atkārtoti izdoti.

Publikācijā Latviešu rakstniecība (1912) Andrejs 
Upīts oponē vulgārmarksistiskai literatūras 
procesa interpretācijai: «Latviešu jaunajiem kri-
tiķiem viena galvenā kļūda, kas varbūt būs pa-
manāma arī šī krājuma (Vārds 1. sējumā — A. K.) 
kritikās. Tā ir — cenšanās apspriestā rakstniecī-
bas darba pozitīvo un negatīvo reducēt vispār-
pazīstamās marksisma formulās, aiz ko kritikas 
patiešām dabū savādu vienmuļības, pat šablona 
nokrāsu. Arī ābecisku marksisma patiesību bie-

ža minēšana nebūt nepaceļ kritikas pievilcību.»4

Nevar apgalvot, ka rakstnieka paaudzes pa-
saules izjūta bijusi vienota, ar Upīti vienā gadā 
dzimušie Jānis Jaunsudrabiņš, Fallijs un Vik-
tors Eglītis uzrāda visdažādākos latviešu pro-
zas kontrastus. Lai arī Upīts un Jaunsudrabiņš 
nāk no trūcīgām zemnieku ģimenēm, skatījums 
uz dzīves un darba ritumu abu darbos ir dia-
metrāli pretējs. Ironiski, bet rakstnieka darbos 
tik bieži meklētais, naturālisma programmā bā-
zētais personības izcelsmes un vides ietekmes 
pamatojums pielietojams paša Upīša biogrāfis-
kajā analīzē. Bērnībā pieredzētais5 trūkums, sa-
dzīviski drūmās epizodes, mātes reliģiozais fa-
nātisms radījis tieši šādu personību, kas vēlāk 
likumsakarīgi kļūst gandrīz par boļševiku varas 
ideāltēlu — ateistiski noskaņotu, ar «pareizu pa-
gātni» un lielā sociālā netaisnīguma apkaroša-
nas pārņemtu. Jāņem vērā arī Upīša ierobežo-
tā izglītība, kuras rezultātā pats rakstnieks bieži 
svārstās starp «ābecisku marksisma patiesību» 
un viedi motivētu kritiku.

Aptvert neaptveramo
Viens no Upīša būtiskākajiem, bet reti aktua-

lizētajiem darbiem ir Pasaules rakstniecības vēs-
ture. Laikā starp 1930. un 1934. gadu tā izdota 
20 burtnīcās un nokomplektēta četros sējumos, 
kuru apjoms sasniedza gandrīz trīs tūkstošus 
lappušu. Grāmatas iespieda Anša Gulbja tipo-
grāfijā Rīgā un drukāja uz augstākās kvalitātes 
glancēta papīra; katrā sējumā ir aptuveni 500—
650 ilustratīvā materiāla vienību ar atsevišķi iz-
ceļamiem izņēmumiem — krāsainiem «mākslas 
pielikumiem».

20. gadu beigās un 30. gadu sākumā Upīts sa-
rakstīja 79 ar literatūru terminoloģiski saistītus 
Latviešu konversācijas vārdnīcas šķirkļus, kuri 
iekļauti arī šajos sējumos. Ilgstošais kopdarbs 
ar literatūrzinātnieku Rūdolfu Egli (1889—1947) 
izvērtās par vienu no veiksmīgākajiem sadarbī-
bas gadījumiem latviešu literatūrzinātnes vēs-
turē. Tik apjomīgs un koncentrēts, kaut arī neiz-
bēgami selektīvs darbs latviešu literatūrzinātnē 
nekad nav ticis atkārtots. Padomju okupācijas 
laikā Pasaules rakstniecības vēsture, tāpat kā Lat-
viešu konversācijas vārdnīca, bija starp tiem iz-
devumiem, par kuriem netika runāts. 

Diemžēl izdevuma faktoloģisko bagātību un 
precizitāti vietumis pārmāc morāli noveco-
jis sistemātiskums. Diezgan problemātisks ir 
rakstnieku māksliniecisko paņēmienu dalījums 
— 20.  gs. latviešu literatūras pirmie 30 gadi ir 
pārdalīti starp «jaunromantisma» un «jaunreā-
lisma» pārstāvjiem. Tas rada vairākas neveiklas 
situācijas, piemēram, jaunromantisma katego-
rijā līdzās Jānim Porukam, Annai Brigaderei un 
Kārlim Skalbem novietots arī Jānis Ezeriņš, Jā-
nis Veselis un Aleksandrs Grīns, pat Jānis Jaun-
sudrabiņš un Haralds Eldgasts. Savukārt Jānis 
Sudrabkalns, kurš veidojis atsevišķus šķirkļus 

par abiem izdevuma autoriem, Upīti ierindo 
starp «jaunreālistiem» — jāpieļauj, tādēļ ka nav 
bijis citas izvēles. Upīša6 mūžīgais spīts reālismu 
pretstatīt jebkuram citam literatūras vai mākslas 
žanram kļūst par fundamentālu rakstnieka lite-
ratūrkritiskās un pētnieciskās darbības problē-
mu.

Nekonsekventā kritika
Līdz 1930. gadam Andrejs Upīts kopumā sa-

raksta ap 350 recenziju vai publicistiska tipa 
rakstu par literatūras procesu, īpaši ražīgs kri-
tikai bijis periods starp 1907. un 1914. gadu. 
Pēc 1940. gada jaunas recenzijas top salīdzinoši 
maz, pārsvarā atkārtoti izdod rakstus, kas ērti 
pielāgojami padomju varas ideoloģizētajam un 
metodiski normētajam literatūras procesam. 
Priekšstats par Upīti kā vienu no nežēlīgākajiem 
kritiķiem latviešu kultūras vēsturē nereti ir mal-
dīgs, tomēr jāpiekrīt, ka aktīvās literārās darbī-
bas laikā rakstnieks vairākkārt pieļauj kliedzo-
šas pretrunas.

1911. gadā recenzijā par Aspazijas Rakstu otro 
izdevumu viņš raksta: «Viņas vārdi, teicieni un 
gleznas lokās un vijās kā liesmainas lentas un 
dzen šermuļus pār kauliem. (..) Aspazijas instru-
mentam ir tik daudz stīgu; visu savu jūtu un sa-
jūsmas bagāto dvēseli viņa uz tā skandinājusi. 
(..) Bet reizēm viņa aizmirst visu, spēlē uz vienas 
vienīgas smalciņas sudraba stīdziņas.» 

Burtiski gada laikā starp Aspaziju un Upīti iz-
vēršas polemika par Jaņa Jansona-Brauna litera-
tūrkritiskās domas nozīmību. Aspazija aizrāda, 
ka Jansona apcere ir pārvērtēta, savukārt Upīts 
Aspaziju nosauc par «nodevēju». Četrdesmit 
gadus vēlāk savā pēdējā romānā Plaisa mākoņos 
(1951) rakstnieks Aspaziju padara par «pavisam 
dīvainu jaunkundzīti» ar «pastrupu degunte-
li, mazlietiņ iešķībām acīm, kas šaudās kā divi 
pelēni, mazlietiņ šļupstošu mēli un balstiņu kā 
sīkai stabulītei, kā vēlīnai, pārdziedājušai lakstī-
galai», kas «čalina tā, ka Pliekšāns vairs vārdu 
nevar pateikt».

Viens no pamanāmākajiem Upīša niķiem ir 
pārlieka un deklaratīva vispārinātu secināju-
mu lietošana — rakstnieks itin bieži sapiņķerējas 
savos spriedumos. No vienas puses, aplūkojot 
konkrētu modernistu literāro artavu, rakstnieks 
galvenokārt novērtē to atzinīgi un uzskata par 
nepieciešamu vietumis aizrādīt kādas māksli-
nieciskas nepilnības; no otras puses — veido-
jot vispārinātus pārskatus par virzieniem un 
strāvojumiem, bieži nonāk līdz tādām abstra-
hētām frāzēm kā «mietpilsoniski salkanais ro-
mantisms» vai «sevi izsmēlušais modernisms». 
Rodas jautājums — kuri ir tie mākslinieciski 
vājie darbi vai netalantīgie autori, pret kuriem 
Upīts šķietami vēršas, ja reiz, aplūkoti atsevišķi, 
tie rada spēcīgas un interesantas latviešu litera-
tūras kopainu?

Par būtisku lūzuma punktu var uzskatīt 1920. 
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gada notikumus, kas acīmredzami maina rakst-
nieka personību. Andrejs Upīts tiek apcietināts 
par piederību komunistu organizācijai, konkrēti 
— propagandistu kolēģijai (ar to domāta rakst-
nieka aktīvā politiskā darbība 1919. gada janvā-
rī—maijā Pētera Stučkas Padomju Latvijā, kad 
viņš strādāja Izglītības komisariāta Mākslas no-
daļā, īslaicīgi bija Strādnieku teātra direktors un 
mākslinieciskais vadītājs). Upīti uzskata par kai-
tīgu Latvijas valstij, viņa lietu nodod valsts kara 
tiesai. 1920. gada aprīlī Upītim draud nāvessods, 
taču lietas apstākļus daļēji mīkstina vairāku kul-
tūras darbinieku (to skaitā rakstnieku) kolektīvs 
iesniegums ar lūgumu apžēlot autoru; tā paša 
gada augustā pēc Satversmes sapulcē pieņem-
tā amnestijas akta viņš tiek atbrīvots no apcie-
tinājuma. Tā laikā sarakstītajās novelēs (kuras 
vēlāk publicētas krājumā Vēju kauja) klātesošais 
skaudrums un eksistenciālie jautājumi nepār-
protami uztverami kā rakstnieka dialogs ar sevi.  
1921. gadā publicē papildināto un pārstrādāto 
Latviešu jaunākās rakstniecības vēsturi divos sē-
jumos, kuru, līdzās Teodora Zeiferta, arīdzan 
Gunta Bereļa darbam, var uzskatīt par pagāju-
šā gadu simteņa spilgtāko viena autora veido-
to literatūras vēsturi. Rakstnieku un strāvojumu 
klasifikācija tajā ir daudz veiksmīgāka par Pasau-
les rakstniecības vēsturē sastopamo — tā ir mer-
kantili sazarota un pakārtota hronoloģijas prin-
cipam, tādējādi ļauj vairākiem ievērojamiem 
rakstniekiem «cirkulēt» dažādu māksliniecisko 
virzienu kontekstā. 

Arī 20. gadu nogales recenziju saturs norāda 
uz autora brieduma pakāpi — ir zudis sākotnē-
jais nesamierināmais maksimālists kritiķis, to-
ties parādījies pietiekami vērīgs, argumentēts 
literatūras pētnieks, kurš spēj pieņemt arī at-
šķirīgu estētiku un citādus konceptus literatūrā. 
Jāpieļauj, ka šīs parādības objektīvās nianses un 
cēloņus veicina arī Upīša kļūšana par materiāli 
nodrošinātu autoru tieši Latvijas brīvvalsts lai-
kā. Romāns Ziemeļa vējš (1921) kļūst par tā laika 
dižpārdokli, un tā ieņēmumi ļauj Upīšu ģimenei 
saviem spēkiem pārbūvēt Pirmā pasaules kara 
laikā nopostīto Skrīveru māju. Autors pievēršas 
rakstniecībai profesionāli, ar turpmāko 20 gadu 
ražīgo literāro darbu nodrošinot sev visnotaļ 
labu iztiku; turklāt 30. gados saņem arī pensiju.

Pasaules rakstniecības vēstures apjomīgajā noda-
ļā par latviešu literatūru sevišķi interesanti ie-
lūkoties to autoru šķirkļos, kuri pēc nepilniem 
10 gadiem tiek aizliegti, represēti, dodas trim-
dā vai tiek svītroti no latviešu literatūras vēstu-
res. Upīts nosauc Edvartu Virzu par «spilgtāko 
un spējīgāko erotisma mākslinieku», piebilstot, 
ka «erotikai nepiemīt nekas no parastās lat-
viskās kautrības, tomēr tā valdzina ar drosmī-
gu atklātību un spraigu, retorikā sprēgājošu iz-
teiksmes veidu». Autors īpaši izceļ tieši franču 
lirikas atdzejojumus kā būtiskāko rakstnieka 
ieguldījumu. Lai arī Upītim tik jutekliska dze-

ja nav pieņemama, viņš pārsteidzoši objektī-
vi spēj diferencēt Virzas mākslinieciskos paņē-
mienus un nozīmi pārējo latviešu modernistu 
kontekstā: «Virzas dzeja apzīmē augstāko pun-
ktu latviešu lirikas attīstībā.» Savukārt Jāņa Po-
ruka proza ir valdzinoša tās «īpatnās latviskās 
sentimentalitātes» un «siltas sirsnības» dēļ. 
Rakstnieks apbrīno Zentas Mauriņas «plašo 
erudīciju un dzīvo, sajūsmīgo izteiksmes stilu», 
novērtē Aleksandra Grīna «rosmīgo episko fan-
tāziju», bet talantīgo modernistu Kārli Zariņu 
nodēvē par «nopietnu, patstāvīgu, ievērojamu 
novelistu». Protams, Upītim nepatīk «saimnie-
ka ideoloģija» Jāņa Veseļa romānā Tīruma ļaudis, 
toties rakstnieks augstu novērtē «neatvairāmi 
pievilcīgas, reālistiski vērotas un īpatnām, su-
līgām krāsām nogleznotas, strāvojošas dzīvības 
pilnas lauku dabas un dzīves ainas».

Vai Upīts šādi vērtētu savus laikabiedrus, ja 
būtu bijis pretējās domās par to patieso nozīmi 
latviešu literatūrā? Vai kopdarbs ar Rūdolfu Egli 
ir piespiedis pakļāvīgi pārvērtēt autorus, kurus 
viņš kategoriski neieredz? Šādi jautājumi jāuz-
dod, jo vēlākais lūzums rakstnieka profesionā-
lajā darbībā ir šausminošs, gandrīz nereāls.

Gals un sākums
Andreja Upīša iespējai sevi realizēt kā litera-

tūrvēsturnieku punktu pieliek paša autora ilgo-
tais politiskais režīms. 1951. gada 3. un 5. jūli-
jā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un 
literatūras institūta zinātniskās padomes slēgtā 
sēdē (bez Upīša līdzdalības!) tiek analizēts rakst-
nieka Latviešu literatūras pirmā un otrā sējuma 
manuskripts.7 1.  sējums izdots 1951.  gadā un 
aptver literatūru līdz 1905.  gadam, 2.  sējumā 
autors bija iecerējis aplūkot 20. gs. pirmās pu-
ses literatūru — tātad arī visus būtiskākos lat-
viešu modernisma autorus. Taču staļinisma ga-
dos šāda literatūras vēsture nav nepieciešama. 
Rakstniekam pārmet, ka vairāki autori manu-
skriptā vispār pieminēti. Vislielākā brēka par 
Grīnu, Virzu, Pāvilu Gruznu, Arvedu Švābi, Ve-
seli, Skalbi un daudziem citiem. 

Literatūrzinātnieka Jāņa Niedres atzinumam, 
ka «līdz šim A. Upīts ir rakstījis viens pats, te va-
jadzētu institūtam viņam palīdzēt», viņa kolē-
ģis Ēvalds Sokols piebilst: «Upīša darbs kā in-
dividuāla erudīta pētnieka darbs ir atzīstams kā 
pamats kolektīva darba sarakstīšanai. Mēs zi-
nām biedra Ždanova8 vārdus, ka nav pa spēkam 
vienam cilvēkam marksistiski apgaismot lielus 
vēsturisku materiālu kompleksus. Ir jāatzīst, ka 
arī latviešu literatūras vēsturē vēl ir vajadzīgi 
jauni plaši pētījumi, kas jāveic kolektīvi.» 

1953. gadā Upīti piemeklē insults, un turp-
mākos gadus kādreiz tik talantīgais, asprātī-
gais, erudītais un literatūru pētīt alkstošais 
rakstnieks pavada, vairākos simtos lappušu iz-
tirzādams sociālistiskā reālisma jautājumus. 
Visu, ko Andrejs Upīts ir publicējis pēc traģē-

dijas Spartaks un romāna Zaļā zeme, var dēvēt 
tāpat, kā rakstnieks savulaik apzīmēja, viņaprāt, 
vājo latviešu literatūru, — par «skanošo tukšu-
mu».

Kad 1907. gada 17. februārī laikraksta Balss li-
teratūras jaunumu rubrikā Upīts apskata tobrīd 
aktuālo Jaunsudrabiņa tulkojumā izdoto Knuta 
Hamsuna romānu Pāns, viņš tikai sāk nostipri-
nāt savu balsi literatūras kritikā. Pēckara gados 
Upīts sev piederošo grāmatu pēdējās lappusēs 
bieži mēdz ierakstīt datumu un pat laiku, kad 
tās lasītas vai pāršķirstītas. Divpadsmit Ham-
suna rakstu sējumus rakstnieks pārlasījis 1970. 
gada vēlā pavasarī un vasaras sākumā, tātad 
mūža pēdējos mēnešos. Iespējams, viņš izjuta 
nosodījumu un kaunu, saskatīja gara radniecī-
bu ar Hamsuna liktenīgo izvēli — sadarboties ar 
totalitārisma varu, bet varbūt tā ir tikai šī raksta 
autora interpretācija.

Ja Upīts latviešu literatūras vēsturē būtu pa-
licis tikai ar dogmatisku, pret modernisma pār-
stāvjiem un trimdas autoriem vērstu kritiku, 

tendenciozām apcerēm par sociālistiskas litera-
tūras nepieciešamību un pārākumu, «darba cil-
vēka» slavināšanu un buržuāzijas apkarošanu, 
tad rakstnieku varētu uzlūkot kā vāju un neta-
lantīgu, bet literāro devumu — par aizmirstamu 
un novietojamu grāmatplauktu trešajā plānā. 
Tāpat, ja rakstnieks darbotos tikai kritikas, vēs-
tures un teorijas žanrā; taču atstātais romānu, 
noveļu, dramaturģijas un tulkojumu mantojums 
piešķir Upīša vārdam kolorītu un piesātinātu 
daudzveidību. 

Iespaidīgās darba spējas un mērķtiecīgā vēlme 
izzināt pasauli — vienalga, vai tas ir latviešu lite-
ratūras process, vai ārzemju literatūras attīstība 
no senajiem rakstiem līdz pat Deivida Herberta 
Lourensa erotikai un Alfrēda Dēblīna Aleksan-
dra laukumam Berlīnē, vai Senās Romas vēs-
ture, vai Orleānas jaunavas liktenis, vai tipiska 
amerikāņu gangstera grēksūdze, vai kāds izdo-
māts dialogs Mārtiņa Lutera kambarītī — padara 
Upīti par plašu apvāršņu atklājēju. 

Mūsdienās jāņem vērā, ka pats rakstnieks ir 
dzīvojis un lielā mērā turpina eksistēt vēsturiskā 
traģēdijā, jo, kā jau pienākas klasiskam traģis-
kajam varonim, arī Andrejs Upīts ne reizi vien 
ir ignorējis dažādus brīdinājumus un atsaucies 
nepareiziem vilinājumiem un aicinājumiem. Ê

1 Īgltons T. Marksisms un literatūras kritika. Rīga: 
Satori, 2008. 91., 92. lpp.
2 Benuā-Dizosuā A., Fontēns G. Eiropas literatūras 
vēsture: hrestomātija. Rīga: Jānis Roze, 2013. 560. 
lpp.
3 Turpat, 557. lpp.
4 Upīts A. Latviešu rakstniecība (1911. g. otrā un 
1912. g. pirmā puse). No: Latviešu literatūras kritika, 
3. sēj. (1912—1917). Rīga: LVI, 1958. 473.—474. lpp.
5 Par bērnības negatīvās pieredzes ietekmi uz 
rakstnieka personību un dzīves uzskatiem ir 
rakstījis pats Upīts savā autobiogrāfijā, arīdzan 
literatūrzinātniece Dace Lūse monogrāfijā Latviešu 
literatūra un 20. gadsimta politiskās kolīzijas.
6 Pasaules rakstniecības vēstures sējumos nav 
atsevišķi izdalīti Rūdolfa Egles vai Andreja Upīša 
veidotie šķirkļi — par to autorību sniegts pārskats 
R. Egles brāļa, literatūrzinātnieka Kārļa Egles 
piezīmēs. Kopumā Upīts ir autors aptuveni ¾ 
šķirkļu, to skaitā pārskatam par latviešu literatūru.
7 Apspriedes stenogrammas atšifrējums atrodas 
Andreja Upīša memoriālā muzeja krājumā.
8 Andrejs Ždanovs (1896—1948), padomju 
politiķis, viens no sociālistiskā reālisma doktrīnas 
teorētiķiem. 1946. un 1948. gadā organizēja 
kampaņas pret «buržuāzisko formālismu» PSRS 
literatūrā un mūzikā.
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eseja

Domājot par šodienas problēmu loku, kas skar 
gan mākslu, gan sociālo procesu, nekur tālāk par 
konfliktu starp atsevišķa cilvēka ego un tautu, 
pilsoņiem, masām neizdodas tikt. Ne tikai baznī-
ca bija jānodala no valsts, bet labi sen arī māksla. 
Jo tās paustās idejas par indivīda unikalitāti un 
gara triumfu, par mākslas amorālo dabu un ab-
solūto brīvību vairāk nekā 100 gadu garumā — ja 
par atskaites punktu pieņem nacionālo valstu iz-
veidi un šim faktam piekrītošo nacionālo kultūru 
attīstību — ir nesušas augļus un jo dziļi ietekmē-
jušas varas ņēmējus jeb uzurpatorus.

Un te nebūt negribu ironizēt par Hitlera aiz-
raušanos ar Vāgneru vai Ļeņina veltītajiem vār-
diem Bēthovenam, man nav prātā piesaukt pat ne 
Godmaņa mīlu uz džezu vai Gaiļa — uz laikmetī-
go mākslu, jo tas tik un tā ir kas vairāk nekā fakts, 
ka par Andra Bērziņa, Māra Kučinska, Aiva- 
ra Lemberga un Nila Ušakova literārajām, muzi-
kālajām vai gleznieciskajām kaislībām un gaumi 
masu mediji klusē. Un varbūt labi, ka klusē. Pat 
ja Māris Zanders norāda, ka būtu pienācis laiks 
medijiem rakstīt par to, ko mūsu vadoņi lasa, kas 
atrodas viņu mājas bibliotēkā un vai viņiem vis-
pār tādas ir, nevis par to, ko viņi ēd vai gatavo 
paši. Mans nolūks ir ieskicēt tikai un vienīgi tos 
mērķus, kas reiz bija kritēriji gan mākslā, gan po-
litikā, bet nu vairs nav. Un uzdot retorisku jautā-
jumu: vai iespējama renesanse?

Apgaismības laikmeta ietekmēti jaunlatvieši, 
kuri bija tikuši pie labas izglītības Tērbatas un Pē-
terburgas augstskolās, par galveno mērķi izvirzī-
ja savai tautai piederīgo izglītības un labklājības 
jautājumu. Tā tapa ne tikai pirmie lielie tulkoju-
mi, dibinātas avīzes, paaugstināts skolu līmenis 
un palielināts klašu skaits, bet notika arī zināmas 
afēras, no kurām populārākā ir Krišjāņa Valde-
māra zemes iepirkšana akcija «krievos» jeb Nov-
gorodas guberņā, lai lēti to izpārdotu bezzem-
niekiem latviešiem. Cilvēki, kam jau bija iespējas 
un prasmes, darīja visu, lai pie tādām tiktu arī 
citi. Kronvalda Atis aicināja ne tikai most, celt un 
strādāt, bet strādāja ar latviešu valodu, lai sagata-

votu augsni nākamo paaudžu literārai darbībai 
un mākslas izpratnei. Pat latviešu teātris radās 
tāpēc, lai padarītu šo mākslas veidu pieejamu sa-
vai tautai. Rainis, cīnīdamies ar ego, kas, novērtē-
jis pārākumu pār apkārtni, alka pēc savas tautas 
pirmā cilvēka statusa, tik un tā rakstīja un domā-
ja par tautas brāļiem un viņu gara celšanu. Un pat 
Imants Ziedonis, pilnīgi neatkarīgi no sava laika 
internacionālisma ideoloģijas, gāja pie cilvēkiem 
un līdztekus dzejai darbojās sabiedrības labā.

Šodien gan politikā, gan mākslā nedarbojas jē-
dziens «citu labā». Nu, varbūt kaut kur dokumen-
tos figurē frāzes par vispārējā izglītības un labklā-
jības līmeņa celšanu vai «izstieptās rokas» politiku 
dažādu sociālo pakalpojumu pieejamībā, reģionu 
infrastruktūras sakārtošanu u. tml. Politiķu vai 
augstākā līmeņa vadītāju izteikumos šāda jēdzie-
na nav. Ir tikai peļņa un tās pieaugums, ir perso-
nīgais labums un ir faktiskais labuma guvējs (tātad 
pastāv arī nefaktiskais). Bet nav nedz vēlmes, nedz 
praktiskas darbošanās tautas labuma veicināšanā. 

Rakstot šo eseju, pārdomāju, ka runāt par «tau-
tas labumu» ir nepopulāri, proti, nesaprotami. Jo 
katrs ļoti pārticis cilvēks apgalvos, ka pieder pie 
tautas, savukārt gandrīz katrs šodienas māksli-
nieks paziņos, ka jēdziens «tauta» diskriminē cil-
vēku pēc nacionālās piederības. Tad nolēmu, ka 
minēšu Latvijas Republikas pilsoņus, kas būtu 
pietiekami saprotami gan politiķim un biznesme-
nim, gan māksliniekam. Līdz pēkšņi apjautu, ka ir 
vēl kāds modernāks sabiedrības dalījums — darba 
devējos un darba ņēmējos. Man liekas, ka katram 
no mums, darot savu darbu, pieklātos domāt par 
to, lai no tā gūst tieši darba ņēmēji. Viņu brīvī-
bas, gara gaismas, nacionālās pašapziņas un lab-
klājības celšanai un vairošanai būtu jābūt ne tikai 
sabiedrisko procesu, bet arī mākslas mērķim. Un 
kritērijam. Daudz biežāk, nekā tas ir tagad. 

Ja savulaik Aspazijai kaimiņu students Kārlis 
nebūtu norādījis, ka nelon rakstīt vāciski, jo vācu 
valodā rakstīt var daudzi, bet latviešu valodā tik 
nedaudzi, mums nebūtu Aspazijas. Ja mums ne-
būtu Aspazijas, tad, visticamāk, nebūtu arī Raiņa, 
jo neviens viņam nebūtu pateicis, ka vērts turpi-
nāt rakstīt. Ja nebūtu Raiņa, kas zina, vai mums 
būtu mūsu valsts. Ja mums nebūtu mūsu valsts, 
tad, visticamāk, vairs nebūtu mūsu valodas. Un, 
ja nebūtu mūsu valodas, tad pilnīgi noteikti ne-
būtu mūsu pašu. Šādas likumsakarību ķēdītes 
simtgadu griezumā, piesaucot konkrētus uzvār-
dus, viegli novilkt pat vairākas, bet visas aizved 
līdz vienai konsekvencei — mūsu nebūtu. Tāpēc 
varbūt ir vērts pirms katra darba atbildēt, vai tā 
rezultāts vērsts tikai uz paša labumu, sava ego 
pabarošanu, vai tomēr no tā iegūs vēl kāds. Pat ja 
tikai uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmu cilvē-
ku kopums. Protams, jo vairāk, jo labāk.

Mīlēt dzimteni nozīmē strādāt tās labā, kādā 
intervijā teica vēstures profesors Harijs Tumans 
neilgi pēc tam, kad biju nolēmusi rakstīt tieši par 
šo, nevis kādu citu tēmu. Ê

Ne sev, bet 
kam tad?

Ieva Struka


